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وسامان للكروج وبنحيس

اعـلن البيت االبيض يف بـيان ليلة
امــس االربعــاء صــدر يف سيــداليــا
التي يزورهـا الرئيـس جورج بوش،
ان الواليـات املتحدة قـررت توسيع
نــظـــام االفــضلـيــــة يف عالقــــاتهـــا
الــــــتــجـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــة لــــــيـــــــــــــشــــــمــل
العــــراق.وســيـــســمح هـــــذا القــــرار
بخفـض كبيـر للـرسـوم اجلمـركيـة
علــى املـنــتجـــات العــراقـيــة عـنــد
دخولها االسـواق االميركية، بدون
الــــزام العـــراق بـــواجــب املعــــاملـــة
بـاملـثل.وانـضـم العـراق بــذلك الـى

قرابة 140 من البلدان النامية .
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العراق يتمتع بنظام
االفضلية لدى واشنطن

ســتـــــشهـــــد ســـــاحــــــة الفـــــردوس الــيـــــوم
اعــتـــصــــــامــــــا يــــشــــــارك فــيـه األطفــــــال
املعوقني الذين يتلقون عالجا مستمرا
مـن خالل منـظمــة )جسـر الـى بغـداد(،
وهــــو الـبــــرنـــــامج الــــذي تـــشـــــرف علــيه
االيـطـــالـيـتـــان اخملـتــطفـتـــان سـيـمـــونـــا
توريتـا وسيمونا بـاري وذلك يف الساعة
الـعـــــــاشـــــــرة مــن صــبـــــــاح هـــــــذا الــيـــــــوم
احـتجـــاجـــا علـــى عـملـيـــة االخـتـطـــاف
التي شـارك فيـها نـحوعـشريـن مسلـحا
هــــاجـمـــــوا مقــــر املـنــظـمــــة يف ســــاحــــة
االنــــدلـــس واخـتــطفــــوا االيــطــــالـيـتـني
ومعـهمــا العــراقـي العــامـل يف املنــظمــة
االنـــســــانـيــــة رعــــد علـي عــــزيــــز وامــــرأة
عـــراقيــة تــدعــى مــاهـينــاز بـســـام . ومن
املعلـوم ان هذه املنـظمة تـعمل يف بغداد
مـنــــذ عــــام 1994 وتقــــوم مبعــــاجلــــة 94
طفال معـوقا أو مـصابـني بالـثالسيمـيا
ويعـتـمـــد هــــؤالء األطفــــال كلـيــــا علـــى
الفحـــوصـــات الـتـي جتـــريهـــا املـنـظـمـــة

تظاهرة عراقية تندد باختطاف اإليطاليتني .

املدى ـ وكاالت
نفــى الشـيخ عبـد الهـادي الـدراجي يف
مكاملـة مع )املدى( صـحة اخلبـر الذي
نــشـــر يف عـــدد أمــس مـن جـــريـــدتـنـــا،
واخلـــــاص مبـــــا أشــيع عــن تـــــأســيـــــسه
جيـش احلــسني واخـتالفه مع الــسيـد
مقتـدى الصـدر. وقال الـشيخ محـمود
الــســودانـي، وهــو أحــد أعـضـــاء مكـتـب
الـشـهيــد الـصــدر يف بغــداد، يف مكــاملــة
هـاتفيـة أن ال صحـة ملثـل هذه األنـباء،
مـضـيفــا: )نحـن مع جهــود احلكــومــة
العــراقيــة الهـادفـة إلـى إرسـاء قـواعـد
االســتقـــــرار، ونعــــارض أيــــة عــملـيــــات
إرهـــابـيـــة تــسـتهـــدف هـــذا االسـتقـــرار،

ومنها عمليات االختطاف(.
ويف السياق نفسه قتل جندي اميركي
واصـيـب اثـنـــان اخــــران بجـــروح أمــس
االربعــــاء يف انـفجــــار قـنــبلــــة مـحلـيــــة
الـصـنع يف مــديـنــة الـصــدر، كـمــا اكــد
بيــان للجيـش االميـركي. واكـدت وزارة
الــــصحــــــة العـــــراقــيـــــة أمــــس األول ان
اربعـني عراقيـا قتلـوا واصيب اكـثر من
270 بـجـــــــــروح خـالل 24 ســـــــــاعـــــــــة يف
مـعـــــــارك بــني الـقـــــــوات االمــيـــــــركــيـــــــة
وميـليــشيـــا جيــش املهــدي يف مـــدينــة

الصدر.
من جانبهـا أصدرت وزارة الدفـاع بيانا
صـحفيـا ذكــرت فيه أن قــوات التـدخل
الـــســـــريع الـتـي تـــســــانــــدهـــــا القــــوات
مــتعــــددة اجلـنـــسـيــــات مـــسـتـمــــرة يف
استعادة كميات كبيرة من األسلحة يف
النجف. ووضح البيـان أن أرقام وأنواع
األسلحـة املــستعــادة يعكـس مـا قـد مت
جــمـعه حــتـــــى اآلن، مــــشــيـــــرا إلـــــى أن
األسلحة قد مت خزنـها يف أماكن آمنة

يف قاعدة عمليات متقدمة.
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وقوات التدخل الرسيع جتمع كميات كبرية من األسلحة يف النجف
األمم املتحدةـ نيويورك ـ وكاالت

حــذر األمني العـام لـألمم املتحـدة كـويف
عــنــــــان مـــن أن العـــنف الـــــــذي يجــتــــــاح
العـــــراق رمبــــــا يخـلق ظـــــروفــــــاً صعــبـــــة
إلجــراء االنـتخــابـــات املقــررة يف كــانــون
الـثاني عـام .2005 وقال عـنان يف تقـرير
إلى مجلس األمن الدولي التابع لألمم
املـتحـدة إن حـجم املــواجهــات املتــرافقـة
مع سلــسلـــة مـن عـملـيـــات االخـتـطـــاف
واالغـتـيــــال يف جـمـيـع أنحـــــاء العــــراق،
تعـيق مـبــــادرات احلكـــومـــة اإلنـتقـــالـيـــة
الـتـي تـــولـت الـــسلــطـــة يف 28 حـــزيـــران
املــاضـي، علــى الـصـعيــديـن االقتـصــادي
والـسيـاسـي، كمـا حتـول دون تــوسيع دور
األمم املتحدة. وذكر األمني العام لألمم
املــتحــــدة أن مــــوجـــــة العـنـف مبخـتـلف
أنـواعه التي جتـتاح العـراق خلقـت لدى
املـواطن العـراقي شعـوراً بعـدم الثقـة يف
مقـدرات القيـادات الـسيـاسيـة لتحـسني
األوضــاع األمـنيــة، علــى وفق مـــا نقلـته

تقرير عنان حيذر:
العــنف قـــــد يعــيق االنــتخـــــابـــــات يف العـــــراق
جهـدها لـدعم االنتخـابات وإجـرائها يف
موعـدها احملـدد، أشار إلـى أن املسـؤولية
تقـع علــــى عــــاتـق العــــراقـيــني أنفـــسهـم
لـتنـظـيم وإجــراء االنـتخــابــات. وأضــاف
قــــائـالً: )يجـب االسـتـمــــرار يف طـمــــأنــــة
الـشـعب العـراقـي واقنـاعه بـأن العـمليـة
تسير، ومبـا ال يدع مجاالً للشك، صوب
حتـقــــيـق الـهـــــــــــدف املــــتــــمــــثـل يف جـعـل
العــراقيـني هم املـتحكـمني يف مـسـتقـبل
مــصيـــرهم الــسيـــاسي(. هــذا وقــد أشــار
خبـراء األمم املتحـدة إلى صعـوبة وضع
نـظام جديـد للناخبني حـال قرار املضي
قـدما يف إجـراء االنتخابـات يف موعـدها
املـقـــــــــرر، األمـــــــــر الـــــــــذي دفـع بـلـجـــنـــــــــة
االنـتخــابــات املــسـتقلـــة يف العــراق إلــى
قــرار اسـتخــدام الـنـظــام الـــذي يعـتـمــد
علــى بطـاقــات احلصـص الغــذائيـة وفق
بـرنـامـج األمم املتحــدة )النفـط مقــابل
ـالــغـــــــــــــــذاء( كــــــنــقـــــــــطـــــــــــــــة انـــــــــطــالق.  ـ

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 العــــراقـيــــة اجلــــديــــدة. ويف هــــذا
الــسـيـــاق حتـــدث عـنـــان قــــائالً: )العـنف
املـسـتمـر قـد يقــوض الثقـة يف العـمليـة
الــسيـــاسيــة االنـتقـــاليــة، وسـيجعـل من
الـصعوبـة خلق ظـروف ضروريـة إلجراء
االنـتخــابــات يف كــانــون الـثــانـي 2005(.
وقـال املسؤول األممي إن االنـتخابات يف
الـعــــــــراق تــــــــواجـه حتــــــــديـــني رئـــيــــــســـني
يتمثـالن يف تشكيل دوائـر انتخابـية من
العـدم، وحتـديـداً علـى املـستــوى احمللي،
ومالقاة االحـتياجـات الضخمـة الالزمة
لتـسجيل النـاخبني ومـراكز االقـتراع يف

ظل األوضاع األمنية الراهنة. 
وبـــالـــرغـم مـن تــشـــديـــد عـنـــان علـــى أن
املـنــظـمــــة الــــدولـيــــة سـتـبــــذل قــصــــارى

بعقوبة/ املدى
اعلــن نـــــائــب محـــــافـــظ ديـــــالـــــى غــــســـــان
اخلــدران نـبـــأ اطالق الـتــسلـيـف العقــاري
ملـوظـفي الـدولـة يف احملـافـظـة يف غـضـون
اســبـــــــوعــني حــيــث جـــــــرى االتـفـــــــاق بــني
احملــافـظــة ومــديــر املـصـــرف العقــاري يف
ديــــالــــى حــــول االجــــراءات الـتـنــظـيـمـيــــة
والفنيـة واآلليـات التي عـلى وفقهـا ستتم

عملية التسليف.
اذ سيقـوم مـوظفــو املصـرف بـزيـارة دوائـر
الـدولـة وملء االسـتمـارات اخلـاصـة الـتي
اعــــــدت لهــــــذا الغـــــرض لــتجــنــب الـــــزخــم

احملتمل على املصرف. 
علـمــــاً ان قـيـمــــة الـــسـلفــــة لـكل مـــــوظف

ستكون 10000 دوالر.

10000 دوالر سلفة
العقاري لكل موظف

بغداد/ طالب املاس الياس 
مـنحـت اجلـــامعـــات العـــربـيـــة فـــرصـــاً
تـــــــدريــبــيـــــــة لـلــــطـلــبـــــــة الـعـــــــراقــيــني
والباحثني يف مختلف االختصاصات
مــن اجل تــطـــويـــر الــتعـــاون الــثقـــايف
والعلـمـي بـني اجلـــامعـــات العـــراقـيـــة

ونظيراتها العربية.
ذكــــر ذلـك مــصــــدر مـــســــؤول يف وزارة
الــتعلـيـم العـــالـي والـبحــث العلـمـي لـ
)املــــدى( وقــــال ان هــــذه املــنح جــــاءت
تنفيـذاًُ لقـرار االمـانـة العـامـة إلحتـاد

فرص تدريبية للطلبة والباحثني العراقيني
يف اجلامعات العربية

اجلـامعات العـربيـة يف دورته السـابعة
والثـالثني املنعقـدة يف جامـعة بـيروت
من اجل توفير فرص تـدريبية لطلبة
اجلـــامعـــات العـــراقـيـــة حـيـث مـنحـت
اجلـامعـة االسالميــة يف لبنـان فـرصـاً
تـــدريـبـيـــة يف اخـتــصــــاص الهـنـــدســـة
والـلـغـــــــــات والـــتـــــــــرجـــمـــــــــة والـعـلـــــــــوم
الــسيــاسيـة واحلـاسـوب فـيمـا مـنحت
جــامعــة احلــسني بـن طالل يف االردن
فــــرص تــــدريـبـيــــة يف اخـتــصــــاصــــات

الهندسة امليكانيكية واحلاسوب.
واضـــاف املــصـــدر ان جــــامعــــة حلـــوان
املـصــريـــة منـحت فــرصــا تــدريـبيــة يف
اخـتصـاص التـربيـة الـفنيـة والتـربيـة
االجـتـمـــــاعـيـــــة والفـنـــــون اجلـمــيلـــــة
واحلقـــوق والــتجـــارة وادارة االعـمـــال
واآلداب فـيـمـــا مــنحـت جــــامعـــة عـني
شمس املصريـة خمس فرص تدريبية

ضمن اختصاصاتها اخملتلفة.
واشــار املـصــدر الــى ان جـــامعــة عــدن
اليمنـية وفـرت فرصـا الستقبـال عدد
من طـلبــة املــاجـسـتيــر يف الــدراســات
العـليــا ضمـن اختـصـاصــات القـانـون
والـلغــــات والـتــــربـيــــة وادارة االعـمــــال

والزراعة.

جنيف/ املدى
شــــــــارك ممـــثـلــــــــون عـــن كـل مـــن الـعــــــــراق
والكـــويـت واملـمـلكـــة العـــربـيـــة الــسعـــوديـــة
وفـــرنـــســـا واملـمـلكـــة املــتحـــدة والـــواليـــات
املـتحدة األمـريكيـة يف االجتـماع الـسادس
واألربعني للجـنة الفـرعيـة الفنيـة املعنـية
بـــاملفقــوديـن خالل حــرب اخللـيج لعـــامي
1990 و1991 والــــــــــــــــــــــــذي انـــعـــقــــــــــــــــــــــــد يف

الكـــــــــــــــــــــــويت. 
وكــــانـت الـلجـنــــة الفـنـيــــة الفــــرعـيــــة قــــد
تـــأســسـت عـــام 1994 بـــوصفهـــا جـــزءاً مـن
الـعمليـة الهـادفـة إلـى التحقق ممـا حـدث
ملـئـــات املـــدنـيــني والعـــسكـــريـني الـــذيـن ال
يــــزالــــون مـجهــــولـي املــصـيــــر بعــــد حــــرب

اخلليج الثانية. 
وكــــان الغـــرض مـن اجـتـمـــاع أمــس الـــذي
يـنـعقـــد حتـت رعـــايـــة الـلجـنـــة الـــدولـيـــة
للـصـليـب األحمـــر، 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
سعـــوديني وعــراقـيني وكــويـتيـني وغيـــرهم

من جنسيات أخرى. 
واسـتـنــاداً إلـــى املهـمــة الـتـي أوكلـت إلـيهــا
مبــــوجــب القــــانــــون الــــدولـي اإلنـــســــانـي،
تــرأسـت اللـجنــة الــدوليــة اجـتمــاعــات كل
مــن اللجـنـــة الـثالثـيــــة واللجـنـــة الفـنـيـــة
الفـرعية املتفـرعة عنهـا منذ إنشـائهما يف

1991 و1994 على التوالي.
هذا وتبـقى اللجنة الدولية ملتزمة ببذل
كل مـــــــا يف وسـعهـــــــا مــن أجـل وضع حـــــــد
للقلق الــذي تعيـشه أسـر املفقـوديـن وهي
ال تـــزال تـنـتـظــــر املعلـــومـــات عـن مـصـيـــر

أحبائها.

ــــــــــــوسـع اجـــــتـــــامع م
لـبحث قـضيـة املفقــودين يف
ــــــــــــــرب اخلــلــــــيــج ح

ـ
ـ

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.

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 )140 - 150( متـرا 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.

صنعاء )ا ف ب(
اعلن مصدر رسمي ميني ان وزير اخلارجية
العـــــراقــي هـــــوشــيـــــار زيــبــــــاري وصل امـــس
االربعـاء الى صنعـاء يف زيارة لليمن تـستمر
ثالثــة ايــام يـبحــث خاللهــا مع الــسلـطــات
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 العــربيــة يف ظل املــرحلــة
التي ميـر بها العراق )...( الـذي يحتاج الى
دعــم وتـفـهــم وتــــضـــــــامــن جــمــيـع الـــــــدول

العربية(.
واضــاف الــوزيــر العــراقي ان الــزيــارة تهــدف
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زيباري: العراق حيتاج اىل تفهم وتضامن كل العرب
الى بحث جملـة من القضايـا ذات االهتمام
املــشتــرك والتـشــاور بهــدف تنـسـيق املــواقف
قـبل االجـتـمـــاع العـــادي جمللــس اجلـــامعــة
العــربيـة الـذي سـيعقـد يف 14 و15 ايلـول يف
القــاهــرة.وقــال زيـبـــاري ان محــادثــاتـه 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 الــوفــد املـــرافق له(.وعــارض الـيـمـن
الـلجــوء الـــى القــوة ضـــد العـــراق يف العــام
.2003ويــزور زيبــاري اليـمن يف اطــار جــولــة
عـربيـة زار خاللهـا االردن االثنـني وستقـوده

ايضا الى السودان 
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احملــــــافـــظــــــات - املـــــــدى )أ ف ب( اعلــن
مـــســــؤول يف الـــشــــرطــــة يف كــــركــــوك ان
هــــورمـــــان علـي عـثـمــــان مــــديـــــر جهــــاز
اخملـــــابـــــرات لـلحـــــزب الـــــدميـــــوقـــــراطــي
الكــردستــاني يف املــدينــة جنــا  االربعــاء

من محاولة اغتيال.
وقــــال اللــــواء تــــورهــــان عـبــــد الــــرحـمـن
يوسف قائـد شرطة كـركوك ان )احلادث
وقع اثـنــــاء خــــروج املـــســــؤول االمـنـي يف
مـنــطقـــة عـــرفـــة بـــاجتــــاه مقـــر احلـــزب

الدميوقراطي الكردستاني(.
واوضح ان )مـــسـلحــــا فــتح الـنـــــار علــــى
عـثمـان وحــراسه الـشخـصـيني ممـا ادى
الــى حـصــول اشـتبــاكـــات بني الـطـــرفني
استمـرت نحـو نصـف السـاعـة وادت الـى

اصابة احد املرافقني بجروح(.
واضــــــاف عــبــــــد الــــــرحــمــن ان )املــــسـلح
املهـــاجم الـــذي اصيـب بجــروح خــطيــرة
ويدعى هاشم عثمان غفار اعتقل ونقل
الــى مــسـتــشفــى كــركـــوك العــام لـتلقـي

العالج(.

نجــــــاة مــــســــــؤول كــــــردي مــن حمــــــاولــــــة اغــتــيــــــال 
ومقـــتل 3 ســــــائقــي شـــــاحــنـــــات وجــنـــــدي امـــــريـكــي 
واضــــــــاف ان )الـهـجــــــــوم الــــــــذي وقـع يف
مـنــطقـــة الـنـبـــاعـيــــة  اسفـــر عـن مقـتل
اثـــنـــني مـــن ســـــــــائـقـــي الــــــشـــــــــاحـــنـــــــــات

االجـــانب(.
من جهـة اخرى اكـد الرائـد محمـد عبد
اهلل مـن شـــرطـــة ســـامـــراء مقـتل ســـائق
شاحنة تركـي ليل الثالثاء االربعاء بعد
تعرض شـاحنته لهجوم بقذيفة مضادة
للـــــدبـــــابـــــات )آر بــي جــي( يف مــنـــطقـــــة

العباسية. 
واخيـرا، اكــد النقـيب عـبيــد محمــد من
شــــرطــــة ســــامــــراء ان قــــوات الـــشــــرطــــة
العـراقية )متكنت صباح امس من القاء
الـقـــبـــــض عـلـــــــــى ســـتـــــــــة مـــن ســـــــــارقـــي
الـشاحنـات يف منطقـة بلد  بعـد معارك

دامت ساعة ونصف الساعة. 
واعلـن اجلـيـــش االمـيـــركـي ان جـنـــديـــا
اميركيـا قتل امس االول يف هجـوم على

قافلة اميركية يف بلد. 
يف انفجـار قنبلـة عنـد مرور قـافلـة قرب

بغداد.

واكـــد قـــائـــد الــشـــرطـــة ان )املـعلـــومـــات
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
1991، لعــب دورا يف محــــاوالت اغـتـيــــال
اسـتهـــدفـت خـصـــومـــا سـيـــاسـيـني له يف

كردستان العراق.
مــن جهـــــة اخـــــرى ذكـــــر مـــســـــؤولـــــون يف
الـــشـــــرطـــــة يف ســـــامـــــراء ان ثالثـــــة مــن
سـائقي الـشاحـنات احـدهم تـركي قتـلوا
يف الـسـاعـات الـ24 املــاضيـة يف هـجمـات
مـتفـرقــة علـى قــوافل محـميــة من قـبل

اجليش االميركي.
وقــــال املقــــدم حـمـيــــد احـمــــد لــــوكــــالــــة
فــرانـس بــرس ان )مــسلحـني مجهـــولني
شنــوا امــس االربعــاء هجــومــا بقــذائف
مـضـــادة للــدبــابـــات علــى قـــافلــة حتـمل
مــؤنــا للـجيــش االميــركـي محـميـــة من

قبل اجليش االميركي(.

بيروت ـ إسالم أون الين 
تعقـد احلـركــات املنــاهضـة للحـرب والعـوملـة
اجتمـاعًا يف الـفترة بـني 17 و19 ايلول 2004
اجلــاري يف بـيــروت؛ لـبحـث اإلسـتــراتـيجـيــة
املـستقـبليـة لهـذه احلـركــات. ومن املـؤمل أن
ـــو أكـثـــر مـن 255 يحــضـــر االجـتـمـــاع ممــثل
منظمـة ما بني حتـالفات مـناهضـة للحرب،
إلــى مـنــظـمــات غـيـــر حكــومـيــة، وحــركــات
اجـتـمــاعـيـــة، ونقــابــات عـمــالـيــة، ووســـائل
إعالميــة أهليـة تــأتي مـن أكثــر من 52 دولـة
مـن دول العــالـم. ويهــدف االجـتـمــاع الــذي
يحــمل عــنـــــوان )احلـــــركــــــات العـــــوملــيـــــة
املنــاهضـة للحـرب والعـوملـة.. إلــى أين؟(
ـــــاحــــــة الفـــــرصـــــة ملــمــثلــي تلـك إلـــــى إت
احلــركــات للــوصــول إلــى اتفــاق سيــاسي
قـــوي حـــول خــطــط العــمل واألولـــويـــات

املستقبلية. 
ومن املـنتـظــر أن يـسعــى اجملتـمعــون من
خالل الـنقاش للـوصول إلـى إجابـة على

عدد من التساؤالت، من بينها:
ــــى تلـك احلـــركــــات فعـله مــــاذا يجــب عل
اآلن؟ ومــــــــا أوجـه الـقــــــــوة والــــضـعـف يف

حركة مناهضة احلرب والعوملة؟
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عـــاودت القـــوات األمـــريـكـيـــة صـبـــاح امــس
االربعـاء  قصفـها الـكثيف ملـدينـة الفلـوجة.
وقـال شهـود عيـان أن الـقصف الــذي استمـر
أربع ســـاعـــات شــمل مـنــطقـتــي العــسـكـــري
واحلـي الـصـنــاعـي بــاملــدفعـيــة والــدبــابــات
ــــــة، وأضــــــاف أن وطــــــائــــــرات إف 16 املـقــــــاتـل
القـصف أسفــر عن تــدميــر عـشــرات احملــال
التجاريـة وعدد من املنازل فضالً عن احلاق

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الفلوجة حتت قصف املدفعية والطائرات

 عمان ـ املدى
التقى وزير اخلارجية األردني مروان املعشر
أمـس بـصحفـيني اردنـيني  وعــرب يـشــاركــون
يف ورشــة عـمـل صحفـيــة. ويف معــرض نفـي
عــمــــان أي أنــبــــاء تـــشــيــــر إلــــى اســتقــبــــال
ـــوبـني مــســـؤولـني عـــراقـيـني ســـابقـني مــطل
للحكومة العراقيـة احلالية، نقلت صحيفة
)الـــــرأي( االردنــيـــــة عــن املعـــشـــــر قــــــوله إن
)األردن لـم يــســتقــبل أي مــســـؤول عـــراقـي
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املعــرش: اسـتقـبلـنـــا رغـــد صـــدام ألسـبـــاب إنــســـانـيـــة
رشط أن ال متارس أي نشاط سيايس

أضــرار مبعـمل الـنــسـيج يف املــديـنــة. وقــال
مـصــدر طـبي إن احلـصـيلــة االولــى للقـتلــى
واجلـرحــى وصلت الــى )21( شخصـا بيـنهم
نــســاء وأطفــال. هــذا وقــد  قــامـت القــوات
األمــريـكيــة بقـطع الـطــريق الـســريع الــذي
يـربـط الفلـوجـة بـالـرمـادي بعـد أن حـشـرت
قـوات كبيـرة عند املـدخل اجلنـوبي للمـدينة
ــــوجــــة.  وعــنـــــد تقــــاطـع العــــامــــريــــة الـفل
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التحضريات جارية يف
بريوت لعقد مؤمتراحلركات

املناهضة للحرب والعوملة
مقتل وجرح 21 مدنياً

مـباحثات يف جمال االتصاالت بني العـراق والصني وبريطانيا 200 الـف شقــــة سـكـنـيــــة ملـنـتـــسـبـي وزارة الـنـقل

وصل الى اليمن لبحث العالقات 

ســابق مــطلــوب  للـحكــومــة العــراقـيــة، وان
بغـداد لم تتقـدم بـأي طلب الـى عمـان بهـذا
اخلصـوص(، مـضيفـا أنه ليـس من سيـاسـة
االردن )اســتقــبـــــال مـــســـــؤولــني عـــــراقــيــني
ــــــوبــني علـــــــى  االطالق(. ويف ســيــــــاق مـــطل
احلـديث عن وجـود رغـد صـدام علـى أراضي
اململـكة قـال املعشـر إن استقـبال رغـد صدام
)جــاء السـبــاب انــســانـيـــة وان االردن طلـب
 مـنهــا عــدم ممــارســة أي نـشــاط سيــاسي(.
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مكتب الشهيد الصدر يف بغداد ينفي ما نشرته )املدى(

ايطاليا تتابع جهود اطالق اخملتطفتني يف العراق وتعول على الكويت ودول صديقة 

اخـتطـاف االيطــاليتـني اللتـني تعمالن
حلــســـاب مـنــظـمـــة غـيــــر حكـــومـيـــة يف
العــــراق )تـــصعـيــــدا خــطـيــــرا( تــــولــيه

الوزارة اهمية كبرى.
وقــال املـتحــدث بــاسـم وزارة الـــداخلـيــة
صبـاح كــاظم لـوكـالـة فـرانـس بـرس ان
)عملية خطف الرهينتني االيطاليتني
تــــصعــيــــــد خـــطــيــــــر ملـــــسلـــــسل خــــطف

الرهائن االجانب يف العراق(.
واكــد ان )املـســـؤولني يف الــوزارة يــولــون
هـــذه املــســـألـــة اهـمـيـــة كـبــــرى وعقـــدوا
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
الـنـــواحـي لـيــس االمـنـيـــة فقـط وامنـــا
الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة واالقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة(.

 االسـالمــــيـــــــــــة(.      واوضـح ان ممــــثـل
مـجلــــس الـعلــمـــــاء الــــســنـــي العـــــراقــي
وممــثـلــني بـــــــارزيــن مــن الـــــشــيـعـــــــة يف
اجمللس   الـوطنـي العراقـي اضافـة الى
ممـثلـي املــسلـمـني االيـطــالـيـني الــذيـن
اتــصلــت بهـم قــــد دانــــوا بقــــوة عــملـيــــة
اخـتــطــــاف االيــطــــالـيـتـني مــطــــالـبـني
بـاالفـراج الفـوري عـنهمـا بـاسـم مبـادئ

االسالم   الصحيحة.   
ونـتـيجــة حلــادث االخـتـطــاف يــسـتعــد
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
غـــالـبـيـــة املـنـظـمـــات غـيــــر احلكـــومـيـــة
الـــدوليــة تـسـتعــد ملغــادرة العــراق غــداة

االختطاف 
ويف بغــــداد اعـتـبــــرت وزارة الـــــداخلـيــــة
العــــراقـيــــة امـــس االربعــــاء ان عــملـيــــة

بـاجـرائهـا بـاجلهـات املـؤثـرة فـور    تـأكـد
عملـية اخلطف حيث هاتف نظراءه يف

الكويت واالمارات العربية وقطر.    
وأفــــــاد الــبــيــــــان ان وزيــــــر اخلــــــارجــيــــــة
االيـطالي فـرانكو فـراتيني الـذي هاتف
أيـضــا نــظيــره   العـــراقي وحــصل علــى
تـأكيـدات ممـثلي احلكـومـات الصـديقـة
التي ابـدت تضـامنهـا مع ايطـاليـا  على
بــذل مــســاعـيهــا مـن أجل العـمل علــى

حترير املرتهنتني.    
وأشــــار الــــى ان اجمللـــس املــصغــــر الدارة
األزمـــة الـــذي حــضـــره رئـيــس مـجلــس
الــوزراء سيـلفيــو   بيـرلـسكــوني ونــائبه
جــان فـــرانكــو فـيـنـي ووزراء اخلــارجـيــة
والــداخليـة والـدفـاع والـذي شــارك   فيه
مــــــســـــــؤولـــــــو أجـهـــــــزة االســـتـخـــبـــــــارات
االيــطـــالـيـــة انـعقـــد لــيلـــة أمــس األول
لــبحــث أزمـــــة اخــتـــطــــــاف   العــــــاملــتــني
االيطـاليتـني يف منظـمة انـسانـية عـلى
أيدي عصابة مسلحة تدعى )اجلماعة

والـعالح الــــذي تقــــدمـه لهــم مجــــانــــا .
ويقـول مـوقع )جـسـر إلـى بغـداد( علـى
االنتـرنت إن املـنظمـة جمعـية تـطوعـية
تهتم بـالتنـمية الـثقافيـة وتنقيـة املياه،
أُنــشـئـت عـــام 1991 بعـــد انـتهـــاء حـــرب
اخلـليج لـلنهـوض بـاملعـونـة اإلنـســانيـة
املقــدمــة للعــراق ومكــافحــة العقــوبــات
االقتـصاديـة التـي كانـت مفروضـة على

البالد آنذاك.
ومــن جهـــــة أخـــــرى أكـــــدت احلـكـــــومـــــة
االيطــاليـة الـتي عقـدت جلـسـة طـارئـة
ليلـة أمس  أنهـا تتـابع بـأقصـى درجـات
االهـتمـام أزمـة اخـتطــاف االيطـاليـتني
يف بـغـــــــداد  وتـعـــــــول يف جـهـــــــود اطـالق
ســـراحهـمـــا علــى الــدول الـصـــديقــة يف

املنطقة وعلى رأسها الكويت. 
  وأبـــرز بـيـــان أصـــدره مـجلــس الـــوزراء
االيــطــــالـي املـــصغــــر تــــداولــته وســـــائل
االعالم امـس  أهـميــة االتصـاالت الـتي
ســــــارع وزيــــــر اخلــــــارجــيــــــة االيـــطــــــالــي


