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يف احلدث العربي
والدولي

كارثة الرهائن يف بيسالن

األمني العام للجامعة العربية

قرار جملس األمن حول سوريا صــدر يف قضية غري عادلـــة

اقتحــــام دام أوقـــــع أكثر من مائتــــي ضحيـــــة معظمهم مـــــن األطفـــــال
املدى  /وكاالت
استشهاد

افـاد مصــدر طبي فلـسطـيني ان شـابـا فلـسطـينيـا اسـتشهـد
متــاثــرا بجــروح اصيـب بهــا بــرصــاص اجليـش االســرائيـلي
خالل عملية تـوغل يف مخيم خان يـونس جنوب قـطاع غزة.
وقـال املصـدر نفسه ان الـشاب (حـسام ابـو زرقة18 ،عـاما ،من
سكـان مخـيم خـان يـونـس استـشهــد متـاثـرا بجـراحه الـتي
اصـيـب خالل اجـتـي ــاح مخـيـم خ ــان ي ــونــس وحــي االسك ــان
النـمسـاوي) .واشـار الـى ان الـشهيـد كــان نقل اخلمـيس الـى
مستشفى الشفاء بغزة بسبب تدهور حالته الصحية.

ادانة

دان الـرئـيس االيـرانـي محمـد خـامتـي امس الـسبت عـمليـة
احتجـاز الـرهـائن الـتي اسفـرت عن سقـوط  250قـتيال علـى
االقل يف مـدرسـة بــاوسيـتيـا الــشمــاليــة يف القـوقـاز الــروسي
ووصفه ــا ب(العـمل االرهــابـي) .وقــال الــرئـيــس االيــرانـي يف
رسـالة مـوجهة الـى نظيـره الروسي فـالدميير بـوتني ونقلـتها
وكالـة االنباء االيرانيـة (ان اجلمهورية االسالميـة تدين هذه
االعـم ــال االره ــابـي ــة املـتـن ــافـيـ ــة مع الـتع ــالـيـم االسالمـي ــة
واملبادىء االنسانية).

متديد

علمت فـرنسـا بنـبأ مـوافقة الـبرملـان اللبنـاني علـى التمـديد
لل ــرئيـس حلــود لــواليــة ث ــاني ــة وتلقـته (بقـلق) معـتبــرة انه
ي ـشـكل (حت ــدي ــا للـمجـتـمع ال ــدولـي) يفـتح الـط ــريق ام ــام
تـطــورات (مـقلق ــة) للحـيــاة ال ـسـيــاسـي ــة اللـبـنــانـيــة .وقــالـت
املـتحدثـة باسـم وزارة اخلارجـية الفـرنسيـة سيسـيل بوزو دي
ب ــورغ ــو يف بـي ــان (ان ف ــرن ـس ــا اتخ ــذت علـم ــا بقـلق بعـملـي ــة
تصويت البرملان اللبناني للموافقة على تعديل الدستور) .

قلق

اعـرب وزراء خـارجيـة االحتــاد االوروبي عن قـلقهم ازاء ايـران
داعني اياهـا الى ابداء شفافـية قصوى يف موضـوع برنامجها
النــووي مـن خالل الـتعــاون مع الــوكــالــة ال ــدوليــة للـطــاقــة
الذرية.
واعلن وزيـر اخلـارجيـة الهـولنـدي بـرنـارد بـوت الـذي تتـراس
بالده الـرئـاسـة الـدوريـة لالحتـاد االوروبي (لقــد اتفقنـا علـى
ضـرورة ان نبعث اليران رسالة واضحـة على انها يجب عليها
التعـاون وتقــدمي املعلـومــات التـي تطـلبهـا الـوكـالـة الــدوليـة
للـط ــاق ــة ال ــذري ــة ،وه ــو م ــا طلـبه رئـيــس ال ــوك ــال ــة محـم ــد
البرادعي).

بيسالن ،روسيا CNN -
وصل ال ــرئـيــس ال ــروسـي ،فالدميـي ــر
ب ــوتـني ،فج ــر ال ـسـبـت يف زي ــارة غـي ــر
متـوقعـة إلــى بيـسالن للـوقـوف علـى
حجم الكـارثـة التـي خلفتهـا النهـايـة
الـدمـويـة ألزمـة رهـائن املـدرسـة الـتي
بلغ عدد ضحـاياهـا ما يـزيد عن 200
قتيل ،غالبيتهم من األطفال.
كمـا لقي سبعـة وعشـرون عنصـرا من
اجملمـوعــة املهــاجمـة مـصــرعهـم ،من
بينهم عشرة من اجلنسيات العربية.
وتستجـوب السلطـات الروسيـة ثالثة
من املهاجمني اعتقلوا أحياء.
وقال بوتني الذي قام بزيارة اجلرحى
كمـا التقـى بــاملسـؤولني احمللـيني (لم
يرغب أحد يف استخدام القوة).
وأمـر الرئيـس الروسي بـإغالق جميع
حدود أوسـيتيـا الشـمالـية ومحـاصرة
بيسالن.
وإلـ ـ ـ ــى ذلــك أعـلـ ـن ــت وزارة األوضـ ـ ـ ــاع
الـطارئة يف روسـيا حتريـر  704رهينة،
مــن ب ـي ــنهــم  259طـفالً ،يف ع ــمل ـيـ ـ ــة
االقتحـام التي نفذتها قـوات مشتركة
من اجليش والشرطة اجلمعة.
وفيـما لم تـصدر أرقـام رسميـة بحجم
اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ب ــني الـ ـن ـ ـ ــاج ــني ،ق ـ ـ ــدر
مسؤولون العدد باملئات.
ونقلت وكـالـة أنتـرفــاكس أن مـا يـزيـد
عــن  200ره ـي ـن ـ ـ ــة ق ـ ـ ــد ق ـتـل ـ ـ ــوا  -مت
الـتعــرف علــى جـثث  79مـنهـم  -كمــا
أشـارت إلـى أن احلـصيلـة النهـائيـة يف
تصاعد.
ونـقـل مـ ـ ـ ــراسـل صـحـف ــي ع ــن أحـ ـ ـ ــد
الـرهائن الناجـني أن انتحارية فجرت

نفــسه ــا داخل الـص ــال ــة ال ــري ــاضـي ــة
بـ ــاملـ ــدرسـ ــة الـتـي كـ ــانـت مـ ــزدحـمـ ــة
بالطلبة الرهائن.
وعلـ ــى ال ــصعـي ـ ــد ذاته ،قـ ــال رئـي ــس
اخلدمـات االستخباراتيـة يف أوسيتيا
الـشمــاليـة ،فـاالري أنـدريـيف ،إن من
ب ــني قـ ـتـلـ ـ ـ ــى املـهـ ـ ـ ــاجـ ـم ــني ال ـ ـ ـسـ ـبـع
والعـ ـ ـشـ ـ ــريــن ،ه ـنـ ـ ــاك عـ ـ ـشـ ـ ــرة مــن
جنسيات عربية.
وبالـرغم مـن أن أصابع االتهـام تشـير
إلـى املتـمرديـن الشيـشان ،خـاصة وأن
املهـاجـمني طــالبـوا يف بـدايـة األزمـة
األربعـاء بـانـسحـاب القـوات الـروسيـة
مـن اإلقلـيـم املـتــوتــر ،غـي ــر أنه حـتــى
الـلح ـظـ ــة لـم ت ـصـ ــدر ت ـص ـ ــريحـ ــات
رسمية بشأن اجلهة التي تقف خلف
العملية.
وإلـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ــك قـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــؤول يف
االستخبـارات إن القوات الـروسيـة لم
تخـطـط القـتح ــام امل ــدرس ــة إلنه ــاء
أزمة الرهائن الـتي اختتمت فصولها
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ضغوط

امن

اعتداء

افــادت ال ـشــرطــة الـبــريـطــانـي ــة (سك ــوتالنــد ي ــارد) ان رجال
م ــسلح ــا ب ـس ــاط ــور اعـت ــدى عل ــى املق ــر الع ــام لق ــوى االمـن
الداخلي البـريطاني (ام آي  )5وجرح عـنصرين من احلرس.
وقـال متحدث بـاسم سكوتالنـد يارد ان املعلـومات املتـوفرة يف
الــوقت احلـالـي تفيـد بـان (الـرجل دخل الـى املـبنــى واعتـدى
على حـراس االمن) نافيـا ان يكون ذلك عمال ارهـابيا .ومتت
السيـطرة بـسرعـة على الـرجل عبـر استعمـال اسلحة تـسبب
شلال يف احلــرك ــة وادخل ال ــرجل اث ــر ذلك الــى امل ـسـتــشفــى
بــواسطــة سيـارة اسعـاف وخـرج بعــد وقت قـليل وخـضع بعـد
الظهر لتحقيق الشرطة.

اتهام

اتهـم عـب ــد اجملـي ــد ال ـش ــرن ــوبـي امل ـس ــؤول عـن م ــوقع ح ــرك ــة
االخوان املـسلمني علـى االنترنـت السلطـات املصريـة باغالق
املــوقع منـذ االربعـاء املــاضي .وقـال الـشـرنــوبي (الحـظنـا ان
مــوقعنــا ال ميكن الـدخــول اليـه يف مصـر) ،مـؤكـدا انه يـعمل
كــاملعتـاد خــارج مصـر بــاستـثنـاء املـملكـة العــربيـة الـسعـوديـة
حيث اغلق مـنذ شـهريـن .واوضح انه (لكي يـتسـنى الـدخول
الى مـوقع على االنترنت يف مصر ال بد من املرور عبر احدى
الشـركات االربع احلاصلة على ترخيص وجميعها تعمل من
خالل شبكـة مجلـس الوزراء املـصري الـذي ميتلك الـوسائل
التقنية ملنع الدخول الى املوقع).
واكـد ان السلـطات املـصريـة لم تخـطر احلـركة بهـذا االجراء
الذي قـال انه (يتعارض مع تعهداتها باحـترام حرية التعبير
وحرية الصحافة).

اتفاق

وقعـت ليبـيا اتـفاقـا نهـائيـا لتعـويض ضحـايا االعـتداء عـلى
مـله ــى البــيل يف ع ــام  1986وهـي ت ــسع ــى الـ ــى محـ ــو صف ــة
(الـدولـة املـارقـة) الـتي الـصقت بهـا منـذ اكثـر عـشـرين عـامـا
واملـضي قـدمـا يف سيـاسـة االنفتـاح اجلـديـدة الـتي تنـتهجهـا
مـن ــذ عـ ــام تق ــريـب ــا .وكـ ــان الق ـض ــاء االمل ــانـي حـمـل اجه ــزة
االسـتخبارات الليبـية جزءا من املـسؤولية عـن االعتداء على
البيل.

تآمر

اتـهم ال ــداعيــة االسالمـي القـطــري املـصــري االصل الـشـيخ
يـوسف القـرضاوي املـنظمـات االنسـانيـة الدولـية العـاملة يف
دارفــور يف غــرب ال ـســودان بــالـتــام ــر علــى املــسلـمـني يف هــذا
االقلـيم .وقــال القــرضــاوي يف خــطبــة اجلـمعــة يف مــسجــد
الــشهــداء يف اخلــرطــوم  .وقــال (نحـن يف معــرك ــة كبــرى مع
اعــدائنـا) ،مــشيـرا الـى ان هــذه املعـركـة عـسكـريــة وسيــاسيـة
ودينية.

حادث

قــتل شخــص عل ــى االقل واصـيـب اربع ــة اخ ــرون يف انفج ــار
عبـوة نــاسفــة يف قنـدهــار (جنــوب افغـانــستـان) وقــال رئيـس
جهـاز االسـتخبــارات احملليــة عبــد اهلل لقمـانـي ان االنفجـار
وقـع يف وسط قنـدهـار ،اكبـر مـدن جنـوب افغـانـستـان واوضح
ان احلــادث جنم عـن انفجـار (قـنبلـة مــزودة بجهـاز لـلتحـكم
عن بعد مت ايصالها بسيارة) ،مشيرا الى انه مت فتح حتقيق
للكشف عن املسؤولني.

قرار

اعربت باريس عن ارتياحـها ل(سرعة) اعتماد مجلس االمن
القرار الذي يدعـو الى احترام سيادة لبنان ويستهدف سوريا
ضمـنا .وقـالت املتحـدثة املـساعـدة لوزارة اخلـارجيـة سيـسيل
بـوزو دي بـورغـو ان (فـرنـسـا سـجلت بــارتيـاح سـرعـة اعـتمـاد
القرار  1955الـذي يدعـو الى انـسحاب القـوات االجنبيـة من
االراضي اللبنانية وحل جميع امليليشيات).

تهمة

وجهت محكـمة فـانديـربيلـبارك تهـمة تهـريب اسـلحة نـووية
الى رجل اعـمال جـنوب افـريقي يف اطـار حتقيـق يشمل دوال
اسيـويــة .ومثل يـوهـان مـايـر ( 52عـامـا) امــام احملكمـة غـداة
تــوقـيفـه بتـهم ــة حيــازة مــواد م ــرتبـطــة بــاالسلح ــة النــوويــة
وكـذلك بتهـمة استـيراد وتصـدير مـواد نوويـة .وقال مـحاميه
هــاينــريـش بــادنهــورسـت للـصحــافيـني (لقــد اعـتقـل بتـهمــة
تـصنيع سالح نووي) .وافـادت وسائل اعالم محليـة ان يوهان
مـايــر املقـيم يف بــريتـوريـا كـان ضـمن شـبكــة دوليـة لـتهــريب
مكونات نووية الى دول آسيوية بينها باكستان.

اجلمعة مبصرع املئات.
وفـيمـا رجحـت مصــادر روسيـة أخـرى
ارتفـاع أعــداد الضحـايــا ،نقلت وكـالـة
انـتـ ــرفـ ــاك ــس أن عـ ــدد امل ـصـ ــابـني يف
العملية بلغ  646شخصاً.
وذك ــر امل ـس ــؤول ال ــروسـي أن العـملـي ــة
بــدأت بــوقــوع انفجــار أثنــاء محــاولــة
ف ــرق اإلنق ــاذ  -مبقـتـض ــى اتف ــاقـي ــة
وقف إطـالق للـن ــار مـع امله ــاجـمـني -
الـتقــاط جـثـث الـضحــايــا املـتـنــاثــرة
حول مبنى املدرسة.
وردت الق ــوات ال ــروسـي ــة عل ــى نـي ــران
املهـ ــاجـمـني الـ ــذيـن بـ ــادروا ب ـ ــإطالق
ال ـ ــرصـ ـ ــاص علـ ـ ــى مج ـم ـ ــوع ـ ــة مــن
الـرهــائن أخـذت يف الفــرار من املـبنـى
عقب االنفجار.
وس ــادت الف ــوض ــى م ـس ــرح األح ــداث
ولعـ ـ ــدة سـ ـ ــاعـ ـ ــات بعـ ـ ــد انفـ ـضـ ـ ــاض
االشتباكات بني اجلانبني.
وعثــرت القـوات الــروسيــة علـى مـائـة
جثة داخل الصالة الرياضية امللحقة

عرفات يفخر بالدميقراطية الفلسطينية

اتهـمـت الــواليــات املـتحــدة ســوريــا ب ــانهــا مــارسـت ضغــوطــا
وهــددت الـن ــواب اللـبـنــانـيـني لكـي يـصــدق ــوا علــى الـتع ــديل
الدستوري الذي يسمح للرئيس اللبناني احلالي بالبقاء يف
منـصبه .وصــرح املتحـدث بــاسم وزارة اخلــارجيــة االميــركيـة
ريتشـارد باوتـشر (مـن الواضح ان سـوريا مـارست ضغـوطات،
ال بل هـددت البـرملــانيني الـلبنـانـيني مبـاشـرة وعبــر عمالئهـا
لكي يستجيبوا) لرغبة دمشق.
قتـلت قــوات االمن الـسعـوديـة مــشتـبهــا به كــان مالحقـا يف
قضـايــا امنيـة يف مـدينـة بـريـدة شمـال الـسعـوديـة حيـث قتل
شـرطي .وقـال منصـور التـركي النـاطق باسـم وزارة الداخلـية
السعـودية (استطيع ان اؤكـد وفق معلومات اوليـة ان مطلوبا
قـتل اليــوم يف اشتبـاك مع القــوى االمنيـة) واضــاف املسـؤول
الـسعــودي ان املــشتـبه به قـتل خـالل تبــادل اطالق نــار فـيمــا
كانـت قوات االمن تالحق ناشطني اثـر املواجهات التي وقعت
يف املدينة نفسها.
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رام اهلل (الضفة الغربية) (اف ب)
اعـلــن االمــني الـع ـ ـ ــام لـلـج ـن ـ ـ ــة امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي ـ ـ ــة
االنتخـابيـة الفلسـطينيـة علي اجلـرباوي يف
رام اهلل يف الـضفـة الغــربيـة أمـس الـسـبت ،ان
الفلـسـطـينـيني يــأملــون بــاجــراء انـتخــابــات
عامة يف ربيع 2005.
وق ـ ـ ـ ــال اجل ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــاوي يف مـق ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــرئـ ـيـ ـ ــس
الفلـسـطيـني يـاسـر عـرفـات وبـحضــوره عنـد
ب ــدء عمـليــة حتــديـث سجـل النــاخـبني الـتي
يفـت ــرض ان تـنــتهـي خـالل شهـ ــر عل ــى ح ــد
قوله( ،نـامل يف التمكـن من اجراء انتـخابات
عـامـة (رئـاسيــة وتشـريعيــة ومحليـة) الـربيع
املقبل).
واضـاف سيلـزم االمـر بعـد ذلك ثالثـة اشهـر
لتنظيم هذه االنتخابات العامة.
واوضح اجلـربــاوي ان الف مكـتب فـتح اليـوم
الـسـبت يف الـضفــة الغ ــربيــة وقـطــاع غــزة يف
اطار عملية حتديث سجل الناخبني.
مـن جهـته قــال عــرفــات لــدى تـسجـيل اسـمه

امـ ــام ال ــصحـ ــافـيــني (نحـن
فخــورون بــالــدميــوق ــراطيــة
الفلسـطينيـة وانه شرف لي
ان اسـجـل اسـ ـ ـم ـ ــي عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى
السجل).
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف (انــه االحـ ـ ـتــالل
(االسـرائـيلي) الـذي مـنعنـا
حـت ــى االن مـن اج ــراء ه ــذه
االنـتخــابــات الـتي يــؤيــدهــا
كـل الفل ـسـطـيـنـيـني) داعـي ــا
اجملـمـ ــوعـ ــة الـ ــدولـيـ ــة الـ ــى
املسـاعـدة علـى تنـظيم هـذه
االنـتخــابــات.وكــان عــرفــات
حـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــد اجـ ـ ـ ـ ــراء
انتخـابـات عـامـة جـديـدة يف  20كـانـون الثـاني
 2003اثـ ــر تعـ ــرضه لــضغ ــوط دولـي ــة يف ه ــذا
الصدد .لكن مت الغاء هـذه االنتخابات بعدما
اعـتـب ــرت الـلجـن ــة االنــتخ ــابـي ــة انـه ال ميكـن
اجراؤهـا يف ظل االحتالل.ويف تـشرين الـثاني
 2003دعــا رئيـس الــوزراء الفلــسطـينـي احمـد
قريع الى تنظيم انتخابـات رئاسية وتشريعية
ومحلية يف حـزيران  2004.ولم ميـكن احترام
هـذا اجلـدول الـزمـني نـظـرا لـوجــود كبـريـات
املـدن الفـلسـطيـنيــة يف الضفـة الغـربيـة حتت
سيطرة اجليش االسرائيلي.
وقـد جـرت اخــر انتخـابـات بلـديـة يف االراضي
الفلـسطيـنية عـام  ،1971يف اقتراع لـم تتدخل
فيه اسـرائيـل رغم احتالل هـذه االراضي منـذ
1976.وق ــد انتـخب عــرف ــات رئيـســا للــسلـطــة
الفلسطينية يف اول انتخـابات عامة تنظم يف
االراضي الفلسـطينية عام  1996.كما انتخب
اعضاء اجمللس التـشريعي الفلسـطيني ايضا
يف اقـتراع قـاطعته حـركة املـقاومـة االسالمـية
(حماس).

ب ــامل ــدرس ــة الـتـي ق ــالـت ال ــسل ـط ــات
الروسيـة إن املهاجمني احـتجزوا بها
ما يزيد عن  350رهينة.
غـي ــر أن أه ــالـي احملـتج ــزيـن ق ــدروا
عدد الرهائن مبا يزيد عن ألف.
هذا وقـد تضـاربت الـتقاريـر املتـعلقة
بعـدد الـرهـائـن ،منـذ بـدء الـعمـليـة،
حـيـث أشـ ــارت وكـ ــالـ ــة أنـتـ ــرفـ ــاك ــس
الروسية إلى مائة غير أن التلفزيون
الـروسي الــرسمي حـدد العـدد بـ 300
رهـيـن ــة ،فـيـم ــا قـ ــدرت الع ــدي ــد مـن
الوسائل اإلعالمية الرهائن بـ400.
ووضعــت األرق ـ ــام الــنه ـ ــائ ـي ـ ــة ع ـ ــدد
الرهائن بحوالي  1200رهينة.
وذكـرت وكالـة انترفـاكس الـروسية أن
بعـض الــرهــائـن قـتلــوا إث ــر انفجــار
املـبنــى وسقــوط الــسقف مع بــدايــة
الـعمـليــة ال ــداميــة الـتي أنـهت أزمــة
الرهائن.
وعــزت بعـض الـتقــاريــر االنفجــارات
إلـى القنـابل واأللغـام األرضيـة التي
أحاط بهـا املهاجمـون مبنى املـدرسة
قبيل العملية.
وق ـ ـ ـ ــال األطـف ـ ـ ـ ــال الـ ـن ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــون إن
امله ــاجـمـني مــنع ــوا عــنهـم الــطع ــام
وامليــاه يف جــو خــانـق أجبــر العــديــد
منهم على خلع مالبسهم.
وتـ ـتـ ـنـ ـ ـ ــاقـل الـ ـتـقـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــر أن قـ ـ ـ ــوات
الكــومــانــدوز الــروسيــة بــدأت حـملــة
مت ـشـيـط واسعــة يف املـنـطقــة بحـث ـ ًا
عــن بعــض امله ــاجـمـني ،مـن بـيــنهـم
انـتحاريـتان ،جنحـوا يف الفرار أثـناء
الفوضى التي سـادت مع بدء عملية
االقتحام.

زين العابدين يرشح نفسه
لوالية جديدة
ت ــونــس (ا ف ب) -ق ــدم ال ــرئـيــس
التـونـسـي زين العـابــدين بـن علي
تــرشـيحه رسـميــا النـتخــابــات 24
تشـرين االول لـواليـة جـديـدة من
خمس سنوات.
وقــال مـصــدر رسـمي ان ال ــرئيـس
التـونـسي احلــاكم منـذ  1987قـدم
تـ ــرشـيـحه ام ــس اجلــمعـ ــة الـ ــذي
يصـادف عيد مـولد زين العـابدين
بـن علي املـولـود يف سـوســة ،وسط
شرق ،يف 1936.
ومت ـك ــن ب ــن عـل ــي م ــن تـقـ ـ ـ ـ ــدمي
تـرشيحه بـعد تعـديل يف الدسـتور
اقـ ـ ــر يف ايـ ـ ــار  2003يف اس ــتف ـتـ ـ ــاء
جــاءت نتـيجـته ايجــابيــة بنــسبــة
.%99
وتـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــى ب ــن عـل ــي احل ـك ــم يف 7
تـشـريـن الثــاني  1987بعـد ان قـام
بـتـنحـي ــة احلـبـيـب ب ــورقـيـب ــة اول
رئـيــس لـتــونــس بعــد اسـتـقاللهــا
بدعوى كبر سنه.
واخ ـتـ ـ ــار ال ــتج ــمع الـ ـ ــدس ـتـ ـ ــوري
الــدميــوقــراطـي احلــاكـم بـن علـي
مـرشحـا للـرئـاسـة خالل مـؤمتـره
االخير يف متوز 2003.
ون ـ ـ ـ ـظ ـ ــم ب ـ ــن ع ـل ـ ــي يف  1999اول
انتخابات رئاسية تعددية فاز فيها
بنسبة  %99.44من االصوات.
واعلـن ثالثــة مـن ق ــادة املعــارضــة
ال ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان ـيـ ـ ــة ن ـي ــتهــم ال ـت ـ ـ ــرشح
لالنتخـابات الـرئاسـية ويـنبغي ان
يقدمـوا ترشـيحاتهم الـى اجمللس
الدستوري.

القاهرة (ا ف ب)
أعــرب االمني العـام جلـامعـة الـدول
العـربيـة عمـرو موسـى أمس الـسبت
عن (دهـشـته) للقـرار الـذي اصـدره
مجلــس االمـن ال ــدولـي اخلـمـيــس
حـول لـبنــان ويطـالـب فيه (بـسحب
جـميع القـوات االجـنبيـة مـن لبنـان
م ــن دون ت ـ ـ ــاخـ ـي ـ ـ ــر) وب ـ ـ ــان تـك ـ ـ ــون
االنـتخــابــات الــرئــاسـيــة املقـبلــة يف
لـبـن ــان (ح ــرة ونـ ــزيه ــة) و (مـن دون
تدخل اجنبي.
وق ـ ــال م ـ ــوس ـ ــى يف بـي ـ ــان وزع عل ـ ــى
الـصحافيـني انه (يعرب عـن دهشته
لصدور قرار مجلس األمن اخلاص
بلبنـان) مؤكـدا ان (القرار صـدر فى
قـضية غيـر عادلـة ومنذرة بـتطورات
ته ــدد الــسلـم واالسـتق ــرار وه ــو م ــا
يثير عالمات اسـتفهام حوله وحول
مــدى أحقيــة اجمللـس فــى التــدخل
فــى الـشــؤون الــداخـليــة فــى حــالــة
مثل حالة لبنان).
واضاف مـوسى ان (أعضـاء اجمللس
غـي ــر مجـمعـني عل ــى الق ــرار حـيـث
امـتـنعـت سـت دول عـن الـتـصــويـت)
مـشيرا الـى أن (اجمللس اضطـر الى
تغ ـي ـيـ ـ ــر لغـ ـ ــة الق ـ ــرار ق ــبل اج ـ ــراء
التـص ــويت األمــر الــذى يــشيــر الــى
وجـ ـ ــود اضـ ـط ـ ـ ــراب داخل مـجلـ ــس
األمـن فيمــا يتعلق بـاملـوضـوع الـذى
طرح وأن هناك آراء كثيرة).
وتـ ـسـ ــاءل (ألـي ــس هـنـ ــاك مـ ـس ـ ــائل
أخـطــر من هــذا بكـثيــر ال يـتعــرض
لـه ـ ـ ــا اجملـل ـ ــس م ـثـل امل ـ ـ ــوقـف ف ـ ـ ــى
األراضـي العــربيــة احملـتلــة واملــوقف
اخل ـ ــاص بحـكــم محـكـم ـ ــة العـ ــدل

الدولية الذي حتدته اسرائيل).
وت ـ ــابع (ألـي ــس األجـ ــدر مبـجل ــس
األمن التـدخل فـى هذا الفتـا الى
وجود (عالمات استفهام كثيرة فى
هذا املوضوع).
ويقـوم موسـى حالـيا بـزيارة لـروما
حـيث يـشـارك يف نــدوة دوليــة غيـر
حكــوميـة حـول الـوضع يف الـشـرق
االوسط.
وصـ ــدر قـ ــرار مـجل ــس االمـن قــبل
اقل مــن  24س ـ ــاع ـ ــة م ــن جل ـ ـس ـ ــة
مجلـس النـواب اللـبنـانـي اجلمعـة
التـي اقر فـيها الـنواب تعـديل املادة
 49من الــدستــور التـي تنـص علـى
متــديــد والي ــة رئيـس اجلـمهــوريــة
اميل حلــود تلقــائيــا ثالث سنـوات
اضــافيــة وذلك مبـوافقـة  96نــائبـا
ومعارضة 29.
واعـتـبـ ــرت الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة ان
سـ ــوريـ ــا مـ ــارســت صغـ ــوطـ ــا علـ ــى
النـواب العتـماد هـذا التـعديل كـما
وصفــت م ـ ــا ج ـ ــرى ب ـ ــانه (مـ ــسخ)
للدميوقراطية.

رد ًا على قرار مجلس األمن الدولي

الربملان اللبناين يوافق عىل تعديل الدستور ويمنح حلـــود واليـــــة ثانيـــــة
بيروت  -لبنان CNN -
يف جت ــاهل لقــرار األمم املـتحــدة
الــذي دعـمـته الــواليــات املـتحــدة
وح ـ ــذر دم ــشق مــن الــتـ ـ ــدخل يف
الـشــؤون اللـبن ــاني ،أق ــر البــرملــان
اللبنـاني تعـديال دستـوريا يـسمح
مبـد فترة واليـة الرئيـس احلالي،
إميل حلود ،ثالثة أعوام أخرى.
وجــاء قــرار املــوافقــة يف اجللـســة
التـي استغــرقت زهـاء الـسـاعـتني
ونصف الساعة بأغلبية  96صوتا
ومعارضة 29.
ويف واشنـطن ،اتهـمت اخلــارجيـة
األم ـ ــريـكــي ـ ــة دم ــشق ب ـ ــالـلج ـ ــوء
ل ـ ــته ـ ــدي ـ ــد أع ــض ـ ــاء الــب ـ ــرملـ ـ ــان
الجبــارهـم علــى متــريــر مـشــروع
التعديل.
وق ـ ــال الــن ـ ــاطق ال ـ ــرس ـمــي ،ت ـ ــوم
كــاسي( ،نحـن قلقـون للغـايــة من
تطويق إدارة الشعب اللبناني).
وب ـ ــدوره ـ ــا أص ـ ــدرت اخل ـ ــارجــي ـ ــة
الفــرنــسيــة بيــان ـ ًا عبــرت فيـه عن
قلقهـا من تـعديل الـدستـور الذي
ق ـ ـ ــال ـ ــت إنـه (حت ـ ـ ــد لـل ـمـج ــت ـمـع
ال ــدولــي ،ويفــتح الــط ــريـق نحـ ــو
حتول مقلق يف احلياة السياسية
اللبنـانية ،مبـا يتعارض والـتقليد
الدميوقراطي للدولة).
وكـان مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة قد تبنى ،يف ساعة مبكرة
من صـباح اجلمعـة ،قرار ًا يـطالب
سـوريا بـسحب قـواتهـا من لبـنان،
ويحـذر من التـدخل اخلارجي يف
انتخابات الرئاسة اللبنانية.

ومبـوافقــة تسعـة أصـوات وامتنـاع
ســت ـ ــة عــن الــت ــص ـ ــويــت ،ت ـبــنـ ـ ــى
اجملل ــس الق ــرار ال ــذي ص ــاغــته
الـواليــات املتحـدة بعــد أن وافقت
واشنطـن وباريـس ،التي شـاركتـها
يف تبـني املـشــروع ،علـى عـدم ذكـر
سـوريـا بــاالسم رغـم أنهـا الـدولـة
األجنبية الوحيدة التي لها قوات
يف لبنان.
وطلب مـسـؤول لـبنــاني كـبيــر من
أعــض ــاء اجملل ــس سحــب القـ ــرار
ق ــائـال إن اجملل ــس لـم ي ـسـبـق له
قط أن تـدخل بهـذه الطـريقـة يف
الشؤون الداخلية لدولة عضو.
وأض ـ ــاف محـم ــد عـيــس ــى امل ــدي ــر
العـام لـوزارة اخلـارجيـة الـلبنـانيـة
أن اجلنـود الـســوريني مـوجـودون
يف لـبـن ــان بــطلـب مـن حـك ــومــته
لـل ــم ـ ــس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة يف ال ــت ــصـ ـ ـ ــدي
(للـسلــوك املتـطـرف الـصــادر عن
اسرائيل).
وق ـ ــال ال ــسفـي ــر الف ــرن ـسـي ج ــان

وزارة البلديــــــــات واألشغـــــــال
مكتــــــب الوزير
إعـــــــالن رقم ( )25لسنـــــــــــــة 2004

م ـ ــارك دو الس ــابلـيـي ــر (ف ــرن ــسـ ــا
تـع ـ ـتـق ـ ـ ـ ـ ــد أن مـجـل ـ ـ ـ ــس األمـ ــن
بتصـرفه بحـزم اليـوم فانه يـظهر
ثقـته يف م ـسـتقـبل لـبـن ــان .ه ــذا
امل ـ ــس ـ ـتـق ـ ـبـل ي ـتـع ــني ان ي ــت ـ ــس ــم
بـاستعـادة سيـادته وليـس تصعـيد
التدخل اخلارجي).
وانضمت أنـغوال وإسبـانيا وأملـانيا
وبنني وبريطانيا وشيلي ورومانيا
الـى الواليـات املتحـدة وفرنـسا يف
التـصــويت لـصــالح القـرار ،فـيمـا
امــت ــنعــت اجل ـ ــزائ ـ ــر والــب ـ ـ ــرازيل
وال ـصـني وب ــاك ـسـت ــان والـفلـبـني
وروسيا عن التصويت.
وق ـ ــال مع ـظـم أعــض ـ ــاء اجملل ــس
ال ـ ــذيـن امـتـنع ــوا عـن الـتـص ــويـت
إنهـم يـتـفق ـ ــون مع لـبـنـ ــان يف أن
القــرار ي ـشـكل ت ــدخال يف ش ــؤونه
الــداخـلي ــة ولن يـســاهـم يف سالم
الشرق االوسط.
وقال السفيـر الفلبيني لورو باخا
(ه ــذا ال ميكـن تـب ــري ــره يف إط ــار
الدور املمنوح جمللس األمن).

محكمة بداءة يبجي
الدعوى املرقمة  /345ب2004 /
التاريخ 2004 /8 /13
م /إعــــــــالن

تعلـن اللجنة املـركزيـة لدراسـة وحتليل العطـاءات يف وزارة البلديـات واألشغال عن وجـود مناقصـة سريـة إلنشاء
سقـائف بـأبعـاد ()90×18م عــدد ( )4يف أبي غــريب  -محــافظـة بغـداد وفق الـشـروط واملـواصفـات الفـنيــة .فعلـى
الـراغـبني بــاالشتــراك يف املنـاقـصــة من الـشـركــات العــراقيــة ذات التـصـنيف األول اإلنـشــائيـة الـصــادرة من وزارة
التخـطيط أو الـشركـات األجنبيـة بالـتنسـيق مع الشـركات العـراقيـة احملليـة ذات االختـصاص واخلـبرة احلـضور
إلــى مقـر املـديـريــة العـامــة للمــاء الكـائـن يف امليــدان /بنـايــة محـافـظــة بغـداد ســابق ـ ًا للحـصــول علـى الـشـروط
واملـواصفات الفنية لقـاء مبلغ مقداره ( )250000مائتـان وخمسون ألف دينـار عراقي غير قـابل للرد .ويتم تقدمي
العطـاء داخل ظـرف مخـتوم يـكتب علـيه اسم املنـاقصـة ورقمهـا ومحـتويـات الغالف وتـكون قـائمـة األسعـار داخل
غالف ثان مختوم من ضمن محتويات الغالف األول ويهمل يف حالة عدم تقدمي املستمسكات املدرجة يف أدناه:
. -1تقدمي هوية التصنيف األول اإلنشائي للشركات الصادر من وزارة التخطيط مجددة لعام 2004.
 -2تقدمي استشهاد من الهيئة العامة للضرائب يؤيد سالمة موقفه الضريبي وبراءة ذمته لعام 2004. - 2003
 -3تقـدمي تـأمـينـات أوليـة بـشكل وديعـة نقـديـة أو صـك مصـدق أو كفـالــة مصـرفيـة من أحــد املصـارف العـراقيـة
احلكومية بنسـبة  %4من مبلغ العطاء علـى أن ال يتجاوز ( )150مليون دينـار على أن تستكمل الشـركة التأمينات
وفق ًا للنسبة احملددة عند اإلحالة وقبل إكمال التعاقد.
 -4قائمة مفصلة باألعمال املماثلة التي قامت بتنفيذها مع ذكر اجلهة التي قامت بالعمل حلسابها.
 -5الوثائق اخلاصة بتكوين الشركة.
 -6إرفاق وصل القبض عند تقدمي العطاء.
*تزويد ممثلي الشركات التي ترسو عليهم املناقصة بكتب متضمنة تخويلهم صالحية الشراء واملراجعة.
*الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعراً.
*تتحمل الشركة التي ترسو عليها املناقصة أجور نشر اإلعالن.
*تتحمل الـشركـة التـي يحال بـعهدتـها العـمل كافـة الضـرائب والـرسوم والـتأمـني أو أية رسـوم أخرى تفـرض من
قبل الدولة.
*سيكون آخـر موعد لتقدمي الـعطاء (يوم الغلق) يف الطـابق األول إلى سكرتيـر جلنة فتح العطـاءات املركزية يف
الساعة الثانية عشرة من يوم األحد املوافق (.)2004 /9 /19

وكيــــل الوزارة للشـــــؤون الفنيــــة

إىل املدعى عليه /حسني كامل شكر
أق ــام امل ــدعـي امل ــدي ــر الع ــام ملـص ــرف ال ــراف ــديـن
إض ـ ــاف ـ ــة ل ـ ــوظــيفــته ال ـ ــدعـ ـ ــوى أعاله ض ـ ــدكــم
يطــالبكـم فيهـا بتـسـديــد مبلغ ( )135413مـائـة
وخمـسـة وثـالثني ألف ـ ًا وأربعمـائـة وثالثـة عـشـر
ديـن ــار ،مـع الف ــوائ ــد امل ـص ــرفـي ــة الـبـ ــالغ ــة %17
وجملهــوليــة محل إقــامتـكم حـسب شـرح القــائم
بـالتـبليغ تقـرر تبلـيغكم بـصحيفـتني محلـيتني
حلضور املـرافعة اجلارية بالدعوى أعاله يف /15
 2004 /9ويف حالة عـدم حضوركم أو حضور من
ينــوب عنـكم قـانـونـ ًا سـتجـرى املــرافعــة بحقـكم
غياب ًا وعلناً.

القايض
صهيب دحام مخيس

محكمة بداءة بيجي
الدعوى املرقمة  /344ب2004 /
التاريخ 2004 /8 /13
م /إعــــالن
إىل املدعى عليه /حسني كامل شكر
أقـام املدعي املـدير العـام ملصرف الـرافدين
إضـافـة لـوظـيفـته الـدعــوى أعاله ضــدكم
يطــالبكـم فيهـا بتـسـديــد مبلغ ()300000
ثالثـم ــائـ ــة ألف ديـنـ ــار وجمله ــولـيـ ــة محل
إقــامـتكـم ح ـسـب ش ــرح القــائـم بــالـتـبلـيغ
تق ــرر تــبلـيـغكـم بــصحــيفـتـني مـحلـيـتـني
حلضـور املرافـعة اجلـارية بـالدعـوى أعاله
يف  2004 /9 /15ويف حالـة عدم حـضوركم
أو ح ــض ـ ــور مــن يــن ـ ــوب ع ـنـكــم ســتج ـ ــرى
املرافعة بحقكم غياب ًا وعلناً.
القايض
صهيب دحام مخيس

