قتىل وجرحى يف انفجار
سيـارة قـرب ثـانـويـة
الـعقـيــــدة للـبـنــــات

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي
العدد (  ) 254السنة الثانية األحد( ) 21تشرين الثاني 2004

بغداد -رندة سمير
وقع انفجـار كـبيـر عنـد مـدخل
املــطعـم الـت ــركـي بـ ــالق ــرب مـن
ثـانويـة العقيـدة للبـنات صـباح
أمس السبت.
وقـال شهــود عيـان لـ(املـدى) ان
احلـادث نتج عن انفجـار سيارة
مـفـخـخ ـ ـ ـ ــة اسـ ـتـه ـ ـ ـ ــدف ــت رتـالً
أم ـ ـ ــريـك ـيـ ـ ـ ـاً اث ـن ـ ـ ــاء م ـ ـ ــروره يف
املنـطقـة ،وأسفــر االنفجــار عن
مقـتل ( )4م ــواطـنـني واص ــاب ــة
عدد آخر بجروح .

( ) 8شوال
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صفحة

دينارا

جريدة سياسية يومية

مـجـــمــــــــوعــــــــة الــــــــزرقــــــــاوي تـــتـــبـــنــــــــى الـهـجـــمــــــــات يف األعــــظـــمـــيــــــــة

إلقاء القبـض عىل  36مسلحاً بينهـم ستة من العرب

واشنطن نفد صربها عىل حلفائها و تعد لزيادة قواهتا يف العراق
واشنطن -وكاالت
الـواليـات املـتحــدة نفــد صبـرهـا بـسـبب
رف ــض خ ـمـ ــس دول اعـ ـض ـ ــاء يف احلـلف
االطلــسي ،خـصـوصـا املــانيـا ،الــسمـاح
بارسال ضبـاطها الى العـراق من قواعد
تابعة للحلف االطلسي للقيام مبهمات
لتـدريب اجلـيش الـعراقـي ،هذا مـا أدلى
به مـســؤول اميــركي يف وزارة اخلــارجيـة
فضل عـدم الكـشف عن هـويته ،وأضـاف
"نحــن نعــتقـ ــد انه يـتـ ــوجــب علــيهـم ان
يقـرروا الـذهـاب الـى العــراق وقلنـا هـذا
بوضوح".
واوضح " انهـا املـرة االولـى الـتي حتـصل
فيهـا مثل هـذه االشيـاء" مـشيـرا الـى ان
الـ ــدول اخلـم ــس املعـنـيـ ــة وهـي املـ ــانـيـ ــا
وبـلج ـيـك ـ ــا وف ـ ــرن ـ ـس ـ ــا ول ـ ــوك ـ ـس ـم ـب ـ ــورغ
واسبــانيــا ،كــانت قــد اعــطت مــوافقـتهــا
ال ـسـي ــاسـيـ ــة ملهـم ــة الـت ــأهــيل هـ ــذه مع
رفضها بان يشارك ضباطها فيها.
وك ــان احلـلف االطل ـسـي وافق االسـب ــوع
املـاضي علـى املشـاركـة يف تــأهيل ضبـاط
يف اجليـش العـراقي اجلـديـد ،وهـو قـرار
اعـتب ــر مبثــابــة اشــارة (ايج ــابيــة) علــى
الـتقــدم احلــاصـل منــذ اخلالفــات الـتي
ظهــرت داخل احلـلف االطلــسي بـسـبب
احلـ ـ ــرب علـ ـ ــى الع ـ ــراق بــني ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة وحلفائها من جهة  ،وعدد كبير
من الـدول االوروبيـة ،تـتصـدرهـا فــرنسـا

واملانيا من جهة اخرى.
وق ـ ــال امل ـ ـس ـ ــؤول االم ـي ـ ــركــي ايـ ـض ـ ــا ان
واشنـطن تخشـى ان تؤثـر هذه املعـارضة
على الوحدة الهشة للحلف االطلسي.
واضاف ان احـدا ال يتوقـع ان ترسل هذه
الدول جنودا الى العراق  ،ولكن احللف
االطلـ ـسـي يـتـ ــوقع ارسـ ــال ضـبـ ــاط مـن
قاعدتي مونس يف بلجيكا ونورفولك يف
فيرجيـنيا بشرق الواليات املتحدة ،ذلك
"انهــم ض ـبـ ـ ـ ــاط يف احللـف االطلـ ـ ـســي،
وبقـي ـ ــادة احللـف االطلـ ـســي ،ويجـب ان
ينفذوا اوامر قادة احللف االطلسي".
وكـ ــان االمــني العـ ــام للـحلـف االطلـ ـسـي
يـاب دي هوب شـيفر دعـا اعضـاء احللف
الـى املسـاهمـة يف اعداد وتـدريب ضـباط
اجليش العراقي.
وقال ياب دي هوب متوجها الى سلطات
التفـي ــا ،ال ــدول ــة الـ ــواقع ــة يف مـنــطق ــة
ال ــبلـ ـط ــيق ال ـتــي اص ــبحــت عـ ـضـ ـ ــوا يف
احلـلف يف اذار املـ ـ ــاض ــي" :نحــن االن يف
مـرحلـة اقـامـة اكــادمييـة اعـداد وتــدريب
لضـباط اجلـيش العـراقي  ..واشجع كل
دولــة عضــو يف احللف علـى املـشـاركـة يف
هذه العملية".
ومبوجب خطة عمالنـية جديدة سيقوم
مدربون تـابعون للحلف بـاعداد وتدريب
حــوالــى الف ضــابـط عــراقـي سنــويــا يف
اكادميية عسكرية قريبة من بغداد.

وكــان شيفـر اعـرب االربعـاء يف بـروكـسل
عـن استيـائه مـن القيـود اجلـديــدة التي
ت ـضـعهـ ــا دول اع ـض ـ ــاء يف احللـف علـ ــى
مهمة االطلسي يف العراق.
واوضح مـص ــدر دبلــومــاسـي ان فــرن ـســا
غيـر معـنيــة مبـاشـرة بـاملـسـالـة النهـا ال
تــشكل جــزءا مـن الهـيكـليــة العــسكــريــة
للحلف وبـالتـالي "لـيس لـديهـا ضبـاط
يف االطـل ـ ـ ـس ــي مي ـك ــن ارسـ ـ ـ ــالـه ــم الـ ـ ـ ــى
العراق".
وكــان رئيـس اللـجنــة العـسكـريــة حللف
شمال األطلـسي األملاني هارالـد كوجات
قـد أبـدى يـوم األربعـاء الفــائت خـشـيته
مـن أن يؤثـر موقـف هذه الـدول سلـباً يف
املستقبل على املهمة يف العراق.
وعل ــى صعـي ــد آخ ــر تخـطـط ال ــوالي ــات
املـتحــدة لــزيــادة قــواتهــا العــسكــريــة يف
العـراق لتـوفيـر األمن استعـداداً إلجراء
االنـتخــابــات يف كــانــون الـثــانـي املقـبل.
ومــن املـ ـ ــؤمل زي ـ ــادة عـ ـ ــدد الق ـ ــوات عــن
طريق متـديد فتـرة بقاء الـوحدات التي
اكتسبت خبرة وإرسال املزيد من القوات
اجل ــدي ــدة .وقـ ــد يخـلق ه ــذا الـتـ ــداخل
انـدفـاعـاً مــؤقتـاً يف القـوات األمـريـكيـة،
الـتــي بلـغ تع ــدادهـ ــا اآلن  141.000ألف
جنــدي ،للتـغلب علـى مـوجــة الهجمـات
املتـوقعـة الـتي تهـدف إلـى إعـاقـة إجـراء
االنتخابات.

نـــــــــادي بـــــــــاريـــــــس شـــــطـــب  %80مـــن الـــــــــديـــــــــون

عدسة (املدى)  -نهاد العزاوي
رندة سمير  /ستار احلسيني  /وكاالت
أكــد مـصــدر مـســؤول يف وزارة الــدفــاع لـ
(املــدى) قيـام مـجمـوعــة من املـسلـحني
صباح يـوم اجلمعة املاضي بقصف مقر
احلرس الـوطنـي يف منطقـة األعظمـية
بالهاونـات من املناطق احمليـطة بجامع
(ابـي حـنـيف ــة الـنعـم ــان) مم ــا أدى إل ــى
حتـرك قــوة كبيـرة من احلـرس الــوطني
بـاجتـاه هـذه املنـاطق ومـداهـمتهـا أوكـار
امل ــسلحـني وبع ــد ح ــدوث اشـتـب ــاك بـني
الـطــرفـني متكـن احلــرس الــوطـنـي مـن
اعـتقـال ( )36مــسلح ـاً بيـنهـم ( )21من
أبنـاء الفلوجـة و( )6مسلحـني يحملون
جـنـ ـسـيـ ــات عـ ــربـيـ ــة (سـ ــوريـ ــا والـيـمـن
واإلم ــارات العــربـي ــة) مع ضـبـط كـمـيــة
كبـيرة من األسلحة بحوزتهم يف األوكار
التي دوهمت.
وأعلنـت مجمـوعــة االردني ابـو مـصعب
الــزرق ــاوي يف بيــان نـشــر امـس الـسـبت
علـ ــى مـ ــوقـع اسالمــي علـ ــى االنـتـ ــرنـت

تبنيهـا هجمات علـى القوات االميـركية
وعـ ـنـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر االم ــن الـعـ ـ ـ ــراق ــي يف ح ــي
االعظمية يف بغداد.
واكتـفت اجملمـوعـة بـالقـول انهـا وجهت
"ضربة موجعة" الى "اعداء اهلل".
وكـ ــان م ـصـ ــدر طـبـي افـ ــاد ان شـ ــرطـيـ ــا
واحـ ـ ـ ــدا يف االقـل قـ ـتـل وأصـ ـي ــب آخـ ـ ـ ــر
بجروح خالل اشتبـاكات عنيفة اندلعت
صباح السبت املاضي يف حي االعظمية
يف بغ ــداد ،بني مــسلحـني وعنــاص ــر من
قــوات االمـن الع ــراقيــة يــدعـمه ــا جنــود
اميركيون.
وب ــدأت االشـتـب ــاك ــات ق ــراب ــة ال ـس ــاع ــة
السـابعة (الساعة الـرابعة ت.غ ).عندما
هـ ــاجـم مـ ـسـلحـ ــون مـ ــركـ ــز الـ ـشـ ــرطـ ــة
الــرئيـس يف هــذا احلي الـسـني علـى مـا
أفـاد احـد سكـان احلي الـواقع يف شمـال
غرب بغداد.
وضــربت القــوات االميــركيـة والعــراقيـة
طـ ــوقـ ــا محـكـمـ ــا علـ ــى املـنــطقـ ــة وسـ ــد

اجلسـران املؤديان اليهـا باسالك شائكة
يف حـني لــزم الــسكــان مـنــازلهـم وراحـت
مروحيات حتلق يف اجواء املنطقة.
وت ــأتـي ه ــذه االشـتـب ــاك ــات بع ــدم ــا قـتل
شخ ـص ـ ــان عل ـ ــى االقل وجـ ــرح تـ ــسعـ ــة
آخــرون اجلمعــة خالل اقتحـام احلـرس
الـوطني العراقي مسجد ابي حنيفة يف
هــذا احلي .وأوقف خالل هـذه العـمليـة
ثالثون شخصا ايضا.
وعلـمـت (امل ــدى) أن ج ـس ــر األئـم ــة ه ــو
اجل ـس ــر ال ــوحـي ــد ال ــذي أغلقـته ق ــوات
احلــرس ال ــوطنـي والقــوات األمــريـكيــة
مـن جهة الكـاظميـة ويضـطر الـذاهبون
إلى مـنطقة الكاظميـة إلى النزول عند
رأس اجلـس ــر يف منـطقــة رأس احلــواش
والوصول إلى اجلهـة الثانية سيراً على
األقدام.
أمـ ــا احملـ ــال واألسـ ــواق فـ ــإنهـ ــا مغـلقـ ــة
بـالكـامل خشـية جتـدد االشتـباكـات بني
امل ـ ـسـلحــني وق ـ ــوات احل ـ ــرس ال ـ ــوط ـنــي

 200مليــون دوالر شهـريــاً لتـنفيـذ املـشــاريع اخلــدميـة يف احملـافـظـات

برهم صـالح :نواجه مـهامت صعبة لـكننا عـازمون عىل جتـاوزها
السماوة -عدنان سمير
اعلن نـائب رئـيس الـوزراء بـرهم صـالح
تخــصيـص ( )200مـليــون دوالر شهــري ـاً
لتنفيذ مختلف املشاريع يف محافظات
القطر كافة وفق االولويات املعدة سلفاً
من قبل احملافظني.
ج ــاء ذلـك خالل زي ــارة قـ ــام به ــا ن ــائـب
رئيـس الـوزراء حملــافظـة املـثنـى يـرافقه
وزي ــرا ال ــزراع ــة والـبل ــديـ ــات واالشغ ــال
حـيـث اجـتـمع ب ــامل ـس ــؤولـني وع ــدد مـن
وجهـاء املــدينــة للـتبــاحث يف القـضـايـا
االمنية واالقتصادية للمدينة.
ونـوقــشت خالل الـزيـارة مـسـألـة انـشـاء

اغـتـيــال مــســؤولــة
الـتخـطـيـط احلـرضي
وثالثـة من مــوظفيهـا
بغداد -املدى
اغتال مـسلحون مجهـولون الـدكتورة
آم ـ ـ ــال ع ـب ـ ـ ــد احل ـم ـي ـ ـ ــد املـع ـمـلـجــي
امل ـ ـس ـت ـ ـش ـ ــارة ل ـ ـش ـ ــؤون ال ــتخـ ـط ـي ــط
احل ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــري يف وزارة ال ـ ـبـلـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــات
واالشغ ــال العــامــة ،صـبــاح امــس مع
سائقها واثنني من منتسبي مكتبها.
وقــال النــاطق الـرسـمي يف الـوزارة ان
اجل ـنـ ـ ــاة ت ـ ـ ــابعـ ـ ــوا الـ ــضح ـي ـ ـ ــة خالل
خـروجهــا من منـزلهـا ونفـذوا عـمليـة
االغتيـال قـرب جـزيـرة االعـراس وهي
يف طريقها إلى عملها.
وأضــاف ان جثـة الـفقيـدة نـقلت إلـى
مستشفى اليرموك.

فـشل حمــاولــة ثــانيــة
الغتيـال قائد رشطة بابل
بابل -مكتب املدى
تع ــرض ق ــائ ــد ش ــرط ــة مح ــافـظ ــة
ب ـ ــابـل العـمـي ـ ــد مـنـي ـ ــر املعـم ـ ــوري
حملـاولـة جـديـدة الغـتيـاله بـسيـارة
مفـخخـ ــة عـنـ ــد مـ ــرور مـ ــوكــبه يف
ال ـشــارع الــذي يــربـط بـني ســاحــة
صفــي ال ـ ــديــن وش ـ ــارع ( )40ق ـ ــرب
محطـة وقود باب املـشهد وذلك يف
متــام الـســاعــة الثــانيــة عـشــرة من
ظهــر يــوم اجلـمعــة املــاضي (أمـس
االول).

جـ ــامعـ ــة يف محـ ــاف ـظـ ــة املـثـنـ ــى اسـ ــوة
بــاحملــافـظــات الع ــراقيــة ،ووعــد صــالح
املسـؤولني يف املثنـى باالتـصال بـالسـيد
وزي ــر الـتـعلـيـم الع ــالـي لـالتفـ ــاق عل ــى
صيغة نهائية للبدء بهذا املشروع.
وتركزت النقاشات حول الوضع االمني
امل ـتـ ـ ـ ــردي لل ــبالد  ،ك ـ ـ ــذلـك ال ـتـ ـ ـس ـيــب
امل ــوج ــود يف نق ــاط العـب ــور احل ــدودي ــة
التي مير عبرها املوت إلى العراق .وأقر
صـ ــالح يف ح ــديـثه ب ــوجـ ــود صع ــوب ــات
امـنـيـ ــة لكـنه ش ــدد علـ ــى ان احلك ــوم ــة
سـتـمـضـي ق ــدمـ ـاً مـن اجل عـب ــور ه ــذه
املرحلة احلرجة.

والقـوات األمـريـكيــة .وعلـى الـرغـم من
عـدم وجـود أمــر حلظــر التجـوال إال أن
الناس لـزموا بيـوتهم حتسبـاً من جتدد
الـق ـت ـ ـ ــال .ك ـم ـ ـ ــا لــم تـغ ـ ـ ــام ـ ـ ــر ع ـ ـ ــوائـل
األع ـظـمـي ــة ب ــأن تـ ــرسل أبـنـ ــائه ــا إل ــى
املدارس التي أغلقت أبوابها.
وعل ــى مقــربــة مـن ج ــامع أبـي حـنـيفــة
علـقت يــافـطتــان ســوداوان كتـب علـيهــا
(قوات محمد رسـول اهلل ،تنظيم قاعدة
اجلهــاد ،فــرع الــرافــديـن) وهـي عـملـيــة
حتـدٍّ واضحـة لم جتـرؤ علـى رفعهـا أيـة
جهة.

عالوي يدعو الرشكات األملانية إىل املسامهة يف إعادة إعامر العراق
بـرلني (اف ب)  -قــال رئيـس احلكـومـة املــوقتـة ايـاد عالوي يف
مقـال تنشرته صحيفة "بـيلد ام سونتاغ" االسبـوعية يف عددها
االحـد بـأنه ال يتـوقع من املـانيـا ان تـرسل قـوات الـى العـراق بل
يدعو شركاتها الى املساهمة يف اعادة بناء العراق.
وقـال عـالوي "ال نطلـب من املـانيـا ان تـرسل قـوات .نحـن نثـمن
مـساعـدتها يف تـدريب عنـاصر الـشرطـة العراقيـة ويف تخفيض
ديننـا .ونحن نـأمل مـن الشـركـات االملـانيــة ان تسـاهم يف اعـادة
بناء بلدنا".
وقـال عالوي بـأن حتقيـق احللم بقيـام عراق حـر ودميوقـراطي
"هو اآلن اقرب من اي وقت مضى".
واضــاف "يف كــانــون الـثــانـي سـيــشهــد العــراق انـتخــابــات حــرة
وعادلة هي االولـى يف تاريخه .وحتظـى هذه االنتخـابات بدعم

كبير من جميع العراقيني.
لقد بدأ تسجيل الناخبني على لوائح الناخبني .ان االرهابيني
الــذين يـريــدون ان يعــرقلـوا هــذه االنتخـابــات ليـســوا اكثـريـة.
فليس بإمكانهم ان يقدموا شيئا عدا العنف والفوضى
من جهـة اخـرى اكـد وزيـر املـال االملـاني هـانـز ايـشيل الـسبت يف
بـرلني ابرام اتـفاق مبـدئي يف نادي بـاريس علـى شطب  %80من
الدين العراقي موضحا ان العملية ستتم على ثالث مراحل.
وصـرح الوزيـر االملانـي للصحافـيني على هـامش لقـاء يف برلني
جملمـوعـة الـعشـرين ،بـأن  %30من الـديـون سـيتم شـطبهـا فـوراً،
و %30آخـرى ستشطب مبـوجب برنـامج صندوق النقـد الدولي،
بـاالضـافـة الـى شـطب  %20اضــافيــة من الـديـون بــالنـظـر الـى
نتائج برنامج صندوق النقد الدولي هذا.

