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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

القاعدة اإىل الع�شوائيًة 
وبن الدن اىل الن�شيان 
بينت ر�سالة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الأخرية، واملوجهة 
و�سعيف  منهك  رجل  عن  �سادرة  اأنها  الأمريكي،  ال�سعب  اإىل 
ت��وؤرق��ه امل��ط��اردة ، ويبحث ج��اه��دًا ع��ن خم��رج وط��وق جناة، 
كان ذلك وا�سحًا وهو يرجو ال�سعب الأمريكي اأن ي�سغط على 
هجمات  وقف  مقابل  واأفغان�ستان،  العراق  حرب  لإنهاء  قادته 
القاعدة، التي خرجت عن اللتزام بتوجيهاته اليومية، واإن مل 
تتنكر لأفكاره الظالمية املت�سنجة واملت�سددة، وكان وا�سحًا اأن 
ر�سالته يف ذكرى )غزوة نيويورك(  تربز نهجًا خمتلفًا ن�سبيًا، 
خلت  وقد  اأيلول،  لهجمات  تربيريًا  واجتاهًا  حتوًل  هناك  واأن 
من التهديد، وتو�سح ذلك بتاأكيده اأن العتداءات نفذت ردًا على 
يف  ما  اأب��رز  وك��ان  اأخ��رى،  ومظامل  لإ�سرائيل  الأمريكي  الدعم 
اأن بن لدن، وعلى غري العادة  مل يحي من قاموا  تلك الر�سالة 

مبهاجمة الربجني ومل يقل اإنه يفخر بهم.
خطاب  من  يومًا  ع�سرين  بعد  اأت��ت  ال�سوتية،  لدن  بن  ر�سالة 
فيه  ركز  ال��ذي  الظواهري،  اأمي��ن  القاعدة  يف  الثاين  امل�سوؤول 
تلقوا  الذين  الباك�ستانيني،  القاعدة  منت�سبي  �سد  احلرب  على 
الدعاء  حجم  ومن  القراآنية  الآي��ات  من  هائاًل  كمًا  اخلطاب  يف 
والدعوة اإىل وحدة ال�سف الداخلي، ويوؤ�سر ذلك اأن ال�سربات 
هناك،  القاعدة  و�سع  على  �سلبًا  تنعك�س  باك�ستان  �سمال  يف 
على  املبا�سر  لتاأثريها  القاعدة  قيادة  فقدان  اإىل  يوؤ�سر  مثلما 
ذلك  العامل، ولعل  اأنحاء  املنت�سرة يف  قواعدها  اأنه  ما يفرت�س 
مع  لهجة تخاطبه  لتغيري  بن لدن  التي دعت  الأ�سباب  اأهم  من 
اأعلى ال�سجرة التي وجد نف�سه  الغرب، والنزول ولو قلياًل من 

معلقًا فوقها بعد غزوة نيويورك.
منت�سبي  بع�س  ب��ني  الج��ت��ه��اد  يف  اخ��ت��الف��ات  �سك  ول  ه��ن��اك 
ال��ق��اع��دة وق��ي��ادت��ه��ا، وه��ي اخ��ت��الف��ات ناجمة ع��ن واق���ع البعد 
الفكري، الناجم عن تباعد امل�سافات، وعدم توفر اأجواء اإيجابية 
للنقا�س وتبادل الراأي، وعن اختالف البيئة بني كل قطر واآخر 
من الأقطار التي تن�سط فيها خاليا القاعدة التي مل تعد بحاجة 
اأمورها، والقيام مبا تظن  ل لبن لدن ول للظواهري لرتتيب 
تنظيم  بني  وا�سحًا  التباين  كان  ولذلك  لظروفها،  الأن�سب  اأنه 
القاعدة يف العراق وبني قيادته املفرت�سة يف جبال تورا بورا 
وكهوف اأفغان�ستان، وهي قيادة لهثت ملتابعة جنون الزرقاوي 
الذي اختطف الأ�سواء فتجمع من حوله الأكرث تطرفًا وانغالقًا 
على  تاأثري  اأي  لأفغان�ستان  يعد  ومل  وظالمية،  وعنفًا  ودمويًة 

تفلت قاعدة العراق ودولتها الإ�سالمية. 
احل�سار املفرو�س على بن لدن، وحالته ال�سحية، �ستوؤدي اإىل 
انكفاء دوره العاملي الذي حلم به، و�سيظل مكتوبًا يف تاريخه 
الإ�سالم،  ا�سم  زورًا  يحمل  ال��ذي  ل��الإره��اب  العنان  اأطلق  اأن��ه 
منت�سبو  ظلمًا  اأزهقها  التي  الأرواح  اآلف  رقبته  يف  و�ستظل 
اأيلول  هجمات  بعد  خالياه  انت�سرت  الذي  الع�سوائي  التنظيم 
الإرهابية يف نيويورك، التي اأدت بدورها اإىل احتالل العراق 
دكتاتورية  من  تخل�سوا  العراقيني  اأن  �سحيح  واأفغان�ستان.. 
طالبان  ا�ستبداد  م��ن  تخل�سوا  الأف��غ��ان  واأن  الدموية  ���س��دام 
ورجعيتها وانغالقها، لكن ذلك مت باأثمان باهظة دفعها مواطنو 

البلدين من دماء اأبنائهما.
راهن تنظيم القاعدة اأنه �سيوا�سل النت�سار بني الطبقات الدنيا 
يف العامل الإ�سالمي، ليتم ا�ستغالل ذلك من قبل بع�س الفا�سلني 
�سيا�سيًا، ومن التنظيمات التي رفعت رايات الإ�سالم قبله، ومل 
اأنه  لدن  اب��ن  وراه��ن  اإليها،  تطمح  كانت  التي  النتائج  حتقق 
يتوهم قيادته خلاليا تنظيمه رغم ظروف تنقله الدائم، وانقطاع 
بالرتاجع  �سخ�سيًا  هو  ب��داأ  التي  باأفكاره  باملوؤمنني  ات�ساله 
نتائجها  )انت�سارات(  من  حققه  مبا  مكتفيًا  عنها،  التدريجي 

وا�سحة على العامل الإ�سالمي، الذي يدعي الدفاع عنه.

خ���������ارج �حل�������دود

وز�رة �ل�سناعة و�ملعادن

ال�شركة العامة لل�شمنت ال�شمالية
رقم �ملناق�سة: �عادة �عالن �ملناق�سة )31/ م/ �ش �ش م - 2009/4( - حملية

عنو�ن �ملناق�سة: جتهيز قطع غيار للناقل �حلديدي �ملغذي للك�سارة ملعمل �سمنت �سنجار
�عالن

تدع���و ال�سرك���ة املقاولني من ذوي اخل���ربة والخت�سا�س لال�س���رتاك يف املناق�سة اعاله مراجع���ة مقر ال�سركة 
الكائ���ن يف املو�س���ل � �سارع الكورني�س او مكتب ال�سركة يف بغداد الواق���ع يف بناية ال�سركة العامة لل�سناعات 
القطني���ة )دائ���رة البيع املبا�سر �سابقًا( للح�سول على اوراق املناق�س���ة لقاء مبلغ قدره )50000( خم�سون الف 
دين���ار غري قابل للرد وتودع العط���اءات يف �سندوق العطاءات يف مقر ال�سركة مبوع���د اق�ساه ال�ساعة الثانية 
ع�س���رة ظه���رًا لي���وم 2009/11/1 ويقدم العط���اء بثالثة ظ���روف خمتومة ومثب���ت عليها ا�س���م ال�سركة ورقم 

املناق�سة وا�سم املادة الول فني والثاين جتاري والثالث للم�ستم�سكات املطلوبة وت�سمل:-
1- �سه���ادة تاأ�سي����س ال�سركة او هوية احت���اد مقاولني او هوية جتارة. 2- تاأمين���ات اولية بن�سبة 1% من مبلغ 
العط���اء ب�س���ك م�سدق او خطاب �سم���ان مثبت عليه عبارة )تاأمين���ات اولية للمناق�سة..( ويك���ون با�سم املدير 
املفو����س م���ن م�سرف عراقي معتم���د. 3- تقدمي تاأمينات 5% من قيم���ة العقد ل�سمان ح�س���ن التنفيذ على �سكل 
خط���اب �سم���ان او �س���ك م�سدق �سادر م���ن م�سرف عراق���ي معتمد بعد ر�س���و املناق�سة وا�سدار ام���ر الحالة. 
4- كت���اب ب���راءة الذمة او ع���دم ممانعة من الهيئة العام���ة لل�سرائب لعام )2009(. 5- و�س���ل �سراء املناق�سة. 

6- يهمل اأي عطاء غري م�ستوف لل�سروط اعاله.
علم���ا ب���ان: - ال�سرك���ة غري ملزم���ة بقبول اأوط���اأ العط���اءات. - يتحمل من تر�س���و عليه املناق�سة اج���ور الن�سر 

والعالن )الخري(.
م. �ملدير �لعام  

�شركة ناقالت النفط العراقية
اإعالن متديد غلق املناق�شات 2009/6 – 2009/7– 2009/8 

اإحلاقا باإعالناتنا املن�سورة يف جريدة ال�سباح – الزمان – املدى تقرر متديد فرتة غلق املناق�سات وكما ياأتي :-

رقم ت
تاريخ الغلق اجلريدة والعدد وتاريخ الن�سراملناق�سة

القدمي
تاريخ الغلق 

اجلديد

ال�سباح العدد 1777 يف 2009/9/16 – الزمان العدد3399 12009/6
2009/9/272009/10/6يف2009/9/15 – املدى العدد 1608 يف 2009/9/15 

ال�سباح العدد 1775 يف 2009/9/14 – الزمان العدد  3395 22009/7
2009/9/292009/10/7يف 2009/9/10 – املدى العدد 1604 يف 2009/9/10 

ال�سباح العدد 1777 يف 2009/9/16 – الزمان العدد3399 32009/8
2009/9/272009/10/8يف2009/9/15 – املدى العدد 1608 يف 2009/9/15 

ماعل� ريدمل� 

تنـويــه
بالعدد  �سهوا  ورد 
بتاريخ   )1611(
 2 0 0 9 /9 /1 9
م��ن��اق�����س��ة رقم  ع���ن 
 2009  -  )69(
)اع����������ادة اع������الن( 
وزارة  اىل  التابعة 
وال�سكان  العمار 
)�����س����رك����ة اآ�����س����ور 
للمقاولت  ال��ع��ام��ة 
حيث  الن�����س��ائ��ي��ة 
ذك�����ر اخ�����ر م��وع��د 
العطاءات  ل��ق��ب��ول 
خطاأ   2009/9/4
هو  وال�������س���ح���ي���ح 
لذا   2009/10/4

اقت�سى التنويه.

�سنعاء/ �ف ب
ان  بر�س  فران�س  لوكالة  ع�سكرية  م�سادر  افادت 
ام�س  حمتدمة  زالت  ما  اليمن  �سمال  يف  املعارك 
يف  �سفيان  وح��رف  �سعدة  جبهتي  على  الثنني 
�سمال اليمن ولكن دون اعطاء ح�سيلة لل�سحايا 
معارك  يف  الطرفني  من  قتيال   68 �سقوط  غ��داة 

الحد.
"الق�سف  ان  م��ي��داين  ع�����س��ك��ري  م�����س��در  وق����ال 

ب�سكل  م�سريا  كذلك"  اجلوية  والغارات  م�ستمر 
كلم   240 بعد  على  �سعدة  حم��وري  اىل  خا�س 
�سمال �سنعاء وحرف �سفيان على بعد �سبعني كلم 

�سمال �سنعاء.
ح�سيلة  حت��دي��د  امل�����س��در  با�ستطاعة  ي��ك��ن  ومل 
ان  علما  الثنني،  اليوم  الدائرة  املعارك  ل�سحايا 

حدة املعارك ارتفعت يف اليام الخرية.
دارت  التي  امل��ع��ارك  ان  اىل  اآخ��ر  م�سدر  وا���س��ار 

وع�سرة  م��ت��م��ردا   58 مقتل  ع��ن  ا���س��ف��رت  الح���د 
ع�سكريني حكوميني.

وا�سار هذه امل�سدر اىل ان 15 قتيال بني املتمردين 
يف  �سقطوا  قد  الع�سرة  الع�سكريني  اىل  ا�سافة 
منطقة حرف �سفيان.  ويف حرف �سفيان اي�سا، 
على  ال�سيطرة  م��ن  احلكومية  ال��ق��وات  متكنت 
مثل  اخ��رى  مواقع  خ�سرت  بينما  املواقع  بع�س 
مكثف  جوي  لق�سف  تعر�س  الذي  امل��درج  موقع 

الحد، بح�سب احد امل�سادر الع�سكرية.
ويف �سعدة، افاد �سهود عيان ان الطريان ق�سف 
منطقة مران لليوم الثالث على التوايل، علما ان 

24 متمردا قتلوا يف هذه املنطقة الحد.
اىل ذلك افاد م�سدر ع�سكري ان 17 متمردا اخرين 
قتلوا يف العقال على م�سارف �سعدة، وهو منطقة 
كمنطلق  امل�سدر  بح�سب  املتمردون  ي�ستخدمها 

ل�سن هجماتهم على حمافظة �سعدة.

ان  بر�س  فران�س  لوكالة  ع�سكري  م�سدر  وذك��ر 
منزل  مهاجمة  ح��اول��وا  املتمردين  من  جمموعة 
حمافظ �سعدة ح�سن املناع ال ان حرا�س املحافظ 

�سدوا الهجوم وقتلوا متمردين اثنني.
املا�سي  اب  ال�سراع جمددا يف 11  انفجر  وكان 
بني القوات احلكومية واملتمردين احلوثيني يف 
ما بات يعرف ب "احلرب ال�ساد�سة" �سمن النزاع 

امل�ستمر بني الطرفني منذ العام 2004.
املركزية  ال�����س��ل��ط��ة  ب��ني  امل��واج��ه��ات  وا���س��ف��رت 
م��ق��ت��ل اللف يف ���س��ع��دة يف  ع��ن  وامل��ت��م��ردي��ن 

ال�سنوات الخرية.
فرع  وه��م  الزيديني  املتمردين  ال�سلطات  وتتهم 
على  بايران وباحل�سول  بالرتباط  ال�سيعة،  من 
دعم منها، كما تتهمهم بال�سعي اىل اعادة المامة 
الذي   1962 عام  انقالب  بها  اطاح  التي  الزيدية 
املتمردون  وينفي  اليمن  يف  اجلمهورية  ار�سى 

هذه التهم.
حذر  �سالح  عبدالله  علي  اليمني  الرئي�س  وكان 
�ستوا�سل معركتها �سد  ان احلكومة  ال�سبت من 

املتمردين احلوثيني ل�سنوات اذا اقت�سى المر.
عيد  ع�سية  املتمردين  على  احلكومة  وعر�ست 
ابرزها  �سروط  مقابل  النار  لط��الق  وقفا  الفطر 
يف  للتمرت�س  ح��دا  وي�سعوا  القتال  يوقفوا  ان 
الذي  ال�سالح  �سيما  ل  ال�سالح  وي�سلموا  اجلبال 
القوات احلكومية ا�سافة اىل  ا�ستولوا عليه من 

الفراج عن ا�سراهم الع�سكريني واملدنيني.
يف حني و�سل اىل عمان خم�سة جرحى مينيني 
يزيد  ما  منذ  املندلعة  ال�ستباكات  يف  اأ�سيبوا 
اليمنية  ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة  ب��ني  ���س��ه��ري��ن  ع��ن 
واملتمردين احلوثيني. ونقلت �سحيفة الد�ستور 
ام�س الثنني عن ال�سفري اليمني يف عمان ح�سني 
اأربعة من اجلرحى يف  طاهر بن يحيى قوله ان 
عبارة  اإ�ساباتهم  اأن  مبينا   ، حالة �سحية حرجة 

عن طلقات يف الدماغ قد توؤدي اإىل ال�سلل.
وتوقعت ال�سحيفة و�سول عدد اآخر من اجلرحى 
القليلة  الأي��ام  خالل  الأردن  يف  للعالج  اليمنيني 
املقبلة. وكان الرئي�س اليمني علي عبد الله �سالح 
انه ل تراجع عن احل��رب يف  اأك��د قبل يومني  قد 
�ست  اأو  خم�س  ت�ستمر  قد  املعركة  وان   ، �سعدة 
ال�ست  بالنقاط  املتمردون  يلتزم  مل  ما  �سنوات 
التي حددتها احلكومة لوقف اإطالق النار ووقف 

املعارك.

معارك اليمن متوا�شلة �شد احلوثيني .. و�شقوط قتلى من الطرفني

�لقد�ش / �لوكاالت 
ام�س  ال�سرقية  القد�س  اىل  الهدوء  عاد 
الث��ن��ني غ���داة امل��واج��ه��ات ال��ت��ي دارت 
ال�سرائيلية  وال�سرطة  فل�سطينيني  بني 
وادت اىل �سقوط ع�سرات اجلرحى من 
بعد  ابوابها  املتاجر  وفتحت  الطرفني. 
احتجاجا  اعلن  الح��د  جت��اري  ا�سراب 
ال�سرائيلية  ال�����س��رط��ة  ت���دخ���ل  ع��ل��ى 
وكانت  الق�����س��ى.  م�����س��ج��د  ب��اح��ة  يف 
�سباح  ان��دل��ع��ت  الوىل  ال���س��ت��ب��اك��ات 

 150 ر�سق  اذ  امل�سجد  باحة  يف  الح��د 
م�سلما باحلجارة جمموعة من امل�سلني 
ال��ذي��ن اتوا  ق��ول��ه��م،  ال��ي��ه��ود، على ح��د 
ال�سرطة  واك����دت  ال���س��ت��ف��زاز.  ب��ه��دف 
املجموعة  ان  جهتها  م��ن  ال�سرائيلية 
الوقف  ان  غري  �سياح.  من  موؤلفة  كانت 
ال�سالمي كان ا�ستكى من ايام عدة من 
مت�سددين  قوميني  ا�سرائيليني  زي��ارة 
واجهت  ال�سرقية  القد�س  ويف  للموقع. 
جمموعة من ال�سبان الفل�سطينيني قوى 

احياء  يف  بكثافة  انت�سرت  التي  الم��ن 
باحلجارة،  ور�سقوهم  القدمية  املدينة 
فردت قوى المن بالقاء قنابل �سوتية. 
ع�سرة  �سقوط  عن  املواجهات  وا�سفرت 
فيما  املتظاهرين  �سفوف  يف  جرحى 
ا���س��ي��ب 17 ع��ن�����س��را م��ن ق���وى الم��ن 
بجروح طفيفة. واعلنت قوى المن يف 

وقت لحق انها اوقفت 11 �سخ�سا.
الفل�سطينية  ال�سلطة  اتهمت  جهتها  من 
ال�سلطات  ع��ب��ا���س  حم��م��ود  ب��رئ��ا���س��ة 

ال�سرائيلية بارتكاب "جرمية" ت�ستدعي 
تدخل طارئ لال�سرة الدولية حمذرة من 
م�ساعي  "تقو�س  العمال  هذه  مثل  ان 
فل�سطينية  دولة  وان�ساء  ال�سالم  ار�ساء 

م�ستقلة عا�سمتها القد�س ال�سرقية".
"اجلرمية  التي دانت  اما حركة حما�س 
م�سريات  ن��ظ��م��ت  ف��ق��د  ال�سهيونية" 
فيها  �سارك  غ��زة  قطاع  يف  احتجاجية 
مع  الح����داث  ه���ذه  وت��زام��ن��ت  اللف. 
منذ  ال��غ��ف��ران  بعيد  ا���س��رائ��ي��ل  اح��ت��ف��ال 

لل�سوم  ي��ك��ر���س  ال����ذي  الح����د  م�����س��اء 
ا�سيب  اخ����رى  ج��ه��ة  م���ن  وال�������س���الة. 
ف�سطينيان بجروح الثنني جراء ق�سف 
املغازي  خميم  �سرق  ا�سرائيلي  مدفعي 
م�سدر  اف��اد  ما  على  غ��زة،  قطاع  و�سط 

طبي فل�سطيني.
املدير  ح�سنني  معاوية  الطبيب  وق��ال 
القطاع  يف  والطوارئ  لال�سعاف  العام 
عمرها  فتاة  "ان  بر�س  فران�س  لوكالة 
اليوم  �سباح  ا�سيبا  و�سقيقها  عاما   17

قذيفة  �سقوط  اث��ر  ب��ج��روح  )الث��ن��ني( 
دب��اب��ة ا���س��رائ��ي��ل��ي��ة اط��ل��ق��ت م��ن �سرق 
املغازي و�سط قطاع غزة على منزلهما" 

وا�سفا جروحهما ب"متو�سطة ".
املقاومة  ك��ت��ائ��ب  اع��ل��ن��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
الدميقراطية  للجبهة  التابعة  الوطنية 
ل��ت��ح��ري��ر ف��ل�����س��ط��ني م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا عن 
ا�سرائيلي  ع�سكري  جيب  ا���س��ت��ه��داف 
املغازي  خميم  �سرق  القذائف  من  بعدد 

و�سط قطاع غزة.

غــزة تق�شف  ــرائــيــل  وا�ــش ال�شرقية  الــقــد�ــس  اإىل  الــهــدوء  ـــودة  ع

تون�ش / �لوكاالت 
اأ�سبح مر�سح حزب التكتل الدميقراطي 
من اأجل العمل واحلريات م�سطفى بن 
جعفر خارج �سباق الرئا�سة يف تون�س، 
الد�ستوري  امل��ج��ل�����س  رف�����س  ب��ع��دم��ا 
لأحكام  "ا�ستنادا  تر�سحه  قبول  الأح��د 

ا�ستثنائية يف الد�ستور".
ردا  تلقيه  لل�سحفيني   بن جعفر  واأك��د   
من املجل�س برف�س مطلبه الذي تقدم به 
يعتقد  ك��ان  وق��ت  يف  املا�سي  اخلمي�س 
على  للمناف�سة  تر�سحه  ب�سحة  ف��ي��ه 
الك�سف  رف�س  لكنه  الرئا�سة.  من�سب 
عن موقفه اإزاء هذا الرف�س على الفور.

مر�سح  على  املجل�س  واف��ق  املقابل  يف   

الدميقراطي  ال���د����س���ت���وري  ال��ت��ج��م��ع 
العابدين بن علي  الرئي�س احلايل زين 
)73 عاما(، كما قبل تر�سيح ثالثة زعماء 
معار�سني، هم مر�سح الوحدة ال�سعبية 
ومر�سح  ع��ام��ا(،   51( بو�سيحة  حممد 
اأحمد  الوحدوي  الدميقراطي  الحت��اد 
حركة  ومر�سح  عاما(،   51( الإينوبلي 

التجديد اأحمد اإبراهيم )63 عاما(.
 وي���رتاأ����س زع��ي��م ال��ت��ك��ت��ل ح��زب��ه منذ 
يثبت  مل  لكنه   ،1994 ع���ام  تاأ�سي�سه 
�سمحت  بعدما  اإل  للحزب  عاما  اأمينا 
الأول  م��وؤمت��ره  بعقد  للحزب  ال�سلطة 
منذ اأرب��ع��ة اأ���س��ه��ر ف��ق��ط، وه��و م��ا دفع 
تر�سحه،  لرف�س  الد�ستوري  املجل�س 

ح�سب احل���داد.  وب���راأي اح��د املحللني 
باأن  اأق���ر  "املجل�س  ف���اإن  ال�سيا�سيني  
انتخاب الأمني العام للحزب ل يكون اإل 
عرب املوؤمتر الوطني بينما مل يعقد حزب 
التكّتل موؤمتره الأول اإل هذا ال�سيف"، 
اإىل  يتجه  مل  "املجل�س  اأن  واأو����س���ح 
حزب  اإليه  ذهب  الذي  التاأويل  م�سايرة 
لالأمانة  زع��ي��م��ه  ان��ت��خ��اب  ب���اأن  التكتل 
عند  احل��زب  هياكل  قبل  من  مت  العامة 
التون�سي  الربملان  وك��ان  التاأ�سي�س".  
-الذي يهيمن حزب التجمع الد�ستوري 
ال�189-  مقاعده  من   %80 على  احلاكم 
ا�ستثنائي  ت��ع��دي��ل  ع��ل��ى  ����س���ادق  ق���د 
للف�سل 40 من الد�ستور األغى قيدا باأن 

مل  لكنه  برملانيا،  ممثال  احل��زب  يكون 
لأمناء  اإل  لالنتخابات  بالرت�سح  ي�سمح 
املنتخبني واملبا�سرين ملهامهم  الأحزاب 
ملدة ل تقل عن عامني متتابعني. وتقول 
احلكومة اإن هذا التعديل يتيح لأحزاب 
املعار�سة غري املمثلة يف الربملان فر�سة 
النتخابات  ل���س��ت��ح��ق��اق��ات  ال��رت���س��ح 
اأحزاب  ثالثة  لكن  العام.  الرئا�سية هذا 
معار�سة )احلزب الدميقراطي التقدمي 
ال��ع��م��ل واحلريات  اأج���ل  م��ن  وال��ت��ك��ت��ل 
هذا  ب�سدة  رف�ست  التجديد(  وح��رك��ة 

التعديل وعدته "غري د�ستوري".
الدميقراطي  احل����زب  م��ر���س��ح  وك����ان   
جنيب  اأحمد  البارز  املعار�س  التقدمي 

�سباق  من  ان�سحابه  اأعلن  قد  ال�سابي 
النتخابات  قانون  وا�سفا  النتخابات 
ويهدف  امل��ق��ا���س  ع��ل��ى  "مف�سل  ب��اأن��ه 

لإق�سائه من دائرة ال�سباق".
العام  الأم��ان��ة  ي��ت��وىل  ال�سابي  وك���ان   
اأن  قبل  التقدمي  الدميقراطي  للحزب 
للم�سوؤولة   2006 ع���ام  عنها  يتخلى 
الأوىل للحزب حاليا مّية اجلريبي، وهو 
لالنتخابات  الرت�سح  �سرعية  اأفقده  ما 

وفقا لالأحكام ال�ستثنائية.
 ويرجح املراقبون فوزا �ساحقا للرئي�س 
يرت�سح  ال��ذي  علي  ب��ن  العابدين  زي��ن 
توليه  م��ن��ذ  ل��ل��رئ��ا���س��ة  خام�سة  ل����دورة 

ال�سلطة عام 1987.

ــة  الــتــونــ�ــشــيــة ــش ــا� ــرئ ــل ــح ل ــي ــش ــر� ــس مـــن ال ــار� ــع ــعــاد م ــب ــت ــش ا�

 bbc / جوبا
لتحرير  ال�سعبية  للحركة  ال��ع��ام  الم���ني  اأم���وم  ب��اق��ان  اأك���د 
الدويل  للمجتمع  تو�سيات  هناك  �ستكون  اأن��ه  ال�����س��ودان 

وجريان ال�سودان لحالل ال�سالم �سادرة عن موؤمتر جوبا.
ح�سد  امكانية  اإىل  ال�سحفيني   مع  ات�سال  يف  ام��وم  ومل��ح 
ال�سالم  بناء  يف  ال�سوداين  ال�سعب  "لق�سية  ال��دويل  الدعم 

وحتقيق الدميقراطية".
اأوىل  متهيدية  جل�سة  بعد  الح��د  ام��وم  ت�سريحات  وتاأتي 
لتحرير  ال�سعبية  احل��رك��ة  ل��ه  دع���ت  ال���ذي  ج��وب��ا  مل��وؤمت��ر 

ال�سودان.
ال�سودانية  ال�سيا�سية  الح���زاب  من  ع��دد  امل��وؤمت��ر  وي�سهد 
املعار�سة بينها حزب الأمة القومي برئا�سة ال�سادق املهدي 
واحلزب  الرتابي  ح�سن  برئا�سة  ال�سعبي  املوؤمتر  وح��زب 
حزب  قاطعه  بينما  نقد،  ابراهيم  حممد  برئا�سة  ال�سيوعي 
عمر  ال�سوداين  الرئي�س  بقيادة  احلاكم  الوطني  امل��وؤمت��ر 

الب�سري.
وقال اموم اإن الحزاب املجتمعة اتفقت على خم�سة حماور 
رئي�سية يتم تداولها يف املوؤمتر الذي ي�ستمر حتى الثالثاء 
القت�سادية،  الزم��ة  الدميقراطي،  التحول  ال�سالم،  وه��ي 
مع  اخلارجية  والعالقات  الجتماعي،  والتعايف  امل�ساحلة 

القليم واملجتمع الدويل.
اعرتا�سات  �ساحبتها  جوبا  موؤمتر  لقامة  الدعوة  وكانت 
باأنه  و�سفه  ال��ذي  احلاكم  الوطني  امل��وؤمت��ر  ح��زب  قبل  من 

لالنقاذ". "حماكمة 
املهدي  م��ن��دور  الوطني  امل��وؤمت��ر  ال��ق��ي��ادي يف ح��زب  وق���ال 
ردا،  نتلق  مل  لكننا  املوؤمتر  يف  للم�ساركة  �سروطا  "و�سعنا 

لذلك قررنا مقاطعته".
ونفى اموم النباء تقارير ترددت عن اأن موؤمتر جوبا ي�سكل 
حتالفا معار�سا للموؤمتر الوطني، م�سيفا "هو لي�س موؤمتر 

خللق اأي حتالفات �سد اأي جمموعة اأخرى".

وك���ان ال�����س��ادق امل��ه��دي وح�����س��ن ال��رتاب��ي ق��ام��ا بزيارتني 
منف�سلتني اإىل جوبا يف اأيلول احلايل حيث اأجريا مباحثات 
مع الفريق �سلفا كري ميارديت رئي�س احلركة ال�سعبية النائب 

الأول لرئي�س اجلمهورية.
للم�ساركة  املدعوة  الحزاب  عن  يتخلف  مل  اأنه  اأموم  وتابع 
م�سيفا  الحت���ادي،  واحل��زب  الوطني  املوؤمتر  ح��زب  �سوى 

لين�سموا". بهم  الت�سال  على  ال�سيا�سية  القوى  "اتفقت 
حول   2011 عام  اج��راوؤه  املزمع  ال�ستفتاء  قانون  وح��ول 
تقرير م�سري جنوب ال�سودان، اأكد اموم اأن املوؤمتر �سيتناول 
هذه الق�سية، م�سريا اإىل �سرورة اأن يتم ال�ستفتاء "ح�سب 

اتفاقية ال�سالم واأن يحرتم قرار �سعب جنوب ال�سودان".

موؤمتر جوبا يف ال�شودان ي�شدر تو�شياته 
الحالل ال�شالم

بريوت/ �لوكاالت 
التقى رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�سال �سليمان يف ق�سر بعبدا ام�س  رئي�س 
الوزراء الفرن�سي فرن�سوا فيون الذي يزور لبنان حاليا .وجرى خالل اللقاء عر�س 
لالأو�ساع الراهنة يف لبنان واملنطقة بالإ�سافة اإىل العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها 
بني البلدين . من جهة اخرى يوا�سل رئي�س احلكومة املكلف �سعد احلريري جهوده 
ليجاد القوا�سم امل�سرتكة يف ت�سكيل احلكومة وقالت تقارير ان حمادثاته ام�س مع 
فيما   ، قريبا  ت�سكيلها  يف  ال�سراع  عن  ت�سفر  وقد  ايجابية  كانت  املختلفة  الط��راف 
قالت تقارير ان �سعوبات مازالت تقف بوجه احلريري يعمل على اذابتها مع الفرقاء 
جميعا. على �سعيد اخر  دان حزب الله اللبناين الثنني "العتداء الآثم" الذي قامت 
به ا�سرائيل على امل�سجد الق�سى يف القد�س الحد، معتربا انه ي�سكل "اهانة كربى" 

لالمة ال�سالمية، وداعيا اىل "املقاومة" كو�سيلة وحيدة "ل�ستعادة احلقوق".

 بورالمار / �ف ب
 وج���ه ال��زع��ي��م ال��ل��ي��ب��ي ال��ع��ق��ي��د معمر 
ان��ت��ق��ادات ج��دي��دة اىل القوى  ال��ق��ذايف 
خطابه  على  اي��ام  ارب��ع��ة  بعد  العظمى 
موؤكدا  املتحدة،  المم  يف  للجدل  املثري 
ان "بلدان ال�سمال تعي�س يف حالة رعب 

ناجمة عن الكراهية التي ت�سببت بها".
"ل  ال���ق���ذايف ان ه���ذه ال��ب��ل��دان  وق����ال 
حكمه  ا���س��در  وال��ت��اري��خ  لها  م�ستقبل 
ال��ولي��ات  اىل  ب��ذل��ك  م�����س��ريا  عليها"، 
امل��ت��ح��دة واوروب������ا، يف خ��ط��اب��ه لدى 
الثانية بني امريكا  القمة  اعمال  اختتام 
اجلنوبية وافريقيا يف جزيرة مارغريتا 

)�سمال فنزويال(.
ال�سنوية لالمم  العامة  وخالل اجلمعية 
العظمى  القوى  القذايف  اتهم  املتحدة، 
بالت�سبب بكثري من النزاعات منذ 1945 

للحفاظ على م�ساحلها اخلا�سة.
"امتناع الدول الكربى عن  وا�ساف ان 
المن  جمل�س  يف  ملقعد  تر�سيحنا  دع��م 
هذا  وك��ل  م�سلحتها  ي��خ��دم  ل  ال���دويل 

يوؤدي اىل خلل يف التوازن".
القطاب  متعدد  عاملا  نريد  "ل  وا�ساف 
بل عاملا تكون فيه كل ال�سعوب مت�ساوية 
الدويل  والتعاون  ال��ت��وازن  على  يقوم 

بدون ا�سلحة ذرية وبدون حرب".

�شليمان يبحث مع رئي�س القذايف يوجه انتقادات اىل بلدان قمة امريكا اجلنوبية وافريقيا
الوزراء الفرن�شي او�شاع لبنان


