العراق يتمتع بنظام
االفضلية لدى واشنطن

تصاعد تداعيات االزمة

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

اعـلن البيت االبيض يف بـيان ليلة
امــس االربعــاء ص ــدر يف سي ــداليــا
التي يزورهـا الرئيـس جورج بوش،
ان الواليـات املتحدة قـررت توسيع
نــظـ ــام االف ــضلـي ـ ــة يف عالق ـ ــاتهـ ــا
الـ ـ ـ ـت ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـمــل
الع ـ ــراق.وســي ـ ـســمح هـ ـ ــذا الق ـ ــرار
بخفـض كبيـر للـرسـوم اجلمـركيـة
عل ــى املـنــتجـ ــات الع ــراقـي ــة عـن ــد
دخولها االسـواق االميركية ،بدون
ال ـ ــزام العـ ــراق بـ ــواجــب املع ـ ــاملـ ــة
بـاملـثل.وانـضـم العـراق بــذلك الـى
قرابة  140من البلدان النامية .
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ايطاليا تتابع جهود اطالق اخملتطفتني يف العراق وتعول على الكويت ودول صديقة

تظاهرة عراقية تندد باختطاف اإليطاليتني .

س ـت ـ ــشه ـ ــد س ـ ــاحـ ـ ــة الف ـ ــردوس ال ـي ـ ــوم
اع ـتـ ـصـ ـ ــامـ ـ ــا ي ـ ـشـ ـ ــارك ف ـيـه األطفـ ـ ــال
املعوقني الذين يتلقون عالجا مستمرا
مـن خالل منـظمــة (جسـر الـى بغـداد)،
وهـ ــو الـبـ ــرن ـ ــامج الـ ــذي تـ ـش ـ ــرف علــيه
االيـط ــالـيـت ــان اخملـتــطفـت ــان سـيـم ــون ــا
توريتـا وسيمونا بـاري وذلك يف الساعة
الـع ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة مــن ص ـب ـ ـ ــاح ه ـ ـ ــذا ال ـي ـ ـ ــوم
احـتج ــاج ــا عل ــى عـملـي ــة االخـتـط ــاف
التي شـارك فيـها نـحوعـشريـن مسلـحا
هـ ــاجـم ـ ــوا مقـ ــر املـن ـظـمـ ــة يف سـ ــاحـ ــة
االنـ ــدل ــس واخـتــطفـ ــوا االي ـطـ ــالـيـتـني
ومعـهمــا العــراقـي العــامـل يف املنــظمــة
االنـ ـسـ ــانـيـ ــة رعـ ــد علـي عـ ــزيـ ــز وامـ ــرأة
ع ــراقيــة تــدعــى مــاهـينــاز بـس ــام  .ومن
املعلـوم ان هذه املنـظمة تـعمل يف بغداد
مـنـ ــذ عـ ــام  1994وتقـ ــوم مبعـ ــاجلـ ــة 94
طفال معـوقا أو مـصابـني بالـثالسيمـيا
ويعـتـم ــد هـ ــؤالء األطفـ ــال كلـيـ ــا عل ــى
الفح ــوص ــات الـتـي جت ــريه ــا املـنـظـم ــة

والـعالح الـ ــذي تقـ ــدمـه لهــم مجـ ــانـ ــا .
ويقـول مـوقع (جـسـر إلـى بغـداد) علـى
االنتـرنت إن املـنظمـة جمعـية تـطوعـية
تهتم بـالتنـمية الـثقافيـة وتنقيـة املياه،
أُن ـشـئـت ع ــام  1991بع ــد انـته ــاء ح ــرب
اخلـليج لـلنهـوض بـاملعـونـة اإلنـســانيـة
املقــدمــة للعــراق ومكــافحــة العقــوبــات
االقتـصاديـة التـي كانـت مفروضـة على
البالد آنذاك.
ومــن جه ـ ــة أخ ـ ــرى أك ـ ــدت احلـك ـ ــوم ـ ــة
االيطــاليـة الـتي عقـدت جلـسـة طـارئـة
ليلـة أمس أنهـا تتـابع بـأقصـى درجـات
االهـتمـام أزمـة اخـتطــاف االيطـاليـتني
يف بـغ ـ ـ ــداد وتـع ـ ـ ــول يف جـه ـ ـ ــود اطـالق
س ــراحهـم ــا علــى الــدول الـص ــديقــة يف
املنطقة وعلى رأسها الكويت.
وأب ــرز بـي ــان أص ــدره مـجلــس ال ــوزراء
االي ـطـ ــالـي امل ــصغـ ــر تـ ــداولــته وس ـ ــائل
االعالم امـس أهـميــة االتصـاالت الـتي
سـ ـ ــارع وزيـ ـ ــر اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة االيـ ـطـ ـ ــالــي

بـاجـرائهـا بـاجلهـات املـؤثـرة فـور تـأكـد
عملـية اخلطف حيث هاتف نظراءه يف
الكويت واالمارات العربية وقطر.
وأفـ ـ ــاد ال ـب ـيـ ـ ــان ان وزيـ ـ ــر اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة
االيـطالي فـرانكو فـراتيني الـذي هاتف
أيـضــا نــظيــره الع ــراقي وحــصل علــى
تـأكيـدات ممـثلي احلكـومـات الصـديقـة
التي ابـدت تضـامنهـا مع ايطـاليـا على
بــذل م ـســاعـيهــا مـن أجل العـمل علــى
حترير املرتهنتني.
وأشـ ــار الـ ــى ان اجملل ــس املــصغـ ــر الدارة
األزم ــة ال ــذي ح ـض ــره رئـيــس مـجلــس
الــوزراء سيـلفيــو بيـرلـسكــوني ونــائبه
جــان ف ــرانكــو فـيـنـي ووزراء اخلــارجـيــة
والــداخليـة والـدفـاع والـذي شــارك فيه
م ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــو أجـه ـ ـ ــزة االسـ ـتـخـ ـب ـ ـ ــارات
االي ـط ــالـي ــة انـعق ــد لــيل ــة أمــس األول
لــبحــث أزم ـ ــة اخ ـتـ ـطـ ـ ــاف العـ ـ ــامل ـتــني
االيطـاليتـني يف منظـمة انـسانـية عـلى
أيدي عصابة مسلحة تدعى (اجلماعة

االسـالم ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة) .واوضـح ان مم ـ ـثـل
مـجلـ ــس الـعل ـم ـ ــاء ال ـ ـس ـن ــي الع ـ ــراقــي
ومم ـثـلــني ب ـ ـ ــارزيــن مــن الـ ـ ـش ـيـع ـ ـ ــة يف
اجمللس الـوطنـي العراقـي اضافـة الى
ممـثلـي املــسلـمـني االيـطــالـيـني الــذيـن
اتــصلــت بهـم قـ ــد دانـ ــوا بقـ ــوة عــملـيـ ــة
اخـت ـطـ ــاف االي ـطـ ــالـيـتـني م ـطـ ــالـبـني
بـاالفـراج الفـوري عـنهمـا بـاسـم مبـادئ
االسالم الصحيحة.
ونـتـيجــة حلــادث االخـتـطــاف ي ـسـتعــد
عدد كـبير من املنظمات غير احلكومية
ملغـادرة العـراق بعـد اخـتطـاف نـاشـطني
يف هــذه املـنـظـمــات  .وقــد اكــد مـنــسق
نشـاطـات املنـظمـات غيـر احلكـوميـة يف
العراق جـان دومينيـك بونـيل أمس ان
غ ــالـبـي ــة املـنـظـم ــات غـيـ ــر احلك ــومـي ــة
ال ــدوليــة تـسـتعــد ملغــادرة العــراق غــداة
االختطاف
ويف بغـ ــداد اعـتـبـ ــرت وزارة ال ـ ــداخلـيـ ــة
العـ ــراقـيـ ــة ام ــس االربعـ ــاء ان عــملـيـ ــة

اخـتطـاف االيطــاليتـني اللتـني تعمالن
حل ـس ــاب مـن ـظـم ــة غـيـ ــر حك ــومـي ــة يف
العـ ــراق (ت ــصعـيـ ــدا خ ـطـيـ ــرا) تـ ــولــيه
الوزارة اهمية كبرى.
وقــال املـتحــدث بــاسـم وزارة ال ــداخلـيــة
صبـاح كــاظم لـوكـالـة فـرانـس بـرس ان
(عملية خطف الرهينتني االيطاليتني
تـ ــصع ـيـ ـ ــد خـ ـط ـيـ ـ ــر مل ـ ــسل ـ ــسل خـ ــطف
الرهائن االجانب يف العراق).
واكــد ان (املـس ــؤولني يف الــوزارة يــولــون
ه ــذه امل ـس ــأل ــة اهـمـي ــة كـبـ ــرى وعق ــدوا
سلـسلـة اجـتمـاعـات بهــدف البحـث عن
سبل جـديـدة للحـد من هــذه الظـاهـرة
اخلطيرة التي تقوم بها عصابات).
واوضح ان (حـصــولهــا يف بغــداد يعـنـي
ان عمليات االختطاف ميكن ان حتدث
يف اي مكان يف العـراق) ،مؤكـدا ان هذه
العـمليــات (ستـؤثـر علـى العـراق يف كل
الـن ــواحـي لـيــس االمـنـي ــة فقـط وامن ــا
الـ ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــاسـ ـي ـ ـ ـ ــة واالقـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــة).

صنعاء (ا ف ب)
اعلن مصدر رسمي ميني ان وزير اخلارجية
العـ ـ ــراقــي هـ ـ ــوشــيـ ـ ــار زيــب ـ ـ ــاري وصل امـ ــس
االربعـاء الى صنعـاء يف زيارة لليمن تـستمر
ثالث ــة اي ــام يـبحــث خالله ــا مع الــسلـط ــات
اليمـنية عـددا من القـضايـا من بيـنها وضع
الـسفـارة العــراقيــة يف صنعـاء.وقــال زيبـاري
يف تصـريحـات بثتـها وكـالة االنـباء الـيمنـية
ان زيـارته تـأتي (يف اطـار التـواصل العـراقي
مـع جمـيع الــدول الع ــربيــة يف ظل املــرحلــة
التي ميـر بها العراق ( )...الـذي يحتاج الى
دع ــم وتـفـه ــم وت ـ ــضـ ـ ـ ــام ــن ج ــمـ ـيـع الـ ـ ـ ــدول
العربية).
واضــاف الــوزيــر العــراقي ان الــزيــارة تهــدف

الى بحث جملـة من القضايـا ذات االهتمام
املــشتــرك والتـشــاور بهــدف تنـسـيق املــواقف
قـبل االجـتـمـ ــاع العـ ــادي جمللــس اجلـ ــامع ــة
العــربيـة الـذي سـيعقـد يف  14و 15ايلـول يف
الق ــاه ــرة.وق ــال زيـبـ ــاري ان مح ــادث ــاتـه مع
املسـؤولني الـيمنـيني (ستـشمل كـذلك عـددا
من املـوضـوعـات األخــرى من بـينهـا تـسـويـة
أوضـاع الـسفـارة العــراقيـة بـصنعـاء وتعـيني
سـفيــر جــديــد لم يـسـمه( لكـنه اوضح انه )
ضـمـن ال ــوف ــد املـ ــرافق له).وع ــارض الـيـمـن
الـلج ــوء الـ ــى الق ــوة ضـ ــد العـ ــراق يف الع ــام
2003.ويــزور زيبــاري اليـمن يف اطــار جــولــة
عـربيـة زار خاللهـا االردن االثنـني وستقـوده
ايضا الى السودان

األمم املتحدةـ نيويورك ـ وكاالت
حــذر األمني العـام لـألمم املتحـدة كـويف
ع ـنـ ـ ــان م ــن أن الع ــنف ال ـ ـ ــذي يج ـتـ ـ ــاح
الع ـ ــراق رمبـ ـ ــا يخـلق ظ ـ ــروف ـ ـ ـاً صع ـب ـ ــة
إلجــراء االنـتخــاب ــات املقــررة يف كــانــون
الـثاني عـام  2005.وقال عـنان يف تقـرير
إلى مجلس األمن الدولي التابع لألمم
املـتحـدة إن حـجم املــواجهــات املتــرافقـة
مع سلــسل ــة مـن عـملـي ــات االخـتـط ــاف
واالغـتـيـ ــال يف جـمـيـع أنح ـ ــاء العـ ــراق،
تعـيق مـبـ ــادرات احلك ــوم ــة اإلنـتق ــالـي ــة
الـتـي ت ــولـت ال ــسل ـط ــة يف  28ح ــزي ــران
املــاضـي ،علــى الـصـعيــديـن االقتـصــادي
والـسيـاسـي ،كمـا حتـول دون تــوسيع دور
األمم املتحدة .وذكر األمني العام لألمم
املــتحـ ــدة أن مـ ــوج ـ ــة العـنـف مبخـتـلف
أنـواعه التي جتـتاح العـراق خلقـت لدى
املـواطن العـراقي شعـوراً بعـدم الثقـة يف
مقـدرات القيـادات الـسيـاسيـة لتحـسني
األوضــاع األمـنيــة ،علــى وفق م ــا نقلـته

وكـالة األسـوشيـتد بـرس .وقال عـنان إن
اجملمـوعـات املقـاتلـة بجـانـب املليـشيـات
املوالـية ألحزاب سيـاسية رئيسـة تستمر
يف حتــدي القــوات املـتعــددة اجلنــسيــات
بقيـادة الواليـات املتـحدة ،بـجانـب قوات
األمــن العـ ــراقـيـ ــة اجلـ ــديـ ــدة .ويف هـ ــذا
ال ـسـي ــاق حت ــدث عـن ــان قـ ــائالً( :العـنف
املـسـتمـر قـد يقــوض الثقـة يف العـمليـة
الــسي ــاسيــة االنـتق ــاليــة ،وسـيجعـل من
الـصعوبـة خلق ظـروف ضروريـة إلجراء
االنـتخــابــات يف كــانــون الـثــانـي .)2005
وقـال املسؤول األممي إن االنـتخابات يف
الـعـ ـ ـ ــراق تـ ـ ـ ــواجـه حتـ ـ ـ ــدي ــني رئـ ـي ـ ـ ـس ــني
يتمثـالن يف تشكيل دوائـر انتخابـية من
العـدم ،وحتـديـداً علـى املـستــوى احمللي،
ومالقاة االحـتياجـات الضخمـة الالزمة
لتـسجيل النـاخبني ومـراكز االقـتراع يف
ظل األوضاع األمنية الراهنة.
وب ــال ــرغـم مـن ت ـش ــدي ــد عـن ــان عل ــى أن
املـن ـظـمـ ــة الـ ــدولـيـ ــة سـتـبـ ــذل ق ـصـ ــارى

جهـدها لـدعم االنتخـابات وإجـرائها يف
موعـدها احملـدد ،أشار إلـى أن املسـؤولية
تقـع علـ ــى عـ ــاتـق العـ ــراقـيــني أنف ــسهـم
لـتنـظـيم وإجــراء االنـتخــابــات .وأضــاف
قـ ــائـالً( :يجـب االسـتـمـ ــرار يف طـمـ ــأنـ ــة
الـشـعب العـراقـي واقنـاعه بـأن العـمليـة
تسير ،ومبـا ال يدع مجاالً للشك ،صوب
حتـق ـ ـيـق الـه ـ ـ ـ ـ ــدف امل ـ ـت ـ ـم ـ ـثـل يف جـعـل
العــراقيـني هم املـتحكـمني يف مـسـتقـبل
مــصي ــرهم الــسي ــاسي) .هــذا وقــد أشــار
خبـراء األمم املتحـدة إلى صعـوبة وضع
نـظام جديـد للناخبني حـال قرار املضي
قـدما يف إجـراء االنتخابـات يف موعـدها
املـق ـ ـ ـ ــرر ،األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي دفـع بـلـجـ ـن ـ ـ ـ ــة
االنـتخــابــات امل ـسـتقل ــة يف العــراق إلــى
قــرار اسـتخــدام الـنـظــام ال ــذي يعـتـمــد
علــى بطـاقــات احلصـص الغــذائيـة وفق
بـرنـامـج األمم املتحــدة (النفـط مقــابل
الــغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاء) ك ـ ـ ـن ـق ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة انـ ـ ـ ـ ـطــالق.

بغداد /طالب املاس الياس
مـنحـت اجل ــامع ــات الع ــربـي ــة ف ــرصـ ـاً
ت ـ ـ ــدري ـب ـي ـ ـ ــة لـل ـ ـطـل ـب ـ ـ ــة الـع ـ ـ ــراق ـيــني
والباحثني يف مختلف االختصاصات
مــن اجل ت ـط ــوي ــر الــتع ــاون الــثق ــايف
والعلـمـي بـني اجل ــامع ــات الع ــراقـي ــة
ونظيراتها العربية.
ذكـ ــر ذلـك م ـصـ ــدر مـ ـسـ ــؤول يف وزارة
الــتعلـيـم الع ــالـي والـبحــث العلـمـي لـ
(املـ ــدى) وقـ ــال ان هـ ــذه املــنح جـ ــاءت
تنفيـذاًُ لقـرار االمـانـة العـامـة إلحتـاد

اجلـامعات العـربيـة يف دورته السـابعة
والثـالثني املنعقـدة يف جامـعة بـيروت
من اجل توفير فرص تـدريبية لطلبة
اجل ــامع ــات الع ــراقـي ــة حـيـث مـنحـت
اجلـامعـة االسالميــة يف لبنـان فـرصـاً
ت ــدريـبـي ــة يف اخـت ـصـ ــاص الهـن ــدس ــة
والـلـغ ـ ـ ـ ــات والـ ـت ـ ـ ـ ــرجـ ـم ـ ـ ـ ــة والـعـل ـ ـ ـ ــوم
الــسيــاسيـة واحلـاسـوب فـيمـا مـنحت
جــامعــة احلــسني بـن طالل يف االردن
فـ ــرص تـ ــدريـبـيـ ــة يف اخـت ـصـ ــاصـ ــات
الهندسة امليكانيكية واحلاسوب.
واض ــاف امل ـص ــدر ان جـ ــامعـ ــة حل ــوان
املـصــري ــة منـحت فــرصــا تــدريـبيــة يف
اخـتصـاص التـربيـة الـفنيـة والتـربيـة
االجـتـم ـ ــاعـي ـ ــة والفـن ـ ــون اجلـمــيل ـ ــة
واحلق ــوق والــتج ــارة وادارة االعـم ــال
واآلداب فـيـم ــا مــنحـت جـ ــامع ــة عـني
شمس املصريـة خمس فرص تدريبية
ضمن اختصاصاتها اخملتلفة.
واشــار املـصــدر الــى ان ج ــامعــة عــدن
اليمنـية وفـرت فرصـا الستقبـال عدد
من طـلبــة املــاجـسـتيــر يف الــدراســات
العـليــا ضمـن اختـصـاصــات القـانـون
والـلغـ ــات والـتـ ــربـيـ ــة وادارة االعـمـ ــال
والزراعة.

وصل الى اليمن لبحث العالقات

زيباري:العراقحيتاج اىل تفهموتضامنكل العرب

مكتب الشهيد الصدر يف بغداد ينفي ما نشرته (املدى)
تقرير عنان حيذر:
وقوات التدخل الرسيع جتمع كميات كبرية من األسلحة يف النجف العــنف قـــــد يعــيق االنــتخـــــابـــــات يف العـــــراق

املدى ـ وكاالت
نفــى الشـيخ عبـد الهـادي الـدراجي يف
مكاملـة مع (املدى) صـحة اخلبـر الذي
ن ـش ــر يف ع ــدد أمــس مـن ج ــري ــدتـن ــا،
واخل ـ ــاص مب ـ ــا أشــيع عــن ت ـ ــأس ـي ـ ــسه
جيـش احلــسني واخـتالفه مع الــسيـد
مقتـدى الصـدر .وقال الـشيخ محـمود
ال ـســودانـي ،وهــو أحــد أعـض ــاء مكـتـب
الـشـهيــد الـصــدر يف بغــداد ،يف مكــاملــة
هـاتفيـة أن ال صحـة ملثـل هذه األنـباء،
مـضـيفــا( :نحـن مع جهــود احلكــومــة
العــراقيــة الهـادفـة إلـى إرسـاء قـواعـد
االســتق ـ ــرار ،ونعـ ــارض أيـ ــة عــملـيـ ــات
إره ــابـي ــة ت ـسـته ــدف ه ــذا االسـتق ــرار،
ومنها عمليات االختطاف).
ويف السياق نفسه قتل جندي اميركي
واصـيـب اثـن ــان اخـ ــران بج ــروح أمــس
االربعـ ــاء يف انـفجـ ــار قـنــبلـ ــة مـحلـيـ ــة
الـصـنع يف مــديـنــة الـصــدر ،كـمــا اكــد
بيــان للجيـش االميـركي .واكـدت وزارة
الـ ــصحـ ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة أمـ ــس األول ان
اربعـني عراقيـا قتلـوا واصيب اكـثر من
 270بـجـ ـ ـ ـ ــروح خـالل  24سـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــة يف
مـع ـ ـ ــارك بــني الـق ـ ـ ــوات االم ـي ـ ـ ــرك ـي ـ ـ ــة
وميـليــشي ــا جيــش املهــدي يف م ــدينــة
الصدر.
من جانبهـا أصدرت وزارة الدفـاع بيانا
صـحفيـا ذكــرت فيه أن قــوات التـدخل
الـ ـس ـ ــريع الـتـي تـ ـسـ ــانـ ــده ـ ــا القـ ــوات
مــتعـ ــددة اجلـنـ ـسـيـ ــات مـ ـسـتـمـ ــرة يف
استعادة كميات كبيرة من األسلحة يف
النجف .ووضح البيـان أن أرقام وأنواع
األسلحـة املــستعــادة يعكـس مـا قـد مت
ج ـمـعه ح ـت ـ ــى اآلن ،م ـ ـش ـي ـ ــرا إل ـ ــى أن
األسلحة قد مت خزنـها يف أماكن آمنة
يف قاعدة عمليات متقدمة.

فرص تدريبية للطلبة والباحثني العراقيني
يف اجلامعات العربية

 200الـف شقــــة سـكـنـيــــة ملـنـتـــسـبـي وزارة الـنـقل

مـباحثات يف جمال االتصاالت بني العـراق والصني وبريطانيا

بغداد /املدى
اتفقت وزارة النقل مع عـدد من الشـركات العـربية يف دبـي وشركة هـونداي الكـورية علـى انشاء ()200
الف وحدة سكنية مبرحلة اولى توزع على منتسبي الوزارة مببالغ مناسبة مقسطة على رواتبهم ملدة
عـشــريـن سنــة وبــدون فــائــدة.اعلـن ذلك لـ (املــدى) وزيــر الـنقل الــسيــد لــؤي حــامت العــرس وقــال :ان
اجملمعـات الـسكـنيـة الـتي سـيتـم التعـاقــد عليهـا سـتضـاهـي من حـيث اجلـودة اجملمعـات الـسكـنيـة يف
الصــاحليــة حيـث ستكـون مـسـاحـة الـشقـة الـواحـدة بـني ( )150 - 140متـرا مـربعــا كمــا ستـوفـر هـذه
اجملـمعات كل اخلدمـات وشروط السـكن الصحي الالئق حيـث ستضم ابنيـة للمدارس واملسـتوصفات
ورياض االطفال..
واوضح ان هـذه اجملمعـات سـتبنـى علـى طـريق املطـار ويف مـنطقــة الشـاجليـة يف بغـداد وعلـى االرض
التـابعة للـوزارة يف احملافظـات وسيتم وضع ضـوابط لتـوزيع هذه الـشقق بشـكل عادل دون متيـيز بني
اصغر موظف وصوالً الى املدير العام.

بغداد /طارق اجلبوري
اكـد الـسـفيـر الـصيـني سـون بـيكــان رغبـة بـالده إلستـقبـال مـهنــدسني وفـنيـني يف مجـال االتـصـاالت
لتـدريبهم وتعليمهـم واالستفادة من املـستوى املتـطور الذي بلغـته الصناعـة الصينيـة يف هذا اجملال،
كمـا طلب من وزيـر االتصـاالت الـسيـد محمـد علي احلكـيم منح فـرص للشـركـات الصـينيـة لتقـدمي
خدماتها يف العراق يف مجال االتصاالت.
جاء ذلك خالل زيـارة السفير الصيني ملنـاسبة انتهاء مهام عمـله يف العراق لوزارة االتصاالت ولقائه
مع وزيـرهـا الـذي اكـد ارتيــاحه للتعـاون مع جمهـوريـة الصـني الشـعبيـة وخـاصـة يف مجــال مسـاهمـة
الـصني يف عملية البناء واالعمار.من جهة ثانيـة استقبل وزير االتصاالت محمد علي احلكيم سفير
اململكـة املتحدة يف العـراق السيـد ادورد شابلـن وبحث معه مسـاهمة املمـلكة املتحـدة يف عمليـة اعمار
العـراق خـاصــة يف مجـال االتـصـاالت .وابـدى الــسفيــر البـريـطـانـي استعــداد بالده لالسهــام يف بنـاء
شبكات متطورة خلدمات االتصاالت.

مقتل وجرح  21مدنياً

الفلوجة حتت قصف املدفعية والطائرات
عـ ــاودت القـ ــوات األمـ ــريـكـيـ ــة صـبـ ــاح ام ــس
االربعـاء قصفـها الـكثيف ملـدينـة الفلـوجة.
وقـال شهـود عيـان أن الـقصف الــذي استمـر
أربع سـ ــاعـ ــات شــمل مـنــطقـتــي العـ ـسـكـ ــري
واحلـي الـصـن ــاعـي ب ــامل ــدفعـي ــة وال ــدب ــاب ــات
وط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات إف  16املـق ـ ـ ــاتـل ـ ـ ــة ،وأض ـ ـ ــاف أن
القـصف أسفــر عن تــدميــر عـشــرات احملــال
التجاريـة وعدد من املنازل فضالً عن احلاق

أض ــرار مبعـمل الـن ـسـيج يف امل ــديـن ــة .وق ــال
مـصــدر طـبي إن احلـصـيلــة االولــى للقـتلــى
واجلـرحــى وصلت الــى ( )21شخصـا بيـنهم
نــس ــاء وأطف ــال .ه ــذا وق ــد ق ــامـت الق ــوات
األمــريـكيــة بقـطع الـطــريق الـســريع الــذي
يـربـط الفلـوجـة بـالـرمـادي بعـد أن حـشـرت
قـوات كبيـرة عند املـدخل اجلنـوبي للمـدينة
وعــنـ ـ ــد تق ـ ــاطـع الع ـ ــام ـ ــري ـ ــة الـفل ـ ــوج ـ ــة.

عمان ـ املدى
التقى وزير اخلارجية األردني مروان املعشر
أمـس بـصحفـيني اردنـيني وعــرب يـشــاركــون
يف ورشــة عـمـل صحفـي ــة .ويف مع ــرض نفـي
عــم ـ ــان أي أنــب ـ ــاء ت ـ ـشــي ـ ــر إل ـ ــى اس ــتقــب ـ ــال
م ــسـ ــؤولـني عـ ــراقـيـني سـ ــابقـني مــطلـ ــوبـني
للحكومة العراقيـة احلالية ،نقلت صحيفة
(الـ ـ ــرأي) االردنــيـ ـ ــة ع ــن املعـ ــشـ ـ ــر ق ـ ـ ــوله إن
(األردن لـم يـ ـســتقــبل أي م ــسـ ــؤول عـ ــراقـي

س ــابق مــطل ــوب للـحكــوم ــة العــراقـيــة ،وان
بغـداد لم تتقـدم بـأي طلب الـى عمـان بهـذا
اخلصـوص) ،مـضيفـا أنه ليـس من سيـاسـة
االردن (اس ــتقــبـ ـ ــال مـ ــسـ ـ ــؤولــني عـ ـ ــراق ـيــني
مـ ــطل ـ ـ ــوب ــني علـ ـ ـ ــى االطالق) .ويف ســي ـ ـ ــاق
احلـديث عن وجـود رغـد صـدام علـى أراضي
اململـكة قـال املعشـر إن استقـبال رغـد صدام
(ج ــاء السـب ــاب انــس ــانـيـ ــة وان االردن طلـب
مـنهــا عــدم ممــارســة أي نـش ــاط سي ــاسي).

املعــرش :اسـتقـبلـنـــا رغـــد صـــدام ألسـبـــاب إنــســـانـيـــة
رشط أن ال متارس أي نشاط سيايس

التحضريات جارية يف
بريوت لعقد مؤمتراحلركات
املناهضة للحرب والعوملة
بيروت ـ إسالم أون الين
تعقـد احلـركــات املنــاهضـة للحـرب والعـوملـة
اجتمـاعًا يف الـفترة بـني  17و 19ايلول 2004
اجلــاري يف بـيــروت؛ لـبحـث اإلسـتــراتـيجـيــة
املـستقـبليـة لهـذه احلـركــات .ومن املـؤمل أن
يحــضـ ــر االجـتـمـ ــاع ممــثلـ ــو أكـثـ ــر مـن 255
منظمـة ما بني حتـالفات مـناهضـة للحرب،
إل ــى مـن ـظـم ــات غـيـ ــر حك ــومـي ــة ،وح ــرك ــات
اجـتـم ــاعـيـ ــة ،ونق ــاب ــات عـم ــالـي ــة ،ووسـ ــائل
إعالميــة أهليـة تــأتي مـن أكثــر من  52دولـة
مـن دول الع ــالـم .ويه ــدف االجـتـم ــاع ال ــذي
الع ـ ــو ملــيـ ـ ــة
ـرك ـ ـ ــات ـ
(احل ـ ـ ـ
ـ
يح ــمل عـ ــن ـ ــوان
ـ
امل نــاه ضـة لل حـرب وال عـو ملـة ..إ لــى أين؟)
ـثل ــي ت لـك
ـرص ـ ــة ملـ ــم ـ ـ
الف ـ ـ ـ
ـاح ـ ـ ــة ـ
ـإل ـ ــى ـإت ـ ـ ـ
اتف ــاق سي ــاسي
ا حلــر كــات ل لــو صــول إ لــى ـ
واألول ــويـ ــات
ـ
ـق ــوي ـح ــول خ ـطــط ال عــمل
املستقبلية.
ومن ا ملـن تـظــر أن يـس عــى اجمل تـم عــون من
خالل ا لـنقاش ل لـوصول إ لـى إجا بـة على
عدد من التساؤالت ،من بينها:
ـرك ـ ــات ف عـله
احل ـ ـ
عل ـ ــى ت لـك ـ
ـم ـ ــاذا ي جــب ـ
وال ـ ـضـعـف يف
وم ـ ـ ـ ــا أو جـه ا ل ــق ـ ـ ـ ــوة ـ
اآلن؟ ـ
حركة مناهضة احلرب والعوملة؟

نجــــــاة مــــســــــؤول كــــــردي مــن حمــــــاولــــــة اغــتــيــــــال
ومقـــتل  3ســــــائقــي شـــــاحــنـــــات وجــنـــــدي امـــــريـكــي
احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــات  -امل ـ ـ ــدى (أ ف ب) اعلــن
مـ ـسـ ــؤول يف الـ ـشـ ــرطـ ــة يف كـ ــركـ ــوك ان
هـ ــورم ـ ــان علـي عـثـمـ ــان مـ ــدي ـ ــر جهـ ــاز
اخمل ـ ــاب ـ ــرات لـلح ـ ــزب ال ـ ــدمي ـ ــوق ـ ــراطــي
الكــردستــاني يف املــدينــة جنــا االربعــاء
من محاولة اغتيال.
وقـ ــال اللـ ــواء تـ ــورهـ ــان عـبـ ــد الـ ــرحـمـن
يوسف قائـد شرطة كـركوك ان (احلادث
وقع اثـنـ ــاء خـ ــروج املـ ـسـ ــؤول االمـنـي يف
مـنــطق ــة ع ــرف ــة ب ــاجتـ ــاه مق ــر احل ــزب
الدميوقراطي الكردستاني).
واوضح ان (مـ ـسـلحـ ــا فــتح الـن ـ ــار علـ ــى
عـثمـان وحــراسه الـشخـصـيني ممـا ادى
الــى حـصــول اشـتبــاك ــات بني الـط ــرفني
استمـرت نحـو نصـف السـاعـة وادت الـى
اصابة احد املرافقني بجروح).
واضـ ـ ــاف ع ـبـ ـ ــد الـ ـ ــرح ـمــن ان (امل ـ ـسـلح
امله ــاجم ال ــذي اصيـب بجــروح خــطيــرة
ويدعى هاشم عثمان غفار اعتقل ونقل
الــى م ـسـتــشفــى كــرك ــوك العــام لـتلقـي
العالج).

واك ــد ق ــائ ــد ال ـش ــرط ــة ان (املـعل ــوم ــات
االوليـة املتـوفـرة عن املهـاجم تـشيـر الـى
انتمائه الى مجموعة انصار االسالم).
ويشـتبه يف ان املال كـريكـر الـذي يتـرأس
هــذه اجملمــوعــة واسـمه احلـقيـقي فــاحت
جنم الـدين فـرج ويقـيم يف النـروج منـذ
 ،1991لعــب دورا يف محـ ــاوالت اغـتـيـ ــال
اسـته ــدفـت خـص ــوم ــا سـي ــاسـيـني له يف
كردستان العراق.
مــن جه ـ ــة اخ ـ ــرى ذك ـ ــر مـ ـس ـ ــؤول ـ ــون يف
الـ ـش ـ ــرط ـ ــة يف س ـ ــام ـ ــراء ان ثالث ـ ــة مــن
سـائقي الـشاحـنات احـدهم تـركي قتـلوا
يف الـسـاعـات الـ 24املــاضيـة يف هـجمـات
مـتفـرقــة علـى قــوافل محـميــة من قـبل
اجليش االميركي.
وقـ ــال املقـ ــدم حـمـيـ ــد احـمـ ــد لـ ــوكـ ــالـ ــة
فــرانـس بــرس ان (مــسلحـني مجه ــولني
شنــوا امــس االربعــاء هجــومــا بقــذائف
مـض ــادة للــدبــاب ــات علــى ق ــافلــة حتـمل
مــؤنــا للـجيــش االميــركـي محـمي ــة من
قبل اجليش االميركي).

واضـ ـ ـ ــاف ان (الـهـجـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ــذي وقـع يف
مـنــطق ــة الـنـب ــاعـيـ ــة اسف ــر عـن مقـتل
اثـ ـن ــني م ــن س ـ ـ ـ ــائـق ــي ال ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاحـ ـن ـ ـ ـ ــات
االج ــانب).
من جهـة اخرى اكـد الرائـد محمـد عبد
اهلل مـن ش ــرط ــة س ــام ــراء مقـتل س ــائق
شاحنة تركـي ليل الثالثاء االربعاء بعد
تعرض شـاحنته لهجوم بقذيفة مضادة
لل ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات (آر بــي جــي) يف م ـن ــطق ـ ــة
العباسية.
واخيـرا ،اكــد النقـيب عـبيــد محمــد من
شـ ــرطـ ــة سـ ــامـ ــراء ان قـ ــوات الـ ـشـ ــرطـ ــة
العـراقية (متكنت صباح امس من القاء
الـقـ ـب ـ ــض عـل ـ ـ ـ ــى سـ ـت ـ ـ ـ ــة م ــن س ـ ـ ـ ــارق ــي
الـشاحنـات يف منطقـة بلد بعـد معارك
دامت ساعة ونصف الساعة.
واعلـن اجلـي ــش االمـي ــركـي ان جـن ــدي ــا
اميركيـا قتل امس االول يف هجـوم على
قافلة اميركية يف بلد.
يف انفجـار قنبلـة عنـد مرور قـافلـة قرب
بغداد.

اجـــــتـــــامع مـــــــــــــوسـع
لـبحث قـضيـة املفقــودين يف
حـــــــــــــــرب اخلــلــــــيــج
جنيف /املدى
شـ ـ ـ ــارك ممـ ـثـلـ ـ ـ ــون ع ــن كـل م ــن الـعـ ـ ـ ــراق
والك ــويـت واملـمـلك ــة الع ــربـي ــة الــسع ــودي ــة
وف ــرنـ ـس ــا واملـمـلك ــة املــتح ــدة وال ــوالي ــات
املـتحدة األمـريكيـة يف االجتـماع الـسادس
واألربعني للجـنة الفـرعيـة الفنيـة املعنـية
ب ــاملفقــوديـن خالل حــرب اخللـيج لع ــامي
 1990و 1991والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي انـ ـعـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف
الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويت.
وكـ ــانـت الـلجـنـ ــة الفـنـيـ ــة الفـ ــرعـيـ ــة قـ ــد
ت ــأس ـسـت ع ــام  1994ب ــوصفه ــا ج ــزءاً مـن
الـعمليـة الهـادفـة إلـى التحقق ممـا حـدث
ملـئ ــات امل ــدنـيــني والع ــسك ــريـني ال ــذيـن ال
يـ ــزالـ ــون مـجهـ ــولـي امل ـصـيـ ــر بعـ ــد حـ ــرب
اخلليج الثانية.
وكـ ــان الغ ــرض مـن اجـتـم ــاع أمــس ال ــذي
يـنـعق ــد حتـت رع ــاي ــة الـلجـن ــة ال ــدولـي ــة
للـصـليـب األحم ــر ،تنـسـيق اجلهــود الـتي
تبــذلهــا جمـيع األطــراف املعـنيـة وتـقيـيم
التقدم الذي أجنز يف هذا اجملال.
وقـد ناقـش املشـاركون سـبل تعزيـز البحث
عن معلـومات نهـائيـة عن جمـيع احلاالت
التي لم حتل يف مـا يتعلق مبفقودين من
سع ــوديني وعــراقـيني وكــويـتيـني وغي ــرهم
من جنسيات أخرى.
واسـتـنــاداً إل ــى املهـمــة الـتـي أوكلـت إلـيهــا
مبـ ــوجــب القـ ــانـ ــون الـ ــدولـي اإلنـ ـسـ ــانـي،
تــرأسـت اللـجنــة الــدوليــة اجـتمــاعــات كل
مــن اللجـن ــة الـثالثـيـ ــة واللجـن ــة الفـنـي ــة
الفـرعية املتفـرعة عنهـا منذ إنشـائهما يف
 1991و 1994على التوالي.
هذا وتبـقى اللجنة الدولية ملتزمة ببذل
كل م ـ ـ ــا يف وسـعه ـ ـ ــا مــن أجـل وضع ح ـ ـ ــد
للقلق الــذي تعيـشه أسـر املفقـوديـن وهي
ال ت ــزال تـنـتـظـ ــر املعل ــوم ــات عـن مـصـي ــر
أحبائها.

 10000دوالر سلفة
العقاري لكل موظف

بعقوبة /املدى
اعلــن ن ـ ــائــب مح ـ ــاف ــظ دي ـ ــال ـ ــى غ ـ ـس ـ ــان
اخلــدران نـب ــأ اطالق الـتــسلـيـف العقــاري
ملـوظـفي الـدولـة يف احملـافـظـة يف غـضـون
اس ـب ـ ـ ــوعــني ح ـيــث ج ـ ـ ــرى االتـف ـ ـ ــاق بــني
احملــافـظــة ومــديــر املـص ــرف العقــاري يف
ديـ ــالـ ــى حـ ــول االجـ ــراءات الـتـن ـظـيـمـيـ ــة
والفنيـة واآلليـات التي عـلى وفقهـا ستتم
عملية التسليف.
اذ سيقـوم مـوظفــو املصـرف بـزيـارة دوائـر
الـدولـة وملء االسـتمـارات اخلـاصـة الـتي
اعـ ـ ــدت لهـ ـ ــذا الغ ـ ــرض لــتج ـنــب ال ـ ــزخــم
احملتمل على املصرف.
علـم ـ ـاً ان قـيـمـ ــة الـ ـسـلفـ ــة لـكل م ـ ــوظف
ستكون  10000دوالر.

