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حازم مبي�شني

بعد الدمى.. ماذا 
بقي للإيرانيني

باإر�شادات  امللتزمة  الإيرانية،  ال�شرطة  بقوات  الأم��ر  و�شل 
اإىل  الفقيه،  ال��ويل  واأف��ك��ار  وف��ت��اوى  وتعليمات  وتوجيهات 
التجار املالب�س عليها يف  التي يعر�س  درجة مالحقة الدمى، 
واجهات حمالتهم، من قبيل الدعاية لب�شاعتهم والرتويج لها، 
بالنظر  امل��راأة  تكتفي  الب�شاعة، وبحيث  تلك  واإب��راز حما�شن 
اإليها يف واجهة املحل، لتعرف تفا�شيلها وما اإذا كانت منا�شبة 
لها، لكن ال�شرطة راأت اأن ك�شف هذه الدمى عن روؤو�شها، التي 
قد تكون بغري �شعر �شناعي فوقها، ت�شرف خاد�س للحياء، وما 
روؤو�س  فيغطوا  امل�شلمة،  باملراأة  يقتدوا  اأن  غري  التجار  على 
الدمى اأو اأن يلب�شوهن الت�شادور الإيراين فوق املالب�س املراد 
وتعاليم  لل�شريعة  الناق�س  فهمهم  مع  ذلك  ليتنا�شب  عر�شها 

الإ�شالم .
الثر  مناه�شة  ت�شتهدف  حملتهم  اأن  ال�شرطة  عند  احلجة 
الثقايف الغربي يف كل اأنحاء اجلمهورية، حيث يفر�س الزي 
الإ�شالمي على الن�شاء، لكنه ل يطبق على الرجال، اإل بت�شرف 
دعائي بحت يتمثل بعدم ارتداء ربطة العنق، وها نحن نرى 
خارجيته  ووزي���ر  اجلمهورية  رئي�س  جن��اد  اأح��م��دي  ال�شيد 
الغرب  و�شع  مدنية  مالب�س  يرتدون  وهم  امل�شوؤولني  وكبار 
جناد  اعتاد  الذي  ال�شويرت  اأن  اأحد  يقنعني  ولن  ت�شاميمها، 
يحاولون  ال��ذي  الإ�شالمي  ال��رتاث  بقايا  من  هو  به  الظهور 
ح�شر كل �شيء فيه. وو�شل الأمر بهذه ال�شرطة اإىل حد منع 
مالب�س  بيع  من  الرجال  ومنع  للرجال،  العنق  ربطة  عر�س 

داخلية للن�شاء.
ومتتد قائمة املمنوعات لت�شمل ال�شراويل الن�شائية ال�شيقة، 
وق�شات �شعر الرجال التي حتاكي الق�شات الغربية، وقد مت 
الن�شاء والرجال واملتاجر  املفرو�شة على  الإج��راءات  ت�شديد 
وال�شركات ال�شغرية، التي ل تلتزم مبا ي�شمى الزي الإ�شالمي، 
اإىل  ذل��ك  واأدى   ،   ٢٠٠٥ ع��ام  يف  لل�شلطة  جن��اد  و�شول  منذ 
تزايد �شكوى اأ�شحاب املتاجر من هذه القيود التي ل ت�شجع 
الزبائن على ال�شراء. لكن ذلك مل مينع �شرطة جناد من حتذير 
من ل يلتزمون بقواعد الزي املفرو�س على دمى العر�س، وهم 
حال  ويف  خمالفة،  اأول  عند  ال�شرطة  مراكز  يف  يحتجزونهم 
اأو  لالإر�شاد،  بف�شول  ويلحقون  للمحكمة،  يحالون  التكرار 
مبعنى اآخر يخ�شعون لعمليات غ�شل دماغ ل نعرف الأ�شاليب 

املتبعة فيها.
ل تبدو هذه اللعبة اأكرث من حماولة حلرف اهتمام الإيرانيني 
تهتم  اأن  منطقيًا  يبدو  فهل  واإل   ، وطنهم  يف  يجري  ما  عن 
اأي  فيه  يتعرث  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  مو�شوع،  بهكذا  ال�شلطات 
ال��ن��زاع مع  م��ن  ك��ل خ��ط��وة،  اإي����راين مب�شكلة عند  م�����ش��وؤول 
الداخلية  ال�شطرابات  اإىل  النووي،  امللف  حول  العامل  دول 
اإىل  الرئا�شية،  لالنتخابات  ت��زوي��ر  اإن���ه  قيل  عما  الناجمة 
قيادة  تنغم�س  وبحيث  الداخلي،  العراقي  ال�شاأن  يف  التدخل 
الثورة الإ�شالمية يف اأدق تفا�شيل احلياة ال�شيا�شية يف بالد 
ن�شر  ح�شن  ال�شيد  حزب  مع  امللتب�شة  العالقة  اإىل  الرافدين، 
الفل�شطيني  النزاع  يف  املبا�شر  التدخل  اإىل  لبنان،  يف  الله 
الركود  اإىل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  العربي  ال��ن��زاع  يف  التدخل  بعد 
النزاع  مع  بالتزامن  فار�س،  ب��الد  ي�شرب  ال��ذي  القت�شادي 
اأنها  مع  اإي��ران،  يف  احلقوق  امله�شومة  القوميات  بع�س  مع 
ت�شن  الإيرانية  احلكومة  فان  هذا  كل  ومع  م�شلمة.  قوميات 
حملتها اليوم لأ�شلمه فتيات من اجلب�شني، ين�شبها التجار يف 

واجهات حمالتهم لعر�س ب�شاعتهم عليها. 
الأمة من يرى  اأبناء هذه  لالأ�شف من بني  بعد كل هذا �شنجد 
لهذا  بندقيته  قادمًا من طهران وقم، و�شنجد من يوؤجر  الأمل 
والهدف  مذهبي،  طابع  ذات  دينية  ���ش��ع��ارات  حت��ت  النظام 
فل�شطني، و�شينك�شف  ال�شذج هو حترير  الذي ي�شدقه بع�س 
نظام  مع  ابتداأت  التي  املحادثات  بعد  النظام  قريبًا وجه هذا 
�شتبي�س  وعندها  اأم��ريك��ا،  ي�شمون  كما  العاملي  ال�شتكبار 

وجوه وت�شود وجوه.

خ���������ارج احل�������دود

اع�����������������������������لن�����������������������������ات

رام اهلل / الوكاالت 
الفل�شطينيني �شائب  املفاو�شني  كبري  اعلن   
عريقات ان اتفاق امل�شاحلة الفل�شطينية بني 
حركتي فتح وحما�س �شيعقد يف ٢٥ ت�شرين 
الول اجلاري يف القاهرة بح�شور الرئي�س 
الفل�شطيني حممود عبا�س �شخ�شيا وممثلني 
وم�شوؤولني  الدولية  الرباعية  اللجنة  ع��ن 

عرب واجانب.
"تلقينا  بر�س  فران�س  لوكالة  عريقات  وقال 
دعوة من ال�شقاء يف القيادة امل�شرية ام�س 
رئي�س  ع��م��ان  يف  ع��ب��ا���س  للرئي�س  �شلمها 
�شليمان  عمر  ال��وزي��ر  امل�شرية  امل��خ��اب��رات 

ووزير اخلارجية احمد ابو الغيط".
اىل  للح�شور  دعيت  "الوفود  ان  وا���ش��اف 
القاهرة يف ٢4 من ال�شهر اجلاري، مو�شحا 
والع�شرين  اخلام�س  يف  �شيتم  التوقيع  ان 
ال�شاد�س  يف  بالتوقيع  احتفال  �شيقام  فيما 
م�شوؤولون  يح�شره  ال�شهر  من  والع�شرين 
اللجنة  دولية وممثل عن  عرب و�شخ�شيات 

الرباعية الدولية".
ابلغ  عبا�س  الرئي�س  ان  عريقات  واو���ش��ح 
امل�����ش��ري��ة مب��واف��ق��ت��ه ع��ل��ى الدعوة  ال��ق��ي��ادة 
مرا�شيم  �شخ�شيا  �شيح�شر  ان��ه  واعلمهم 
امل�شاحلة  اجن��از  على  منه  حر�شا  التوقيع 
الفل�شطيني  النق�شام  وانهاء  الفل�شطينية 
الوطنية  امل�����ش��ل��ح��ة  ع��ل��ى  م��ن��ه  وح���ر����ش���ا 

الفل�شطينية.
ال�شاءة  من  الرغم  "على  انه  عريقات  وق��ال 
عبا�س  الرئي�س  �شد  البع�س  �شنها  ال��ت��ي 
حول  البع�س  م��ن  اث���ري  ال���ذي  وال�شجيج 
ان  يعترب  الرئي�س  لكن  غولد�شتون  تقرير 
جتعله  العليا  الفل�شطينية  الوطنية  امل�شالح 
�شعبه  مل�شلحة  ذل���ك  ك��ل  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  يغ�س 

وق�شيته".
بالتوقيع  الح��ت��ف��ال  ان  ع��ري��ق��ات  واو���ش��ح 
واجانب  عرب  م�شوؤولون  اي�شا  �شيح�شره 
اىل جانب ممثلي اللجنة الرباعية التي ت�شم 
والحتاد  املتحدة  والمم  املتحدة  الوليات 

الوروبي ورو�شيا. 
من جهة اخ��رى  حتول امل�شجد الق�شى يف 
القد�س املوقع الذي يثري توترا بني امل�شلمني 

واليهود اىل برميل بارود منذ عقود.

على  ال�شخرة  وقبة  وباحته  امل�شجد  وميتد 
القد�س  م�شاحة 14 هكتارا يف و�شط مدينة 
ا���ش��رائ��ي��ل جزءها  ال��ت��ي اح��ت��ل��ت  ال��ق��دمي��ة 
يطالب  بينما  �شمته  ثم   1967 يف  ال�شرقي 
عا�شمة  ال�شرقية  بالقد�س  الفل�شطينيون 

لدولتهم املقبلة.
وي�شمل املوقع الذي ي�شميه امل�شلمون احلرم 

ال�شريف امل�شجد الق�شى وقبة ال�شخرة.
احلرمني  ث��ال��ث  الق�����ش��ى  امل�شجد  وي��ع��ت��رب 
ال�شريفني بعد مكة املكرمة وقرب النبي حممد 

يف املدينة املنورة يف ال�شعودية.
ال�شابع ميالدي  ال��ق��رن  ب��ن��اوؤه يف  ب��داأ  وق��د 
بن  عمر  اخلليفة  عهد  يف  القد�س  فتح  بعد 

اخلطاب.
معبد  م��وق��ع  على  بني  ان��ه  اليهود  ويعتقد 

 7٠ �شنة  ال��روم��ان  دم��ره  )الهيكل(  ي��ه��ودي 
احلائط  �شوى  اث���اره  م��ن  يبق  ومل  م��ي��الدي 
الرباق،  او  املبكى  بحائط  املعروف  الغربي 

اكرث املواقع اليهودية قدا�شة.
امل�شجد  على  وامل�شيحيون  اليهود  ويطلق 
اكرث  وي��ع��ت��رب  الهيكل  ج��ب��ل  ا���ش��م  الق�����ش��ى 
املواقع اليهودية قدا�شة اىل حد ان حاخامية 
اليهود املتزمتني حرمت على اتباعها الدخول 
القدا�س"،  "قد�س  يدو�شوا  ان  خ�شية  اليه 

اجلزء الكرث قد�شية يف الهيكل.
املتطرفني  القوميني  من  جمموعات  وتنتهك 
الهيكل،  ب��ن��اء  اع���ادة  ال��راغ��ب��ني يف  ال��ي��ه��ود 
بانتظام هذا التحرمي مت�شببة يف مواجهات 

مع امل�شلمني.
ومنظمات  م�����ش��ل��م��ون  دي���ن  رج����ال  وي��ت��ه��م 
ال�شالمية  احل��رك��ة  راأ�شها  وعلى  ا�شالمية 
اىل  بال�شعي  املجموعات  تلك  ا�شرائيل-  يف 
هدم امل�شجد الق�شى واعادة بناء الهيكل يف 
تنفي  التي  ال�شلطات  مع  بالتواطوؤ  موقعه 

ذلك.
عهد  يف   19٢9 �شنة  فل�شطني  اجتاحت  وقد 
النتداب الربيطاين موجة من ال�شطرابات 

الدامية با�شم الدفاع عن احلرم ال�شريف.
ويف 1996 اثار قرار بلدية القد�س اليهودية 
ايهود  ال����وزراء  رئي�س  يرا�شها  ك��ان  ال��ت��ي 
اىل  ي���وؤدي  الباحة  حت��ت  نفق  فتح  اومل���رت 
حي امل�شلمني، ا�شطرابات دامية يف القد�س 
وال�شفة الغربية وقطاع غزة )اكرث من ثمانني 

قتيال بني الفل�شطينيني وال�شرائيليني(.
ويف ٢8 ايلول ٢٠٠٠ كانت الزيارة التي قام 
�شارون  ارييل  ال�شرائيلي  اليمني  زعيم  بها 
اىل ب��اح��ة امل�����ش��ج��د الق�������ش���ى، واع��ت��ربت 
النتفا�شة  فجرت  التي  ال�شرارة  ا�شتفزازية 

الفل�شطينية الثانية.
وي�شرف على ادارة امل�شجد الق�شى وباحته 
هيئة الوقف ال�شالمية امل�شتقلة عن الدارة 
ال�شرائيلية لكن ال�شرطة ال�شرائيلية تراقب 

منافذه عرب مركز يف املوقع.
تقوم  بزيارات  ال�شرطة  ت�شمح   ٢٠٠3 ومنذ 
بدون  ال��ي��ه��ود  م��ن  �شغرية  جم��م��وع��ات  بها 
ال�شالة  من  متنعهم  لكنها  الوقف  ترخي�س 

يف املوقع.

يف نهاية ال�شهر اجلاري

ال�صلطة الفل�صطينية توؤكد توقيع اتفاق امل�صاحلة يف القاهرة

دم�شق / اف ب 
الله  عبد  ال�شعودي  العاهل  ان  �شحفية  تقارير  قالت 
اإىل دم�شق خالل هذا ال�شبوع   العزيز ي�شل  بن عبد 
اأول زيارة يقوم بها ل�شورية منذ توتر العالقات  يف 
بني البلدين اإثر مقتل رئي�س الوزراء اللبناين ال�شابق 

رفيق احلريري قبل اأربع �شنوات.
ويقول مرا�شلنا فى دم�شق ع�شاف عبود اإنه بالإ�شافة 
فاإن  البلدين،  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  حت�شني  اإىل 
ق�شايا  اأي�شا  �شت�شمل  ال�شعودي  العاهل  حمادثات 
اأخرى منها ك�شر اجلمود فيما يتعلق بلبنان واجلهود 
ا�شرائيل  بني  �شالم  اتفاق  اب��رام  اجل  من  المريكية 

والفل�شطينيني. 
خالل  وال�شعودية  �شوريا  بني  العالقات  وحت�شنت 
يف  عبدالله  بامللك  ال���ش��د  والتقى  الخ���رية  ال�شهر 

ال�شعودية يف ايلول.
احلريري  ل�شعد  الرئي�س  ال��داع��م  ه��ي  وال�شعودية 
�شورية  تدعم  فيما  لبنانية،  حكومة  بت�شكيل  املكلف 

حزب الله.
العزيز  عبد  ال�شعودي  والثقافة  الإع��الم  وزير  وكان 
الله بن عبد  اإن امللك عبد  خوجه قال يف وقت �شابق 
العزيز تلقى دعوة من الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد 

لزيارة دم�شق وقد وعد بتلبيتها.

ملك ال�صعودية يزور �صوريا الول مرة منذ 
اغتيال احلريري

ت��ن��ت��ه مل  دارف��������ور  يف  احل������رب  ان�������ص���ان���ي���ة:  م��ن��ظ��م��ة 
اخلرطوم / اف ب

اع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة ال���دف���اع ع���ن حقوق 
"املواجهات الخرية بني  ان  الن�شان 
بقيادة  ال�شودانية  امل�شلحة  ال��ق��وات 
اخل���رط���وم(  )يف  احل���اك���م  احل�����زب 
الع�شوائي  وال��ق�����ش��ف  وامل��ت��م��ردي��ن 
يف دارف���ور، دليل على ان احل��رب مل 

تنته".
يف  الثالثاء  تقريرا  املنظمة  ون�شرت 
اجتماع  ب��دء  فيه  يتوقع  ال��ذي  اليوم 
مب�شاركة  مو�شكو  يف  دارف���ور  ح��ول 
م��وف��دي��ن ع��ن ال�����ش��ودان وال��ولي��ات 
وفرن�شا  وال�شني  ورو�شيا  املتحدة 
وب��ري��ط��ان��ي��ا والحت�����اد الوروب�����ي. 

املوفد  ان  اخلارجية  وزارة  واعلنت 
�شكوت  لل�شودان  اخلا�س  المريكي 
الجتماع  ذل��ك  يف  �شي�شارك  غري�شن 
كما �شيزور العا�شمة الليبية طرابل�س 
"ملوا�شلة اجلهود من اجل اقامة تقارب 
دارفور"  يف  امل�شلحة  احل��رك��ات  بني 
مع توقع ا�شتئناف عملية ال�شالم يف 
على  بقطر  الدوحة  الول يف  ت�شرين 
وكان  المريكية.  ال�شلطات  افادت  ما 
قوة  يف  الع�شكرية  العمليات  ق��ائ��د 
يف  الفريقي  والحتاد  املتحدة  المم 
دارف��ور مارتن لوثر اغواي اعلن يف 
نهاية اب ان مرحلة احلرب قد انتهت 
يف نزاع دارفور الذي خلف 3٠٠ الف 

املتحدة  المم  تقديرات  ح�شب  قتيل 
وع�شرة الف ح�شب اخلرطوم، وادى 
لكن  �شخ�س.  مليون   ٢،7 ن��زوح  اىل 
معارك اندلعت يف ايلول بني متمردي 
يقودها  التي  ال�شودان  حترير  حركة 
عبد الواحد نور واجلي�س ال�شوداين 

يف منطقة كورما ب�شمال دارفور.
طال  جويا  ق�شفا  ان  املنظمة  واك��دت 
ب����رو وا���ش��اب  ام  م��ن��ط��ق��ة  اي����ار  يف 
ووقعت  ومدنيني.  �شرب  مياه  اآب���ار 
ومتمردي  اجل��ي�����س  ب��ني  م��واج��ه��ات 
يف  اي��ار  يف  وامل�شاواة  العدل  حركة 
ام برو قرب احلدود مع ت�شاد. وحثت 
ال�شلطات  ووت�����س  راي��ت�����س  ه��ي��وم��ن 

با�شالحات  املبادرة  على  ال�شودانية 
ال�شا�شية  احلقوق  اح��رتام  ل�شمان 
 ٢٠1٠ ني�شان  انتخابات  اق��رتاب  مع 
التع�شفية"  "لالعتقالت  حد  وو�شع 
ال�شتخبارات  اجهزة  متار�شها  التي 

بحق النا�شطني.
غ��ان��ي��ون مديرة  واك����دت ج��ورج��ي��ت 
"ال�شودان  ان  لفريقيا  املنظمة  ف��رع 
احرتام  وبامكانه  طرق.  مفرتق  امام 
يتدهور  الو�شع  ت��رك  او  التزاماته 
القمعية".  امل���م���ار����ش���ات  م���ع  اك����رث 
ال�شبوع  ال�شوداين  الرئي�س  واعلن 
على  امل�شبقة  الرقابة  نهاية  املا�شي 
ال�����ش��ح��اف��ة -ال���ت���ي ك��ان��ت ت��ق��وم بها 

يوم  كل  م�شاء  ال�شتخبارات  اجهزة 
حلذف  ال�شحف  حت��ري��ر  ق��اع��ات  يف 
ال�شلطة  ت��ع��ت��ربه��ا  ال��ت��ي  امل��وا���ش��ي��ع 
عدم  م��ن  ح���ذر  لكنه  ج���دا-  ح�شا�شة 

جتاوز "اخلطوط احلمراء".
وقالت املنظمة "�شرنى ان كان اعالن 
)الرئي�س( �شينعك�س يف زيادة حرية 
التعبري ب�شاأن الق�شايا املف�شلية ذات 
امل�شلحة العامة". كذلك دعت هيومن 
اخلرطوم  �شلطات  ووت�����س  راي��ت�����س 
من  املزيد"  "بذل  اىل  واجل���ن���وب 
اجلهود لتفادي ت�شاعد العنف القبلي 
يف جنوب ال�شودان والذي ت�شبب يف 

مقتل الفي �شخ�س منذ بداية ال�شنة.

بريوت / رويرتز
امل�����ش��ي��ح��ي �شمري  ال��زع��ي��م  ا���ش��ت��ب��ع��د 
حكومة  ت�شكيل  الثالثاء  ام�س  جعجع 
لبنانية ت�شم جميع الفرقاء املتناف�شني 
يف وقت قريب حممال امل�شوؤولية اىل 
ت�شم  التي  الربملانية  القلية  ائتالف 
مي�شال  امل�شيحي  والزعيم  الله  حزب 

عون.
�شليمان  م��ي�����ش��ال  ال��رئ��ي�����س  وك�����ان 
�شعد  الربملانية  الك��رثي��ة  زعيم  كلف 
بت�شكيل  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  احل��ري��ري 
الثانية منذ النتخابات  للمرة  حكومة 

الربملانية التي جرت يف حزيران وفاز 
من  امل��دع��وم  اذار"   14" حتالف  فيها 

ال�شعودية والوليات املتحدة.
واعتذر رجل العمال وامللياردير �شعد 
وال��ده رئي�س  اغتيل  ال��ذي  احل��ري��ري 
يف  احلريري  رفيق  ال�شبق  ال��وزراء 
احلكومة  ت�شكيل  ع��ن   ٢٠٠٥ ال��ع��ام 
والقى باللوم على املعار�شة يف عرقلة 
م�شاعيه لت�شكيل حكومة وحدة وطنية 

ت�شم جميع الفرقاء املتناف�شني.
مع  هاتفية  مقابلة  يف  جعجع  وق���ال 
ان  ارى  ل  انا  �شراحة  "بكل  روي��رتز 

فر�س ت�شكيل احلكومة �شارت كبرية 
ال��رئ��ي�����س امل��ك��ل��ف ي�شر  لن م��ن ج��ه��ة 
لخر حلظة ان تكون احلكومة حكومة 
ائتالف وطني ومن جهة اخرى الفريق 
الثاين من  ال��ذي ي�شكل اجل��زء  الخ��ر 
الئتالف الوطني ي�شر على جمموعة 
�شروط ومطالب ل تتحملها اي حكومة 

ممكن ان تت�شكل."
المور  ان  ارى  ان��ا  "لال�شف  ا���ش��اف 
املكلف  الرئي�س  طاملا  مكانها  مازالت 
ي�����ش��ر ع��ل��ى ح��ك��وم��ة ائ��ت��الف وطني 

والخرون م�شرون على �شروطهم."

ان  مع  نحن  "ب�شراحة  يقول  وم�شى 
اجلهود  كل  املكلف  الرئي�س  ي�شتنفذ 
ائتالف  حكومة  اىل  للو�شول  املمكنة 
وط��ن��ي ول��ك��ن ك���ل ���ش��يء ل���ه ح���دوده 
ا�شهر  ارب��ع��ة  ل��ه��ا  ا���ش��ب��ح  ال��ب��الد  لن 
النيابية  النتخابات  عقب  وبالتحديد 
حزيران  يونيو(   ( يف  ح�شلت  التي 
امر غري  ب��دون حكومة وه��ذا  املا�شي 
ب��ي��د رئي�س  م���ت���ى.. الم����ر  ط��ب��ي��ع��ي. 

اجلمهورية والرئي�س املكلف."
وك���ان رئ��ي�����س ال�����وزراء امل��ك��ل��ف �شلم 
�شليمان  الرئي�س  اىل  املا�شي  ال�شهر 

ت�����ش��ك��ي��ل��ة م��ق��رتح��ة حل��ك��وم��ة وح���دة 
وط��ن��ي��ة ل��ك��ن رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة مل 
ف�شائل  مبوافقة  حتظ  مل  لنها  يقرها 

املعار�شة ومن بينها حزب الله.
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ج��ع��ج��ع  ودع�����ا 
اي���ة  م���ر����ش���وم  ع���ل���ى  ال���ت���وق���ي���ع  اىل 
"يف  قائال  احلريري  ي�شكلها  حكومة 
مل  اذا  اي��ام  ع�شرة  او  ا�شبوع  غ�شون 
ت�شكيل  يف  ج��دي��ة  ت��وج��د  ان���ه  يتبني 
رئي�س  على  فيجب  ائتالفية  حكومة 
الذي  القلم  ي�شتعمل  ان  اجلمهورية 
البلد  ي��رتك  ان  ل��ه  ميكن  ل  بحوزته. 

بدون حكومة."
ت�شكيل  ب�����دون  ب��ق��ي��ن��ا  "اذا  وق�����ال 
ح��ك��وم��ة... ن��ك��ون ام���ام ازم���ة كبرية 
جدا ولكن ل يجب ان نن�شى ان رئي�س 
اجلمهورية لديه قلم يف يده خ�شو�شا 

عند بروز ازمات كبرية."
واتهم جعجع فريق املعار�شة بت�شليل 
ان  �شحيح  "لو  وق���ال  ال��ع��ام  ال����راأي 
وحدة  ح��ك��وم��ة  تهمه  الخ���ر  ال��ف��ري��ق 
وطنية ملا كان واقفا عند النقطة ذاتها 
فيها  املا�شية  الت�شكيلة  انتهت  التي 

وادت اىل اعتذار الرئي�س املكلف."

جعجع ي�صتبعد ت�صكيل حكومة لبنانية قريبا ويحمل مناف�صيه امل�صوؤولية

اإعلن
مزايدة رقم 2009/3 بيع مواد خمتلفة

  
تعلن ال�شركة العامة للم�شح اجليولوجي والتعدين/ احدى ت�شكيالت وزارة  ال�شناعة واملعادن 
عن اإجراء مزايدة علنية لبيع املواد املدرجة تفا�شيلها ادناه وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 3٢  ل�شنة 1986 املعدل يف موقع املزايدة الكائن يف خمازن احلبيبية خمازن ال�شمنت �شابقًا 
/ 9 ني�شان )�شاحة ق�شم احلفر( يوم الثالثاء ٢٠٠9/1٠/٢7 متام ال�شاعة العا�شرة �شباحًا فعلى 
يوم  اأو احل�شور  الع��الن  ن�شر  بعد  ال�شركة  مقر  الجهزة يف  على  بال�شراء والط��الع  الراغبني 
دينار  ماليني  ع�شرة   )1٠.٠٠٠.٠٠٠( البالغة  القانونية  التاأمينات  معهم  م�شت�شحبني  املزايدة 
ب�شك م�شدق لمر ال�شركة العامة للم�شح اجليولوجي والتعدين ويتحمل امل�شرتي اجور العالن 
ال�شاحة.  البناية اىل  تنزيل الجهزة من  ا�شافة اىل اجور  البيع  قيمة  البالغة ٢% من  والدللية 
ويجب على امل�شرتي رفع الجهزة خالل �شبعة ايام من تاريخ تبليغه بالحالة القطعية وبخالفه 
يتحمل اجورًا ار�شية مقدارها )٢٥٠٠٠( خم�شة وع�شرون الف دينار عن كل يوم تاأخري....مع 

التقدير. 
1-اجهزة كهربائية وخمتربية خمتلفة النواع عاطلة ومواد احتياطية خمتلفة م�شتهلكة واثاث 

خمتلف النواع. 
٢- مولدة ميت�شوبي�شي واحدة ميكا واط عاطلة ومفككة. 

3- مولدة ميت�شوبي�شي K.V.A  39٠ عاطلة. 
املدير العام

جمهورية العراق 
جمل�س الق�شاء االعلى

رئا�شة حمكمة ا�شتئناف بغداد/ الر�شافة االحتادية
حمكمة بداءة الر�شافة

العدد/85 / ب/ 2009
 التاريخ 2009/9/4

م/ اعلن
للمقاولت والتجارة  اللبنانية  ال�شامل  ل�شركة  املدير املفو�س  اىل املدعى عليه/ 

العامة/ اإ�شافة لوظيفته.
لوظيفته  اإ�شافة  الزراعية/  للتجهيزات  العامة  ال�شركة  عام  مدير  املدعي  اقام 
تاأخريية  وغرامات   m/٥٥3 املرقم   العقد  ف�شخ  يطلب  اعاله  املرقمة  الدعوى 
بن�شبة 1٠% من قيمة العقد وملجهولية حمل اإقامتك ح�شب �شرح القائم بالتبليغ 
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا ب�شحيفتني حمليتني يوميتني للح�شور 
عدم  وعند  �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة   ٢٠٠9/1٠/٢1 ي��وم  املحكمة  ه��ذه  ام��ام 
ح�شورك او من ينوب عنك قانونا �شتجري املرافعة بحقك غيابًا وعلنا ووفق 

ال�شول.
القا�شي
�شاهرة حمزة

املديرية العامة مل�صاريع نقل 
الطاقة الكهربائية 

م/اعلن املناق�صة املرقمة 50/نت/2009
الكهربائية  الطاقة  نقل  مل�شاريع  العامة  الكهرباء/املديرية  وزارة  تدعو 
اعاله  باملناق�شة  للم�شاركة  الخت�شا�س  ذوي  من  وال�شركات  املكاتب 
ب�))جتهيز مواد وعمل دائرة املهند�س املقيم والتعلية الرتابية  واخلا�شة 
 33/13٢ روز  بلد  كهرباء  حتويل  حمطة  مل�شروع  اخل��ارج��ي  وال�شياج 
ال�شروط  وح�شب  التحويل  حمطات  م�شاريع  ملديرية  والعائدة  ك.ف(( 
واملوا�شفات الفنية وجداول الكميات واملخططات والتي ميكن احل�شول 
عليها من مقر املديرية الكائن يف بغداد – �شاحة امل�شتن�شرية خلف املديرية 
العامة لتوزيع كهرباء الر�شافة لقاء مبلغ قدره )1٥٠٠٠٠( مائة وخم�شون 

الف دينار غري قابل للرد.
علمًا ان اآخر موعد لتقدمي العطاءات �شيكون لغاية ال�شاعة الثانية ع�شرة 
ظهرًا ليوم الحد ٢٠٠9/1٠/٢٥ )ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور 

ن�شر العالن( وان ال�شركة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات.
مالحظة: تقدمي هوية ت�شنيف املقاولني ان�شائية الدرجة ال�شابعة فما فوق 

نافذة وجمددة )الن�شخة ال�شلية وامل�شورة عند �شراء املناق�شة(.

ع/املدير العام
 07700746619

فل�سطينية تنتظر..ا.ف.ب


