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تفاؤل 
عرب وزيـر اخلـارجيـة البـاكـستـاني خـورشيـد حممـود
كاسوري قبل اجتماع لـوزراء خارجية 22 بلدا آسيويا يف
كينغداوامس  االثنني عـن )تفاؤله( بشأن العالقات بني
بالده واحلكـومة اهلـنديـة اجلديـدة. وقال كـاسوري يف
حـديث قبل ان يلـتقي للمـرة االوىل علـى الغـداء نظريه

اهلندي اجلديد ناتوار سينغ )بشكل عام انين متفائل(.
لقاء 

اعلن رئـيس سـاحل الـعاج لـوران غبـاغبـو انه سيـوجه
كلـمة  اىل مـواطنـيه يف نهايـة قمـة خمصصـة لالزمة يف
ساحل العـاج يف ابوجـا يشـارك فيها ايـضا ثالثـة رؤساء
دول من غرب افريقيا.  وقال غباغبو يف تصريح صحايف
بعد لقـاء مع الرئيـس النيجريي اولـوسيغون اوبـاسنجو
ونـظريه الغاني جون كـوفور ورئيس توغـو غناسينغيب
ايـادميا )اسـتمعنـا اىل اشقـائي. وطـرحت مـسائـل عدة

وسنواصل احراز تقدم(.
قصف 

اعلنت الشـرطة اللبنـانية ان الطـريان االسرائيلي قصف
موقعـا حلزب اهلل يف بلـدة الطرية يف منطقـة بنت جبيل
على مقربة من احلدود مع اسرائيل.وقال املصدر نفسه
ان مقـاتالت اسرائيليـة شنت غارتني مـتواليتني والقت
اربعـة صـواريخ جـو-ارض.  ومل يـكن بــاالمكـان بعـد
معرفة ما اذا كان هذا القصف اجلوي قد اوقع ضحايا، اال
ان العديـد من سيارات االسـعاف توجهـت اىل املوقع الذي
استهـدفه القصف والذي كـان يف السابق مـوقعا مليليـشيا

جيش لبنان اجلنوبي السابقة التابعة السرائيل.
زيارة 

وصل مسـاء امس  اىل ابوظيب بيرت هـانسن املفوض العام
لـوكـالـة االمـم املتحـدة الغـاثـة وتـشغـيل الالجـئني
الفلسطينيني )انروا( يف زيارة لالمارات تستغرق يومني
يبـحث خالهلــا التعــاون بني االونـروا واهلالل االمحـر
االماراتـي وخاصـة مشـروع اعادة اعـمار خمـيم جنني،

مشال الضفة الغربية.
ادانة 

دان االمني العــام للجـامعـة العــربيــة عمـرو مـوسـى
)اجلـرائم( االرهابيـة اليت تتعرض هلـا السعوديـة مؤكدا
)ضـرورة وضع حـد هلـا(.  وقـال مـوسـى اثـر اجـتمـاع
تشاوري للمندوبني الـدائمني للدول االعضاء يف اجلامعة
ان املنــدوبني اكــدوا )بــاالمجــاع ادانـتهـم للـعمـليــات
االرهابية االخرية اليت تعرضت هلـا السعودية باعتبارها
جـرائم تروع اجملتمعات العـربية واملدنيني اآلمنني ومت

التاكيد على ضرورة وضع حد هلذه العمليات(.
وصول 

وصل وزيـر اخلـارجيـة الفـرنـسي مـيشـال بــارنييه اىل
القـاهـرة احملطـة االوىل من زيـارة تـشمل كـذلك االردن
واالراضي الفلـسطـينيـة،   وبعـد مصـر من املتـوقع ان
يتـوجه بارنيـيه اىل االردن ثم اىل االراضي الفلسـطينية
علـى ان يزور اسـرائيل يف نهـاية الـصيف. ويقيـم وزير
اخلارجية املـصري امحد ماهـر مادبة عشـاء مساء اليوم

االحد على شرف نظريه الفرنسي.
استقالة 

اعلنت وكـالة االنبـاء االيرانيـة ان رئيس اللجنـة املكلفة
باالشراف على االنـتخابات يف ايران اسـتقال من منصبه
بعـد عدة اشهر علـى اجراء االنتخـابات التشـريعية اليت
فــاز فيهـا احملــافظـون بعـد اسـتبعـاد قـسـم كبـري من
املـرشحني االصـالحيني. ونقلـت الوكـالة عـن مرتـضى
مبلغ احملسـوب على املعـسكر االصـالحي انه قال لـوزير
الــداخليــة انه )لن يـقبل ابـدا بعــد اليـوم بـان يكـون

مسؤوال عن تنظيم انتخابات اخرى(.
حظر 

اعلن النائب الـسوري حممد حبش ان اكـثر من 130 نائبا
من اصل 250 يف الربملان الـسوري يدعمون مشروع قانون
يطلب من احلـكومة حظـر نشاطـات الشركـات النفطية
االمريكيـة يف سوريـا يف رد على العقـوبات اليت فـرضتها
الـواليات املتحـدة على سـوريا يف احلـادي عشـر من ايار.
واكـد حبش )االن وقـع على هـذا القانـون اكثـر من 130
نـائبـا(.  وقـال ان )املبـادرة حتث احلكـومـة علـى اختـاذ
اجراءات لوقف نشاط الشـركات )النفطية( االمريكية يف
سوريـا(.  واضاف )ان مبادرة بعض الـزمالء ستناقش يف
27 حـزيـران( يف جملس الـشعب وانهـا )عبـارة عن مـوقف

معنوي ضد اتهامات امريكا املستمرة(.
هجرة 

افـاد مـراسل يف مطـار القـاهـرة ان 20 مصـريـا حـاولـوا
الدخـول اىل اليونـان بطريقـة غري شرعيـة انطالقا من
ليبـيا متت اعـادتهم اىل القـاهرة بـرفقة ستـة من افراد
الشـرطة اليونانية. وعاد هـؤالء الشبان على منت طائرة
تـابعة للـخطوط اجلـوية اليـونانيـة )اوملبيك ايـرويز(.
وقـال عــدد من الــذين مت تــرحيـلهم انـهم تعـرضـوا
)لعمليـات نصب من عصابة ليبية اوهمتهم مبساعدتهم
على دخـول اوروبا مقـابل مبـالغ مالـية تـراوحت بني

الف والفي دوالر(.
حادث

لقي عـشــرة اشخـاص مـصــرعهم واصـيب 19 اخـرون
جبروح يف حـادث اصطدام بني حـافلة قـادمة من لـيبيا
وشاحـنة جـنوب القـاهرة كـما اعلـنت الشـرطة.  ووقع
احلادث على طـريق الصعيد علـى مسافـة 25 كم جنوب
القـاهرة عـندمـا فقـد قائـد احلافـلة الـسيطـرة عليـها
لتنحـرف وتصطـدم بقوة بـشاحنـة قادمـة من االجتاه
املعاكس.  واستنادا اىل الشرطـة فان القتلى هم مصريان
وليبـيان وستـة سودانـيني كانـوا عائـدين من ليـبيا اىل

السودان.
استئناف 

صرح املتحدث بـاسم وزارة اخلارجية االيرانية ان ايران
قد تستأنف قريبا مجع قطع اجهزة الطرد املركزي اليت
تـستخدم لتخـصيب اليورانيـوم لكنها ال تنـوي استئناف
عمليـات التخصـيب نفسهـا الشـديدة احلـساسيـة. وقال
محيد رضـا اصفي امام الـصحافيـني )ان مسالـة معاودة
عمليات التخصيـب نفسها مل تطرح( بل ان )املسالة اليت
طـرحت هـي تلك املتعلقـة بانـتاج ومجع قـطع )اجهزة
الطرد املركزي( وسنعلـن قرارنا يف االيام املقبلة(.  وكان
املـسؤول املـكلف بامللـف النووي االيـراني حسـن روحاني
اعلن الـسبت غداة اختاذ الوكـالة الدولية للـطاقة الذرية
قـرارا انتقـدت فيه ايـران بشـدة، ان طهـران قـد تقـرر
استـئنـاف عـمليـات التخـصيـب. ثم عـاد وتـراجع عن
تصرحيه مـوضحا ان ايران ال تنوي اسـتئناف التخصيب

يف مستقبل قريب.

املدى /  وكاالت 

إىل سيادة الشيخ غازي عجيل الياور
رئيس اجلمهورية احملرتم

ملناسبة تسنمكم منصب رئيس مجهورية العراق يسرني أن أرفع ملقامكم العالي
الكريم أزكى التهاني والتربيكات ومشاعر الود واالعتزاز بالثقة الكبرية اليت أوالكم

إياها شعبنا العراقي العظيم بكل شرائحه وأطيافه السياسية والدينية... داعيًا
املوىل تعاىل أن يوفقكم يف مهامكم الوطنية الكبرية ويسدد خطاكم ملا فيه خري

عراقنا الغالي وشعبنا العظيم.
عن شيوخ بين أحجيم عامة

الشيخ عبد الرحيم حامت الصندوح
أمني عام حلف الفضول 

للقبائل العراقية / حمافظة املثنى

وداعًا مظهر!
رحل إىل رمحـة ربه
الــزمـيل الـصحـفي
مـظهر عـبد عـباس
املفرجي بعد معاناة
طـويلـة مع املـرض
الذي هد قواه، وبعد
غــربــة طــويلــة يف
املنـايف بدأت ببريوت
أيام احلـرب األهلـية
والعـمل يف صحـافـة
ــــــــــة املـقــــــــــاوم
الفلـسطينـية مرورًا
بـســوريــا وانـتهــاء
بلـندن ومعه عائلته
اجملاهدة. لقـد عانى
مـظهـر طــوياًل من
غربـة منفاه وحقق
أمنيـة طاملـا رددها
أن ميـوت علـى أرض
الــوطن. وقــد عــاد
بـــرغـم خمـــاطـــر
املــــــــــرض ورحـل
قــريبـًا مـن دجلـة
ومـن حـي الــسـكك

حيث ولد وكرب.
تعزي )املدى( عائلة
الفقيـد وأصـدقـاءه
وحمــــــــبــــــــيــــه.

ـ

ـ

الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية يف نينوى 
إعالن مناقصة رقم )106 / 2004( 

لتجهيز مواد كيمياوية
يسـر الشركـة العامـة لصنـاعة األدويـة واملستلـزمات الـطبية يف
نينوى إحد تـشكيالت وزارة الصناعة واملعـادن أن تدعو أصحاب
االختصـاص لالشرتاك يف املنـاقصـة رقم )106 / 2004( لتجهـيز
مواد كيمياوية وحسب الشروط واملواصفات اليت ميكن احلصول
علـيها مـن أمانـة الصـندوق يف مقـر الشـركة الـكائـن يف املوصل
)طريق املـوصل - دهوك( لقـاء مبلغ )5000( مخسـة آالف دينار
غري قـابل للـرد فعلـى اجملهـزيـن من ذوي العالقـة والـراغـبني
بـاالشرتاك يف املنـاقصة تقـديم عطـاءاتهم مبوعـد أقصاه نهـاية
الـدوام الرمسي ليـوم السبت املـوافق 17 / 7 / 2004 على أن توضع
العطاءات بظرف مغـلق يودع يف صندوق العطاءات مبقر الشركة

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن. 
املدير التجاري

الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية يف نينوى
إعالن مناقصة رقم )105 / 2004( 

لتجهيز مواد كيمياوية
يـسر الشـركة العـامة لصنـاعة األدويـة واملستلـزمات الـطبية يف
نينـوى إحد تشكيالت وزارة الصناعـة واملعادن أن تدعو أصحاب
االختصـاص لالشرتاك يف املنـاقصـة رقم )105 / 2004( لتجهـيز
مواد كيمياوية وحسب الشروط واملواصفات اليت ميكن احلصول
علـيها مـن أمانـة الصـندوق يف مقـر الشـركة الـكائـن يف املوصل
)طريق املـوصل - دهوك( لقـاء مبلغ )5000( مخسـة آالف دينار
غري قـابل للـرد فعلـى اجملهـزيـن من ذوي العالقـة والـراغـبني
باالشرتاك يف املنـاقصة تقـديم عطـاءاتهم مبوعـد أقصاه نهـاية
الدوام الرمسـي ليوم السبت املـوافق 17 / 7 / 2004 على أن توضع
العطاءات بظرف مغلق يودع يف صندوق العطاءات مبقر الشركة

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن. 
املدير التجاري

الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية يف نينوى 
إعالن مناقصة رقم )104 / 2004( 

لتجهيز مواد كيمياوية
يسر الـشركة العامـة لصناعة األدويـة واملستلزمـات الطبية يف
نينـوى إحـد تـشكيالت وزارة الـصنـاعـة واملعـادن أن تـدعـو
أصحاب االخـتصاص لالشـرتاك يف املناقـصة رقم )104 / 2004(
لتجهـيز مـواد كيميـاوية وحـسب الشـروط واملواصفـات اليت
ميـكن احلصـول عليـها مـن أمانـة الصنـدوق يف مقـر الشـركة
الكـائن يف املوصل )طـريق املوصل - دهـوك( لقاء مبلغ )5000(
مخسـة آالف دينـار غري قـابل للـرد فعلـى اجملهـزين من ذوي
العالقــة والــراغـبني بــاالشـرتاك يف املنــاقـصــــــــة تقــديم
عطـاءاتهم مبوعد أقصـاه نهايـــــة الدوام الـرمسي ليوم السبت
املـوافق 17 / 7 / 2004 عـلى أن تـوضع العطـاءات بظـرف مغلق
يـودع يف صندوق العطـاءات مبقر الشـركة ويتحمـل من ترسو

عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن. 
املدير التجاري

اعالن
املديرية العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري 

املناقصة رقم )139( لسنة 2004
م/ جتهيز مواد للناظم رقم )3( / شط الغراف / الناصرية

1. تدعو هـذه املديريـة املناقصـني املصنفني بالـدرجة اخلامـسة ألعمال
اهلندسة املدنية لتقديم عطاءاتهم للمناقصة أعاله.

2. ميكـن احلصـول علـى مـستنـدات املنـاقصـة من القـسم القـانـوني يف
املديرية لقاء مبلغ )5000( مخسة آالف دينار غري قابل للرد.

3. يـرفق مـع العطـاء كفـالـة مصـرفيـة أو صك مبـبلغ )6000000( ستـة
ماليني دينار ويف حالة عدم تقديم الكفالة املذكورة يهمل العطاء.

4. يتم تقـديـم العطـاءات بظـرفـني مغلقني أحـدهمـا مــرفق فيه صك
مـصدق أو خـطاب ضمـان والثانـي مرفق فـيه جدول الكـميات املـسعر،
هـويـة تصـنيف املقـاولني، أعمـال ممـاثلـة، تـأييـد بـراءة ذمــــــــة من
ضـريبة الـدخل يف أو قبل السـاعة الـثانيـة عشـرة من ظهر يـوم األحد

املوافق 4 / 7 / 2004.
5. املديـرية غري ملزمـة بقبول أوطأ العـطاءات سعرًا ويتحـمل من ترسو

عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املدير العام

عن ذياب عبد اهلل

 إىل السيد الدكتور أياد عالوي
رئيس وزراء العراق احملرتم

يسرني أن اتقدم إىل سيادتكم بأزكى آيات التهنئة بتسنكم منصب رئيس وزراء
العراق الذي أنتم أهل له. وهو دليل على ثقة شعبنا بشخصكم واقتداركم على
تسيري عراقنا الغالي حنو مدارج اجملد والعال والتنمية يف ظل األمن واالستقرار.

وفقكم اهلل خلدمة عراقنا الغالي وشعبه األبي... وإىل أمام دائما.
عن شيوخ بين أحجيم عامة

الشيخ عبد الرحيم حامت الصندوح
أمني عام حلف الفضول 

للقبائل العراقية / حمافظة املثنى

الـرياض )اف ب( - ذكـرت وسائل اعالم
عربـية أمـس االثنـني ان صاحل حمـمد
عوض اهلل الـعلوي العـويف، وهو شـرطي
ســابـق من املـطلــوبني مـن عنــاصــر
القـاعـدة يف الـسعـوديـة، تــوىل قيـادة
)تنـظيم القـاعـدة يف جـزيـرة العـرب(
خلفـا لعبـد العـزيز املـقرن الـذي قتل

اجلمعة يف الرياض.
وقالـت صحيفة )الـشرق االوسط( اليت
تصـدر يف لنــدن بتمـويل سعـودي، ان
)بـيانـا منـسوبـا للقـاعدة افـاد ان هذا
التنـظيم نصب صاحل الـعويف )38 عاما(
قائـدا لتـنظيـم القاعـدة يف السعـودية

خلفا لعبد العزيز املقرن(.
ومل تـوضـح الصـحيفــة مصــدر بيـان

القاعدة الذي نقلت عنه.
من جهـة اخـرى اعـلن معهـد سعـودي
يـتخذ مـن واشنطـن مقرا لـه ان العويف

توىل قيادة التنظيم خلفا للمقرن.
واوضـح )املعهد الـسعودي( الـذي يقول

شيخ األزهرشرطي سعودي سابق يتوىل قيادة تنظيم القاعدة خلفا للمقرن
االسالم برئ من قتل األبرياء وتشويههم

القـاهـرة )اف ب(- اعـلن شـيخ االزهــر حممــد سيـد
طـنـطــاوي ان االسالم )بــريء( مـن قـتل االبــريــاء
وتشويههم، منـددا بقطع رأس الرهيـنة االمريكي بول
مـارشال جـونسـون، وفق مـا اوردت صحيفـة االهرام

احلكومية املصرية أمس االثنني.
وقال طنـطاوي يف كلمة افـتتح بها امس االحـد مؤمتر
التـوجيه االسالمي يف صنعاء واوردتهـا صحف القاهرة
أمس االثنني ان )االسالم بريء ممن يـقومون بتشويه

االجساد وقتل االبرياء(.
واضـاف ان )شريعـة االسالم شريعـة العدل والـرمحة

حتى مع العدو(.
ودعـا الـشيخ طـنطــاوي املسلـمني اىل )االلتـزام بـآداب
احلــروب وان يكـونـوا اعـزاء وان يـدافعــوا عن احلق
والدين والشرف بـاسلوب ينم عن فهم سلـيم للشريعة

االسالمية(.
واعلن )تـنظـيم القـاعـدة يف جـزيـرة العــرب( مسـاء
اجلمعــة قتل الـرهـينـة االمـريكي الـذي خـطف يف 12
حزيران بقطع الرأس، عـند انتهاء مهلة 72 ساعة اليت
حـددهـا للـسلطـات الـسعـوديـة من اجل االفـراج عن
مـعـــتـقـلـــي الـقـــــــــاعـــــــــدة لـــــــــديـهـــــــــا.

حزيـران 2003، حسبما ذكـرت )الشرق
االوسط(.

من جانـب آخر اعلن الرئيس االمريكي
السابق بيل كلينتون ان ما يأسف له هو
فــشله خالل رئــاستـه اليت اسـتمــرت
مثاني سـنوات يف القبض على اسامة بن
الدن واقــنــــــاع االســــــرائـــيلــيــني

والفلسطينيني بصنع السالم.
وقال كليـنتون يف برنـامج )60 دقيقة(
الـذي تبـثه شبكـة التلفـزة االمريكيـة
سي.بي.اس )يف الـشؤون الـدولية، آسف
ألني مل أمتـكن من القبـض على اسـامة
بن الدن، وآسف ايضا ألني مل امتكن من
اقنـاع االسـرائيلـيني والفـلسـطيـنيني

بصنع السالم(.
وقد اجريت املقابلة مع كلينتون عشية
طـرح مـذكــراته الـيت حتمـل عنـوان
)حيـاتي( يف املـكتبـات االمريكيـة يـوم

الثالثاء.

يذكـر ان بعض املواقع
االسالمـيــة وبـيـنهــا
)القلعـة.نـت( مغلقـة

منذ االحد.
ويف حـال تأكـد تعيني
العـويف فـانه سـيكـون
رابع قائـد للتنظيم يف
السعـودية بعـد مقتل
القـــــادة الـــثالثـــــة
الـسابقني بايدي قوات
االمـن السعـوديـة اليت
تقـوم حبمـلة مـطاردة
ضـــــد العـنــــاصــــر
االسالميـة املتطرفـة املشتـبه بعالقتها
بالقاعدة منـذ اعتدائي الرياض يف ايار
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قتيال.
وكان املـقرن خـلف اليمـين خالـد علي
احلـاج الـذي قـتل يف اذار 2004. وخلف
احلـاج يوسف العـريي الذي كـان قتل يف

انه مؤسسـة مستقلة،
يف رســالــة بـــالربيــد
االلـكـرتونــي وصلـت
أمس االثنني اىل وكالة
فـرانس بـرس يف دبي
ان )القـاعــدة عيـنت
العــــويف )38 سـنــــة(

زعيما جديدا هلا(.
من جــانـبهــا قـــالت
صحيفة )احلياة( اليت
تــصــــدر يف لـنــــدن
بـتمـويل سعـودي، ان
العـويف هــو )االخطـر

من بني رفـاقه( الذيـن ال يزالـون على
قيد احلياة يف السعودية.

ومل يـصدر عـن تنظيـم القاعـدة الذي
يسـتخدم عادة مـواقع على االنرتنت او
يبث اشرطة مسعية او مصورة  العالن
بيـانــاته، اي تــاكيــد خلالفــة العـويف

للمقرن. 

طهران )اف ب( - رأت وزارة اخلـارجية
االيـرانيـة ان الـبيـان االوروبي بـشـأن
حقوق االنسـان يف ايران )غري واقعي(،
مـؤكـدة ان االحتـاد هـو الــذي جيب ان
)يتعلم الكثري( من ايران يف هذا اجملال.
ونقلت وكـالـة االنبـاء االيـرانيـة عن
املتحـدث بـاسم اخلـارجيـة االيـرانيـة
محيد رضا آصفي قوله ان البيان الذي
اصدرته االحـد الرئـاسة االيـرلنـدية
لالحتـــاد بعـــد سلــسلـــة رابعــة مـن
احملـادثات االوروبـية االيـرانيـة حول
حقوق االنسـان )غري واقعي وال عالقة

له مبضمون هذه احملادثات(.
واضـــاف انه )يكــشف عجــز االحتــاد
االوروبـي عن قبـول حمـادثـات تتـسم
بالصراحة والشفافية(.وتابع آصفي ان
)االحتـاد االوروبي سيكـون علـيه تعلم
الكـثـري مـن الفــرصــة املـتــاحـــة له
بــالـتفـــاوض مع بلــد اسالمـي ميلك
حضـارة وتـارخيـا ثقـافيـا علـى هـذه
الـدرجــة من الـغنـى(.وكـان االحتـاد
االوروبـي بــدأ يف كــانــون االول 2002
حــوارا سيــاسيـا مع ايـران يهـدف اىل
احلـصــول علــى تعهـدات ايــرانيـة يف
جمـاالت حسـاسـة مـن بينهـا احلـد من
انتـشـار االسلحــة النـوويـة واالرهـاب
وعمـليــة الـسالم يف الـشــرق االوسـط
وحقـوق االنـسـان.وعقـدت الـسلـسلـة
الــرابعـة مـن اللقـاءات حــول حقـوق
االنـــــســـــــان يف طـهـــــــران يف 14 و15
حـزيران.وكان االحتاد االوروبي عرب يف
بيــانه عن )قلقـه الشـديــد الستمـرار

والفـايـز يـصل اىل طهـران يف زيـارة
هـافـانـا )اف ب( - قــرر نظـام
الزعـيم الكوبي فـيدل كاسرتو
تعبئة سكـان هافانا املئيت الف
أمس االثـنني احتجـاجا عـلى
)االجـــراءات الـــوحــشـيـــة
املناهـضة لكـوبا اليت اختـذتها
حكـومـة الـواليــات املتحـدة

احلالية(.
واعلـنت صـحيفـة )الــشبـاب
املتمـرد( يف صفحـتها االوىل ان
)ذلك سيـكون مـوقعا جـديدا
للمعـركـة احلقـيقيـة يف وجه
الكذب وافكـار شعبنا الـسامية

كاسرتو يقود جتمعًا كوبيا استنكارًا لإلجراءات األمريكية

بكني )اف ب( - ذكرت وكـالة انباء الصني اجلديد
ان جلنـة العـمل املكلفـة بـاالعــداد للمحـادثـات
السداسية حول الربنامج النووي الكوري الشمالي

بدأت اجتماعا صباح أمس االثنني يف بكني.
ويفرتض ان يـستمـر عمل هـذه اجملمـوعة حـتى
الـثالثاء قـبل افتتـاح احملادثـات السـداسيـة يوم
االربعــاء مبـشــاركـــة منـــدوبني عـن اليــابــان

والكوريتني وروسيا والصني والواليات املتحدة.
ومل تـسمح جــولتـان ســابقتــان من احملـادثـات

كـوبـا، من ضـمنهـا خصـوصـا
احلد مـن االموال اليت يـرسلها
الكـــوبيــون االمـريكيــون اىل
اقاربهم يف كوبا، على ان تدخل
بعـض هـــذه التــدابـري حيــز
الـتـنفـيـــذ ابـتـــداء مـن 30

حزيران.
وحشـد الـنظـام الكـوبي يف 14
ايار اكثر من 2.1 مـليون كوبي
حبــسب االرقـام الــرمسيـة يف
شوارع هـافانـا احتجاجـا على
هـذه االجــراءات، يف تظـاهـرة
ضخمة تقدمها فيدل كاسرتو.

يف مــواجهــة الفكــر الفــاشي
واالســـتـــبــــــــدادي لـالدارة

االمربيالية(.
وسيجـري الـتجمع امـام قـسم
رعـايـة املصــاحل االمريكيـة يف
هـافـانــا. ويفرتض ان يـتخلله
خـطــــاب يلقـيه الـــرئـيــس
الكوبي، وفق ما جاء يف النشرة

االخبارية التلفزيونية.
وكــانت ادارة بـوش اعلـنت يف
السـادس من ايـار سـلسلـة من
التـدابري الراميـة اىل )تسريع(
قيــام نظـام دميـوقــراطي يف

السداسيـة عقدتا يف شباط وآب املاضيني بتسوية
االزمة اليت جنمت عن اعالن بيونغ يانغ استئناف

برناجمها النووي يف تشرين االول 2002 .
وتطالب الـواليات املتحدة بتفـكيك هذا الربنامج
بينـما تؤكد كوريا الشمـالية استعدادها لتجميده

فقط مقابل مساعدة اقتصادية.
وقالت مصادر روسية وصينية انها ال تتوقع حل
هذه الـقضيـة يف احملادثـات اليت ستجـرى خالل
ـاالســـــــــبـــــــــــــــــــــــوع اجلـــــــــــــــــــــــاري. ـ

حمادثات سداسية حول الربنامج النووي
الكوري

طهران تتهم البيان األوروبي بشأن حقوق اإلنسان بعدم الواقعية

رمسيـة تـستمـر ثالثـة ايـام اىل ايـران
سـيبـحث خالهلـا يف مـسـألـة الـشـرق
االوسـط والعالقــات الثنـائيــة.ونقلت
الوكـالة عن حممـد رضا عـارف النائب
االول للــرئيـس االيــراني قـوله خالل
استقباله الفايز )نأمل ان تبدأ مع هذه
الزيـارة، صفحـة جديـدة يف العـالقات
الـثنـــائيــة يف اجملـــاالت االقتـصــادي
والعلـمي والثقـايف(.وهي الـزيارة االوىل
لرئيس الوزراء االردني اىل ايران حيث
سيلتقـي الرئيـس حممد خـامتي.واكد
الفايـز )اقوم بهـذه الزيـارة بامـر من
املـلك عـبــد اهلل الـثــانـي الــذي دعــا
باستمرار اىل التنمية وتعزيز العالقات
بـني البلــدين(.وكـان العــاهل االردني
امللـك عبــد اهلل زار ايــران يف سـبتـمرب
2003. وفـتحت تلك الـزيـارة فصال جـديـدا
يف العالقـات بني الـبلديـن بعد سـنوات
مـن التوتر بسبب دعم االردن للرئيس
العراقي السـابق صدام حسني يف حرب

الثماني سنوات بني العراق وايران.

انــتهـــاكــــات حقـــوق االنــســـان يف
ايـران(.وذكر الـبيان خـصوصـا )بعدم
املسـاواة بني النسـاء والرجـال يف اجملال
القــانـــوني وممــارســة الـتعـــذيب يف
السجـون وغريهـا من املعـتقالت وعدم
وجـود قضـاء مـستقل وتـنفيـذ حكم
االعدام ومواصلـة عمليات برت االعضاء
وغريهـا من العقـوبـات املـشينـة(.كمـا
انـتقــد الـبيــان )الـتمـييــز الـــديين
ومواصلـة احلملة ضد الصحافيني وكل
الـذين حيـاولـون التعـبري حبـريـة عن
آرائهم ونـدد بعمليـة االقرتاع البـاطلة
الـيت اعـــاقـت خـيـــار االيـــرانـيـني
الـدميـوقــراطي( خـالل االنتخـابـات
التـشريعية اليت فاز بها احملافظون بعد
رفض جملـس صيـانة الـدستـور الذي
يطـغى عليـه احملافظـون ترشـيح اكثر
من 2300 اصالحـي.من جــانب آخـر-
ذكرت وكالة االنباء االيرانية ان رئيس
الـوزراء االردنـي فيـصل الفـايـز وصل
أمــس االثـنـني اىل طهـــران يف زيـــارة

ً

العدد )139( الثالثاء  22  حزيران 2004

NO (139)  Tus.  (22) June


