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اعالن 
تعلـن دار ثقافة االطفال عن حـاجتها الى متعهـد توزيع داخل وخارج بغداد
لتوزيع مطبوعاتها فعلى من يجد في نفسه القدرة مراجعة مقرها الكائن مقابل
الباب الرئيس لمتـنزه الزوراء مجاور مدرسة الموسيقى والباليه خالل اوقات
الدوام الرسمي لتسلم االستـمارات الخاصة بالتعهد من القسم المالي في الدار
مقـابل مبلغ قدره )25000 ( خمسـة وعشرون الف دينار غـير قابل للرد

ويتحمل من يرسو عليه التعهد اجور االعالن.
المدير العام 

أعـالن عن حملة تنظيـف مدينـة بغـداد
تقوم أمانة بغداد بحملة واسعة لتجميل مدينة بغداد ورفع النفايات وزراعة الجزرات
الوسطية وتطويرها لعموم مدينة بغداد وذلك بتشغيل عمال بعدد )10.000( عشرة
آالف عامل، و)3000( طالب جـامعي الغراض اإلشراف علـى اعمال التجميل
والزراعة موزعين علـى تسع دوائر بلدية.. وتهدف أمـانة بغداد من الحملة إلى
تنظيف المدينة من المخلفات واالنقاض وادامة وزراعة وتطوير الجزرات الوسطية
والمسـاحات الخضر، وتوفيـر فرص للعمل، وتحقيق مورد مـالي اضافي لطلبة
الجامعات إضافة إلى الهدف األساسي وهو خلق الوعي الجماهيري الهمية النظافة
والمحافظة علـى البيئة من خالل مساهـمة شريحة الطلبة الـجامعيين في نظافة
المدينة وادراك الجـهود التي تبذل للمـحافظة على نـظافة المديـنة والبيئة من
التلوث.من المخطط المباشـرة بالحملة ابتداءًا من يوم 3/ 7/ 2004 ولمدة ثالثة
أشهـر، وسيتم زيادة االعداد التي يتم تـشغيلها تبعًا لحاجـة العمل وبرنامج سير
العمل.تكون أجور التشغيل )6000( ستة آالف دينار يوميًا و )8000( دينار يوميًا
للمشرف، يتم تسديدها في يوم الخميس من كل اسبوع حتمًا، وتكون ساعات العمل
مـن السابعة صباحـًا وحتى الثالثة عـصرًا تتخللها ساعـة للصالة والطعام.على
الراغبين بالعمل من العمال وطلبة الجـامعة مراجعة مقرات الدوائر البلدية التسعة
لملء االستمارات االصولية الخاصة بالتشغيل ويتطلب تقديم هوية الطالب الجامعية.

مع تحيات أمانة بغداد

اعـالن مـن امـانة بغـداد 
وردت الى امانة بغداد معلومات تفيد بأن جمعية وهمية
تحمل اسم )جمعية الخـضراء لالغاثة االنسانية( تقوم
بجباية االموال من الـمواطنين بحجة مساعدة الفقراء
واليتامـى والمشردين، ويدعي اصحابها بانهم يعملون
بتـوجيه من امين بغـداد ويتحدثـون باسمه.. عليه
نسترعي انتباه المواطنين الكرام الى هذه الظاهرة غير
القانونية مـؤكدين ان هذه الجمعية هي جمعية وهمية
وليست لها أية صلة بالسيد امين بغداد او أي مسؤول

آخر وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية بهذا الصدد.
مع تحيات امانة بغداد

اعــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــالن ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــالن ــــــــــــــــ  اعـــــــــالن ــــــــــــــ اعــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــالن  ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــالن ــــــــــــــــــــ  اعــــــــــالن ــــــــــــــــ  اعـــــــــالن ــــــــــــــ

اعالن 
تعلن دار ثقافة االطفال عن رغبتها في تأجير )كافتريا( الدار، فعلى من يرغب
في  ذلك، ممن لديهم الخبرة في هذا المجال، مراجعة قسم االمور المالية، في
مقـر الدار الكائن مقـابل الباب الرئـيس لمتنزه الـزوراء، مجاور مدرسة
الموسيقـى والباليه خالل اوقات الدوام الرسمي لتسلم شروط المزايدة، مقابل
مبـلغ قدره)25000( خمسة وعشرون الف دينـار غير قابلة للرد واالطالع

موقعيًا.. ويتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور االعالن.
المدير العام 

غزة  )اف ب( - افـاد مصدر طيب
فلسـطيين امس اجلمعـة ان شابا
فلسطيـنيا تويف متـاثرا جبراحه
الـيت اصـيــب بهــــا يف القــصف
اجلـوي االسرائيلي الـشهر املاضي
ملسـرية قرب تل الـسلطـان برفح

جنوب قطاع غزة .
وقـال املـصــدر نفـسه لـوكـالـة
فرانـس برس ان املـواطن )عـبد
الـسالم ابــو عيـادة )34 عـامـا(
استشهـد الليلـة املاضـية متـاثرا
جبـراحه اليت اصيب بها بـشظايا
الــصــــواريخ الـيت اطـلقــتهــــا
املـروحيـات االسـرائـيليـة جتـاه
مـسرية سلمـية يف رفح يف الـتاسع

عشر من ايار املاضي(.
واشـار املصـدر اىل ان القتـيل كان
نقل اىل مــستــشفــى يف مـصــر
للعالج حـيث كــان يعــانـي من
اصـابات خـطرة يف احنـاء اجلسم
واعلن عن وفـاته الليـلة املـاضة

هناك. 
وبوفـاة هذا الفلـسطيـين يرتفع
اىل 4118 عدد القـتلى منـذ اندالع
االنـتفاضة يف نهـاية ايلول 2000،
بـينـهم 3126  فلـسـطيـنيـا و920

اسرائيليا.
كمـا اعـلن متحـدث عـسكـري ان

االدلة تؤكد تلقي شارون رشوة يف قضية فساد 
واشنـطن  )اف ب(- صــوت جملـس
الشيوخ االمريكي اخلميس باالمجاع
على تقديم مساعدة انسانية عاجلة
بقـميــة 95  مليــون دوالر ملنـطقـة

دارفور جبنوب السودان.
وقـال الـسنـاتــور اجلمهـوري سـام
بـروانباك ان )هذا الـتعديل سيتيح
نقل مسـاعدة عاجلـة اىل منطقة يف
الـسـودان تـشهـد ازمـة انـســانيـة

مساعدة انسانية عاجلة اىل دار فور بقيمة 95 مليار دوالر 

واشـنطن - وكـاالت-  اعلن مـسؤول
امـريكـي كـبـري ان ايـــران اعلـنـت
قـرارها استئناف مجع قطع اجهزة
الـطـرد املـركــزي اليت تـسـتعـمل
لـتخــصيـب اليـــورانيــوم خالفــا
لتعهداتها بوقف نشـاطاتها النووية
املـشبـوهـة.وقـال مـسـاعـد وزيـر
اخلـارجية املـكلف مبراقبـة التسلح
واالمـن الدولـي جون بـولتـون امام
جلـنة يف الكـونغرس )اليـوم، ابلغت
احلكـومـة االيـرانيـة بــريطـانيـا
واملانيا وفرنسا بانها استأنفت مجع
قطع اجهـزة الطـرد املركـزي اليت
تـــــســتـعــمـل لــتـخــــصــيــب
اليــورانيـوم(.واضـاف ان طهـران
تتخلـى هكــذا عن تعهـداتهـا اليت

ايران خـرقت تعهداتها  وتـواصل مجع قطع اجهزة الطـرد املركزي لتخصـيب اليورانيوم 
قبل شـارون رشوة من )ديـفيد(

ابيل(.
واضاف الـقرار )ان االمـر يتعلق
مببلغ كـبري من املـال دفع لنجله
جلعاد وعرب دعـم سياسي خالل

االنتخابات(.
واشـار اىل ان شـارون تلقـى مئـة
الف دوالر ومليـوني شيقل )455
الف دوالر( ملـزرعـته يف جنـوب
اســرائيل اضـافـة اىل حتـويالت
اخــــــرى لـــنجـله جـلعــــــاد.

ادنــا اربيـل اوصت قـبل تـسـلم
املسـتشـار القـانـونـي للحكـومـة
منـاحـيم مـازوز مـســؤوليـاته
مالحقـة رئيـس الـوزراء وجنله
جلعـاد بـتهمــة فسـاد يف قـضيـة

)اجلزيرة اليونانية(.
وذكـرت شبكـة التـلفزيـون نقال
عن مـشــروع القــرار االتهــامي
الـذي سلمته اربيل اىل مازوز انه
ال يـوجـد ادنـى شك بـان رئـيس

الوزراء تلقى رشوة.
وجاء يف مشـروع القرار االتهامي
)بعد قراءة معـمقة لالدلة وبعد
مناقشات عدة من الواضح انه من
خالل دوره كـوزيـر للخـارجيـة

القوات االسـرائيلـية دمـرت ليل
اخلـميــس اجلمعــة يف بيـت حلم
جبنـوب الضفـة الغربـية مـنزل
نــاشـط فلـسـطـيين واعـتقـلت
مخسـة فلسـطينـيني يف الضـفة

الغربية.
وقـد دمر اجلنـود االسرائـيليون
منـزل بسام عبـد الرمحن امحد
)ابـو عكــر( املسـؤول يف حـركـة
اجلهــاد االسالمي والـذي تـتهمه
اسـرائيل بالوقـوف وراء عمليات
انتحاريـة يف اسرائيل وباملشاركة
يف هجمـات بالسالح الرشاش ضد

اسرائيليني.
من جـهة اخـرى اعتقل اجلـيش
االسرائيلي ليل اخلميس اجلمعة
مخسـة فلسـطينـيني يطـاردهم
يف الضفة الغربية حبسب املصدر

نفسه.
مـن جانـب آخر  ذكـرت الشـبكة
الثانيـة يف التلفزيون االسرائيلي
)خـاصة( اخلميس ان االدلة اليت
مجعتها املـدعية العامـة السابقة
لـدولة اسرائيل واعتربها املدعي
العـام احلالي مـؤخرا غري كـافية،
تظهـر بوضـوح ان ارييل شارون
تلقى رشوة يف اطار قضية فساد.
وكانت املـدعية العـامة السـابقة

االمـريكيـة اىل الـسـودان )سـيكـون
بـامكانه الدعـوة اىل اجراء حمادثات
يف جملـس االمن حـول تـشكيل قـوة

تدخل اذا لزم االمر(.
واضــاف )جيب احلـديـث عن قـوات
غـري امريكيـة خصـوصا مـن اوروبا
وافـريقيا كمـا يتوجب عـلى جملس
االمـن ان جيــــري مـــشــــاورات مع
االحتـــــــــــاد االفـــــــــــريـقــــي(.

اخلــارجيـة االمـريكي كــولن بـاول
االسبوع املقبل.

ومن نـاحيته، شـدد زعيم االقلـية
الـدميوقـراطيـة يف جملـس الشـيوخ
توم داشل على ضرورة تدعيم هذه

املساعدة جبهود دبلوماسية.
واعترب ان الـسفري االمريكي اجلـديد
لـدى االمم املـتحدة جـون دانفورث
الـذي كـان مـوفـدا خـاصـا لالدارة

خطرة(.
واضاف ان )هذه املسـاعدة االضافية
بـامكـانهـا ان تنقـذ عددا كـبريا من

االرواح خالل االشهر املقبلة(.
ومت التصويت على هذه املساعدة يف
اطار ميزانية عـسكرية يف وقت بدأ
معه بـعض الــرمسيـني االمريكـيني
يتحـدثـون عن )ابـادة( يف مـنطقـة
دارفـــور الـيت سـيـــزورهـــا وزيـــر

امكـــانـيـــة فـــرض عقـــوبـــات
عليهـا.وكان املـتحدث بـاسم وزارة
اخلارجيـة االيرانية اعلن االحد ان
ايـران قـد تـستـأنف قـريبـا مجع
قطع اجهـزة الطـرد املركـزي اليت
تـستخـدم لـتخصـيب اليـورانيـوم
لكنهـا ال تنـوي استئنـاف عملـيات
الـتخـصـيـب نفــسهــا الـيت تـثـري
حسـاسيـة شـديـدة.واكـد املـرشـد
االعلى للجـمهوريـة االسالميـة آية
اهلل علـي خامـنئي من نـاحيته انه
)من الـضـروري جـدا( اليـران ان
تنتـج وقودهـا النـووي دفاعـا عن
)استقالل( البالد نـافيا مـن جديد
ان تكـون لـبالده اي نيــة يف صنع
ـقـــــنـــــبـلــــــــــــة ذريــــــــــــة. ـ

حتـد( للـوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة
الذريـة اليت طلبـت حبزم االسـبوع
املاضي من ايران التعاون كليا حول
نـشــاطــاتهـــا النــوويــة ويعـترب
)استهـزاء( باالسـرة الدوليـة بشكل
عـام.واشار بولتون الذي يعترب احد
)الـصقــور( الـــرئيــسني يف االدارة
االمريكيـة، اىل ان واشنطن ستجري
مشـاورات مع العـواصم االوروبيـة
الثالث من اجـل )تقييم رد فـعلها(
علـى القـرار االيــراني.واضـاف ان
)االعمال الـيت تقوم بها ايران تؤكد
ان بـرنـاجمهــا النـووي العـسكـري
يشكل تهديدا للسالم واالستقرار يف
العامل وان هذا االمـر جيب ان يرفع
اىل جملس االمن الدولي( والنظر يف

قـطعتها امام هـذه الدول االوروبية
الـثالث يف شبـاط املــاضي يف اطـار
اجلهـود الدولية لـلتأكد مـن نوعية
الربنــامج النـووي االيــراني الـذي
اكدت طهـران انه الغراض سلـمية
حبتــة وهي ال ختفـي طمـوحـاتهـا
العــسكــريــة.واوضـح ان النـظــام
االيـراني مل يقل بـشكل واضح انه
سيـستـأنـف نشـاطــاته لتخـصيب
اليورانيوم ولكنه اشار اىل ان اجهزة
الطرد املـركزي ال تسـتخدم لغرض
اخر.وقال بتهكم )من احملتم انه يف
حـال انتجت ايـران اجهـزة الطـرد
املـركــزي لتخـصيـب اليــورانيـوم
فليـس من اجل عرضهـا كتحفة يف
الصالـون(.واكد ان هذا الـقرار )هو

مصدر امريكي :

وفاة فلسطيني وتدمير منزل يف بيت حلم 

كـــوبـنهـــاغـن )اف ب(- اكـــدت
الــدكتــورة اينج جـينـيفيـكي،
الرائـدة الدمنـاركية يف مكـافحة
الـتعــذيـب، ان وزيــر الــدفــاع
االمـريكي دونــالــد رامــسفلــد
)جالد وجيب توقيفه اذا جاء اىل
الـــدمنـــارك او اىل دول اخـــرى
ومالحـقته امـام الـقضــاء عمال
بـاملــادة السـادسـة من اتفـاقيـة
االمـم املــتحــــدة ملـكـــــافحــــة

التعذيب(.
وتنص املـادة السـادسة مـن هذه
االتفاقيـة على انه )يـنبغي على
كل دولة يتـواجد علـى اراضيها
شخـص يــشـتـبه يف انـه ارتكـب
خمـالفـة واردة يف املـادة الـرابعـة
)ممارسـة التعـذيب(، ان تـضمن
احـتجــازه او اختــاذ االجــراءات

الضرورية لضمان وجوده(.
واعـلنـت جيـنيـفيـكي، سـفرية
اجمللـس الــدولي العـادة تــاهيل
ضحايا التعذيـب، لوكالة فرانس
بــرس )لقـد كــان )رامفـسلـد(
احملـرض علـى وسـائل التعـذيب
من كـانــون االول 2002 وحتـى
كـانــون الثــاني 2003. مـن غري
املقبول ومن الـوقاحـة مبكان ان
يلقي مـسؤول كبري اىل هـذا احلد
مسـؤوليـة التعـذيـب اجلسـدي

والنفسي على مرؤوسيه(.

رامسفيلد جالد وجيب توقيفه ومالحقته امام القضاء 
واكدت الدكـتورة جينيفيكي ان
)لـيس لـديهـا مشـاعـر معـاديـة
لالمريكيني( لكنها )تتحرك من
بــاب احرتافهـا شـؤون الـصحـة،
وبصفتهـا طبيبـة عملـت طوال
ثالثني عـامـــــــــا مع مـشـاكل
على عالقة بـالتعذيب(.وانشأت
يف 1982 اول مــركــز للـعنــايــة
بـــضحــــايــــا الــتعــــذيـب يف
كوبنهـاغن.واضافت )مثة امريكا
اخرى.. تـؤوي على اراضـيها 33
مـركــزا للـعنـايـة بــاملعــذبني
ومتــول70% مـن صنــــــــــــدوق
االمـم املتحـدة الـتطـــــــــــوعي
لضحـايا الـتعـــــــــذيب )تـأسس
يف 1981(.وقــالـت جيـنيـفيـكي
احلـائــزة علـى عــدد كبـري من
االومســة الــدوليــة )وهــذا من
املفـارقــات عنـدمـا تـنظـر اىل
الـــسـيـــاســـة االمـريكـيـــة يف
غـوانتانامو والعراق. يثبت ذلك
ان االدارة احلـاليـة، علـى صـورة
دونالـد رامسفلـد، هي املسـؤولة
عن هــذه االنتهـاكـات اخلـطرية
التفاقية مكـافحة التعذيب اليت
صادقت عليها 134 دولة، مبا فيها
دول التحالف الدولي يف العراق(.
وشددت عـلى )وجـوب تنـظيف
ذلك من عـلى اعلـى املستـويات،
وابعـاد دونالـد رامسفلـد ملا فيه
مـصلحــة امريكـا ومـصلحـتنـا

وقـد وافق وزير الدفاع االمريكي
العـام املــاضي علــى 24 تقـنيـة
استجـواب، غـاب سـبع منهـا عن
الـكتـيب الـــرمسي لـسـالح الرب
وتتعلق باستجـوابات احملتجزين
يف قاعـدة غوانتانـامو االمريكية
يف كوبـا، كما اعلن املتحدث باسم
وزارة الــــدفــــاع االمـريكـيــــة
)البنتاغون( يف مطلع حزيران.

وقـالت الـدكتـورة جيـنيفـيكي
)رامـسفلـد يغـسل يـديه تـاركـا
اجلنـود يقومون بـالعمل الدنيء
من دون ان يضع حدودا لوسائل
التعذيب. من الـدناءة ترك مثل
هــذا الـغمــوض والقــاء اخلـطــأ
الحقــا علــى اجلهــاز البـشــري
االدنـى رتبـة بـالقــول ان بعض
ذوي العـادات الرديئة مـسؤولون
عن اعمـال التعـذيب(. واضـافت
الــطبـيبـــــــــة الــدمنـــاركيــة
النـاشـطـة يف جمــال مكــافحـة
التعذيب مـنذ 25عاما )لكن ذلك
ال ينـزع عنـه مسـؤوليـاته. انه
مذنب الن وسـائل غري قانـونية
استخــدمت )يف غــوانتـانـامـو
والعراق(. وحتـدد اتفاقية االمم
املتحدة بكل وضـوح ان التعذيب
غــري مــربر يف اي حــــــال مــن
االحوال، سـواء يف زمن احلرب او

يف زمن السلم(.

الرائدة الدامناركية يف مجال التعذيب :

بكني )اف ب(- اعلن مصدر كوري
جنــوبـي ان لقــاء ثنــائيــا بني
الــوفــديـن الـصـيـين والكــوري
الشمالي عقد صباح امس اجلمعة
مـا اخر بـدء اجلولـة الثـالثـة من
احملــادثــات الـســـداسيــة حــول
الـربنـــامج الـنــــووي لكـــوريـــا

الشمالية.
وقال مـسؤول كـوري جنـوبي ان
)احملـادثـات مل تبـدأ بسـبب لقـاء
ثـنــائـي بـني الـصـني وكــوريــا

الشمالية(.
ومـن نــاحـيـته، قــال مـســؤول
امريكي كـبري يف الواليـات املتحدة
ان كوريا الـشماليـة هددت جمددا
اخلـميـس بـاجـراء جتـارب علـى
اسلحـة نوويـة مع تأكـيدهـا انها
تـدرس جـديــا املقرتح االمـريكي
حـول تفكيـك برنـاجمها الـنووي
اثــر فرتة جتـريـبيــة من ثالثـة
اشهـر مقابل مسـاعدة اقتـصادية

وضمانات امنية.
ولكـن عضـوا يف الـوفــد الكـوري
اجلنوبي قـال لوكالـة يونغهاب ان
عـبـــارة )جتـــارب نـــوويـــة( مل
تستعمـل من قبل كوريا الشمالية
خالل االجـتـمــاع الـثـنــائـي مع
الواليـات املتـحدة. ويـرتكـز هذا
العضـو علـى مـلخص لـالجتمـاع

كوريا الشمالية تهدد بإجراء جتارب
نووية 

قـدمه الـوفـد االمـريكي للـوفـد
الكوري اجلنوبي.

ويعقـد ممثلـون عن الكــوريتني
والـيـــابـــان والـصـني وروسـيـــا
والـواليــات املتحـدة اجـتمـاعـات
مغلقـة ستـستـمر مـبدئـيا حـتى
صبــاح الـسـبت مـن اجل اجيــاد
خمرج لالزمة املستمرة منذ حواىل

عامني.
واعـلن مـصــدر صيـين رمسي ان
اجلـولـة الثـالثـة من احملـادثـات
السداسية حـول الربنامج النووي
لكوريـا الشـماليـة ستنتهـي اليوم
السـبت لكن بـدون حفل ختـامي
رمسي، فيما تأخـر اجتماع مقرر

هذا الصباح الكثر من ساعتني.
وقـالت داي املـسـؤولـة يف املـركـز
الـصحـايف لـلمحـادثـات لـوكـالـة
فــرانـس بــرس )ال نعلـم متــى
سـتنـتهي احملـادثـات ، لـذلـك لن
يكــون هنـاك اي حـفل ختــامي

رمسي كما حصل لالفتتاح(.
وصرح مسؤول كوري جنوبي من
جهـته ان )حفل اخلتـام سيـجرى
لـكنه لـن يكــون مفتـوحـا امـام

وسائل االعالم(.
واضاف ان الصني الغت يف البداية
احلفل قبل ان تـعلن انه سيـجرى

لكن بدون اهل الصحافة.

نيـويـورك )االمـم املتحـدة(
)اف ب(- طـــالـب الـــرئـيــس
الربازيـلي لويز ايناسيو لوال دا
سيلفـا يف االمم املتحدة مبقعد
دائـم المريكيـا الالتـينيـة مع

حق الفيتو يف جملس االمن.
وقـال خالل مؤمتـر صحايف ان
)امريكــا الالتيـنيـة هلـا احلق
مبمثل دائـم وكذلـك افريقـيا
واسـيــــا( داعـيــــا اىل اصالح

جملس االمن.
واضـاف )حنن مـقتنعـون بان
حمـاولـة القـطب الـواحـد قـد
زادت مـن عـــدم االسـتقـــرار
الـسـيــاسـي الــدولـي. وهلــذا
السبـب نعترب ان اصالح االمم

الرئيس الربازيلي يطالب مبقعد دائم ألمريكا الالتينية يف
جملس االمن 

بكـني  )اف ب(- اعلن مـسـؤولــون حمليـون
اجلمـعة ان27  شخـصا لقـوا حتفـهم واعترب
27 اخـرون يف عــداد املفقــودين بعــد امطـار
غـزيرة هطلت على مقـاطعة هونان )وسط

جنوب( وتسببت باجالء 168 الف شخص.
وقال فـانغ زهـيونـغ وهو مـسؤول يف وزارة
الـشؤون املـدنيـة يف بكـني لوكـالة فـرانس
بـرس ان هذه االمطـار هطلت عـلى ثالثني

اجالء )168( الف شخص بسبب الفيضانات 

انـهى زيـارة استـمرت يـومني
لـنيــويــورك حــاول خالهلــا
اقنــاع حـــواىل 500 صنـــاعي
ومــستـثمــر لـالستـثمــار يف

بالده.

املتحــدة وخصـوصـا جملـس
االمن امر اكثر من ملح(.

واوضـح ان )االمــــم االمــــم
املتحـدة ال ميكـنها ان تـستـمر
مع اهلـيكـليــات نفـسهــا اليت
اعتمـدت عنـد انشـائهـا قبل
ستني عاما( مطالبا بـ )اجراء
تغـيـريات وتـبــين حقــــائق

جديدة(.
واشـار الـرئيـس الـربازيلي اىل
انه )ليـس شيئـا سيئـا لالمم
املتحـدة ان تكـون هنـاك دول
مثل الربازيل او غريها تطالب
باملـزيد مـن الدميـوقراطـية

ومشاركة دول اخرى(.
وكـان الـرئـيس الـربازيلي قـد

دائـرة يف املقـاطعـة ملدة سـتة ايـام تسـببت
بفياضانات وانهيارات يف الرتبة.

ويـعيش مـا جممـوعه 8،7 مليـون شخص يف
املنـطقة اليت تعـرضت للطـوفان الـذي دمر
منــازل يف حني قـدرت اخلـسـائـر املـاديـة
بثالثــة مليـارات يــان )360 مليـون دوالر(
حــسب مــا ذكــرت وكــالــة انبــاء الــصني

اجلديدة.


