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ضحايا 
سجلت مشـرحة فالديكافكاز، املـشرحة الرئيـسية يف اوسيتيا
الشمـاليـة وليس الـوحيـدة، تسلم 349 جـثة لـضحايـا عملـية
احتجـاز الـرهــائن الـتي انـتهت يف مـدرســة بيـسالن،  وقــالت
املـــوظفـــة الـتـي طلـبـت عـــدم ذكـــر اسـمهـــا )احـصـيـنـــا حـتـــى
امـس349 جثة(. واضـافت ان )بعض اجلـثث مشـوهة بـصورة
كـبيـرة يـتعــذر معهــا علـى االقـارب الـتعــرف علــى اصحــابهـا،
لــذلك نقـوم بـاخـذ عـينــات من الـشعـر والـدم(. وكــانت اخـر
حصيلة رسمية تفيـد مبقتل 330 شخصا يف عملية احتجاز
الرهائن التي بدأت االربعاء باالضافة الى 62 من محتجزي

الرهائن.
زيارة

يـزور وزيـر الــداخليـة الـســوداني اللــواء عبـد الــرحيـم محمـد
حــسـني االردن حـــامال رســالـــة شفهـيــة الـــى العـــاهل االردنـي
امللـك عبــد اهلل الثــانـي من الــرئيـس الـســودانـي عمــر حــسن
البشير حول االوضاع يف والية دارفور الغربية.  وافادت وكالة
االنباء االردنيـة )بترا( ان وزير الداخلـية السوادني وصل الى
عمــان حــامال رســالــة شفـهيــة الــى العــاهـل االردني )تـتنــاول

االوضاع يف السودان وخاصة يف والية دارفور(.
تعاون 

اعلـن مسـؤول اسـرائـيلي ان رئـيس الـوزراء االسـرائيلـي ارييل
شـارون سيعـرض تعـزيـز التعـاون االسـتخبـاراتي مع مـوسكـو
ملـكــــــافحـــــة االرهـــــاب خـالل لقــــــائه غـــــدا االثــنــني مع وزيـــــر
اخلارجيـة الروسي سيرغـي الفروف. واكد مسـؤول يف  رئاسة
اجمللــس ان )رئـيــس الــوزراء يــريـــد مكـــافحــة االرهــاب الــذي
يـقوده اجلهـاد االسالمي العـاملي املـؤلف من مجـموعـات عدة

عبر تعزيز التعاون مع روسيا التي تلقت ضربة قاسية(.
استقالة

قـدم وزيـر داخـليـة جـمهـوريــة اوسيـتيـا الــشمــاليـة الــروسيـة
كـازبك جـانتيـيف استقـالته اثـر عمليـة احتجـاز الرهـائن يف
بيـسالن التي خلـفت قرابـة 004 قتيل علـى االقل، كمـا افادت
وكـالـة انتـرفـاكـس لالنبـاء. وقتل القـسم االكبـر من الـرهـائن
اجلـمعــة يف ظــروف ال تــزال غــامـضــة. وتــؤكــد الـسلـطــات ان
اخلـاطـفني احـدثــوا انفجــارا او اكثـر ثـم اطلقــوا النــار علـى
الرهـائن الذين حـاولوا الهـرب مما دفع القـوات الروسيـة الى

مهاجمة مدرسة بيسالن التي كانوا يحتجزون فيها.
كالب 

افــــادت االذاعــــة االســــرائــيلـيـــــة العــــامــــة ان مــيلـيـــشـيــــا مـن
املـستـوطـنني االسـرائـيليـني من مـستــوطنــة تبــوح يف شمـال
الــضفــــة الغـــربـيـــة تــسـتخــــدم كالبـــا مـتخـصـصـــة يف رصـــد
املـتفجــرات لـتفـتـيــش الــسـيـــارات الفلــسـطـيـنـيــة.  واضــافـت
االذاعــة ان امليليـشيـا التي تـطلق علـى نـفسهـا اسم )الكـتيبـة
اليهـوديــة( تعمل خـارج حـدود تبـوح علــى الطـرق واحلـواجـز

التي تقام قرب املستوطنة خالفا لتعليمات اجليش.
ويتحقـق هؤالء املستـوطنون لـيس فقط من سـيارات االفراد
الفلـسـطـينـيني وامنــا ايـضــا مـن سيــارات االسعـــاف وآليــات

االمم املتحدة.
انفجار 

قـتل شخـصــان وجــرح سـبعـــة يف انفجــار قـنـبلــة يف مــديـنــة
سـيلهـت شمــال شــرق بـنغـالدش التـي شهــدت خالل االشهــر
املــاضيـة عـددا مـن االعتـداءات،واوضح مـسـؤول يف الـشـرطـة
احمللية محفـوظ احلق ان )القنبلة انفجـرت يف منزل عامل

موسمي( خارج وسط املدينة قرب موقع عسكرية.
واشـار الى تـوقيف اربـعة اشـخاص.  وافـاد الطـبيب م.ا. سالم
يف خدمة الطـوارئ يف املستشفى اجلـامعي الطبي الى حيث
نقل اجلرحـى السبعـة ان حالـة طفل يف السـادسة مـن عمره

حرجة.  وشهدت مدينة سيلهت منذ اشهر عدة تفجيرات 
اعصار

ضــرب اإلعـصــار )فــرانــسيـس( الـســواحل الـشـــرقيــة لــواليــة
فلوريـدا األمريكيـة اجلمعة مـسببا بعـض الدمار يف املـنطقة

احملصورة بني بالم بيتش وفورت بايرس.
وتـبـلغ ســــرعــــة اإلعــصــــار وفقــــا لــتقــــديــــرات اخلـبــــراء، 165
كـيلومتـرا يف الساعـة، ومتتد قـوته لتشـمل دائرة قطـرها 140

كيلومترا من املركز.
وقد تـسبب اإلعصار يف انقطاع التيـار الكهربائي عن مناطق
يسكـنها أكـثر من مـليون أمـريكي، يف الـوقت الذي قـدرت فيه
مصـادر الصليـب األحمر عـدد األشخاص الـذين قضـوا ليلة
الـــسـبــت يف مالجـئ خــــاصــــة مبـئـتـي ألـف شخــص.وتـبــــذل
سلـطـــات الـــواليـــة جهـــودا كـبـيـــرة ملـــواجهـــة اآلثـــار الــسـيـئـــة
لإلعـصـــار، وذلك بــالـتــزامـن مع إعالن الــرئـيــس األمـــريكـي
جورج بـوش املنـاطق التـي أصابهـا اإلعصـار كمنـاطق )كوارث

كبرى(. 
حل

حث جـون قـرنق زعـيم املـتمـرديـن احلكـومـة الـســودانيـة يـوم
الـــسـبـت الــــى الـتــــوصـل حلل ســــريع لـلقــضــــايــــا املعـلقــــة يف
احملـادثـات الـراميـة الـى انهـاء احلـرب االهليــة السـودانيـة يف
اجلنـوب ملعـاجلـة أزمـة دارفـور يف غــرب البالد.وقـال قـرنق يف
مقـــابلـت اذيعـت يف شـبكـــة تلفـــزيـــون )سـي ان ان( )يف ضـــوء
الــوضـع املتــأزم جــدا يف دارفــور مـن امللح جــدا اكمــال عمـليــة
نـيفاشـا بسـرعة جـدا.( ويجري قـرنق زعيـم اجليش الـشعبي
لـتحــريــر الـســـودان وجنــاحه الــسيـــاسي احلــركــة الــشعـبيــة
لتحـريـر السـودان وممثلـون للحكـومـة السـودانيـة محـادثـات
منذ عامني يف نيفاشا بكينيا للتوصل الى اتفاق ينهي حربا

أهلية بدأت قبل 21 عاما وأدت الى قتل مليوني شخص .
استطالع

اظهـــر استــطالع للــراي نـشــرته اجلـمعــة مــؤسـســة هــاريـس
انتـراكتف ان االمـيركـيني يضعـون فرنـسا يف املـرتبـة السـابعة
عشرة بني حلفاء الـواليات املتحدة بعيدا عن املـرتبة الثامنة

التي كانت حتتلها عام 2002 . 
ويعـتبـر 70% مـن االميـركـيني ان بـريـطــانيـا تــاتي يف املــرتبـة
االولـى بـني احللفـاء تـليهـا بـالـتتــابع كنـدا )احللـيف املقـرب
51%( واسـتــرالـيــا واســرائـيل والـيــابـــان واملكـسـيك وايـطــالـيــا

وكوريا اجلنوبية واسبانيا واملانيا. 
تفاؤل

أكـد الرئـيس األمـريكـي السـابق بيل كلـينتـون أنه يشـعر بـأنه
يف حــالـــة جيــدة ومـسـتعــد إلجــراء الـعمـليــة اجلـــراحيــة يف
القلـب األسبــوع القـادم.وقــال كليـنتـون إن جــزءا من احلـالـة
التي مير بها حالـيا يرجع ألسباب وراثية بينما يرجع بعض
منهـا )للـسنـوات الـتي لـم انتـبه خاللهـا ملــا كنـت أتنــاوله من
أطعمـة.(وقال مـصدر مقـرب من كلينـتون إن األطبـاء أشاروا
إلى أن الـرئيـس السـابق، 58 عامـاً، يف حاجـة جلراحـة تغيـير

شرايني القلب.
وأشــار املصـدر إلــى خطـورة حـالــة كليـنتـون الـذي قــد يحتـاج

إلى جراحة تغيير رباعية لشرايني القلب.
مطار

عــاد مـطــار لـــوس أجنلــوس الــدولـي إلــى ممــارســة نــشـــاطه
االعـتيـادي بعــد واقعتـني منفـصلتـني دفعتـا املـســؤولني إلـى
غلقه مـؤقتـا لـدواع قـالـت متحـدثـة إنهـا ليـست علـى عالقـة
بــاإلرهــاب. وقــال املـتحــدثــة بــاسـم إدارة أمن الـنقـل آمي فــان
والـــتــــــــر )إنـــنــــــــا ال نـعـــتـقــــــــد أّن احلــــــــادثـــني عـلــــــــى عـالقــــــــة
بـاإلرهـاب.(وقـال املتحـدث إن الـواقعـة األولـى تتـعلق بتعـامل

الشرطة مع تقارير تتعلق )بشخص مثير للريبة.(
أمـا احلادث الـثاني فمـرتبط مبكـاملة تليفـونية أشـارت إلى أن
مصـباحـا كهربـائيـا يعمل بـواسطـة البطـاريات قـد انفجر يف
مـبـنـــى تـــوم بـــرادلـي الـــدولـي ممـــا أسفـــر عـن إصـــابـــة سـبعـــة

أشخاص.
ويعـــالج ثالثـــة من املـصـــابني حـــاليــا يف مــستــشفـــى دانيــال
فرميـان يف منطقة تـينيت بواليـة كاليفـورنيا. وقـال املتحدث
بـاسم املسـتشفـى أن اإلصابـات التي يعـاني منهـا األشخاص

الثالثة طفيفة.

يف احلدث العربي
والدولي

املدى / وكاالت

نشـر يف العـدد 194 ليـوم االحد 4/
9/ 2004 اعالن صـادر مـن محكمـة
ــــــدعــــــوى ــــــداءة بـــيـجـــي اعـالن ال ب
املــرقـمــة 144/ ب/ 2004 نـنــوه بــأن
ـــســــديــــده هــــو ــــوب ت املــبـلغ املـــطل
)1.300.000( ملـيـــون وثلـثـمـــائـــة
ــــــار ولــيــــس كــمــــــا ورد يف الـف ديــن
االعالن )300.000( ثلـثمــائــة الف

دينار.
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من اجل استمرار تقدمي افضل اخلدمات ملدينة بغداد ومواطنيها
والن تغـطيـة هـذه اخلـدمــات تتـحمل جــزءًا منهـا االيـرادات الـتي
تــأتـي من اجــور املـــاء ومبــالغ ايجــار االمالك العــائــدة لهــا ورســوم
املهنـة واالعالن ورسوم دور الـسينمـا وبقية الـرسوم املقـررة مبوجب
القـوانني.تـدعـو امـانـة بغـداد املـواطـنني االعـزاء إلـى تـسـديـد هـذه
املستحقات إلى الدوائـر البلدية يف جانبي الكـرخ والرصافة ودائرة
العقــارات ودوائــر مـــاء بغــداد مـن خالل قــوائـم املــسـتحقــات الـتـي
سـتوزع مـباشـرة إلى املـواطنـني من قبل مـوظفي االمـانة ونـؤكد ان
هــذه الــديـــون ستـبقــى يف ذمــة املـــدين وتـسـتحـصل مـنه بــالـطــرق

القانونية اذا تعذر استحصالها بالطرق املتاحة.
آملـني تعــاون املــواطـنني مـن اجل بغــداد اجـمل وانــظف وذلك مــا
عهـــدنـــاه مــن اهل بغـــداد وهـم يــتكـــاتفـــون مـن اجل بـنـــاء العـــراق

اجلديد.
مع حتيات امانة بغداد  

ــداد ــة بغ ــالن من امـان اعـ

اعالن
تعلن دائرة مجاري كربالء عن وجود مناقصة  حتويل تصاريف املعامل يف حي

املعملجي عن املبزل الرئيس يف املنطقة إلى اخلط الناقل الرئيس مقابل دائرة كهرباء
كربالء والغاء املبزل مبوجب جدول الكليات اخلاص باملعمل املذكور والذي ميكن

احلصول عليه من القسم القانوني يف املديرية لقاء تسديد مبلغ مقداره )25000(
خمسة وعشرون الف دينار يسدد إلى صندوق املديرية، على أن يكون املتقدم من

املقاولني من ذوي االختصاص يف تنفيذ شبكات اجملاري حصراً وممن لديهم اعمال
مماثلة ومن ذوي اخلبرة والكفاءة ومبوجب الشروط املبينة أدناه على أن يتم االطالع

على موقع العمل قبل تسعير العطاء وسيهمل أي عطاء غير مستوف للشروط
وتسلم العطاءات إلى القسم القانوني يف مديرية بلديات كربالء وأن آخر موعد

لتقدمي العطاءات هو نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد املصادف 19/ 9/ 2004 علمًا
إن مديريتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

الشروط املطلوبة:
1-صك مصدق بنسبة 4% من قيمة العطاء املقدم.

2-هوية تصنيف املقاولني.
3-قائمة باالعمال املماثلة معززة وموثقة بكتب رسمية مختومة من الدوائر الرسمية

بأعمال اجملاري فقط.
4-ان ال تتجاوز مدة تنفيذ العمل من 8 - 10 اسابيع.

5-إلزام املقاول بالعدد املقرر من العمال وباالجور اليومية  احملددة يف صيغة العقد.
مالحظة:  إن تنفيذ اعمال شبكات املاء ال يعتبر من االعمال املماثلة.

اخلبري املهندس
حممد عيل مهدي عويد

مدير جماري كربالء

تـعلن الـشـركـة العـامـة للـصنـاعـات الــورقيـة / إحـدى
تـــشكـيالت وزارة الــصـنـــاعــــة واملعـــادن عـن حـــاجـتهـــا
الستيراد اقـطاب ومربعـات كرافيتيـة لقسم التحليل
الـكهـــربـــائـي مع انـــابـيـب خـــارجـيـــة وداخلـيـــة ملـــشعل
احلـامض بالدفع النقـدي رقم املناقصة 18/ 2004 خ
ـــــــــراغــــبــــني مــــن ـــــــــى ال والـغـلـق يف 29/ 9/ 2004 فـعـل
اجملهــــزيـن املـــشــــاركــــة فــيهـمـــــا ، تقــــدمي عـــــروضهـم
وميكـنهـم احلـصـــول علـيهـمــا مـن مقــر الــشــركــة يف
الـبصـرة أو مـعمل املــستلـزمـات املــدرسيــة يف التــاجي
وايــــداع العــطـــاءات يف صـنــــدوق العــطــــاءات يف مقـــر
ـــــــــــصــــــــــــــــــــرة فـــقـــــــــــط. ـــــــب الـــــــــــــــشــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــة يف ال

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

م/ اعالن مناقصة

ذكاء عبد الكريم عيل
املدير العام

اعالن مناقصة
رقم 14/ م/ 2004       ملعمل سمنت القائم

رقم املناقصة              املواد                                                      تاريخ الغلق
14/ م/ 2004  شراء اطارات شغل فاون قياس 29.5× 29                2/ 10/ 2004

تعلـن الشـركـة العـامـة للـسمـنت العـراقيـة احـدى تـشكيالت وزارة الـصنـاعـة واملعـادن عن حـاجتهــا لشـراء )4(
اطارات شفل فاون قياس 29.5× 29 ملعمل سمنت القائم فعلـى الراغبني باملشاركة يف هذه املناقصة احلصول
علــى الشــروط املطلـوبـة من مقــر الشـركـة / الـدائـرة التجـاريـة الـواقعـة يف الـزعفـرانيـة / سعيـدة لقـاء مبلغ
مقـداره )5000( خمـسة آالف ديـنار غـير قـابل للـرد علمـاً أن موعـد الغلق سيكـون يوم الـسبت املـوافق 2/ 10/

مع حتيات2004 الساعة 2.00 ظهراً وهو آخر موعد لقبول العطاءات.... مع التقدير
الرشكة العامة للسمنت العراقية

ــه ــوي تن

شـيعت امس أولى جنـازات ضحايا
حـــصـــــــار مـــــــدرســـــــة األطفـــــــال يف
جـمهـــوريـــة أوسـيـتـيـــا الــشـمـــالـيـــة
بجـنـــوب روسـيـــا الـــذي اسفـــر عـن

مقتل 330 شخصا. 
وقال نـاطق باسـم وزارة الصحة يف
جمهـوريـة شمـال أوسـيتيـا إن أكثـر
من أربـعمــائــة شخـص آخــرين مــا
زالوا يتلقون العالج يف املستشفى،

بعضهم إصاباتهم خطيرة. 
وكـــانـت الـــسلـطـــات الـــروسـيـــة قـــد
سمحت ألقـارب الضحـايا بـالعودة
الــى مـــوقع احلـــادث بعــد يــوم مـن
مــــــداهــمـــــــة القــــــوات الــــــروســيــــــة
للمـدرسـة وهـو مـا اسفـر عـن قيـام
محتجـزي الرهائن بتفجير مبنى

املدرسة. 
وقــــد أعلـنـت الـــسلــطــــات احلــــداد
العــام ملــدة يـــومني بــدءا مـن اليــوم

االثنني. 
وكــان الــرئيـس الــروسي فـالدمييــر
بوتن قد دعا املواطنني الروس الى
الـتكــاتف ضــد مــا دعــاه الـتهــديــد
الـذي ميثله االرهـابيـون، وذلك يف
أعقاب حـادث احتجـاز الرهـائن يف

احدى مدارس جنوب روسيا. 
و اعـــتــــــــرف بــــــــوتـــني يف خــــطــــــــاب
بــــالـتـلفــــزيــــون، بــــأن الــــسلــطــــات
الروسيـة لم تكن مستعـدة ملواجهة
تلـك األزمــــــة الــتـــي اسفــــــرت عــن
مقتل ثالثـمائـة وثالثني شخـصا،

نصفهم من االطفال. 
وقال بـوتن ان مـوسكو لـم تدرك او
لــم تـــتخــــــذ اجـــــــراء فعــــــاال ضــــــد
التهـديـدات الـتي تـواجـه البالد يف
أعقاب انهيار االحتاد السوفياتي. 
وتعهــد الــرئيـس الــروسي بــاجــراء
اصــالحــــــــــــــات يف دوائــــــــــــــر األمـــــن

وقـال بوتـني )كل روسيا تـواسيكم(.
وأضـــــاف أن املـــــأســـــاة قـــــربــت بــني
جمــوع الـشـعب الـــروسي. وكــان يف
املــدرســـة عنـــد استـيالء املــسلـحني
علــيهـــــا أكــثـــــر مــن 1000 تلــمــيـــــذ
ومعلم وولي أمـر. ويف أول تصـريح
له مـنذ بـداية الـكارثـة، وعد بـوتني
بـتلقي الضحايـا املساعـدة الكاملة

لعالجهم وإعادة تأهيلهم. 
وقــال بــوتـني إن القــوات الــروسـيــة
اخلاصـة أبدت )شجـاعة( وتـكبدت
)خسـائـر فـادحـة(. وشـدد الـرئـيس
الــروسـي علــى أن اسـتخــدام القــوة
مـــن جــــــــانـــب اجلـــيــــــش لـــم يـــتـــم
الـتخـطـيـط لـه سلفـــا. وأوضح أن
)الـوضع تفـاقم بـشكل سـريع جـدا
وغـيــر مـتـــوقع(. ووصف الــرئـيــس
االمريـكي جورج بوش االحداث يف
اوسيـتيــا بــأنهــا )تــذكيــر مــأســاوي
آخـر( بـاالرهـاب. وقـال بــوش )إننـا
نسـانـد الـشعب الـروسي ونـبعث له
بتعـازينـا وصلواتـنا يف هـذا املوقف
املـــــــــروع(. وعـــبـــــــــرت كـــثـــيـــــــــر مـــن
احلكومـات العربيـة عن شجبهـا ملا

وقع من سفك للدماء. 
وعــبــــــر وزراء خــــــارجــيــــــة االحتــــــاد
االوروبــــــي يف بــــــــــــــــروكــــــــــــســل عــــــن
مواساتهم للشعب الروسي، لكنهم
قـالوا إنهـم سيطلـبون تـفسيـرا من
موسكـو السباب وقوع هـذه املأساة.
وقـــال وليــام هــورسـلي، مــراسـل بي
بي سي لـلشـؤون الـدوليـة، إن بيـان
االحتــاد االوروبـي حمـل يف طيــاته
مخــاوف لـيــس فقـط مـن أسلــوب
قــوات االمن الــروسيــة يف التعـامل
مع االزمة، وإمنا أيـضا إزاء اعتماد
مـوسكو نهج القـسوة العسـكرية يف
ـالـــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.

جـثـــــة. واليـــــزال املـئـــــات يـتـلقـــــون
االعالج يف املستشفيات. 

وتقــــول الـــسلــطــــات الــــروسـيــــة إن
جميع مخـتطفي الرهـائن، الذين
تــشـيــر الـتقــاريــر الــى أن عــددهـم
يـصل الـى 26، قــد قتلــوا يف تبـادل
اطالق الـنــار يــوم اجلـمعــة بــرغـم
االنبـاء الـســابقـة بــالقـاء الـقبـض

على بعضهم وفرار عدد منهم. 
وتقول سارة رينـسفورد مراسلة بي
بي سي يف بيسالن إن هنـاك حالة
من الـغضـب بني أقـارب الـضحـايـا
إذ يــتهـمــــون احلـكــــومــــة بــــاخفــــاء

معلومات حول أقاربهم. 
وتـقـــــــول املـــــــراسـلـــــــة إن بـعــــضـهــم
يــتــــســـــاءل حـــــول كـــيفــيـــــة قــيـــــام
اخملــتـــطفــني بـــــاالســتــيـالء علـــــى
املـــدرســــة يف املقـــام االول، كـمـــا أن
هـنــاك حــالــة اسـتـيــاء يف املــديـنــة
لعـدم حضـور بوتـني يف وقت مبـكر
مــن االزمــــــة ولعـــــدم حـــــديــثـه مع
املواطنني املتضررين من املأساة. 

غيـر أن بـوتني حـذر املـواطـنني من
الـوقـوع فـريـسـة للغـضب والــرغبـة

يف االنتقام. 

الروسية يف بالده. 
وقـال )إننا نتعامل مع إرهاب دولي
مـبـــــاشـــــر ضـــــد روسـيـــــا، يف حـــــرب
شـاملـة وحـشيـة وقـويـة تقـوم مـرارا
وتكرارا بحصد أرواح مواطنينا(. 

وأضـــاف )يجـب أن نقـيـم نـظـــامـــا
أمـنـيـــا فعــاال. ويـتعـني أن نـطــالـب
قوات األمـن لديـنا بـالتحـرك على
مــسـتـــوى يـتـنـــاسـب مع مــسـتـــوى

وحجم التهديدات اجلديدة(. 
ويقــــول مــــراسـل للـبـي بـي سـي يف
مــوسكـو ان كـلمـات بـوتـن تبـدد أي
احــتــمـــــــال يف أن يـــــــؤدي حــــصـــــــار
املدرسة يف شمال اوسيتا الى دفعه
للـــتفــــــاوض مـع االنفـــصــــــالــيــني

الشيشان. 
وكــان الــرئيـس الــروسي فـالدمييــر
بـــوتـني قـــد أصـــدر أوامـــره بـــإغالق
احلـــدود يف شـمـــال أوسـيـتـيـــا بعـــد

انتهاء العملية.  
وصــرح مــســؤولــون بـــأن محـصلــة
قــتلـــى أزمـــة الـــرهـــائـن يف شـمـــال
أوسيتـيا ارتفعت إلـى 330 شخصا،

نصفهم من االطفال 
وقــد مت الـتعــرف علــى هــويــة 200

تشييع حزين لضحايا املدرسة الروسية

اعـالن احلـداد وبــوتني تعهـد بــاصالح  االمن ..  بـوش يعـزي واوربـا تـطلب تفـسريًا 
اجلزيرة - نت

وافق الرئيـس الفرنسـي جاك شيراك
لوزير االقتصاد نيكوال ساركوزي على
الترشح لرئاسـة حزب األغلبية احتاد

احلركة الشعبية.
لكـن شيــراك اشتـرط علـى ثـانـي أهم
شخـصية يف احلكـومة االستقـالة من

منصبه منعا لتداخل املهام.
واعـتبـر املــراقبـون خـطـوة االسـتئـذان
بـــادرة لـتلـطـيف األجـــواء مـن جـــانـب
سـاركـوزي جتـاه شيـراك الـذي كـان يف
املاضي من ألد خصومه السياسيني.

وعـبــر شـيــراك يف هــذه املـنــاسـبــة عـن
دعمـه لوزيـر االقتـصاد املـعروف بـاسم
ساركـو، واعدا إياه بعدم عـرقلة مسعاه
احلزبـي من قبل )الشيراكيني( الذين
يـتمـتعـون بـنفــوذ ضخـم داخل احتـاد

احلركة الشعبية.
ويـــطـــــالــب عـــــدد مــن الــــشــيـــــراكــيــني
بـــــاســتقـــــالـــــة ســـــاركـــــوزي فـــــور إعالن
الـتــــرشح لـــرئـــاســـة احلـــزب مـن أجل
حـمــــايــــة احلـكــــومــــة مــن الفــــوضــــى
واالضــطــــراب. ومــن أشهــــر األسـمــــاء
املــرشحــة خلالفــة ســاركــوزي يف وزارة
االقــتـــصـــــاد واملـــــالــيــــــة كل مــن وزيـــــر
الـصحــة فـيلـيب دوسـت بالزي، ووزيــر
الزراعة هيـريف جيمار، ووزيـر اخلدمة

العامة رونو دوتري.
ومـــن املقــــــرر أن يـــتقــــــدم ســــــاركــــــوزي
باسـتقالته قبل وقت قليل من الثامن
والعشـرين مـن تشـرين الثـاني القـادم
موعد انعقاد املؤمتر العام للحزب، يف
مــــــا يـعلــن تــــــرشـحه رســمــيـــــــا خالل
الـــســــاعــــات الـقلــيلــــة القــــادمــــة أمــــام

امللتقى الصيفي لشباب احلزب.
ويتحـرك سـاركـوزي بـسـرعـة خلالفـة
الـرئـيس احلـالي للحـزب آالن جـوبيه

استعداداً لالنتخابات الرئاسية الفرنسية

شرياك يمهد الطريق امام وزير اقتصاده
ساركوزي لرئاسة حزب االغلبية

الــذي وضعـت املالحقــات القـضـــائيــة
حــدا ملــشــواره الــسـيــاسـي، مــسـتفـيــدا
بدعم الشيراكيني أصحاب األغلبية.

واعـتبــر اخلصـوم الـسيــاسيـون لـوزيـر
االقتـصــاد أن خــروجه مـن احلكــومــة
يزيل عقـبة من أمـامهم خلالفـة جان
بـيـيــر رافــاران الــذي تـتـــراجع أسهـمه
رغم دعـم الرئـيس شيـراك له، أو على
أقل تقـديــر خالفـته هــو شخـصيـا يف

وزارة االقتصاد.
ويـتــداول املــراقـبــون الــســـؤال الكـبـيــر
حــــول إمـكــــانـيــــة اســتعــــانــــة شـيــــراك
بـرافاران لـيقود احلكـومة علـى طريق
الـــتــــــــرويـج لـالســـتـفـــتــــــــاء اخلــــــــاص
بــالـــدستـــور األوروبي مـن اآلن وحتــى
اخلـــــريـف القــــــادم، علــمـــــا أن رئــيــــس
اجلـمهـوريـة يــرهن جــانبـا كـبيــرا من
مـــصــــــداقــيـــته بــتـــصــــــويــت الـــــشعــب

الفرنسي لصالح الدستور.
ورجحـت مـصـــادر قـــريـبـــة مـن قـصـــر
الــــرئــــاســــة أن يـتـخلــــى شـيــــراك عـن
رافــــاران لـيـــســتعـني بــــوزيــــر داخلـيــته
املقرب دومـينيك دو فيلبـان على رأس
احلكومة. ورجحت املـصادر نفسها أن
يــتــم ذلـك فـــــــور تـقـــــــدم ســـــــاركـــــــوزي

باستقالته.
ويكـــاد يجـمع املــراقـبـــون علـــى أن كال
من سـاركـوزي ودو فيلبـان همـا األوفـر
حظــا من بـني قيـادات احتـاد احلـركـة
الــــشعـبـيــــة لـلفــــوز بـتـــــرشح احلــــزب
لالنتخابـات الرئاسـية عام 2007 التي
ال يحـق لشيـراك التـرشح لهـا بعد أن
فــاز بــاملـنـصـب لــدورتـني مـتـتــالـيـتـني.
وتتحـدث التقارير عن أن شيراك يعد
دوفـيلبان -الـذي تولـى سابقـا منصب
ــــــــة- خلـالفـــتـه يف ــــــــر اخلــــــــارجـــي وزي

املنصب.
ـ ـ ـ

املدى وكاالت
نـــدد الـبـيـت االبـيــض اجلــمعـــة بـــالــضغـــوط
الـسوريـة على اجمللـس النيـابي اللبـناني بـغية
الـتـمــديــد لــواليــة رئـيــس اجلـمهــوريــة امـيل
حلـــود ووصف هـــذا الـتـصـــويـت بـــانه تــشـــويه

للدميقراطية. 
وقبـل ذلك بقليل استـخدمت وزارة اخلـارجية
االميــركيــة التعـبيـر نفـسه بـوصفهــا تصــويت
الـبرملـان اللبنـاني عـلى متـديد واليـة الرئـيس
حلـــود لـثالث سـنــــوات وفقـــا لـــرغـبـــة ســـوريـــا
وبالرغم من قرار جملـلس االمن الدولي يدين
مــــســـبقـــــا هـــــذا الــتـــصـــــويــت، بــــــانه تــــشــــــويه

للدميقراطية. 
وقــال املتحـدث بــاسم الـبيـت االبيـض سكـوت
مــــــاكلـــيالن يف بــيـــــان ان ذلـك لــيــــس نـــصـــــرا
للــدميقــراطـيــة اللـبـنــانـيــة. ان الـتـصــويـت ال
يعكــس رغبـة الـشـعب اللـبنــاني بل امـلته قـوة

احتالل. 
واتهم ماكـليالن دمشق بانهـا ضغطت وهددت
مـســؤولني لـبنــانيـني لكـي يصـوتــوا علـى هـذا

التعديل الدستوري. 
وقال ان هـذا التالعب بالـدستور اللبـناني من
قـبل قــوة خــارجـيــة سـيـبقــى مـطــروحـــا علــى

اجلدول االعمال الدولي. 
واضاف ان الواليات املتحدة تضم صوتها الى
احتجاجـات املواطـنني اللبنـانيني وتـدين هذا

التدخل يف السيادة اللبنانية. 

حتفظ مرصي- رويس.. ودمشق توثق عالقاهتا ببريوت.. واشنطن تندد.. وحلود يعتربه انتصاراً للديمقراطية
الكـئيبـة وكسـواد تلك الليلـة التـي وزعت فيـها

كلمة السر واوامر املهمة.(
ونـشــرت الـصحـيفــة )سجل شـــرف( يتـضـمن
اسـمـــاء الـنـــواب الـتــسعـــة والعــشـــريـن الـــذيـن
صــــوتــــوا بــــرفــض مــــد واليــــة حلــــود.وقــــالـت
الـصحيفـة )جمعـة حـزينـة كـانـت كتلـك التي
صـلب فـيهـا املـسـيح ويـوم جـمعـة حــزينـا كـان
امــس حـيـث صلـبـت الـــدميقــراطـيــة وكــرامــة

الناس دون ان ترف اجفان البيالطوسات.(
وصـــوت 96 نـــائـبـــا بـــاملـــوافقـــة علـــى الـتعـــديل
ـــــــــدســــتـــــــــوري بــــيــــنــــمـــــــــا تـغــــيــــب ثـالثـــــــــة. ـال ـ ـ ـ

ستـوثق عالقـاتهـا مع جـارتهـا لبـنان رغـم قرار
جمللـس االمن حذر مـن التدخـل اخلارجي يف

شؤون هذا البلد.
واســتهـــــدف القــــرار عـبـثــــا مــنع تــصــــويـت يف
الـبــرملــان اللـبـنــانـي بـتـمــديــد واليــة الــرئـيـس
اللبـناني امـيل حلود املـدعوم من سـوريا ثالث
سـنــوات أخـــرى بعــد انـتهــاء واليـته احلــالـيــة
ومــــدتهـــا سـت سـنـــوات يف نـــوفـمـبـــر تــشـــريـن

الثاني.
وابلغ احـمــد احلــسـن وزيـــر االعالم الــســوري
مؤمتـرا صحفيا ان االمر االكثـر أهمية هو ان
تـسير )العالقـات االخويـة السوريـة اللبنـانية(
علــى طـــريق مــزيــد مـن الـتعــاون والـتـنــسـيق
واالنــسجــام.وقــال احلــسـن ان ســوريــا تـــأسف
لـــرضـــوخ مـجلــس االمـن لــضغــط الـــواليـــات
املتـحدة والتدخل يف الشؤون الـداخلية لدولة
ذات سيــادة. ووصـمت ســوريــا القــرار بــالفـشل
لــتــمـــــريـــــره بـــــاحلـــــد االدنـــــى املــــطلـــــوب مــن

االصوات.
امـا اللبنـانيـة فقد اعـرب يف افتـتاحـياتهـا يوم
الـسـبت عـن االسف لقـــرار البــرملــان اللـبنـــاني
مبـد واليـة الــرئيــس اميل حلـود املـدعــوم من
سـوريا على الـرغم من اعتراضـات شديدة من
جــــانـب واشـنــطـن واالمم املــتحــــدة.وجــــاء يف
مقــال جبــران التـويـني املـديـر العـام جلـريـدة
النهـار يف صـفحتهـا االولـى )يـا لهــا مصـادفـة
حـتـــى الــطقـــس كـــان اســـود كـــوجـــوه الـنـــاس

ردود الفعل الــرسـميــة لـلحكــومــة اللـبنـــانيــة،
وذلك يف اشـارة الى رفض احلكـومة اللبنـانية
تدخل مجلس االمن يف شان داخلي لبناني. 
واضـاف ابــو الغـيط ان الــرد علـى هــذا القـرار
جـاء مـن خالل البـرملـان اللـبنـاني الـذي وافق
بـاغلبية كبيرة على تعـديل الدستور اللبناني.
ومن جهته قـال الفروف، الـذي امتنعت بالده
عـن التصـويت علـى القـرار يف مجلـس االمن،
ان لـبـنـــان قــــادر علـــى ان يـنــظـــر يف مــســـائـله
الـــداخلـيـــة بــشـكل مــســتقل، امـــا بخـصـــوص
العالقـات اللبنانيـة السوريـة فهناك اتفـاقيات
حتددهـا كما ان موضـوع تواجد قـوات اجنبية
يف لــبــنـــــان او خــــــروجهـــــا مــنـه يجــب ان يــتــم
االتفــــــاق علـــيه مــن خـالل املفـــــاوضـــــات بــني

دمشق وبيروت.
من جــانـبهــا قـــالت ســوريــا يــوم الــسبـت انهــا

من جـانبه رأى الـرئـيس الـلبنـانـي اميل حلـود
الـذي مــددت واليتـه ثالث سنـوات الـسـبت، ان
الـــنقـــــاش الــــســيـــــاســـي العــنـــيف الــــــذي رافق
الـتـمــديــد له هــو مـن صلـب طـبـيعــة الـنـظــام
الـــدميـــوقـــراطــي اللـبـنـــانـي، مــشـيـــرا الـــى ان

اجلميع منتصر.
هذا وأكـد وزيرا اخلـارجيـة املصـري احمـد ابو
الغيـط والروسي سـيرغي الفـروف حتفظـهما
علــى قــرار مجلــس االمن حــول لـبنــان الــذي
يطـالب بـسحب جـميع القـوات االجـنبيـة من
لبـنان مـن دون تاخـير وبـان تكـون االنتخـابات
الـرئـاسيـة املقبلــة يف لبنـان حـرة ونـزيهـة ومن

دون تدخل اجنبي. 
وقـال ابـو الغـيط يف مـؤمتـر صحـايف مـشتـرك
مـع نظيـره الــروسي ان مصـر كـانـت تفضل اال
يتنـاول مجلـس االمن هـذا املـوضـوع يف ضـوء

تداعيات قرار مجلس االمن وتعديل الدستور اللبناني
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