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املدى / وكاالت

تعهد 
تعهد الرئيس الروسي فالدميري بوتني باحلفاظ على
العالقـات الـوديـة مع نظـريه االمريكي جـورج بـوش
رغم اخـتالف االثنـني يف السـابق علــى مسـائل مثل
غزو العـراق،  ونقلت الوكـالة عن بـوتني قوله خالل
اجتماع مع دونـالد كينـدال املدير املـتقاعد لـشركة
بيبسيكو، اول شركة غربية تدخل اىل اسواق االحتاد

السوفياتي. 
تعيني 

-اصـدر الــرئيـس حـسـين مبـارك قـرارا مجهـوريـا
بـتعيـني 44 عضـوا يف جملـس الشـورى قبل سفـره اىل
املـانيـا للعـالج حسب مـا ذكرت وكـالة انـباء الـشرق
االوسط. وقالت الوكالة ان القرار صادر يف 15 حزيران
اجلـاري اي قـبل مخـسـة ايـام مـن سفــر مبـارك اىل
مـيونيخ للـعالج. واوضحت الوكـالة ان القـرار طبقا
ملنطوقه )يعـمل به اعتبارا من 24حزيران (.  ويضم
جملس الـشورى 264عضـوا يف االمجال، ويتـم انتخاب
ثلثـيهم وتعيـني الثلث مـن قبل رئيـس اجلمهـورية

ومدة العضوية ست سنوات.
استعداد 

اعلن وزير اخلـارجية الفـرنسي ميـشال بـارنييه يف
الـقاهـرة ان فرنـسا مـستعـدة للمـشاركـة يف )وجود
دولـي( يف قطـاع غـزة بعـد انـسحـاب اسـرائـيل منه.
وقـال بـارنـييه يف مـؤمتـر صحـايف مـشرتك مع وزيـر
اخلارجيـة املصري امحـد ماهـر )ابديـنا استعـدادنا
للمشاركة، يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك من خالل وجود

دولي ما زلنا حباجة اىل حتديد شكله(.  
افراج 

افـرجت جبهـة البـولـيسـاريـو عن مئـة اسري حـرب
مغربي استجابة ملساع ايرلندية، كما اعلنت احلركة

الصحراوية 
وقـالت اجلبهـة الشعبـية لتحـرير الـساقيـة احلمراء
ووادي الذهب اليت تقاتل من اجل استقالل الصحراء
الغـربيـة عن املـغرب انه نـزوال عنـد طلب احلكـومة
االيـرلنـديـة، اليت ترتأس حـاليـا االحتـاد االوروبي،
بـادرت اىل االفراج عن مئة اسري حـرب مغربي بينهم
ضبـاط. واعـتربت احلـركـة مـا قـامـت به )مبـادرة

انسانية(.
عنف 

اعتقل اجليش االسرائيلي ثالثة فلسطينيني بينهم
مسؤول حملي لكتائب شهداء االقصى كانوا يتجولون
داخل سيارة اسعـاف قرب بيت حلـم، جنوب القدس،
كمـا افـاد مصـدر امـين فلسـطيين. وقـال املصـدر ان
عماد فراج، املسؤول احمللي لكـتائب االقصى املنبثقة

عن حركة فتح، بني املعتقلني.
مقتل 

قـتل جنـديـان ميـنيـان واصـيب مخـسـة جبـروح يف
مواجهـات وقعت مسـاء امس مع انصـار داعية حملي
تتـهمه الـسـلطـات بـالـتطـرف يف حمــافظـة صعـدة
احلدوديـة مع اململـكة الـسعوديـة  وقال املـسؤول ان
املواجهـات يف احملافظـة اليت تبـعد 250 كيلـومرتا عن
صـنعــاء مشــاال، دارت بني قــوات اجليـش وانـصــار
الــداعيــة املتـشــدد حــسني بــدر الــدين احلــوثي

واستخدمت فيها اسلحة مضادة للدبابات.
وفـرض اجليـش حصـارا علـى مـنطقـة مـران مشـال
حمـافظـة صعـدة حيـث يتحـصن احلـوثـي مع مئـات
انصاره الذيـن تطالبهم الـسلطات بتـسليم انفسهم.

وحياصر اكثر من 500 جندي املنطقة.
وفاة 

تويف عـامل تايالنـدي امس الثالثـاء متاثـرا جبروح
اصـيب بهـا خالل هجـوم شـنه فلـسـطيـنيـون علـى
مستوطنـة يهودية يف قـطاع غزة كمـا افادت مصادر
طبيـة وعـسكـريـة اسـرائـيليـة. واوضحـت مصـادر
عسكرية اسرائيلية ان العامل الذي مل تعرف هويته
يف الــوقت احلـاضــر اصيـب قبل الـظهـر حـني اطلق
ناشطون فلسـطينيون قذيفة هـاون على مستوطنة

كفار داروم جنوب قطاع غزة.
حكم 

اعلن مـصدر يف حمكـمة دوشـانيب ان حكـما بـالسجن
مخس  سنـوات صدر علـى ناشطـة يف حزب التحـرير
االسالمي احملـظور منـذ 1999 يف طاجـيكستـان. وقال
املصدر نفـسه ان الشرطـة اعتقلت سودات قـديروفا
)30عـامـا( يف نـيسـان املـاضي وقـد صـدر احلكـم عليهـا

اجلمعة. ويعتزم حمامي قديروفا استئناف احلكم.
اعتقال 

اعلن حمـام حبـريـين ان سلطـات االمـن البحـريـنيـة
اعـتقلـت ثالثــة اسالمـيـني حبــريـنـيـني يـشـتـبه

بانتمائهم اىل تنظيم القاعدة.
وقــال احملــامـي عبــد اهلل هــاشـم ان سلـطــات االمن
البحرينية اعتقلت بسام العلي واالخوين ياسر عبد
اهلل كمــال وعمــر عبــد اهلل كمــال. واوضح انه تلقـى
اتـصاال هـاتفيـا من مـوكليه عـند تـوقيفهـم. وقال
)طلبت منهم ان يطلبوا من رجال االمن ابراز مذكرة
التفـتيش ومذكـرة االعتقال لكن االتـصال انقطع(.
ورأى هـاشم انه )ليـست هنـاك نشـاطات تـستـدعي

اعتقال هؤالء. (
زيارة 

اعلنت وزارة اخلـارجية الـفدراليـة السـويسـرية ان
وزيـرة اخلـارجيـة ميـشلني كـاملـي-راي ستقـوم من
اخلميس اىل االحد بزيارة اىل السودان تزور يف خالهلا
خمـيمــات الالجـئني يف دارفــور. وقــال املـصــدر ان
الوزيـرة السـويسـرية سـتجري ايـضا حمـادثات مع
ممثلـني عن احلكـومـة السـودانيـة حـول الصـراع يف
دارفور وخصـوصا حول الوضع االنـساني املأساوي يف
هـذه املنـطقة بغـرب السـودان وكذلك حـول عملـية

السالم يف جنوب البالد.
ارهاب 

ذكـرت وكالـة االنبـاء املغربـية ان ارهـابيـا مغربـيا
مفرتضـا قتل وجـرح ثالثـة اخـرون خالل عـمليـة
مـداهمة للشـرطة يف بلدة بـين مالل )وسط(. وقالت
الـوكـالــة نقال عن االدارة العـامـة لالمن الـوطين ان
)رجـال الشرطة استعملوا وهم يف حالة دفاع مشروع
عن النفس اسلحتهم االمريية فقتلوا شخصا واصابوا

ثالثة اخرين بالرصاص نقلوا اىل املستشفى(.

اعــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــالن ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــالن ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــالن

طهران )اف ب( -
ذكر دبلـوماسي بـريطـاني ان وزيري خـارجية
بـريطـانيـا وايـران جــاك سرتو وكمـال خـرازي
حتادثا هـاتفيا صبـاح أمس الثالثـاء حول مصري
مثـانية جـنود يف البحـرية الربيـطانيـة اعتقلهم

اجليش االيراني االثنني يف شط العرب.
ومل يكشف مضمون االتصال.

وذكـرت الـبعثـة الـدبلـومـاسيـة الـربيطـانيـة يف
طهـران ان السفـارة الربيطـانية يف طهـران جتري
مفـاوضات صباح أمـس الثالثاء لتـتمكن من لقاء
مثــانيــة جنـود بــريطــانيـني اوقفهـم اجليـش
االيــراني يف شـط العــرب وحيتجـزهـم يف مكـان

جمهول.
وقـال متحدث بـاسم السفـارة اندرو دون )نـركز
جهـودنـا علــى االتصـاالت مع وزارة اخلـارجيـة
االيرانية يف حمـاولة لنقرتب( من افـراد البحرية

امللكية.
واضاف )نأمـل بالتأكيـد يف تسوية سـريعة( هلذه

املسألة.
يف حـني اعلنـت قنــاة )العـامل( الـتلفـزيــونيـة
االيرانـية الـناطقـة بالعـربيـة أمس الـثالثاء ان
اجلنـود الربيـطانـيني الثـمانـية الـذين اعـتقلهم
اجليـش االيـــراني االثـنني يف شـط العــرب ومل
يكـشف مكـان احتجـازهـم سيحـاكمـون بـتهمـة
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الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد

القانونية          العدد / 1786
       289 / كوفه جديد / 2004      التاريخ / 13 / 6 / 2004

)إعالن مناقصة(
جتهيز/ )قايش بعرض 2000 ملم( بكمية 200م

اإلعالن للمرة األوىل
تعلن مـديريـة معمـل مسنت الكـوفة اجلـديد أحـد معـامل الشـركة الـعامـة للسـمنت
اجلنوبيـة عن إجراء املنـاقصة أعاله فعلـى الراغبني بـاالشرتاك يف املناقـصة احلضور إىل
مقـر املعمـل - القانـونيـة الكائـن يف الكوفـة للحـصول علـى نسخـة من الـشروط وكـتاب
التقـديم لقـاء مبلـغ مقداره مخـسة آالف ديـنار غـري قابل لـلرد وتقـديم عطـاءاتهم يف
غالفني احـدهما جتـاري )السعـر( واآلخر فـين متضمنـاً التأمـينات القـانونيـة األولية
البـالغة 3% من مـبلغ املناقـصة أعاله علمـاً أن آخر مـوعد لتقـديم العطـاءات هو نهـاية
الدوام الرمسي ليوم 18 / 7 / 2004 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

املستمسكات املطلوبة:
1- شهادة تسجيل الشركة أو هوية غرفة التجارة صنف ثالث جمددة هلذا العام

2- كتاب انتـساب لدى أحد فـروع اهليئة العامـة للضرائب نافـذ. 3- صك مصدق أو خطاب
ضمان باملبلغ أعاله.

مالحظة
*يهمل أي عطاء غريمستـوف للشروط. *يهمل أي حتفظ إن وجد. *تهمل العطاءات اليت

ترد بتأمينات أولية أقل مما مبني.

الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد

القانونية          العدد / 1774
288 / كوفه جديد / 2004        التاريخ / 13 / 6 / 2004

)إعالن مناقصة(
(Dscharg bend) :جتهيز/ عكوس أنابيب السايلوات

)اإلعالن للمرة األوىل
تعلن مـديريـة معمـل مسنت الكـوفة اجلـديد أحـد معـامل الشـركة الـعامـة للسـمنت
اجلنوبية عـن إجراء املناقصـة أعاله فعلى الراغبـني باالشرتاك يف املناقـصة احلضور إىل
مقـر املعمل - القـانونـية الكـائن يف الكـوفة للحـصول علـى نسخـة من الـشروط وكـتاب
التقـديم لقـاء مبلـغ مقداره مخـسة آالف ديـنار غـري قابل لـلرد وتقـديم عطـاءاتهم يف
غالفني احـدهما جتـاري )السعـر( واآلخر فـين متضمنـاً التأمـينات القـانونيـة األولية
البـالغة 3% من مـبلغ املناقـصة أعاله علمـاً أن آخر مـوعد لتقـديم العطـاءات هو نهـاية
الدوام الرمسي ليوم 17 / 7 / 2004 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

املستمسكات املطلوبة:
1- شهادة تسجيل الـشركة أو هويـة غرفة التجـارة صنف ثالث جمددة هلـذا العام. 2- كتاب
انتساب لـدى أحد فروع اهليئـة العامة للضـرائب نافذ. 3- صك مصـدق أو خطاب ضمان

باملبلغ أعاله.
مالحظة

*يهمـل أي عطاء غريمستوف للشروط. *يهمل أي حتفظ إن وجد. *تهمل العطاءات اليت
ترد بتأمينات أولية أقل مما مبني.

الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد

القانونية          العدد / 1772
 282 / كوفه جديد / 2004       التاريخ / 13 / 6 / 2004

)إعالن مناقصة(
(Chain Wheel)( جتهيز/ مسنات

اإلعالن للمرة األوىل(
تعلن مـديريـة معمـل مسنت الكـوفة اجلـديد أحـد معـامل الشـركة الـعامـة للسـمنت
اجلنوبيـة عن إجراء املنـاقصة أعاله فعلـى الراغبني بـاالشرتاك يف املناقـصة احلضور إىل
مقـر املعمـل - القانـونيـة الكائـن يف الكوفـة للحـصول علـى نسخـة من الـشروط وكـتاب
التقـديم لقـاء مبلـغ مقداره مخـسة آالف ديـنار غـري قابل لـلرد وتقـديم عطـاءاتهم يف
غالفني احـدهما جتـاري )السعـر( واآلخر فـين متضمنـاً التأمـينات القـانونيـة األولية
البـالغة 3% من مـبلغ املناقـصة أعاله علمـاً أن آخر مـوعد لتقـديم العطـاءات هو نهـاية
الدوام الرمسي ليوم 17 / 7 / 2004 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

املستمسكات املطلوبة:
1- شهادة تسجيل الـشركة أو هويـة غرفة التجـارة صنف ثالث جمددة هلـذا العام. 2- كتاب
انتسـاب لدى أحد فـروع اهليئة العامـة للضرائب نـافذ. 3- صك مصدق أو خـطاب ضمان

باملبلغ أعاله.
مالحظة

*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط. *يهمل أي حتفظ إن وجد. *تهمل العطاءات اليت
ترد بتأمينات أولية أقل مما مبني.

الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد

القانونية          العدد / 1776
 286 / كوفه جديد / 200    التاريخ / 13 / 6 / 2004

)إعالن مناقصة(
(Fluxo pump)( جتهيز/ صمام الضغط ملنظومة التفريغ

اإلعالن للمرة األوىل(
تعلن مـديريـة معمـل مسنت الكـوفة اجلـديد أحـد معـامل الشـركة الـعامـة للسـمنت
اجلنوبيـة عن إجراء املنـاقصة أعاله فعلـى الراغبني بـاالشرتاك يف املناقـصة احلضور إىل
مقـر املعمـل - القانـونيـة الكائـن يف الكوفـة للحـصول علـى نسخـة من الـشروط وكـتاب
التقـديم لقـاء مبلـغ مقداره مخـسة آالف ديـنار غـري قابل لـلرد وتقـديم عطـاءاتهم يف
غالفني احـدهما جتـاري )السعـر( واآلخر فـين متضمنـاً التأمـينات القـانونيـة األولية
البـالغة 3% من مـبلغ املناقـصة أعاله علمـاً أن آخر مـوعد لتقـديم العطـاءات هو نهـاية
الدوام الرمسي ليوم 17 / 7 / 2004 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

املستمسكات املطلوبة:
1- شهادة تسجيل الـشركة أو هويـة غرفة التجـارة صنف ثالث جمددة هلـذا العام. 2- كتاب
انتسـاب لدى أحد فـروع اهليئة العامـة للضرائب نـافذ. 3- صك مصدق أو خـطاب ضمان

باملبلغ أعاله.
مالحظة

*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط. *يهمل أي حتفظ إن وجد. *تهمل العطاءات اليت
ترد بتأمينات أولية أقل مما مبني.

إعـــــــــــــــالن
الشركة العامة للصناعات البرتوكيمياوية

تعلن الـشركـة العامـة للصنـاعات الـبرتوكيميـاوية - أحـد تشكيالت
وزارة الصناعة واملعـادن عن املناقصة املدرجـة أدناه فعلى الراغبني
باالشرتاك من املكاتب املتخصصة أو املسجلني لدى قسم اهليئة العامة
للضرائب مراجعة مكتب الشركة / بغداد مقابل مستشفى السعدون
األهلي أو مقر الشركة / البصـرة - خور الزبري للحصول على الشروط
العـامـة مقـابل دفع مـبلغ )5000( دينـار غري قـابل للـرد وتقـديم
العطـاءات بظرفني منـفصلني لكل مناقـصة إحدهمـا جتاري واآلخر
فين مؤشـر عليهـما رقم وعـنوان املنـاقصـة وأن ال تقل مدة نفـاذية
العـروض عن ثالثـة أشهـر وتـودع يف صنـدوق املنــاقصـات مع صك
مصدق مببلغ 10% من قـيمة املناقصـة ويف موعد أقصـاه نهاية الدوام
الرمسـي ليوم الغلق املوافق 17 / 7 / 2004 والشركـة غري ملزمة بقبول
أوطــأ العطــاءات ويتحـمل من تـرسـو علـيه املنــاقصـة اجـور نـشـر

اإلعالن.
املناقصة: 3 / 201 / 2004

تصليح خـط أنبوب املاء اخلام من حمطة ضخ املـفتية إىل مقر الشركة
من النضوحـات وحسب جدول كميـات املناقصة وأنـواع النضوحات،

علماً بأن مواصفات املناقصة موجودة لدى الدائرة التجارية.

إعالن بيع عقار
ستـبيع دائرة التسجيل العقـاري يف البياع باملـزايدة العلنية
العقـار املـرقم 5028 / 43 العـائـد للــراهن عبـاس عبـد علي
حـسني لقاء طلـب الدائن املرتـهن مصرف الربكـة لالستثمار
والتـمويل البالغ 14.435.219 دينـار فعلى الراغب يف االشرتاك
فيهـا مراجعة هذه الدائرة خـالل )30( يوماً ابتدءً من اليوم
الـتالي لتاريـخ نشر هذا اإلعالن مـستصحباً معه الـتأمينات
القانونية نقداً أو كفالة مصرفية ال تقل عن 10% من القيمة
املقدرة للبيع البـالغة 315140000 دينار وأن املزايدة ستجري

يف الساعة 12 ظهراً من اليوم األخري.
املشتمالت: العقـار عبارة عن دارين مفـروزتني بصورة غري
رمسيـة )الــدار األوىل( حتتــوي علـى طـارمـة مـسـتقلـة و
)كليـدور( ومرافـق وصالـة واستقبـال و)هول( مـطبخ مع
ملـحق وغرفيت نوم ومحام ومرافق غـربية مشرتك ومرافق

شرقية حتتاني وسلم مغلف باملرمر.
الطابق العلـوي حيتوي علـى أربع غرف أحدهـما بال محام..
بـناء مـسلح - أرضيـة موزائـيك مطعـمة بـاملرمـر والكـاشي
العلوي موزائيك أبواب خشب صاج شبابيك حديد وزخرفة
إيـطالـية للـسقوف واملـطبخ واحلمـامات فـرفوري الـواجهة
حجـر كرانـيت )الدار الـثانيـة( األرضي حيتـوي على صـالة
وغـرفـة ومـطبخ ومحـام ومــرافق صحيـة والـبنـاء مـسلح

والكاشي موزائيك.
مدير التسجيل العقاري 
البياع

يعلن معمل مسنـت كركوك عن املناقصات  املـدرجة يف أدناه وميكن احلصول على
املـواصفات والشـروط العامة لـلمناقصـات من قسم احلـسابات لـلمعمل لقاء دفع
مبـلغ )10000( عشـرة آالف دينـار غري قـابل للـرد علـى أن يـرفق بـالعطـاء صك
مصـدق مبـبلغ مقـداره 1% من قـيمــة العطـاء واملعـمل غري ملـزم بقبـول أوطـأ

العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

يكون آخر موعد للغلق الساعة 12 ظهرًا

رقم املناقصة 

                41 / ك / م / 2004

                      42 / ك / م /2004 

املواصفات

تصليح ناقلي 25 على طريف خمزن رقم )1،
2(  مواد + عمل وحسب املواصفات املرفقة

يف املناقصة

صيانة دكت مروحة ) (S.Pبعدد )3(
باستخدام بليت مسك 3 ملم وحسب وصف

العمل املرفق يف املناقصة 

تاريخ الغلق

)15( يوماً بعد النشر

)15( يوماً بعد النشر

معمل مسنت كركوك
إعـــــــــــــــــالن

 املدير العام املدير العام

 املدير العام املدير العام

بانهم كانوا يف املياه االيرانية.
وببـدء مالحقــات حبق اجلنـود يـصبح االفـراج

عنهم بسرعة مستبعدا.
وعـرض تلفـزيون )الـعامل( مـشاهـد للمعـتقلني
الـثمـانيـة بــاللبـاس العـسكـري غـري مقيـدين،
ويظهرون بصحة جيدة لكن يبدو عليهم التوتر.
وضبـط اجلنـود الثمـانيـة يف ثالثـة زوارق وهم
يقـومـون بـدوريـة يف نهــر شط العـرب احملـاذي

للعراق.

الـدخــول بطـريقــة غري مـشـروعــة اىل امليـاه
االقليمية االيرانية.

وذكـرت هــذه القنـاة الـفضــائيـة للـتلفـزيـون
احلكـومي نقال عن مصـادر عسكـرية ايـرانية ان
اجلنود الربيـطانيني )سـيالحقون بتهـمة دخول
امليــاه االقـليـميــة االيــرانيــة بـطــريقــة غري
مشروعـة(، موضحة انهـم )كانوا بعـمق كيلومرت

واحد داخل املياه االيرانية(.
وقالت املصـادر ان افراد البحـرية امللكيـة اعرتفوا

األزمة اإليرانية ــ البريطانية

حمادثات هاتفية بني خرازي وسرتو.. وطهران تلوح
مبحاكمة اجلنود الربيطانيني

دمشق  )اف ب( -
نـددت حـركـات معـارضـة ومجعيـات
للـدفاع عن حقـوق االنسان يف سـوريا
امس الثالثـاء بـ)السياسـات القمعية(
الـيت تنـتهجهـا الـسـلطـات الـسـوريـة
واتهمتها مبـنع اعتصام نظم مبناسبة
يـوم املعتقـل السيـاسي السـوري امس

االول.
وقالت هـذه التنظيمات يف بيان تلقت
وكـالة فـرانس بـرس نسخـة منه ان
)القـوى االمـنيـة اصــرت علــى منع
اعـتصـام سلـمي )..( يف يـوم املعـتقل
الــسيــاسي الـسـوري بـدمـشق( يـوم
االثـنـني، مــشـرية اىل ان )الـنــظـــام
السوري يعيد بذلك التأكيد من جديد
علـــى نـهجه وممـــارســـاته يف قـمع
احلـريـات ومـنع اي تظـاهــرة سلميـة

للتعبري عن الرأي واملوقف(.
واضــاف البيـان انه مت )منع الـتجمع
عـرب اسـتــنفـــار االالف مـن رجـــال
الشرطة وقوات حفظ النظام واالمن،
االمر الـذي مل يتـمكن معه احـد من
الـوصول اىل مكان االعتصـام باستثناء
عـدد حمـدود مل يــسلم مـن الضـرب

واالهانة والقمع(.

 ورأت اجلمعـيات ان )النظام ال جييد
ممارسـة السـياسـة اال عنفـا وقمـعا
ضد اجملتمع )..( يف الوقت الذي يصر
فيه الـطيف الـدميـوقــراطي علـى
نهجه الـسلـمي ومتـسكه حبقـوقه يف

التعبري والتظاهر واالجتماع(.
وبني اجلمـعيات واحلـركات املـوقعة
للـبيــان مجعيــة حقـوق االنـسـان
وجلـــان الـــدفـــاع عـن احلـــريـــات
الدميـوقراطيـة وحقوق االنـسان يف
سوريـا وجلان احـياء اجملتـمع املدني
والتـجمع الــوطين الـدميـوقــراطي
)جتـمع مخـســة احــزاب ســوريــة
حمـظورة( وحـزب العمـل الشيـوعي
وحـزب الـوحـدة الـدميـوقــراطي
الكــردي )يكـييت( وحـزب االحتـاد

الشعيب الكردي.
وطـالـبت هـذه احلـركــات بـ)الغـاء
االحكــام العـــرفيــة ورفع حــالــة
الـطوارئ )الـساريـة منـذ عام 1963(
واالفـراج عن كـافـة معـتقلي الـرأي
الـذين ما زال بعضهم رهن االعتقال
منــذ ثالثني عـامــا مثل فـرحـان
الزعيب )34 عاما( وعماد شيحا )30(

وعبد العزيز اخلري )14((.

املعارضة السورية
تندد بالسياسات القمعية وتدعو
اىل إلغاء االحكام العرفية ورفع

حالة الطوارئ

غواتيماال )اف ب(- 
بـدأ قـادة مـسلمـون يف 24 بلـدا من
امريكـا الـالتيـنيـة يف غـواتـيمـاال
اجتمـاعا ملـدة ثالثة ايـام يهدف اىل
دراسـة الـوسـائل الفعـالــة من اجل

حتسني صورة االسالم يف املنطقة.
وقــال ممثـل املنـظمـة االسـالميـة
للـثقـــافـــة والـعلـــوم والـرتبـيـــة

واشنطن )اف ب( - 
عرب 48 من حـائـزي جـوائـز نـوبل
عن دعمهم للـمرشح الدميوقراطي
لالنـتخابـات الرئـاسيـة االمريكـية
جون كريي متهمني الرئيس جورج
بــوش، مـــرشح اجلـمهــوريـني يف
االقـرتاع، بـــالـتالعـب بــــالعلـــوم

لتحقيق غايات سياسية.
وكـتـب حــائــزو جــوائــز نــوبل
للـكيـميــاء والفيـزيـاء والـطب يف
رسالـة نشـرت االثنني علـى موقع
كـريي علــى شـبكــة االنـرتنـت ان
مـرشح الدميـوقراطـيني )سيعـيد
اىل العلوم مكانتها يف احلكومة ومن
الـواضح انه الـرجل الـذي جيب ان

يكون الرئيس املقبل المريكا(.
واضافوا ان الـرئيس بوش وادارته
)يعـرضـان مـستقـبل االمريكـيني

للخطر(.
واكـــدوا انهـمـــا )خبفـض متـــويل
البحـث العلمي، يـدمران مـستقبل
امـريكـــا. وبفــرض قـيـــود علــى
االحباث املتعلقة بـاستخدام اخلاليا

اجلينية يعرقالن تقدم الطب(.
وتـابعوا ان بـوش وادارته )يبعدان
عن سـواحلنا مواهب علـمية مهمة
بــوضعهمـا عــراقيل امـام اهلجـرة
ويهـــــددان مــــســـتقـــبل االرض
بتجــاهلهمـا تـوافـق العلمـاء علـى
مــواضـيع مـثل ارتفــاع حــرارة

االرض(.
واكـد معـدو الـرسـالـة انه )خالفـا

حائزو جوائز نوبل يقفون إىل
جانب كريي يف معركة الرئاسة

لـالدارات اجلــــمـهــــــــــوريــــــــــة
والدميوقـراطية السـابقة، جتاهلت
ادارة بـــوش نــصـــائـح علـمـيـــة

موضوعية يف اعداد سياستها(.
وكان حواىل سـتني من كبار العلماء
اتهمـوا بـوش بـالـتالعب بـالعلـوم
لـتحقيق اغراض سيـاسية من اجل
تربير مواقفه حـول ارتفاع حرارة
االرض واخلاليـــا اجلـنـيـنـيـــة او

التلوث.
ورد الـبيـت االبيــض بنـفي هــذه
االتهامات ووصفها بانها )سخيفة(.

ومن نـاحـيته، نــدد االمني العـام
للـمنـظمــة االسالميــة يف امريكـا
الالتـينيـة حممـد هـاجـر بـالعنف
بـكل اشكــاله. وادان ايـضـا الــظلم
الالحق بــاملـسلـمني )حتـت ستــار
اقـامة الـسالم( والرغبـة يف )احياء
الشعـور باحلـروب الصـليبيـة لدى

الغربيني(.

يف الـواليــات املتحـدة يف ايلـول 2001
واالعمـال اليت يقوم بـها متطـرفون

مسلمون يف دول اخرى.
واعــرب عن اسـفه لكــون )وســائل
االعالم تتهجـم على االسالم عنـدما
يقــوم شخص مـسلـم بعمل ارهـابي
وهـي ال تقــوم بــالـشـيء نفــسه مع

االديان االخرى(.

)ايسـيسكـو( امحد سـيد ولـد باه يف
كلمـة عند بـدء االجتمـاع )نعلم ان
هنـاك قوى وعـوامل حتاول تـشويه
صـــــورة االسـالم وعالقـــــاتـه مع

الشعوب االخرى(.
واضــاف ان العالقــات مع الـشعـوب
والثقـافـات االخـرى اصبـحت اكثـر
تعقـيدا بعـد االعتـداءات االرهابـية

القادة املسلمون يف امريكا الالتينية يبحثون سبل حتسني صورة اإلسالم


