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م�صر تنتقد حما�س وتتهمها بالتهرب من امل�صاحلة

خ���������ارج احل�������دود

املنتظر من �أوباما

حازم مبي�ضني

لي� ��س �س ��ر ًا �أن ا�ستم ��رار ن�شاط ��ات احلكوم ��ة الإ�سرائيلي ��ة
اال�ستيطاني ��ة ،وبناء اجل ��دار العازل ،وه ��دم البيوت ،وتهجري
ال�س ��كان ،وفر� ��ض احلقائ ��ق على الأر� ��ض يف القد� ��س املحتلة،
يعن ��ي تقوي� ��ض عملية ال�س�ل�ام يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،وتدمري
ح ��ل الدولت�ي�ن ،ال ��ذي يقبل ��ه الفل�سطينيون والع ��رب ،ومتاطل
�إ�سرائي ��ل يف تنفي ��ذ اال�ستحقاق ��ات املطلوب ��ة منه ��ا لتنفي ��ذه،
وتط ��رح حل ��و ًال تعجيزي ��ة ،م ��ن قبيل دول ��ة بحدود م�ؤقت ��ة� ،أو
تق�ت�رح حل ��و ًال انتقالي� � ًة طويلة الأم ��د ،متجاهل ��ة �أن ال�سالم لن
ي�أت ��ي �إال بان�سحابه ��ا م ��ن الأرا�ض ��ي املحتل ��ة ع ��ام  ،67و�إقامة
الدول ��ة الفل�سطينية امل�ستقلة ،وحل ق�ضية الالجئني مبا يتوافق
مع قرارات ال�شرعية الدولية.
ومل يع ��د خافي� � ًا �أن الرئي� ��س الأمريك ��ي ف�ش ��ل حت ��ى الآن يف
�إح ��راز �أي تق ��دم يف املل ��ف الفل�سطين ��ي ،رغم مثابرت ��ه ،ورغم
�أن ��ه �أعلن �أنه ي�ضع الن ��زاع الإ�سرائيل ��ي الفل�سطيني على ر�أ�س
�أولويات ��ه الدولي ��ة ،ور�ؤيت ��ه �أن �صنع ال�س�ل�ام يف فل�سطني هو
مفت ��اح االنف ��راج مع الع ��امل الإ�سالم ��ي ،و�أي�ضا رغ ��م اجلوالت
املكوكي ��ة لل�سنات ��ور ج ��ورج ميت�ش ��ل ،ال ��ذي يوا�ص ��ل م�ساعيه
احلثيث ��ة ال�ستئناف احل ��وار بني �إ�سرائي ��ل والفل�سطينيني ،لأن
حكوم ��ة نتنياهو ترف�ض التخلي عن اال�ستيط ��ان ،ولأن الإدارة
الدميقراطي ��ة مل تقدم �شيئا ملحمود عبا�س ،الذي يبدو �أنها تريد
�إ�ضعاف ��ه �سيا�سيا ،بعد �أن و�ضع كل بي�ضه يف ال�سلة الأمريكية،
ومل يح�صل على �شيء.
كان منتظ ��ر ًا من �أوباما �أن يحدد مالم ��ح خطته التي يت�صورها
لل�س�ل�ام يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،وكان منتظ ��ر ًا �أن حتظ ��ى مث ��ل
ه ��ذه املب ��ادرة بدع ��م دويل وعرب ��ي ،و�أن تك ��ون و�سيلة �ضغط
عل ��ى الإ�سرائيلي�ي�ن والفل�سطيني�ي�ن ،ب ��دل �أن ي�ستم ��ر يف ح ��ث
الأط ��راف عل ��ى التو�ص ��ل �إىل اتفاق نهائ ��ي ،دون تدخل حقيقي
م ��ن �إدارت ��ه ،ودون �أن ميار�س تكتيك ًا ي�ساعد عل ��ى ج�سر الهوة
بني طريف النزاع ،يف وقت متار�س فيه العن�صرية الإ�سرائيلية
منهج� � ًا مدمر ًا يف القد�س املحتل ��ة ،ي�ضعها ومعها العامل العربي
والإ�سالم ��ي ،على عتب ��ة انفجار لن تتوق ��ف �شظاياه عند حدود
منطقتن ��ا ،ولكنها �ست�صيب جه ��ات العامل الأربع ،مب ��ا فيها تلك
التي تعتقد �أنها بعيدة عن تلك ال�شظايا.
كان منتظ ��ر ًا من الرئي�س الدميقراط ��ي �أن يقر�أ خارطة ال�صراع
الإ�سرائيل ��ي مع الفل�سطينيني ،الذي حتول �إىل نزاع مع العرب،
وكرب �إىل عداء مع امل�سلمني ،ليعرف �أن �أ�صحاب احلق و�أ�صحاب
الأر�ض الأ�صليني ،قدموا الكثري للتو�صل �إىل �سالم عادل ودائم
و�شامل ،و�أن قادة احلركة ال�صهيونية ،ميار�سون فنون اخلداع
والتموي ��ه واملماطلة ،ملنع قي ��ام دولة فل�سطيني ��ة ،على ما تبقى
م ��ن �أر� ��ض فل�سط�ي�ن التاريخية والت ��ي احتلت ع ��ام  ، 67وكان
عليه فه ��م التن ��ازالت العربية املبذول ��ة لتحقيق �س�ل�ام املنطقة،
وتركه ��ا لتتفرغ للبناء بدل االن�شغال بح ��روب عدمية ،ثبت �أنها
�ست�ستم ��ر �إىل م ��ا النهاي ��ة دون �أن حتقق هدف ��ا ،وكان عليه فهم
ت�سام ��ح الإ�سالم وامل�سلم�ي�ن ،وهم يب ��دون ا�ستعدادهم للتعامل
م ��ع �إ�سرائيل �إن �أع ��ادت للفل�سطينيني بع�ض حقوقهم ،كان عليه
كل ذلك ليتقدم خط ��وة �شجاعة على طريق احلل ،بال�ضغط على
الدولة العربية لالن�صياع للإرادة الدولية ،وملنطق احلق كبديل
عن منطق اجلربوت والقوة.

القاهرة /الوكاالت

انتق ��دت م�ص ��ر ام� ��س االح ��د بعن ��ف
حرك ��ة املقاوم ��ة اال�سالمي ��ة حما� ��س
المتناعه ��ا عن توقيع اتفاق امل�صاحلة
الفل�سطيني ��ة يف املوع ��د املح ��دد
واتهمته ��ا بع ��دم "�سالم ��ة الني ��ة"
وبتنفيذ "اجندات خا�صة".
ونق ��ل ع ��ن م�ص ��در م�ص ��ري م�س�ؤول
ان "م�ص ��ر فوجئ ��ت بحما� ��س ت�سوق
الذرائ ��ع بهدف الت�سوي ��ف" والتهرب
من امل�صاحلة.
وتزامنت ت�صريحات امل�صدر امل�صري
م ��ع اعالن حركة حما�س ت�أجيل زيارة
وفده ��ا اىل القاهرة التي كانت مقررة

االحد.
وق ��ال امل�ص ��در امل�ص ��ري ان ��ه "عندما
و�صلن ��ا اىل حلظ ��ة انه ��اء االنق�س ��ام
(على ال�ساح ��ة الفل�سطينية) وتوقيع
االتفاق يف  25ت�شرين االول فوجئت
م�ص ��ر ب�أن حركة حما�س بد�أت ت�سوق
الذرائ ��ع وكلها ت�صب يف اجتاه واحد
وهو الت�سويف واملماطلة وعدم قدرة
احلرك ��ة عل ��ى احل�ض ��ور اىل القاهرة
يف املوع ��د املح ��دد بدع ��وى موق ��ف
ال�سلطة الفل�سطينية من ت�أجيل تقرير
غولد�ستون الذي ادانته حركة حما�س
نف�سها بعد �صدوره".
وت�س ��اءل امل�ص ��در ،وف ��ق االه ��رام،

"ه ��ل م ��ن الع ��دل ان ت�ضحي حما�س
مب�صاحل ��ة تاريخي ��ة من اج ��ل تقرير
تعلم نتائجه؟".
وتاب ��ع "�صحيح انه تقرير على درجة
من االهمي ��ة اال ان ت�أجي ��ل امل�صاحلة
وت�أجيج ال�ساح ��ة الفل�سطينية مبناخ
مفزع ا�ستن ��ادا اىل هذا التقرير يعني
ان هن ��اك نيات غري �سليمة وتوجهات
اخرى واجندات خا�صة".
واك ��د امل�ص ��در ان "م�ص ��ر طلب ��ت من
فت ��ح وحما� ��س التوقي ��ع عل ��ى وثيقة
امل�صاحل ��ة و�إعادته ��ا موقع ��ة ي ��وم
 2009/10/15وطلب ��ت منهم ��ا عدم
�إدخ ��ال �أي تعدي�ل�ات عليه ��ا �أخذا يف

تفجري ثالثة "اجهزة جت�س�س ا�سرائيلية" يف جنوب لبنان
بريوت /اف ب

وقع ��ت ثالث ��ة انفج ��ارات كان �آخره ��ا قب ��ل ظهر
ام� ��س االح ��د يف منطق ��ة حوال يف جن ��وب لبنان
احلدودي ��ة م ��ع ا�سرائي ��ل ا�ستهدف ��ت "اجه ��زة
جت�س� ��س" ،بح�سب ما افاد م�صدر ع�سكري وكالة
فران�س بر�س ،م�شريا اىل ان اجلي�ش اال�سرائيلي
فج ��ر اجلهازي ��ن االول�ي�ن بينم ��ا فج ��ر اجلي� ��ش
اللبن ��اين اجله ��از الثال ��ث .واو�ض ��ح امل�صدر ان
"انفج ��ارا وقع قبل منت�ص ��ف الليل املا�ضي يف
منطقة ترابية وعرة يف حوال احلدودية ،ثم وقع

انفج ��ار ثان يف املنطق ��ة نف�سها �صباح ��ا" .وقال
"تبني ان االنفجارين ناجتان عن اقدام ا�سرائيل
على تفجري جهازي جت�س�س زرعتهما يف املنطقة
عل ��ى ما يبدو منذ زمن طويل ،و�شعرت ل�سبب ما
بخطر ك�شفهما ،فعمدت اىل تفجريهما عن بعد".
وا�ضاف ان اجلي�ش اللبناين الذي انت�شر بكثافة
من ��ذ الليلة املا�ضية يف املنطق ��ة اىل جانب قوات
الطوارىء الدولية" ،عرث على جهاز ثالث واقدم
على تفجريه قبل ظهر اليوم االحد".
ومل يع ��ط امل�ص ��در تفا�صي ��ل ح ��ول �ش ��كل جه ��از

مناق�صة رقم/ 47 :م /و �ص ن  2009/للمرة الثانية
تاريخ الغلق2009/11/15 :

�إعالن للمرة الثانية
(جتهيز مكائن خياطة وف�صال)
تعل ��ن �شرك ��ة وا�سط العام ��ة لل�صناع ��ات الن�سيجية �إحدى ت�شكي�ل�ات وزارة ال�صناع ��ة واملعادن عن �إعادة �إع�ل�ان مناق�صة
(جتهيز مكائن خياطة وف�صال) للمرة الثانية وح�سب املوا�صفات الفنية ،فعلى الراغبني باال�شرتاك باملناق�صة مراجعة مقر
ال�شركة يف حمافظة وا�سط  /الكوت الق�سم التجاري لغر�ض احل�صول على ال�شروط واملوا�صفات املطلوبة لقاء مبلغ قدره
( )50000دين ��ار غ�ي�ر قاب ��ل للرد وتودع العطاءات يف �صن ��دوق العطاءات يف مقر ال�شركة يف موع ��د �أق�صاه نهاية الدوام
الر�سمي ليوم الغلق  2009/11/15وعلى ان يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة مثبت عليها ا�سم ال�شركة ورقم املناق�صة
وا�سم املادة :الأول فني والثاين جتاري والثالث للم�ستم�سكات املطلوبة وت�شمل:
1ـ �شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة.
2ـ ت�أمين ��ات �أولي ��ة ( )%1ب�ص ��ك م�صدق او خط ��اب �ضمان من م�صرف عراق ��ي معتمد او كفالة م�صرفي ��ة �ضامنة او �سندات
القر�ض ال�صادرة عن احلكومة العراقية على ان ت�ستكمل باقي ن�سبة الـ  %5عند ر�سو املناق�صة.
3ـ براءة الذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب.
4ـ و�صل �شراء املناق�صة.
ميك ��ن االط�ل�اع على موا�صفات املادة املطلوبة وكذلك ال�شروط العامة للمناق�صة على املوقع االلكرتوين ل�شركتنا www.
 wsctiiraq.comوموقع الوزارة االلكرتوين www.industry.gov.lq
علم ��ا ان ال�شرك ��ة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات ومن تر�س ��و عليه املناق�صة يتحمل �أجور ن�شر الإعالن ويهمل �أي عطاء
غري م�ستوف لل�شروط �أعاله كما تدعو ال�شركة كافة امل�شاركني بح�ضور �إجراءات فتح العطاءات يف يوم االثنني امل�صادف
.2009/11/16
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

ال�شركة العامة لل�صناعات اجللدية
(اعالن مناق�صات)

تدع ��و ال�شرك ��ة العام ��ة لل�صناع ��ات اجللدي ��ة اح ��د ت�شكي�ل�ات وزارة ال�صناعة
واملعادن ممن تتوفر لديهم امكانية امل�شاركة يف املناق�صات اعاله وفق ال�شروط
واملوا�صف ��ات الت ��ي ميكن احل�ص ��ول عليها من مق ��ر ال�شركة الكائ ��ن يف �ساحة
احلري ��ة الك ��رادة خارج لقاء دفع املبل ��غ امل�ؤ�شر �إزاء كل مناق�ص ��ة .علما ان �آخر
موعد لت�سليم العطاءات هو يف ال�ساعة الثانية ع�شرة من يوم غلق املناق�صة.
1ـ ح�ض ��ور ممثلني ع ��ن امل�شرتكني يف املناق�صة عند فتح العط ��اءات بعد تاريخ
الغلق مبا�شرة.
2ـ �شهادة ت�سجيل من دائرة ت�سجيل ال�شركات يف وزارة التجارة.
3ـ كت ��اب ب ��راءة الذمة م ��ن الهيئة العام ��ة لل�ضرائب او من فروعه ��ا نافذة للعام
احلايل وبعك�سه يهمل العطاء.
4ـ و�صل �شراء املناق�صة.
5ـ ح�ض ��ور الراغب�ي�ن بامل�شارك ��ة يف املناق�ص ��ة قب ��ل �سبعة ايام م ��ن تاريخ غلق
املناق�صة لالجابة على اال�ستف�سارات حول املناق�صة.
6ـ �إرفاق العطاءات لالعمال املماثلة.

7ـ ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات.
8ـ حتديد مكان و�صول الب�ضاعة ( ( ) CIF,FOB,C&Fبغداد).
9ـ تقدمي تفا�صيل دقيقة للعرو�ض الفنية.
10ـ يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور الن�شر واالعالن.
11ـ مبلغ �شراء �شروط وموا�صفات املناق�صات اال�ستريادية  50000دينار .
12ـ اال�سعار نهائية غري قابلة للتفاو�ض.
13ـ طريقة الدفع بعد ا�ستالم املواد ومطابقتها للموا�صفات املطلوبة .%100
14ـ تقدمي كتلوكات مع العرو�ض.
15ـ تقب ��ل العطاءات املر�سلة بوا�سطة  DHLالربي ��د ال�سريع قبل �أو يف يوم
تاريخ الغلق وبعك�سه يهمل �أي عطاء ي�صل بعد تاريخ الغلق وال تقبل العرو�ض
املر�سلة باالنرتنيت فقط.
16ـ تق ��دمي الوثائ ��ق التي تثبت من�ش� ��أ الب�ضاعة م�صدقة م ��ن امللحقية العراقية
التجارية مع تقدمي �شهادة فح�ص عاملية.
17ـ ال مانع من قبول جتزئة فقرات املناق�صة.

التج�س�س او قدراته او اهدافه.
اال ان م�ص ��درا امني ��ا يف جن ��وب لبن ��ان او�ض ��ح
لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س ان االجه ��زة الت ��ي مت
تفجريه ��ا مع ��دة "للتن�ص ��ت وملراقب ��ة ات�صاالت
املقاوم ��ة" ،يف ا�ش ��ارة اىل ح ��زب الل ��ه .وقال ��ت
املتحدث ��ة با�س ��م اليونيفيل يا�سمين ��ا بوزيان ان
"ال معلوم ��ات حم ��ددة لديه ��ا بعد عم ��ا جرى"،
م�ش�ي�رة اىل ان الق ��وات الدولي ��ة موج ��ودة على
االر� ��ض يف مكان احل ��ادث .من جه ��ة ثانية ،اكد
م�صدر ع�سكري ان اجلي� ��ش اللبناين اطلق النار

من م�ضادات ار�ضية يف اجتاه "طائرة ا�ستطالع
ا�سرائيلي ��ة م ��ن ط ��راز " ام ك" انتهكت االجواء
اللبناني ��ة وكان ��ت حتلق فوق منطق ��ة بنت جبيل
اجلنوبية" قبل ظهر االحد.
واو�ض ��ح امل�ص ��در ان "اجلي� ��ش اطل ��ق الن ��ار
الن الطائ ��رة كان ��ت �ضم ��ن امل ��دى ال ��ذي تطال ��ه
م�ضادات ��ه" ،وانه عادة ميتنع عن اطالق النار اذا
كان ��ت الطائرات اال�سرائيلية حتل ��ق على ارتفاع
ع ��ال .وي�شك ��و لبن ��ان با�ستم ��رار م ��ن انتهاكات
الطائرات الع�سكرية اال�سرائيلية الجوائه.

WASSIT STATE COMPANY FOR TEXTILE INDUSTRIES KUT--IRAQ REF.
TENDER NO: 47/W.T.I/2009 CLOSING DATE: 15/ 11 / 2009

ADVERTISMENT
)( for second time ) (purchasing of sewing and cutting machines

Wassit sate Co. for textile industries, one of the
establishment ministry of industry and minerals
announces to need for:
)(purchasing of sewing and cutting machines
According to specifications and conditions Stated, who
wish to participate review of the commercial department
of the company located in the province of wassit / kut for
obtaining on the specifications and conditions against the
amount of (50000) I.D is non-refundable.
Note that the date of closing of tender is on 15/ 11 /
2009 and win tender has with wags of publishing and
advertising the company also invites all participants to
attend the bid opening procedures 16 / 11 / 2009.
Chairman of the Board of Directors

االعتبار �أن كل ما جاء بالوثيقة �سبق
االتفاق عليه".
وق ��ال ان "فت ��ح التزم ��ت باملوعد رغم
�أن لديها بع�ض التحفظات �أما حما�س
فطلب ��ت مهل ��ة للدرا�س ��ة والت�شاور ما
�أدى �إىل مزي ��د م ��ن تعقي ��د الأو�ض ��اع
ولذل ��ك مل جتد م�ص ��ر بدا م ��ن ت�أجيل
التوقيع".
وختم امل�صدر امل�صري امل�س�ؤول قائال
"يجب عل ��ى الإخ ��وة يف حما�س �أن
يعلم ��وا �أن م�صر دولة حجمها وثقلها
كبري ويتعني عليهم �أن يتعاملوا معها
عل ��ي هذا الأ�سا�س فنحن ل�سنا منظمة
�أو حركة �أو ف�صيال �أو تنظيما".

وكان ��ت م�صر اعلن ��ت اجلمعة تاجيل
التوقي ��ع عل ��ى اتف ��اق امل�صاحل ��ة
الفل�سطينية اىل اجل غري م�سمى.
ويف غزة ،قال املتحدث با�سم حكومة
حما� ��س املقال ��ة طاه ��ر النون ��و االحد
لوكال ��ة فران�س بر�س ان ��ه "مت تاجيل
زيارة وف ��د حما�س القي ��ادي للقاهرة
ب�سب ��ب وج ��ود الوزير عم ��ر �سليمان
(مدير اخلابرات العامة امل�صرية) يف
زيارة خارج م�صر".
وا�ش ��ار اىل ان "ات�ص ��االت جتري من
اجل حتديد موعد اخر".
ويرافق الل ��واء عمر �سليمان الرئي�س
امل�ص ��ري ح�سن ��ي مب ��ارك يف جول ��ة

ابو الغيط مع مي�شيل يف القاهرة

اوروبي ��ة بد�أها اال�سب ��وع املا�ضي اال
انه ينتظر ان يعود الوفد اىل القاهرة
بعد ظهر االحد.
واعلن ��ت حما� ��س ال�سب ��ت ان وف ��دا
قيادي ��ا برئا�س ��ة نائب رئي� ��س املكتب
ال�سيا�سي للحركة مو�سى ابو مرزوق
�سي ��زور القاه ��رة االح ��د لت�سلي ��م رد
حما� ��س للم�س�ؤول�ي�ن امل�صري�ي�ن على
الورق ��ة امل�صري ��ة ب�ش ��ان امل�صاحل ��ة
الفل�سطينية.
وقال م�صدر يف احلركة ان "نقاطا يف
الورقة (امل�صرية للم�صاحلة) بحاجة
اىل نقا�ش قبل توقيعها" بدون اعطاء
مزيد من التفا�صيل.

االفراج عن خمطوفتي دارفور املوظفتني
يف املجال االن�ساين
اخلرطوم /اف ب

اعل ��ن وزي ��ر الدول ��ة ال�س ��وداين
لل�ش� ��ؤون االن�ساني ��ة االح ��د لوكالة
فران� ��س بر� ��س ان ��ه مت االف ��راج
ع ��ن املوظفت�ي�ن يف املنظم ��ة غ�ي�ر
احلكومي ��ة االيرلندي ��ة "غ ��ول"
(ه ��دف) ،االيرلندي ��ة �ش ��ارون
كومين� ��س واالوغندي ��ة هيل ��دا
كاووكي اللتني خطفتا يف متوز يف
�شمال دارفور.
وقال عبد الباقي جيالين الذي تابع
املل ��ف عن كثب لوكالة فران�س بر�س
"لق ��د مت االف ��راج عنهم ��ا وهما يف
�صحة جيدة".
وق ��د خطفت االمر�أت ��ان يف  3متوز
املا�ض ��ي من مكتبهم ��ا يف كتم �شمال
دارف ��ور عل ��ى اي ��دي جمموع ��ة من
امل�سلح�ي�ن طالب ��وا بفدي ��ة مقاب ��ل
االفراج عنهما.
وا�ض ��اف الوزي ��ر ال�س ��وداين "مل
يت ��م دف ��ع اي فدي ��ة" مو�ضح ��ا ان
وجه ��اء القبائ ��ل مار�س ��وا �ضغوطا
عل ��ى اخلاطف�ي�ن لك ��ي يفرج ��وا عن
الرهينتني.
وافرج عن االمر�أتني يف وقت مبكر
�صباح االحد وهم ��ا موجودتان يف
كتم ب�شم ��ال دارف ��ور .و�ست�ستقالن
الطائ ��رة خالل النهار اىل اخلرطوم
قبل ان تعودا اىل كل من بلديهما.
وق ��د ام�ضت ��ا اكرث من مئ ��ة يوم قيد
احلجز يف دارفور م ��ا ي�شكل اطول
فرتة احتجاز لرهائ ��ن من العاملني
يف املج ��ال االن�س ��اين يف ه ��ذه
املنطقة الواقع ��ة يف غرب ال�سودان
الت ��ي ت�شه ��د حربا اهلية من ��ذ العام
 2003اوقع ��ت  300ال ��ف قتي ��ل
بح�س ��ب االمم املتح ��دة و 10االف

STATE COMPANY FOR LEATHER INDUSTRIES
ADVERTISEMENT OF TENDER

بح�سب اخلرطوم.
وق ��ال ج ��ون او�شيا رئي� ��س منظمة
غول االيرلندية لوكالة فران�س بر�س
"انن ��ا مرتاح ��ون لالف ��راج عنهما"
مو�ضحا ان ا�سرتي املوظفتني مرتا
بفرتة ع�صيبة.
وا�ض ��اف يف ات�ص ��ال هاتف ��ي "ال
نع ��رف بع ��د مت ��ى �ستع ��ودان اىل
ديارهما لكننا ن�أم ��ل ان يح�صل ذلك
يف اق ��رب فر�ص ��ة" .ومن ��ذ ا�ص ��دار
املحكم ��ة اجلنائي ��ة الدولي ��ة مذكرة
توقي ��ف بح ��ق الرئي� ��س ال�سوداين
عم ��ر الب�ش�ي�ر يف اذار نف ��ذت ارب ��ع
عمليات خطف ا�ستهدفت عاملني يف
منظمات دولية يف دارفور.
ويف اذار وني�س ��ان خط ��ف ع�ضوان
يف منظمت ��ي "اطب ��اء ب�ل�ا ح ��دود"
و"اي ��د ميدي ��كال انرتنا�سيون ��ال"

الفرن�سي ��ة ثم اف ��رج عنهم ��ا بعد ان
احتج ��زا ملدة ثالثة اي ��ام و 26يوما
على التوايل.
ومل حتاك ��م ال�سلط ��ات ال�سوداني ��ة
او تعاق ��ب امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن عمليات
اخلط ��ف الت ��ي اث ��ارت �صدم ��ة يف
�صف ��وف العامل�ي�ن االن�ساني�ي�ن يف
دارفور.
وقال جيالين االح ��د ان امل�س�ؤولني
ع ��ن عملي ��ات اخلط ��ف �سينال ��ون
عقابه ��م .و�ص ��رح لوكال ��ة فران� ��س
بر� ��س "يج ��ب ان يعاقب ��وا واال ل ��ن
يكون هناك امن" يف دارفور.
وال ي ��زال موظفان مدني ��ان يعمالن
حل�س ��اب بعث ��ة ال�س�ل�ام التابع ��ة
لالمم املتح ��دة واالحت ��اد االفريقي
خطف ��ا يف اب يف غ ��رب دارف ��ور،
حمتجزين.

فقدان �شهادة جن�سية
فقدت من��ي �شه��ادة اجلن�سي��ة العراقي��ة ال�صادرة
م��ن مديرية جن�سي��ة الر�صافة با�س��م (علي غامن
مه��دي) يرجى ممن يعثـر عليها ت�سليمها اىل جهة
اال�صدار.

)8-The place of arriving the goods (CIF, FOB,C&F \ Baghdad
9-Present (all catalogues and specifications ) clearly completely
and accurately for the required goods
10-The contractor supplier will bear the cost of announcing of
publishing this tender.
11- The price of the tender is 50000ID.
12-The prices offered shall be considered final and subsequent
negotiation on prices will take place.
13-The way of payment after receiving and conforming the
material with the specification 100%.
14- Catalogues required for each machine with your offer.
15- Suppliers should submit their offers by hand or DHL before
closing date otherwise any offer submitted after this date will be
neglected soon , also we don't accept offers send by Internet .
16- Certificate of origin must be certified by Iraqi Commercial
attache with presenting inspection international certificate.
' 17- We accept the divisional items of the tender.

The state company for leather industries one of ministry of
industry & mineral invite who have available of fulfillment
possibility to participate in above tender according to condition
and specification which can be taken from our company in
Baghdad- Alkaradah - Alhuariah SQ
Be inform that the last time for received the offers on latest date
at 12 noon in local time Baghdad.
1-Your representative who share in tender should attend on 12
noon local time\ Baghdad in day of closing date.
2-Registering certificate issued by Ministry of Trade in Iraq.
3- A letter of relieve of obligations issued by Iraqi Tax
Commission.
4- Document of purchasing of the tender required
5-Any questions or notes by suppliers about tender will be
answered by us through a conference hold in our company
before at least (7) seven days from closing date.
6- Similar project achieved by supplier.
7-We are not obliged to accept lowest prices.

فقدان
فقدت مني هوية �صادرة من نقابة املهند�سني
با�س��م (�صالح حامد لفتة) يرجى ممن يعثـر
عليها ت�سليمها اىل جهة اال�صدار.

