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اهوار بال طيور..

وسكك بال قطارات

تعذيب املعتقلني
العراقيني.. جرمية

حرب

العراقيون متفقون
على نبذ االرهاب
تشيكيا تتابع زحفها حنو النهائيوحماربة عناصره

السيادة الكاملة أساس
الدميقراطية
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أكد املشـاركون يف منتـدى برشلـونة 2004، ان
الــسيــادة الكــاملــة هي االسـاس الــوحيـد
للـدميقـراطيـة، ودعـوا إىل تـسلـيم الـشعب
العراقـي سيطـرته الكـاملة علـى بالده.جاء
ذلك يف بيان مـشرتك وقعه عن مكتب السالم
العاملـي السيد كورا ويـس رئيس املكتب، وعن
اجمللـس العـراقي للـسلم والـتضـامن الـسيـد
فخري كـريم رئيس اجمللس.وأشـار البيان إىل
ان استمـرار وجود قـوات حمتلة سـوف يديم
ويصعـد من دوامـة العنف يف العـراق، مثمـنًا
وبفـخر مبادرة اجملتمع املـدني العراقي بعقد
مـؤمترات اقليمية ووطـنية حول االستقالل
والـدميقراطـية للتـأكيد علـى قيام حكـومة

ممثلة دميقراطياً.

6

15

بغداد ـ املدى 
مـن غري رصـاص فــرح وال تظـاهـرات،
فـوجئ العـراقيون أمـس بإعالن انـتقال
الـسيـادة رمسيـا إليـهم، قبل يـومني من
املـوعد املقـرر. الشـارع العراقـي استقبل
اإلعالن بهــدوء، وسـط مـشــاعــر األمل
واخلـــوف والـرتقــب. هكـــذا مت األمـــر:
السيادة اليت طاملا انتظرناها تنتقل إلينا
يف حفل رمسـي بــسـيــط داخل قـصــر
املؤمترات، وبـرمير حيزم حقائبه ملغادرة
العــراق. سلـطــة االحتـالل يتـم حلهـا،
والـشرطـة العسكـرية حتل بـدل القوات
العـسكـريــة، وليـس مثـة إال طـائـرات
مروحيـة حتوم يف مسـاء بغداد. وحـدها
قوات الشـرطة واجلـيش والدفـاع املدني
العـراقية هي اليت تنتشـر بكثافة، وأنباء
عن إلقـاء القبض على عـدد من عصابات
االختطاف، وعـدد من اخلاليا اإلرهابية.
املعركـة السياسية اليت استمرت أكثر من
أربعـة عـشــر شهـرا انـتهت إذن، وصـار
بـاإلمكان احلـديث عن سـيطرة عـراقية
علـى امللفـات السـياديـة العراقـية كـافة،
استعـدادا ألول انتخـابـات دميقـراطيـة

تشهدها الدولة العراقية منذ تأسيسها. 
ويف استطالعنـا الذي سننـشره غدا، عرب
الـشــارع العـراقـي عن اهـتمــامه بهـذا
احلدث، وبدا التفـاؤل طاغيا على شرائح
متـنوعة مـن املواطنني، علـى الرغم من
انـتشــار الشـائعــات اليت أرادت أن تعكـر
صفـو هذه اللحظـة التارخيـية. فبني من
يقـول بـأن هـذه العـمليـة جـديـدة ال يف
العـراق فحــسب، بل يف الـشــرق األوسط
بــرمته، تــوقع البـعض أن ميـر العـراق
حبالة أشـبه باملخاض العـسري للوصول إىل
مرحلـة السـيادة الكـاملة، يف حـني متنى
البعـض عودة السعـادة إىل العراقيني، وال
سيما مع وجود الفئـات العراقية املثقفة
اليت ميكنها أن تتكفل مبهمات كثرية. ومل
خيف الكـثريون قـلقهـم من الـعمـليــات
اإلرهابية اليت توقعوا هلا الزيادة يف األيام

األمنية كـافة من أجل احلفـاظ على أمن
الـوطن وسالمـة أبنـائه.  وهكـذا وصف
بـــرميـــر أمـــام رجـــال الــسـيـــاســـة
والدبلـوماسيـني والصحافـيني يف مكتبه

املقـبلة، حمـذرين من الـفئات اخلـارجية
اليت تريـد أن تنشر الفـوضى والرعب يف
نفـوس العـراقيني الـذين ينـبغي هلم أن
يـوحـدوا الـصف، ويتعـاونـوا مع اجلهـات

ايـاد عالوي خـالل حفل نقل الـسـلطـة
وقــام احلضـور بيـنهم الـرئيـس غـازي
الـياور بـالتـصفيق بعـد تبـادل الوثـائق
الرمسية وتـصافح املسؤولـون العراقيون

بـــاملنـطقــة اخلـضــراء أنه مـن دواعي
سـروري أن نكــون هنـا بـاسـم االئتالف
لـتــسلـيـم الــسلـطــة يف يــوم تــارخيـي
للـعراقيني وهنـأ رئيس الوزراء الـدكتور

واألمــريكيــون وسلم بـرميـر الـرئيـس
اليـاور رسـالـة من الـرئيـس األمــريكي
جــورج بــوش تـطـلب إعــادة العالقــات
الدبلوماسية بني البلدين بعد أن قطعت

عام 1990 أثر غزو الرئيس املخلوع صدام
حسني الكويت.

وأعـلن الـــدكتــور ايــاد عـالوي رئيـس
الـوزراء أن مسـؤولية األمـن أصبحت بني
أيـدينا وستعلن إجراءات جديدة ملواجهة
اهلجمات واالعتداءات الدامية اليت طالت
العــراقيـني يف كل مكـان وتعهـد عالوي
بتقـديم كل اإلرهــابيني األجـانب أمـام
الـقضـاء. وحـذر املــوالني حلـزب الـبعث
الــســـابق مـن مغـبـــة اإلنـضـمـــام إىل

اإلرهابيني.
واشار عـدد من أعـضاء احلـكومـة خالل
تسليم السيادة إىل احتمال فرض األحكام
العـرفيـة وحظـر التجـوال يف عـدد من
املـدن اليت تـشهـد أعمـااًل إرهـابيـة إال أن
الـدكتور عالوي أكـد أن حكومتـه ليست

لديها النية يف فرض احلكم العريف.
من جـهته عرب وزير اخلـارجية هـوشيار
زيبــاري عن اقـتنــاعه بــأن احلكـومـة
ستقوم بعمل أفضل مـن التحالف لضمان
األمـن واالستقـرار وبعــد حفل تـسلـيم
السيـادة أعلن اجلـنرال األمـريكـي مارك
كيميت مـساعد قائد العمليات العسكرية
يف قــوات االئـتالف املـنحلــة أنه مل يـتم
التوقيع على أي اتفاق رمسي بشأن وضع
القـوات األجنبيـة اليت ستبقـى يف العراق
وإننا سنعمل وفق القرار 1546 الصادر من

جملس األمن الدولي.
من جهـة أخـرى غـادر احلــاكم املــدني
األمـريكـي السـابق للعـراق بـول بـرميـر
أمـس االثنني بعـد عمليـة نقل السلـطة

للحكومة املؤقتة.
واستقل برميـر طائـرة من مطـار بغداد
الـدولي بعـد سـاعـات قليلـة مـن انتهـاء
مهمته يف العـراق.وعلى صلـة باملـوضوع
قال مـسؤول امـريكي كبـري أن الرئـيس
بــوش رحب بـنقل الـسلـطــة وعــدهــا
مؤشـرًا على أن القـادة العراقـيني اجلدد

جادون يف مكافحة العنف.
تفاصيل موسعة ص5

يف حفل مغلق وقبل يومني من املوعد املقرر

احلكومــــــة العراقيـــــــة تسلمت السيــــادة
برمير غادر العراق وعالوي يتعهد بإجراءات جديدة إلعادة األمن واالستقرار

العـواصم )اف ب(- رحب رئيـس الوزراء
الـربيطـاني تـونـي بلري أمـس االثـنني
بتـسليم الـسلطـة اىل العـراقـيني قبل
يـومني من املـوعد احملـدد مؤكـدا انها
حمـاولـة )الخـذ زمــام املبــادرة( من

املسلحني.
وقــال متحـدث بـاسـم بلري )نــرحب
)بــنقل الـــسلـطــــة( النه قـــرارهـم
)العـراقـيني( وهم مـن سيتـوىل زمـام
االمـور(. واضـاف ان )املهم االن هـو ان
الشعب العراقي يـستطيع ان يرى قادة
عراقيني يتولون املسؤولية يف بغداد(. 
واضاف ان بلري الـذي حيضر قمة حلف
مشال االطلـسي يف اسطنبـول كان يعلم
خـالل اليــومني املـاضـيني )مـا كـان
حيدث( اال انه مل يكشف ما اذا بلري علم

باملوعد احملدد العالن نقل السلطة. 

وصــرحت املتحـدثـة بـاسم الـرئـاسـة
الفرنسية كاترين كولونا أمس االثنني
ان فـرنسا )أخذت علمـا( بنقل السلطة
اىل العـراقيني قبل يـومني من املـوعد
املـقرر، مشـرية اىل ان نقل السلطـة هذا

ليس سوى )مرحلة(.
وقـالت ان الـرئيس جـاك شرياك تبلغ
بنقل الـسلطـة صبـاحا عـندمـا اعلنه
الــرئيـس االمـريكي جـورج بـوش يف
جـلسة افـتتاح قمـة احللف االطلسي يف

اسطنبول.
وقـالت )عـلمنـا بـاالمـر من الـرئـيس

بوش خالل جلسة الصباح(.
وسـلم االئـتالف الـسلـطــة رمسيــا اىل
احلكومة العـراقية املؤقتة قبل يومني
من املـوعـد املقـرر مـن خالل تبـادل
وثائق بـني احلاكم املـدني االمريكي يف

العـراق بـول بـرميـر ورئـيس الـوزراء
العراقي اياد عالوي.

وقـالت كـولـونـا )نـأخـذ علمـا بـذلك
بالطبع. ان نقل السيادة حدث مرتقب
ومهـم. انهــا مـــرحلـــة يف العـملـيــة

السياسية اليت ستمتد حتى 2005(.
كمــا رحب وزيـر الـدفـاع االسـرتالي
روبــرت هيل أمـس االثـنني بـاعـادة
الـسيـادة اىل العــراقيـني ووصف ذلك

بانه خطوة باجتاه الدميقراطية.
وقال هيل )إنها خطوة مهمة يف عملية
االنتقال اىل حكـومة عراقيـة منتخبة

ممثلة للعراقيني بشكل تام(.
واضـاف )اهنئ الـشعب العـراقي علـى
شجــاعـته يف وجه املخــربني الــذين
يعارضون تطلعـاته لبلد آمن ومستقر

ومزدهر ودميقراطي(. 

مـن جهته اكد املتحدث باسم احلكومة
االيرانيـة أمس االثنني ان اجلـمهورية
االسالمية تـرحب باية خـطوة باجتاه
انهــاء احتالل العـراق مـن قبل قـوات

اجنبية.
وقـــــال عـبـــــد اهلل رمــضـــــان زاده
للصحافيني )عربنا من قبل عن وجهة
نظـرنا الـرمسية فـيما خيـص العراق.
نـرحب بـايـة خطـوة ميكـن ان تعيـد
السلـطة اىل غـالبـية الـشعب العـراقي

وتنهي احتالل جارنا(.
وقال وزيـر اخلارجيـة االردني مروان
املعـشـر أمــس االثنـني ان احلكـومـة
االردنيـة )ترحـب( بنقل السلـطة من
قوات الـتحالف اىل احلكـومة العـراقية
املـؤقتـة، مـؤكـدا ضــرورة )مسـاعـدة
احلـكومة العـراقية يف هـذه الظروف(.

ترحيب عربي ودولي بتسليم السيادة للعراقيني 

بغداد- رياض القره غولي
اعلنت وزارة االعـمار واالسـكان عـن  اجناز
نـسبـة 15% مـن مشـروع اجملمع الـسكين يف

سبع ابكار ببغداد.
وقـال مـديــر املشـروع رئيـس املهنـدسني
صبـاح صربي: ان مالكـات شركـة املنـصور
العـامـة لـلمقـاوالت تـتهيـأ حــاليـًا لـصب
السـقوف بـعد اكـمال أسـس املشـروع الذي
ميتـد علـى مـسـاحـة 29 دومنــًا، ويتكـون
مــــــن 48 عمـارة بثالثـة طـوابق تـضم 6
شقق يف كل طـابق مبـسـاحـة 104م2 و90م2
اضافـة اىل االبنيـة اخلدمـية مـن املدارس
واالسـواق واملنـاطق اخلضـر وشبكـة ميـاه
الشرب والصرف الصحي واالمطار والطرق

وساحات وقوف السيارات.
وذكـر ان امجـالي جممـوع الشـقق يبلغ 288
شقة وبكلفـة تزيد على 4 ماليني و700 الف
دوالر.وأشـار اىل ان العمل ينـفذ بطـريقتني
هما الـبناء اجلاهـز والبناء التـقليدي، حيث
يقوم معمل البناء اجلاهز يف التاجي بتزويد
موقع املشـروع بالقطع الكـونكريتـية ليتم

نصبها وتركيبها.
ونوه بـأن تصاميم املشـروع اعدت بالتعاون
مع املــراكـــز االستـشــاريــة يف اجلــامعــة

الكنولوجية.
وشدد علـى اهمية قيـام العراقيـني بتنفيذ
املشاريع االسكانية لتوفر املالكات اهلندسية

والفنية ذات اخلربة والكفاءة.

اجناز 15% من مشروع اجملمع السكين 
يف سبع ابكار 

منتدى برشلونة:

السماوة/عدنا ن مسري دهريب
أكـد السيـد هيـديكي أيتـو الوزيـر املفوض يف
وزارة اخلـارجيـة اليـابـانيـة مـديـر مكـتب
االرتباط للقـوات اليابانـية يف حمافظـة املثنى
ان القوات اليـابانيـة أصبحت من الـيوم ضمن
القــوات املـتعــددة اجلنــسيــة حلفــظ األمن
والعـمليات اإلنـسانيـة يف العراق وحتـت قيادة
وطنـية.وأضـاف يف تصـريح )للـمدى( هـناك
تنـظيم وتنـسيق للـعمل يف املثنـى مع القوات
اهلولندية والسلطـات العراقية يف قضايا األمن
وال نـتسلـم األوامر مـن اآلخريـن وأمنا هـناك
أوامــر وطنيـة يـابـانيـة يف تـنفيـذ األعمـال
واملشاريع اليت تنفـذ حيث ان قواتنا موجودة
لتـنفيـذ االعمـال اإلنـسـانيـة، والـدفـاع عن

النفــس عنــد الضـرورة وتـنفيـذًا لـبنـود
الــدستــور اليـابــاني.وأشــار إىل ان القـوات
اليابانية ومنـذ وجودها قبل بضعة أشهر مل
تطـلق رصاصة واحـدة بالرغـم من اهلجمات
والقــذائف الـيت سقـطـت علــى املعــسكــر
اليـاباني.وأوضح اننا عازمون على االستمرار
يف تقديم الدعم االنساني وتنفيذ املشاريع يف
جماالت املاء والـصحة والتعليـم حيث يتوسع
الـعمل يف مـركـز واقـضيـة احملــافظـة إذ مت
ترميم مخس مدارس واملباشرة بنصب اربع
حمطـات لتحلية املـاء الصاحل للـشرب وجتهيز
املسـتشفـيات الـرئيـسة بـاملعـدات احلديـثة
واالدويــة فضاًل عـن شق الطـرق وتعـديلهـا
وتـبليـطهـا خـاصــة يف املنـاطق الــريفيـة.

الوزير املفوض يف اخلارجية اليابانية:

قواتنا يف العراق للدعم االنساني 
ومل تطلق رصاصة واحدة

بغداد- رمحن اجلواري
حبضـور الـدكتـور مهـدي احلـافظ وزيـر التخـطيـط والتعـاون
االمنـائي عقـدت يف مقـر الـوزارة نـدوة عن تـرويج االسـتثمـار

االجنيب من خارج العراق.
وناقشت الندوة ثالثة حماور اوهلا حمور سياسات االستثمار الذي
تضمن دور الـدولة يف تفعيل القطـاع اخلاص وخلق املناخ املالئم
جلذب اال ستثمار يف اطار السياسة االقتصادية العامة والسياسات

اجلـاذبة لـالستثمـار االجنيب ومعـايري تـقييم كـفاءته ودوره يف
التنمـية الـداخليـة وتأثـريه على مـيزان املـدفوعـات وسيـاسات
تشجيع الربـط بني املستثمـر االجنيب واملستثـمر الوطين ودور

التعاون الدولي واالقليمي يف ترويج هذا االستثمار.
امـا احملور الثـاني فقد خصـص ملناقشـة آليات تـرويج االستثمار
االجنيب او االطـار املـؤسـسي ومنهـا آليـات الرتاخيـص وكيفيـة
منحها وحتديد جمـاالت االستثمار يف النشـاط االقتصادي وآليات

دراسة املشاريع املطروحة لالستثمار االجنيب.
وناقش احملـور القانونـي وهو احملور الثـالث التشـريعات الالزمة
ومحـاية االستثمـار االجنيب على اسـاس العدالة ووفقـًا للمصاحل
املتبادلة واالعـراف الدولية والتـشريعات الضـريبية واالعفاءات
والتـأمني وفض النزاعـات وتأمني االلتـزامات بالقـوانني احمللية
لضمـان حقوق  العـاملني املعيـشية والـصحية اىل جـانب حقوق

املستثمر على حد سواء.

نــــدوة تروج لالستثمار االجنيب يف العــــراق

غـادر احلاكـم املدنـي السـابق بـول برميـر العـراق يف عز الـظهرية الـعراقـية،
الساعـــة 12.30 وسيتمتـع يف بيته بنوم طـويل بعد عام شـاق عليه وقبل ذلك
على العـراقيني وتسلم الرئيس العـراقي غازي عجيل الياور امللف األزرق الذي

يتضمن  نقل السيادة..
)احتفال( بارد، هل نسميه )احتفااًل(؟

يف غرفـة مغلقـة داخل قصـر املؤمتـرات دون ضيـوف أجانـب وال ممثلني عن
اهليئات الدولـية، حتى حضور الصحـافة كان حمدودًا. وقد قـدم التسليم يومًا
عن مـوعده يف مبـاغتة لإلرهـابيني ولـلعراقيـني الذين تـوقعوا احـتفااًل اكرب

داخل القصر وخارجه.
احتفال بـارد يف يوم سـاخن زادت درجة احلـرارة فيه علـى 49 درجة مئـوية،
وارتفعت درجـة احلرارة الـسياسـية بنبـأ اعتقال )أبـو مصعب الـزرقاوي( ثم

تكذيب النبأ.
رمـزيًا مل يكـن االحتفال حبجم الـثمن الفادح الـذي دفعه العراقـيون طوال 35
عامـًا من حكم احلزب الـواحد والقـائد الواحـد ونظام املقـابر اجلمـاعية و 13
شهـرًا و20 يومـًا من االحتالل واالنفالت الـذي فتح الـساحـة لعمليـات النهب
واحلـرق والسيـارات املفخخـة وعمليـات خطف وقتل املـواطنني العـزل.. أيام
محلت يف احـشائها عقودًا مـن املآسي واآلمال اخلائبـة دون ان يفارق العراقيني

األمل بالتحسن.
احتفال بال مسريات وال اطالق رصاص فرح، ويف الشارع بدت احلركة كما هي،
دوريات امريكـية، ونقاط سيطـرة للشرطة العـراقية حتى عـصابات اإلرهاب
اليت حـذرت العـراقـيني من )جهـنم قبـل جهنم( .قـامت بـعمليـات عـاديـة:
انفجـار هنـا وانفجـار هنـاك وبضع قـذائف علـى املنـطقة اخلـضراء. والـناس

انفسهم كما يف كل يوم خطوة حنو احلياة، خطوة حنو احلذر.
لكن هــذا الربود ال يعكـس اليـأس مبقـدار مـا يعـكس الـواقعيـة الـيت تعلمهـا
العراقيون من النتائج الكارثية لألحالم الكبرية. ال يتوقع العراقيون ان يتغري
األمـر بني يوم وليلة، وال يتوقعون االسـتقالل قطعة واحدة، امنا بداية درب..
هو امتحان للنفـس، مبقدار ما هو امـتحان جلدية االحتالل يف تـسليم السيادة

الكاملة، وامتحان جلدية احلكومة يف ان تكون جديرة باملعركة الطويلة.
امتحان للنفس يف ان تكون فوق الطوائف والقبائل واخلصومات الضيقة، ابناء
بلد واحد له تاريخ حضاري ميتد حتى اول احلروف يف تاريخ البشرية، وابناء

حمنة واحدة وأمل واحد.
وامتـحان للـنفس يف ان نـدفع احلكـومة بـالدعـم واملعارضـة حني تتـوانى يف

انتزاع مزيد من اخلطوات حنو السيادة.
امتحـان للنفس يف ان نكون مع السلطة وضدهـا يف الوقت نفسه، معها لنعطيها
الثقـة واجملـال ألن تـثبت نـفسهـا يف حتـقيق األمن والـدميقـراطيـة واالعمـار،
وضدهـا حني تتهاون يف العمل فـتغطي عيوبهـا بالوعـود والذرائع. معها حني

ختطو خطوة شجاعة لضبط األمن وضدها حني يغمرها الفساد اإلداري.
احملن علمت العراقي ان ال ميـنح ثقته على بياض، وان ال يطفـو على وعودها،
وفضـاء احلرية علمه ان يقـول كلمته بوضوح جـارح واحملن علمته الصرب لكي
مينح احلكومـة فرصة لإلصالح، وامـام احلكومة وقـد تسلمت امللف االزرق ان
تـتبادل مع املواطن ملف الثقة: نعطيكم الـشفافية واعطونا الدعم وإذا حتقق
ذلك سنـختصـر معـًا درب اآلالم ونضع للعـراق اجلديـد حجـرًا للبـناء ووردة

للجمال.

احتفال بارد
يف يــــــــوم ســــــــاخـــن
زهري اجلزائري

اسطـنبـول )اف ب( - افـتـتحـت أمــس
االثـنني يف اسطنـبول قمـة الدول الـ26
االعضـاء يف حلف مشـال االطلـسي اليت
يفرتض ان توافق خصوصا على عرض
مساعدة لتأهيل قوات االمن العراقية.
ويفـرتض ان يقـــر قــــادة دول احللف
وبينهم الرئيس االمريكي جورج بوش
عرض املساعدة احملدودة هذا يف اعالن

سيعرض على القمة.
وتعمـد معدو االعالن صيـاغته بشكل
غــري واضح الشــــراك مــــؤيــــديـن
ومعـارضني للحرب ضد العراق اليت ما

زالت تسبب انقسامات داخل احللف.
وكـان الــرئيـس الـرتكي امحـد جنـدت
سيــزر واالمني العــام للحلف يـاب دي
هـوب شـيفــر يف استـقبـال الـرؤسـاء
ورؤساء احلكومات يف مركز للمؤمترات
وسـط اجــراءات امـنـيــة مــشــددة.

العـراق يف مقدمـة جدول
أعمـال قمـة اسـطنبـول

يف )                (


