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اليوم أو غدا.. إعالن الهدنة بين األطراف المتحاربة في حلب

 م��ع ارتفاع وت��رة احلديث ع��ن ق��رب التو�صل اىل 
اتف��اق امركي رو�صي حول �صوري��ا توقعت م�صادر 
الرو�ص��ي  اخلارجي��ة  وزي��را  يعل��ن  ان  دبلوما�صي��ة 
�صرغ��ي الفروف واالمركي ج��ون كري قريبا عن 
اتفاق حول مدينة حلب ملدة ثمانية واربعني �صاعة. 
 وبين��ت امل�ص��ادر ان االتف��اق �صي�صم��ح  بو�ص��ول 
امل�صاع��دات االإن�صانية من ط��رف االأمم املتحدة عرب 
طري��ق "الكا�صتلي��و" ال��ذي ت�صيط��ر علي��ه احلكوم��ة 
ال�صورية، كما �صيحد من الطلعات اجلوية فوق املدينة 
وريفه��ا، واي�ص��ا ق��د ي��وؤدي اإىل تب��ادل للمعلومات 
ب��ني الواليات املتح��دة ورو�صيا مبا ي�صم��ح للقوات 
الرو�صية با�صتهداف مقاتلني تابعني ملا كان يعرف 
�صابق��ا ب� "جبه��ة الن�رصة" الت��ي تعتربها الواليات 
املتحدة جماعة اإرهابية مرتبطة بالقاعدة.   وخالل 
لقاء تلفزي��وين مل ي�صتبعد الرئي�س الرو�صي فالدمير 
بوتني اأن تعلن مو�صكو ووا�صنطن قريبا عن التو�صل 
اإىل اتفاق ب�صاأن الت�صوية يف �صوريا.  وو�صف بوتني 
املحادثات ح��ول االأزمة ال�صورية باأنها �صعبة جدا، 
وقيم عاليا م�صاهمة وزير اخلارجية االأمريكي جون 

كري يف جتاوز اخلالفات بني مو�صكو ووا�صنطن.
 وح��ذر بوت��ني م��ن  خط��ورة التط��ورات االأخ��رة 
احلا�صلة يف �صوريا حيث تركت لدى رو�صيا انطباعا 
ب��اأن "جبه��ة الن���رصة" والتنظيم��ات املماثلة تغر 
األوانه��ا كاحلرب��اء وتبداأ بابتالع م��ا ي�صمى باجلزء 

املعتدل من املعار�صة ال�صورية. 
 واعت��رب الرئي�س الرو�صي اأن احلديث مل يعد يدور عن 
���رصاع داخل��ي، اإذ ت�ص��م هذه التنظيم��ات م�صلحني 

اأجانب يتلقون االأ�صلحة والعتاد من اخلارج.

 نف��ت �صف��ارة اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة بالقاهرة يف 
بي��ان لها، ما مت تداوله على مواقع التوا�صل االجتماعي 
ب��اأن مواطن��ًا �صعودي��ًا تعر�س لل���رصب من قب��ل �صبعة 
م��ن رج��ال االأمن امل�رصي��ني يف مطار القاه��رة الدويل، 
م�ص��اء اخلمي���س.  كما اأعرب امل�صوؤول��ون يف ال�صفارة عن 
"ا�صتغرابه��م ال�صديد من تداول ه��ذه ال�صائعة،" موؤكدين 
ع��دم �صحة الواقعة جملة وتف�صياًل.  وو�صفت اخلرب باأنه 
جم��رد �صائع��ة مكتمل��ة االأركان تاأتي �صم��ن �صل�صلة من 
ال�صائع��ات واالأكاذيب البائ�صة التي يطلقها من يتعمدون 
ب��ني ف��رة واأخ��رى الت�صوي���س وخل��ق بلبل��ة واالإ�ص��اءة 
للعالقات املتميزة بني القاه��رة والريا�س، ح�صبما جاء 

يف البيان.

 اأعل��ن زعي��م املعار�ص��ة يف الغابون، جون بين��غ، نف�صه 
رئي�ص��ا للب��الد، ودعا اإىل اإع��ادة فرز اأ�ص��وات انتخابات 
�صحف��ي  موؤمت��ر  يف  بين��غ  وق��ال  املا�ص��ي.  االأ�صب��وع 
بالعا�صم��ة ليربوفي��ل: "العامل كله يع��رف من هو رئي�س 

الغابون، اإنه جون بينغ".
 واأ�ص��اف: يف كل م��رة يخت��ار ال�صعب الغاب��وين رئي�صه، 
جتتمع قوى الظالمية لتعيني من لي�س هو الرئي�س، ولكن 

هذه املرة قررنا معا اأن االأمر �صيكون خمتلفا.
 وق��د فاز الرئي�س، عل��ي بونغو، بفارق �صئيل هو 6 اآالف 
�ص��وت، وه��و م��ا ت�صب��ب يف اأعمال عن��ف، قت��ل فيها 5 

اأ�صخا�س، واعتقل اأكرث من األف من املحتجني.

 ذك��رت و�صائ��ل اإعالم حملي��ة اإن الكوي��ت ن�صحت 
مواطنيه��ا بالتاأك��د م��ن اأن هواتفه��م املحمولة ال 
حتتوي على اأي مواد قد تعترب ذات �صلة باإ�صالميني 
مت�صددين قبل ال�صفر للواليات املتحدة بعد اأن ُمنع 
ثالثة رجال من دخول الواليات املتحدة يف يوليو 

متوز املا�صي.
 ودع��ت �صفارة الكويت يف وا�صنطن "املواطنني اإىل 
التحق��ق مما ق��د حتتوي��ه اأجهزته��م املحمولة قبل 
دخولهم اإىل االأرا�صي االأمركية واحلر�س على عدم 
احتوائها على مواد اأو �صور ذات طبيعة متطرفة اأو 
متعلقة مبناطق ال�رصاعات اأو اجلماعات االإرهابية 

اأو مقاطع العنف بكل اأ�صكاله."
 واأ�صاف��ت اأن ذلك ياأت��ي "حر�صا على عدم تعر�س 
املواطن��ني والطلبة لال�صتجواب م��ن قبل ال�صلطات 
االأمركي��ة يف املطارات واإمكاني��ة اتخاذ اإجراءات 
بحقهم قد ت�صل اإىل اإلغاء تاأ�صرة الدخول وبالتايل 

منعهم من دخول االأرا�صي االأمريكية."

أنقرة تتطلع لتطبيع العالقات مع دمشق والقاهرة 

غارات للتحالف السعودي على مواقع للحوثيين في اليمن 
السفارة السعودية تنفي تعرض أحد 

مواطنيها للضرب في مطار القاهرة

الغابون: زعيم المعارضة يعلن 
نفسه رئيسا للبالد

الكويت تنصح رعاياها 
بالتحقق من محتوى الهواتف 

قبل السفر إلى أمريكا 

المعارضة تقصف الجيش السوري ألول مرة 

انق��رة - متابع��ة:  قال رئي�س ال��وزراء الركي ب��ن علي يل��درم، اإنَّ حكومته تتبع 
�صيا�ص��ة االإكثار من االأ�صدقاء وتقليل االأع��داء يف �صيا�صتها اخلارجية، يف م�صعى 
منها لتح�صني العالقات مع كثر من الدول منها �صوريا وم�رص وذلك بعد تطبيعها 

العالقات مع رو�صيا واإ�رصائيل.
 وقال يلدرمي يف حديث تلفزيوين اإن تركيا بداأت حماوالت جادة لتطبيع العالقات 

مع م�رص و�صوريا.
 وتده��ورت العالق��ات بني تركيا وم�رص من��ذ اأن عزل اجلي�س بقي��ادة عبد الفتاح 
ال�صي�ص��ي، الرئي�س املنتخب، حمم��د مر�صي، عقب احتجاج��ات �صعبية على حكمه، 

عام 2013.
 وكان��ت تركي��ا ت�رص على رحيل الرئي�س ال�صوري ب�ص��ار االأ�صد ك�رصط اأ�صا�صي الأي 

حل ينهي النزاع امل�صلح يف البالد.
 ولك��ن يل��درم اأعلن حتوال يف �صيا�صة حكومته قائ��ال اإن االأ�صد "اأحد الفاعلني" يف 

ال�صاحة ال�صورية وميكن اأن يبقى يف احلكم موؤقتا ملرحلة انتقالية.
 و�صنت القوات الركية االأ�صبوع املا�صي حملة ع�صكرية على م�صلحي تنظيم الدولة 

االإ�صالمية وامللي�صيا الكردية، �صمايل �صوريا.
 وقالت اأنقرة اإن دم�صق اأخطرت بالعملية عن طريق مو�صكو.

وي�صعى يل��درم، منذ تعيينه رئي�صا للحكومة اإىل انته��اج �صيا�صة "اإنهاء امل�صاكل" 
مع دول اجلوار.

متابع��ة:  �صن��ت مقات��الت التحال��ف العربي بقي��ادة ال�صعودي��ة، ام�س، 
غارات جوية على بوابة جممع دار الرئا�صة، جنوبي العا�صمة �صنعاء.

 ووفق��ًا مل��ا ذكره موقع مين بر�س، قال �ص��كان يف �صنعاء اإن مقاتالت 
التحال��ف ا�صتهدف��ت بث��الث غ��ارات جوي��ة عنيف��ة، بواب��ة مع�صكر دار 

الرئا�صة.
 كم��ا مت ا�صته��داف مواق��ع احلوثي��ني يف منطقة بيت م��ران يف مديرية 
اأرح��ب �صم��ال �رصق �صنعاء اإىل جان��ب مواقع تابع��ة ملع�صكر العمالقة 

�صمال حمافظة عمران بني �صعدة و�صنعاء.
ويف حمافظة احلديدة، ق�صفت طائرات التحالف ثكنات امليلي�صيات يف 

مدينة باجل وبالقرب من ميناء ال�صليف �صمال مدينة احلديدة.

متابع��ة:  ا�صتخدمت املعار�صة ال�صورية الأول مرة منذ بداية احلرب يف �صوريا طائرات 
بدون طيار "درونز" يف معاركها لق�صف القوات احلكومية وامليلي�صيات الداعمة لها.

 واأظه��ر �رصي��ط فيديو بث��ه نا�صطون �صوريون عل��ى مواقع التوا�ص��ل االجتماعي ام�س 
ال�صب��ت �صورا من كام��را مثبتة على طائرة بال طيار ت�صق��ط قذائف هاون على جتمع 

للقوات احلكومية.
 وج��اء ا�صتخدام الطائ��رة بال طيار من قبل ف�صائل املعار�ص��ة ال�صورية امل�صاركة يف 
معارك ريف حماة ال�صمايل وخا�صة يف قرية معرد�س اأثناء حماولة القوات احلكومية 

ا�صتعادة مواقع فقدتها يف املنطقة.

 

بغداد - نبراس احمد

الرياض - متابعة

الكويت - متابعة

 ن���رصت �صحيف��ة "التامي��ز" الربيطاني��ة تقريرا كتب��ه اأحد 
�صحفييه��ا، الذي اختط��ف يف �صوريا ع��ام 2014، ي�صتنكر 
في��ه م�صاهدته خلاطفه ال��ذي اأطلق علي��ه الر�صا�س مرتني 
وه��و يحتف��ل بانت�ص��ار ب�صيط يف �صم��ال �صوري��ا، مدعوما 

بالغارات االأمركية والتدخل الركي املبا�رص.
 وكت��ب ال�صحف��ي، اأنتوين لوي��د، حتت عن��وان "الرجل الذي 
اأطل��ق النار علّي يعمل لدى )�صي اآي اآيه("، وا�صفا ما انتابه 
حني �صاهد �ص��ور وفيديو على و�صائط التوا�صل االجتماعي 
تظه��ر حكي��م اأبو جم��ال يحتف��ل بانت�صار يف بل��دة الراعي 

�صمايل �صوريا، قرب احلدود مع تركيا.
 ورغ��م تذكره لوجه الرجل، الذي اأطلق النار على كعب قدمه 
الي�رصى عن قرب يف مايو 2014، اإال اأنه �صعى لتاأكيد هوية 

من يف ال�صور والفيديوهات من م�صادر �صورية.
واأكدت تلك امل�صادر، ح�صب تقرير لويد يف التاميز، �صخ�صية 
حكيم اأبو جمال، الذي يعرف اأي�صا با�صم عبد احلكيم يا�صني 

وحكيم عنزة.
 ويظه��ر حكي��م يف ال�صور ملوح��ا بر�صا�ص��ه الكال�صينكوف 
و�ص��ط جمموع��ة املقاتلني، الذي��ن دخلوا من تركي��ا موؤخرا 

ملحاربة داع�س وامليلي�صيات الكردية يف �صمال �صوريا.
 ويحكي ال�صحفي الربيطاين كيف كان �صيفا يف بيت حكيم 
ه��و وامل�صور جاك هيل قبل اختطافه، ليكت�صف بعد ذلك اأن 
م�صيفه ودليله هو من رتب اختطافه مع م�صوره ومرافقني 
�صوري��ني وح��ني حاولوا اله��رب، ف��ر املرافق��ان ال�صوريان 

واأم�صك اخلاطفون باأنتوين وجاك.
 وعوق��ب اأنت��وين لوي��د كما يق��ول بال�رصب واإط��الق حكيم 
ر�صا�صت��ني على كع��ب قدمه، اإثر االإم�صاك ب��ه ما بني قرية 

تل رفعت واحلدود الركية.
 وح�ص��ب ال�صحف��ي الربيط��اين، ف��اإن حكي��م اأبو جم��ال برر 
االختط��اف باأن��ه يريد الفدي��ة اأو بيع املخطوف��ني االأجانب 

جلماعة اأخرى لتوفر املال ل�رصاء ال�صالح.

 ويتو�ص��ع التقري��ر يف كي��ف اأن اأجهزة االأم��ن الغربية، ويف 
مقدمته��ا االأمركي��ة، والركي��ة تع��رف �صج��ل اأب��و جم��ال 
واأمثال��ه، اإال اأن رغبتهم يف حتقيق اإجناز يف �صوريا دفعتهم 

للتغا�صي عن "تطهر املجرمني".
 ويوؤك��د لوي��د اأن االأمركيني والربيطاني��ني يعرفون خلفية 
حكي��م، واأن اأقارب��ه عنا���رص يف جبهة الن���رصة وتنظيمات 

موالية للقاعدة.

 ويق��ول التقرير اإن حكيم يعمل مع جبهة ال�صامية املدعومة 
م��ن املخاب��رات االأمركية )�ص��ي اآي اآيه( وينق��ل عن خرباء 
اأن تدقي��ق خلفي��ات املقاتل��ني الذي��ن يعت��ربون  غربي��ني 
"معتدلني" رمبا يتم التغطية عليه من قبل االأجهزة الركية، 
الت��ي يعتم��د االأمركي��ون عل��ى معلوماته��ا باعتبارهم يف 

االأغلب مقيمني يف تركيا.
 وتوج��د غرف��ة عملي��ات يف اجلان��ب الرك��ي م��ن احل��دود 
تت��وىل حتديد من ي�صتفيد م��ن الت�صليح واملوؤن والرواتب من 

املقاتلني ال�صوريني.
 وي�ص��ر التقري��ر اإىل اأن جماعة نور الدين زنكي، التي اعتمد 
عليه��ا التدخ��ل الرك��ي االأخر، اأك��رث من غره��ا م�صهورة 
بتطرفه��ا مذك��را بفيديو انت���رص يف يوليو الأح��د عنا�رصها 

وهو يقطع راأ�س �صبي مري�س.
 يذك��ر اأن جماعة ال�صامية ون��ور الدين زنكي تتلقيان الدعم 

االأمركي يف العمليات االأخرة.

 ا�صتاأنفت تركيا الغارات اجلوية على مواقع "داع�س" يف �صوريا مو�صعة العمليات 
على طول �رصيط ميتد مل�صافة 90 كيلومرا قرب حدودها يف اأول توغل كبر لها 
يف �صوري��ا منذ بدء احل��رب. وقال الرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان يف موؤمتر 
�صحفي: "ال تتوقعوا اأن ن�صمح مبمر لالإرهابيني على حدودنا اجلنوبية"، واأكد اأن 
العملي��ة الت��ي حتمل ا�صم "درع الفرات" جنحت يف تطهر منطقة م�صاحتها 400 

كيلومر مربع من "الدولة االإ�صالمية" ووحدات حماية ال�صعب الكردية.
 لك��ن اأردوغان نف��ى مزاعم باأن وحدات حماية ال�صعب الت��ي ت�صفها اأنقرة باأنها 
جماع��ة اإرهابية ان�صحب��ت اإىل ال�رصق من نهر الفرات وه��و مطلب تركي رئي�صي، 
قائال: "يف الوقت احلايل يقولون اإن وحدات حماية ال�صعب عربت لكننا نقول كال 

مل تعرب الربهان يتوقف على ما نر�صده".

 اأعل��ن الرئي�صان االأمريكي ب��اراك اأوباما وال�صيني �صي جني بينغ 
ي��وم ام���س ال�صب��ت، ان�صم��ام بلديهم��ا ر�صمي��ًا اإىل اتف��اق باري�س 
للمن��اخ، م��ا ي�صاع��د على دف��ع اجله��ود الدولية ملحارب��ة ظاهرة 

االحتبا�س احلراري قدمًا.
جاء ذلك على هام�س قمة جمموعة الع�رصين يف هانغ ت�صو �رصقي 

ال�صني.
 و�صل��م رئي�ص��ا اأكرب بلدين ملوثني يف العامل مع��ًا اإىل االأمني العام 
ل��الأمم املتحدة بان كي مون وثائ��ق الت�صديق على االتفاقية التي 
وق��ع عليها نحو 180 بلداً خالل موؤمت��ر باري�س للمناخ يف نهاية 

اإىل احتواء التغر املناخي. 2015 وتهدف 

صحفي بريطاني يكشف الستار عن خاطفيه

الصين وأمريكا تنضمان رسميا إلى اتفاقية باريس للمناختركيا توسع عملياتها في الشمال السوري
أنقرة - متابعةأنقرة - متابعة

 اأف��ادت و�صائل اإعالم ميني��ة باأنه يجري 
نق��ل جمندين يف �صفوف القوات املوالية 
لهادي يف املحافظات اجلنوبية اإىل قوات 
التحال��ف العرب��ي عل��ى احل��دود اليمنية 

ال�صعودية ل�صد هجمات احلوثيني.
 واأعلن م�صدر يف قوات املقاومة املوالية 
للرئي���س اليمني عبد رب��ه من�صور هادي 
اأن��ه مت نق��ل قراب��ة "خم�ص��ة اآالف مقاتل 
ع��رب  ال�صعبي��ة  املقاوم��ة  �صف��وف  م��ن 
مين��اء عدن على منت �صف��ن تابعة لقوات 

التحالف العربي".

يت��م  الدفع��ات  ب���"اأن  امل�ص��در  ون��وه   
االإرت��ري"  ع�ص��ب  مين��اء  اإىل  نقله��ا 
متهي��دا لالنتق��ال اإىل مع�صك��رات تابع��ة 
لق��وات التحال��ف لتلق��ي دورات تدريبية 
مكثف��ة قبل االنتقال اإىل احل��دود اليمنية 

ال�صعودية.
حتال��ف  ق��وات  اأن  اإىل  االإ�ص��ارة  جت��در   
�صال��ح  اهلل  عب��د  وعل��ي  اهلل"  "اأن�ص��ار 
ا�صتطاع��ت نق��ل جزء م��ن املواجه��ة اإىل 
االأرا�ص��ي ال�صعودية، وب��ات �صقوط قتلى 

يف اجلانب ال�صعودي اأمرا معتادا.

 قت��ل  8 من افراد قوات االمن الركية و11 من 
عنا�رص ح��زب العمال الكرد�صت��اين االنف�صايل 
يف ا�صتب��اكات ج��رت ليل��ة اجلمع��ة املا�صي��ة 
جن��وب �رصق��ي الب��الد، ح�صبما اعلن��ت م�صادر 

امنية تركية.
ووقعت اال�صتباكات االخرة حول جبل تندورك 
يف والي��ة ف��ان القريب��ة م��ن احل��دود الركي��ة 

االيرانية يف اليوم التايل ملقتل 27 من عنا�رص 
احلزب املذك��ور و7 على االقل م��ن افراد قوات 

االمن الركية.
 يذكر ان املناط��ق اجلنوبية ال�رصقية من تركيا 
ت�صه��د موج��ة م��ن العن��ف من��ذ انهي��ار اتف��اق 
ال�ص��الم بني احلكومة وحزب العمال يف متوز / 

يوليو 2015.

نقل آالف الجنود اليمنيين إلى الحدود 
السعودية - اليمنية

مقتل 8 جنود أتراك في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني

تعلن الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية / مصنع نسيجية الحلة / معمل األلبسة الرجالية 
في النجف األشرف أحدى تشكيالت وزارة الصناعة والمعادن مناقصة رقم )4 نجف 2016 ( لتصنيع 
)40000( أربعون ألف بدلة عمل قطعتين قياس )L( حسب المواصفات والشروط التي يمكن الحصول 
عليها من مصنع نسيجية - الحلة / القسم التجاري لقاء مبلغ قدره )100000( مائة الف دينار فقط 

غير قابل للرد على ان ترفق مع العطاء تأمينات أولية بمبلغ مقطوع )9900000( دينار عراقي.
على شكل خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور 

النشر واألعالن .

ويمكن األطالع على مواصفات المادة المطلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصة على :-

www.hndtextile.industry.gov.iq      موقع مصنع نسيجية – الحلة اإللكتروني

أو موقع الوزارة األلكتروني

إعالن مناقصة رقم 4 /نجف/2016
تاريخ الغلق 2016/9/26

الكلفة التخمينية )660000000( مليون دينار عراقي

المدير العام وكالة
رئيس مجلس اإلدارة 

 E-mail :www.industry.gov.iq
 E-mail :www.industry.gov.iq

 اعلن��ت ال�صلط��ات االوزبك�صتاني��ة عن دفن 
رئي���س بالده��ا ا�ص��الم كرمي��وف يف م�صقط 
راأ�ص��ه يف �صمرقن��د واعلن��ت احل��داد الوطني 
لثالث��ة اي��ام و�ص��ط ح�ص��ور ق��ادة وزعماء 
للمرا�صي��م.  حيث �صاهم الرئي�س الراحل على 

م��دى 27 عام��ا يف كب��ح ب��روز املتطرفني 
واحلفاظ عل��ى اال�صتقرار الن�صب��ي القت�صاد 
الب��الد، التي تع��د االأكرب يف اآ�صي��ا الو�صطى، 
م��ن حيث عدد ال�صكان الذي يبلغ 32 مليون 

ن�صمة.

أوزبكستان تدفن رئيس بالدها


