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انتهاء املوعد احملدد ملعاجلة أزمة دارفور

خرباء املنظمة الدولية يقيمون إمكانية
تفكيك جزيرة قربص

اخلرطوم قلقة وتتمنى أن ال تأخذ العالقة مع جملس األمن طابع املواجهة
املدى  /وكاالت
حمادثات

بـدأت احملـادثـات بني الـرئيـسني الـروسـي فالدميري بـوتني
والفـرنسي جـاك شرياك واملسـتشار االملـاني غريهـارد شرودر
امس الثالثاء يف منتجع سـوتشي الروسي علـى ضفاف البحر
االسود ،وقد استقبل الرئيس الروسي ضيفيه حبرارة يف املقر
الرئاسي يف بوتـشاروف روتشي املطل على البحر .ويبدأ القادة
الثالثة حمـادثات ثالثيـة ثم مؤمتـر صحايف .وهـو لقاء غري
رمسي وبـدون جــدول اعمـال حمـدد ولـذلـك ال يتـوقع ان
يتمخض عن اي قرار.

توغل

تـوغلت وحـدة من اجلـيش االسـرائـيلي مـؤلفـة من حـواىل
ثالثني سيـارة جيب ومصفحـة مبؤازرة مـروحيات حـربية
امـس الـثالثــاء يف مـــدينـــة جنـني وخميـمهــا لالجـئني
الفلسطينيني بشـمال الضفة الغربيـة ،وفرض اجليش حظر
التجول على املنطقة وبـدأ بعملية متشيط واسعة فيها.وامس
جنـا ثالثة نـاشطني فلسـطينيني مـن كتائب شهـداء االقصى
املنبثقـة عن حركـة فتح غارة نـفذتها مـروحية اسـرائيلية
علـى جـنني ،حبـسـب مصـادر امـنيـة فلـسـطيـنيـة وشهـود
عيان.فقد اطلقـت مروحية صاروخا علـى السيارة اليت كانوا
على متـنها لكنها اخطـأت هدفها وسقط الـصاروخ على منزل
مما ادى اىل اشتعال حريق فيه.

مطالب

تظـاهر االف االشـخاص بـالقـرب من مقـر مؤمتـر احلزب
اجلمهـوري يف نيـويـورك للـمطـالبـة بـاملـزيـد من العـدالـة
االجتماعية .واملـتظاهرون هم من الناشطني يف جمال حقوق
االنسـان وعـائالت وشبـان يـرتـدون قـمصـانـا كتـب عليهـا
(املقاومـة خصـبة) وقـد جتمعـوا من اجل (مـسرية من اجل
الفقــراء وجتمع مـن اجل العـدالـة) بـدعـوة مـن التحـالف
النيويورك (ستيل وي رايز) (اننا ننتفض دائما) والذي يضم
 38منظـمة لـدعم االشـخاص املعـدمني واملشـردين واملصـابني
مبرض االيدز واملهاجرين.

اطالق سراح

اعلـنت قيـادة اركان اجلـيش املـوريتـاني يف بـيان هلـا اطالق
سـراح احد عـشر ضـابطـا موريـتانيـا كانـوا اعتقلـوا يف اطار
التحقيـق مبحاولـة االنقالب اليت اعلـنت عنهـا نواكـشوط يف
التـاسع من اب .وجاء يف البيان الـذي بثته الوكالـة املوريتانية
لـالنبــاء (بعــد االطالع علــى ملف الـتحقـيق يف احملــاولــة
االنـقالبية الفاشلـة االخرية ودراسته تبني عدم كفـاية االدلة
ضد احـد عشر من الضـباط الذين مت استـدعاؤهم) .واضاف
(بناء علـى ذلك قررت قيـادة االركان الـوطنيـة اطالق سراح
هؤالء الضباط واعادتهم اىل وحداتهم).

تعيني

اعلـن املكتـب الصحـايف التـابع لالمـم املتحـدة يف بيـان له ان
اجلنـرال االيطـالي غـويـدو بـامليـريو عني علـى رأس فـريق
املراقبني العـسكريني يف جمموعـة املراقبة العسكـرية التابعة
لالمم املتحدة يف اهلند وباكستان .واجلنرال بامليريي الذي ولد
عام  1944هو عضو يف القوات املسلحة االيطالية منذ  1967وكان
مساعـدا للملحق العسكـري يف نيودهلي وهـو ضابط يف احللف
االطلـسي منـذ  1994وعني مـساعـدا لقـائد االركـان من اجل
العمليات يف احللف عام .1999

نصيحة

جددت الـسلطـات االمريكـية نـصحيتهـا لرعـاياهـا مبغادرة
اململـكة العـربيـة السعـودية بعـد تعرض سـيارة للـقنصلـية
االمريكيـة يف جـدة الطالق نـار .وقـالت وزارة اخلـارجيـة ان
القنصلية نشرت بيانا (يكرر حتذيرات سابقة لالمريكيني كي
يغـادروا البالد وينصح الـذين ما زالـوا فيها بتـوخي اكرب قدر
من احلذر) .واوضح املـتحدث باسم الـوزارة ريتشارد بـاوتشر
ان القنـصليـة كـانـت مغلقـة بعـد هـذا احلـادث .وقـال ان
الـشخصني اللـذين كانـا يف السـيارة اليت تعـرضت الطالق نار
هما حارس من املارينز وسائق حملي.

خطف

اعلن مقـر بـرنـامج الغـذاء العـاملي يف رومــا خطف مثـانيـة
موظفـني يف منظمـات انسـانية يف دارفـور (السـودان) ،ثالثة
منهم يعـملون لـربنامج الغـذاء العاملـي واخلمسـة االخرون يف
منـظمـة اهلالل االمحـر .وكـانـت وزارة الشــؤون االنسـانيـة
الـســودانيــة اعلنـت يف وقت سـابق ان املـتمــردين خـطفـوا
سـودانيني يـعمالن يف برنـامج الغذاء الـعاملي وثالثـة اخرين
يعملون يف اهلالل االمحر السوداني.

توقعات

يتــوقع احملللــون ان تكـون الـسنـة االوىل لــرئيـس الـوزراء
الباكستـاني اجلديد شوكت عـزيز يف منصبه سنـة شاقة وهو
حيــاول حتقيق االهـداف االقـتصـاديــة اليت وضعهـا بنفـسه
عندما كان وزيرا للمالية .وقد ادى عزيز ،وهو مصريف سابق،
اليمني الدستورية كرئيس للوزراء يوم السبت .ويعترب عزيز
من احللفاء املقربني من الـرئيس الباكستـاني برويز مشرف.
وقد سـاهم يف انقـاذ بالده من االفالس يف اواخـر التسعـينات
وتوىل حقـيبة املاليـة ملدة اربع سنوات.وخـالل توليه منصب
وزير املاليـة ،حدد عزيـز هدفا للـنمو االقتصـادي نسبته 6،6
باملائة للسنة اليت تنتهي يف الثالثني من حزيران.2005

تعاون

اشادت الوكالـة الدولية للطاقة الـذرية بتعاون ليبيا يف االبالغ
عن بـراجمها النـووية السـابقة لكنهـا ما زالت تـريد ان تعرف
مصـدرها ومـا اذا كانـت طرابلـس قد زودت نـسخا عـن هذه
االسلحة اىل دول اخـرى .ويف تقرير نشـر قبل اجتماع جملس
حكام الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية ،اهليئة الـتنفيذية هلذه
الـوكالة الـتابعة لالمم املـتحدة ،والذي سيـعود اىل االجتماع يف
فيينا اعتـبارا من  13ايلول  ،جـاء ان الوكالـة ستكتفي من االن
فصاعدا بعمليات تفتيش روتينية يف ليبيا.

تأكيد

اكدت ليبـيا يف بيان اوردته وكالـة االنباء الرمسيـة انها معنية
بقضية اختفاء االمام موسـى الصدر الزعيم الروحي الشيعي
اللبنـاني عـام  ،1987مؤكـدة انها سـتعمل علـى كشـف اجلهات
املسـؤولـة عـن اختفـائه .وجـاء يف البيـان الصـادر عن وزارة
اخلارجـية الليبية ان ليـبيا (معنية مبتـابعة تلك احلادثة الن
الصـدر كان ضيفـا عليها قـبل اختفائه) .واضـافت الوزارة ان
(مـوســى الصـدر احــد اهم رجـال املقـاومـة االشـداء ضـد
الصهيونـيني ولن ترضـى (ليبيـا) حتى تعـرف من كان وراء
جرمية اختفائه).

زيارة

يصل الـرئـيس الـروسـي فالدميري بـوتني اىل تـركيـا خالل
االسبـوع احلالـي يف زيارة تـارخييـة تأمل انقـرة ان تسـاهم يف
حتسني العالقـات السيـاسية بني الـبلدين متـشيا مع الـتطور
الـكبري يف العالقـات االقتـصاديـة بينهـما.وتعـد زيارة بـوتني
لرتكيـا يومـي اخلميس واجلـمعة املقـبلني اول زيارة لـرئيس
روسي منذ  .1927وصرح دبلوماسي تركي رفيع املستوى (بان
الوصول سياسيا اىل مستـوى العالقات االقتصادية) مضيفا أن
عدم حـدوث زيارات ملسـؤولني روس كبار عـلى هذا املـستوى
لفرتة طـويلة (امـر مؤسف يف الـوقت الذي شـهد فيه الـتبادل
االقتصادي يف االونة االخرية زيادة بنسبة 30باملائة).

اخلـرطـوم ،الـسـودان( )CNNمع
انتهـاء املـوعـد الـذي حــددته األمم
املـتحدة يف  30آب للـسودان ،واسـتمرار
األوضاع على واقع األرض دون تغيري،
حـيــث يقــبع مـئــــات اآلالف مـن
الـنـــازحـني يف خـيـــام الالجـئـني،
والتقارير املتناقلة عن استمرار قصف
اجليش السوداني لقرى إقليم دارفور،
اعربت اخلرطوم عن أملها من ان يتم
إختاذ (قرار مناسب).
فقد عبّـر وزير اخلارجيـة السوداني،
مصطفـى عثـمان إمسـاعيل عن قلق
بالده ،وقال( :بـالطبع حنـن قلقون..
حنن نـتمنـى أن ال تتخـذ العالقـة مع
جملس األمن طابع املواجهة.
وأضـاف قـائالً( :نـأمل أن يصـدر عن
جملس األمن قرارا مناسبا يساعدنا يف
االستمرار على العمل معاً).
وكان وزيـر اخلارجيـة السـوداني قد
رفـض لقاء مسـاعدة وزير اخلـارجية
األمــريكـي للـشــؤون األفــريـقيــة،
كونـستانـس بريي نيومـان ،يف أعقاب
قيــامهـا جبـولــة تفقـديــة خليـام
الـالجئني يف دافـور ،احتجـاجـًا علـى
فـشل الـواليــات املتحــدة يف تهـيئـة
الظــروف لعمل سفـارة اخلـرطـوم يف
واشنـطن ،األمر الـذي ادى اىل إغالقها
األربعـاء بعد الفـشل يف إجياد مـصرف
يدير شؤونها املالية.
وتأتـي تصرحيـات املسؤول الـسوداني

مع انتهـاء املهلة الـيت حددهـا جملس
األمن بثالثني يـومًا للحكـومة إلعادة
مـئـــات اآلالف مـن الـنـــازحـني إىل
ديــارهم ،وكـبح مجـاح مـليــشيـات
اجلنجويد ونزع سالحها.
كما تـتزامن مع الـزيارة اليت قـام بها
وفد من اخلـارجية األمريكـية لتفقد
أوضاع الالجـئني ،ووصول وحدة من
قــوات حفـظ الــسالم األفــريـقيــة
وقــوامهــا  155جنـديـًا نـيجرييـًا إىل

املنطقة.
ومن املتوقع أن ترفع ثالث فرق عمل
تـابعـة لألمم املتحـدة توصـياتـها إىل
األمني العـام ،كويف عنـان ،بشـأن مدى
وفاء احلـكومة السـودانية بالتـزاماتها
يف نـزع سالح مليـشيـات اجلنجـويـد
الـيت تـقف وراء عــملـيــــات القــتل
واالغتصـاب اليت ارتكبـت حبق سكان
اإلقليم األفارقة.
وتــسبـبت اهلـجمـــات اليت قــادتهــا

املليشيات يف نزوح ما يزيد عن مليون
شـخص عـن منــاطقهم ،األمـر الـذي
جنـم عــنه -حبـــســب وصف األمـم
املتـحدة  -أسوأ كارثة إنسـانية يشهدها
العامل.
ومن املقـرر أن جيـتمع جملـس األمن
يوم غـد اخلمـيس ملنـاقشـة التـدابري
اليت سـتتخذ ضـد اخلرطـوم ،علمًا أن
واشـنطن قـد اقرتحـت فرض حـظر
على احلكومة.

تصرحيات أحدثت استغراب ًا ودهشة

( CNN) --يف حتـول مفاجئ عن
مـواقفه وتصـرحياته الـسابقـة ،أقر
الرئيـس األمريكي ،جورج بوش  ،يف
حـديث تنـاول إجنـازاته الـرئـاسيـة
املتعـلقة بـاألمن القـومي ومكـافحة
اإلرهـاب مبنـاسبـة افتتـاح مـؤمتـر
احلـزب اجلمهـوري ،بعـدم إمكـانيـة
الفوز يف احلرب املعلنة على اإلرهاب.
وقال الرئيس األمريكي يف مقابلة مع
قناة NBCاإلخبـارية (ال أعـتقد
أنه ميكن الفـوز على اإلرهـاب ..لكن
ميـكن خلق ظـروف مـواتيـة جتعل
من أولـئك الــذين يـسـتخــدمــون
اإلرهاب كوسيلـة أقل قبو ًال يف بعض
من أرجـاء العـامل) .وبـادر املتحـدث
بــاسـم الـبـيـت األبـيــض ،سكــوت
ماكليالن ،لتوضيح تصرحيات بوش
قـائ ًال إن الرئيس كـان يتحدث حول
كـسب احلرب علـى اإلرهاب بـاملعنى
التقليدي لالنتصار أو اهلزمية .وقال
مسؤول رفيع يف اإلدارة األمريكية إن
اختيار بوش لكلماته مل يكن موفقاً،
غري أنه استـطرد قـائ ًال إنهـا تعكس
وجهة نـظره (بـوش) اليت كثـريًا ما
عـرب عنهـا بـاإلشـارة إىل أنهـا حـرب
ليـسـت تقليـديـة.وتـابع الـرئيـس
األمـــريكـي حــديـثه يف املقــابلــة
التلفزيونية قائ ًال (إذا اعتقدنا ،على
سبـيل املثـال ،بعـدم قـدرتنـا علـى
الفـوز ،فــاخليـار هــو الرتاجع ،وأنـا
أعتقد أن ذلك مبـثابة الـكارثة ..فال

إعالن
مناقصة جتهيز (طابوق الدايفرام اخلارجي لطاحونة املعجون)
للمرة األوىل

تعلن مـديرية معمل مسنت الـنجف األشرف أحد املعامل التـابعة للشركة العـامة للسمنت اجلنـوبية ،إحدى تشكيالت
وزارة الـصناعـة واملعادن عن املـناقصـة أعاله فعلى الـراغبني يف االشرتاك بـاملناقـصة احلضـور إىل مقر املـعمل (قسم
القانونـية) الكائن يف الكوفـة لغرض احلصول على كـتاب التقديم ونسخـة من شروط املناقصـة لقاء مبلغ  5000دينار
غري قـابل للرد وتقـديم عطـاءاتهم بغالفني أحـدهما جتـاري (السعـر) واآلخر فـين متضمـنًا التـأمينـات القانـونية
البالغـــــــة  %3من مبلغ املنـاقصة ،علمـًا إن آخر موعـد لتقديم العـطاءات هو نهـاية الدوام الـرمسي ليوم 2004 /10 /2
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

املستمسكات املطلوبة:

.1كتاب تسجيل الشركة أو هوية غرفة جتارة صنف ثالث جمددة هلذا العام.
.2كتاب انتساب إىل إحدى فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.
.3صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.
مالحظة:
*يهمل أي حتفظ إن وجد.
*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.

اجليو كيميائي أقدم
أجمد شهاب محد
مدير معمل مسنت النجف األشرف

نيـقوسـيا (اف ب) -بـدأ خرباء
من االمم املـتحدة يف نيقـوسيا
تقييم دور قـوة حفظ السالم
الـدوليـة يف قربص ،اجلـزيـرة
املقـسـومــة منـذ  30عـامـا،
وتقــديــر مــا اذا كــان ميـكن
تفكـيكهـا بعـد فـشـل خطـة
اعادة تـوحيد اجلـزيرة يف ايار
املاضي.
وجاء يف بيان لالمم املتحدة ان
(فــــريقــــا وصل اىل قـربص
الجراء دراسة حول مهمة قوة
حفظ السالم ومستوى القوات
ومفهـوم العـمليـات كمـا طلب
االمـني العـام لـالمم املـتحـدة
كويف انـان يف تقريره يف  26ايار
وقـوة حفظ السالم املنـتشرة
يف قـربص مـنـــذ  1964الحالل
االمن بعـد اعمـال الـعنف بني
جممــوعيت اجلـزيـرة ،تعـترب
القوة املنتشرة منذ اطول فرتة
يف العامل.
ومنـذ  ،1974تـاريـخ االجتيـاح
الــرتكــي ردا علـــــى انـقالب
للقـوميني اليـونانيـني بهدف
احلاق اجلزيرة باليونان ،كلفت
هذه القوة االشـراف على خط
وقف اطالق الـنــار املعــروف

حماولة للتدخل يف الشؤون الداخلية
وخلق مناخات تؤدي إىل عدم االستقرار
بريوت ( -املدى)
احتج لـبنان لـدى االمم املتحـدة ضد
حتـضري الـواليـات املتحـدة وفــرنسـا
مشروع قرار يطلب من سورية سحب
قـواتهـا مـن لبنـان ،كمـا افـاد مصـدر
رمسي.
وقالـت وزارة اخلارجيـة اللبنـانية يف
رسـالة موجهـة اىل االمني العام لالمم
املتحـدة كـويف انـان ان -الــسري بهـذا
املشروع يشكل سابقة خطرية تتنافى
والقوانني واالعراف الدولية.-
وقالـت الوزارة -ان طرح هـذا املشروع
يتزامن مع فرتة االسـتحقاق الرئاسي
يف لبنـان وبـالتـالـي خيشـى تــوقيت
طـرحه اىل التاثري املعنـوي على مسار
هـذه العملية واستـعمال جملس االمن
الـــدولي كــأداة لـلتــدخل يف الـشــأن
اللبناني الداخلي.-
ونقلت الرسالـة بواسطة بعـثة لبنان
الـدائمـة يف االمم املتحـدة اليت ابلغت
الـوزارة باعـداد مشـروع قرار يـدعو

دمـشق اىل -وقف دعمهـا للمجمـوعات
االرهابية -يف لبنان.
وكـانت احلكـومـة الـلبنـانيـة تـبنت
مشروع تعديل للدستور يتيح متديد
واليـة الـرئيـس احلـالـي اميل حلـود
ثالثـــة اعـــوام علـــى الـــرغـم مـن
التحذيرات اليت صدرت عن واشنطن
ضد هذا املشروع ورغم الدعوات اليت
وجهتـها فرنسـا ودول اوروبية اخرى
الحرتام الدستور اللبناني احلالي.
وعلــى ثلـثي اعـضــاء الربملـان ال128
املصادقة على هذا املشروع.
ويف الرسـالة املـوجهة اىل انـان ذكرت
وزارة اخلــارجيـة بـان وجـود قـوات
سوريـة يف لبنان قـوامها  20الف رجل
مــرتبـط بــاتفـاق الـطــائف ()1989
وباتـفاقـات ثنـائيـة -وتشـرف عليه
املـؤسسـات الشـرعيـة املتخصـصة يف
البلدين.-
واضافت الـرسالة -ال حيق الي مراجع
خــارجيــة التـدخل يف تفـاصـيله او

طهــران (اف ب)  -ذكــرت الــصحف
االيـرانيـة أمس الـثالثاء ان الـرئيس
االيـرانـي السـابق علـي اكرب هـامشي
رفسنجـاني الذي يعد من الشخصيات
الـرئيـسيـة يف الـنظــام االسالمي مل
يستبعد تـرشيح نفسه يف االنتخابات
الرئاسية اليت ستجرى يف . 2005

وقـــال رفــسـنجـــانـي يف لقـــاء مع
املـســـؤولني يف (احتـــاد اجلمـعيــات
االسالمية لطالب املدارس االبتدائية
والـثانـوية) القـريب من احملـافظني
(اذا كـان وجـودي ضـروريـًا للـنظـام
والـثـــــورة فلـن اتــــردد حلــظــــة
واحـدة).يـذكـر ان رفـسنجـاني كـان

إعـــــالن
مناقصة جتهيز (مواد خمتربية خمتلفة األنواع)
للمرة األوىل

تعلن مديرية معمل مسنت الـنجف األشرف أحد املعامل التابعة للشركـة العامة للسمنت اجلنوبية ،إحدى
تشكيالت وزارة الصنـاعة واملعادن عن املناقصـة أعاله ،فعلى الراغبني يف االشرتاك بـاملناقصة احلضور إىل
مـقر املعمل (قسم القـانونية) الكـائن يف الكوفة لغـرض احلصول على كـتاب التقديم ونـسخة من شروط
املناقـصة لقـاء مبلغ  5000ديـنار غري قـابل للرد وتقـديم عطـاءاتهم بغالفـني أحدهمـا جتاري (الـسعر)
واآلخـر فين متضـمنًا التـأمينات القـانونيـة البالغـة  %3من مبلغ املنـاقصة ،علمـًا إن آخر موعـد لتقديم
العطاءات هو نهاية الدوام الرمسي ليوم  2004 /10 /2ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املستمسكات املطلوبة:
.1كتاب تسجيل الشركة أو هوية غرفة جتارة صنف ثالث جمددة هلذا العام.
.2كتاب انتساب إىل إحدى فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.
.3صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.
اجليو كيميائي أقدم
مالحظة:
أجمد شهاب محد
*يهمل أي حتفظ إن وجد.
*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.
مدير معمل مسنت النجف األشرف

م /إعالن

تعلن شـركة سعـد العامـة إحدى تـشكيالت وزارة اإلعمـار واإلسكان عن إعالن املـناقصـات املدرجـة يف أدناه .فعلـى الراغبني
باالشرتاك مـراجعة مـقر الشـركة الكـائن يف املنصـور  -شارع الـوشاش مقـابل بلديـة املنصـور لستلم نـسخة من املـواصفات
والشروط الفنية لقاء مبلغ مقداره (عشرة آالف دينار فقط) غري قابل للرد عن كل مناقصة ،على أن يتضمن العطاء ما يلي:
.1صك مصدق بقيمة  %5من مبلغ العطاءات كتأمينات أولية.
.2نسخة من شهادة تـأسيس املكتب أو الشركة أو هويـة غرفة التجارة أو هوية املقاولـني (ويهمل العطاء غري املستكمل للشروط
أعاله).
.3مراعاة أن يكون العرض بظرف واحد وخمتوم ..يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
ت رقم املناقصات

فــرض تعــديالت علـيه .-وتــابـعت
الـوزارة ان -االدعاء بـان سوريـا تدعم
منظمات ارهـابية يف لبنـان هو ادعاء
يتنافى مع احلقيقة الن الدور السوري
يف لبنـان هو الذي كـان وما زال يدعم
ويعزز املؤسسات االمنية الرمسية.-
واضــافت ان -حمـاولـة بـعض الـدول
التـدخل يف الشـأن الداخلـي اللبنـاني
حتت حجة احـرتام الدستور مبناسبة
االستحقـاق الـرئـاسـي خيفي نـوايـا
سيـاسيـة ال عالقـة هلـا مبــا يطـرح
وهـدفهـا التالعـب بالـوضع الـداخلي
وخلق مـنــاخــات تــؤدي اىل عــدم
االستقرار فيه.-
وطلبت الـوزارة من انـان بـان ال تتم
مناقشـة هذا املشروع يف جملس االمن
تفـاديا -ملـنع حصـول هذه الـسابـقة
اخلـطرية الـيت من شـأنهـا ان ختـرج
االمـم املتحــدة عن دورهـا االســاسي
وتقحمها يف الشؤون الداخلية لبلد عضو
فيها.-

رفسنجاني ال يستبعـد ترشيح نفسه لالنتخابات الـرئاسية اإليرانية

وزارة اإلعمار واإلسكان  -شركة سعد العامة

املوضوع

بـاسـم (املنـطقــة اخلضـراء)
واملمتد على  180كلم.
وبعـد (اخلـيبـة) اليت اثـارهـا
رفض القبـارصة الـيونـانيني
خـطــة االمـني العــام لالمـم
املـتحــدة العــادة تــوحـيــد
اجلـزيـرة يف اسـتفتـاء ،اعـترب
انـان انه مـن الضـروري اعـادة
تقييـم انشطة القوة.ويف نهاية
نيـســان صــوت الـقبــارصــة
اليـونانـيون بـغالـبيتهـم ضد
خطة االمم املتحدة فيما وافق
عليهـا القبارصة االتراك .واثر
عـدم التمكن من اعادة توحيد
اجلــزيــرة ،انــضم الـشـطــر
اجلنوبي من اجلزيرة فقط اىل
االحتاد االوروبي يف  1ايار.
وعلـى اســاس نتـائـج مهمـة
اخلرباء ،سيـصدر االمـني العام
توصياته يف ايلول.
ويعـارض اجلـانـب القـربصي
اليـوناني اي خفض لنحو 1200
عنصر من الـقوة او اي تعديل
يف مهمتهـا.وسيلتقي االعـضاء
االربعـة للـبعثــة ممثلـني عن
القـبــارصــة الـيــونــانـيـني
والـقبــارصــة االتــراك خالل
مهمتهم.

معارضة لبنانية ملشروع قرار دولي بشأن الدور السوري

بوش يستبعد إمكانية االنتصار على اإلرهاب فيما سارع
كريي لتأكيد إمكانية االنتصار
ميكننا أن نظهر ضعفًا يف عامل اليوم،
األعـداء مرتبصـون وسيـستثـمرون
هــــــذا الـــضـعف).وتـــصــــــدى
الدميوقـراطيون لتصـرحيات بوش،
حـيث رد املـرشح الـرئـاسي ،جـون
كريي ،علـى سـؤال حـول إمكـانيـة
االنـتـصـــار علــى اإلرهــاب قـــائ ًال
(بالتأكيد).
وقال املـرشح الدميوقـراطي ملنصب
نـائب الـرئـيس ،الـسينـاتـور جـون
آدواردز يف بيــان (بعــد أشهـــر من ميكن كسبهـا (بنشر احلـرية ،وإذا ما
االسـتـمــاع إىل اجلـمهــوريـني وهـم اسـتمرت الـواليات املتحـدة يف قيادة
يــدعـمــون محلـتهـم بقــدراتهـم العامل وتشجيع أولـئك الذي يتوقون
االنفـراديـة يف االنـتصـار يف احلـرب للحـريـة للـسعي ورائهــا والعمل مع
على اإلرهـاب ..يقول الـرئيس اآلن احلكومـات لتهيئة مؤسساتها إلتاحة
حقــوق املــرأة وكــرامــة وحقــوق
إننا ال نستطيع ذلك).
وتطــرق آدواردز إىل خطـة شـاملـة البشرية)..
طويلة املدى يعدها الدميوقراطيون وأضاف موجهـا حديثه لالري كينغ
جلعل الواليـات املتـحدة مكـانًا أكـثر (ولإلجابة على السؤال ..أتراهنين ..
آمـناً.وجـدير بـالذكـر أن الرئـيس نعم نــستـطـيع الفــوز يف معـركـة
األمـــريكـي كـثـريًا مــا أشــار إىل أن اإلرهاب).
الـواليات املتحدة ستنتصر يف احلملة وأيد املنـدوبون الربنـامج اجلمهوري
الـدوليـة اليت أعلتـنها علـى اإلرهاب الــذي يتـضمـن مبـادئ تـقليـديـة
يف أعقـاب هجمـات احلــــــادي عـشر لـلحـــزب مـثـل خفــض االنفـــاق
احلكــومي فـيمـا خـاضــوا ايضـا يف
من أيلول عام .2001
وأكد بـوش يف حديث سـابق يف شهر جمـاالت أكثـر اثـارة لـالنقسـام مثل
حزيران أن الواليات املتحدة ستكسب فرض قيود على أحباث خاليا املنشأ.
احلـرب علـى اإلرهـاب كفـوزهـا يف والربنــامج هــو املــوقف الـــرمسي
للحـزب يف انتخـابات الـرئاسـة اليت
احلرب ضد الفاشية.
وقـال بـوش يف حـديث لـ CNNيف سـتجــرى يف الثـانـي من تـشــرين
آب اجلـاري إن احلرب علـى اإلرهاب الثاني.
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تاريخ الغلق

 1ط  2004 /26جتهيز وتنفيذ أنابيب دافعات هواء لبناية الطرق واجلسور يف كرادة مريم
 2ط  2004 /27جتهيز ونصب شبابيك دفع وسحب اهلواء لبناية الطرق واجلسور يف كرادة مريم

2004 /9 /15
2004 /9 /15
عبد العزيز أبو التمن
املدير العام /وكالة

رئيـســـا للجـمهــوريــة لــواليـتني
مـتتاليـتني من  1989اىل  ،1997ويرأس
اليـوم جملـس تـشخـيص مـصلحـة
النظام اعلـى هيئة للتحكيم السياسي
يف ايران.وال يسمح الـدستور للرئيس
االصالحي حممد خامتي الذي تنتهي
واليته الثانية يف  2005برتشيح نفسه
لـواليـة رئـاسيـة ثـالثـة.ويـستـطيع
رفسنجاني ترشيح نفسه بعد مثانية
اعـوام مـن انتهـاء واليته الـرئـاسيـة
االخرية.ويـأتي هذا الـتصريح بـينما
حتـاول خمتلف االحـزاب االصالحية
اقنـاع مري حسني موسـوي الذي توىل
رئـاسـة احلكـومـة عنـدمـا كـان هـذا
املنصب موجودا من  1981اىل  ،1989بان
يكــون مـــرشحهـم لالنـتخــابــات
الرئاسية املقبلة.
امــا احملــافـظــون الـــذين فــازوا يف
االنتخـابات التشـريعية اليت جرت يف
شبــاط  2004فيـسعــون اىل تقــديم
مـرشح شاب وغـري معروف سيـاسيا.
لكـن قبل تـسعـة اشهـر مـن االقرتاع
الرئاسي ليس هناك اي مرشح واضح
ملـعـــــسـكـــــــر احملـــــــافــــظــني.

إعــــالن
.
مناقصة جتهيز (مضخة زيت كري بوكس طاحونة
املعجون عدد)2 /
للمرة األوىل
تعلن مـديـريـة معـمل مسنـت النجف األشـرف أحـد
املعـامل التـابعة للـشركـة العامـة للسـمنت اجلنـوبية،
إحدى تشكيالت وزارة الصناعـة واملعادن عن املناقصة
أعـاله ،فعلى الراغبـني يف االشرتاك باملناقـصة احلضور
إىل مقـر املعمل (قـسم القـانـونيـة) الكـائن يف الكـوفـة
لغـرض احلصـول علـى كتـاب التقـديم ونـسخـة من
شروط املناقصـة لقاء مبلغ  5000دينـار غري قابل للرد
وتقديـم عطاءاتهم بغالفـني أحدهما جتـاري (السعر)
واآلخـر فين متضمنـًا التأمينـات القانونيـة البالغة %3
من مـبلغ املنـاقصـة ،علمـًا إن آخـر مـوعـد لتقـديم
العطـاءات هو نهـاية الـدوام الرمسـي ليوم 2004 /10 /2
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املستمسكات املطلوبة:
 .1هويـة احتاد الـناقلني او هـوية غـرفة الـتجارة صنف
ثالث جمددة هلذا العام
.2كتاب انتـساب إىل إحدى فروع اهليئـة العامة للضرائب
نافذ.
.3صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.
مالحظة:
*يهمل أي حتفظ إن وجد.
*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.
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