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دول العالم تتعهد بتوطين 360 ألف الجئ

منع بيع األسلحة األميركية للسعودية يواجه معارضة في الكونغرس

 بع��د انته��اء قم��ة الأمم املتح��دة الت��ي خ�ص�ص��ت لأزمة 
الالجئني، تعهدت ع�رشات الدول لإعادة توطني اأو ال�صماح 
بقب��ول قان��وين لنح��و 360 األ��ف لجئ وه��و �صعف عدد 

الأماكن التي كانت متاحة العام املا�صي.
 وقال��ت �صف��رة الولي��ات املتح��دة ل��دى الأمم املتح��دة 
�صمانث��ا باور اول ام�س الثالثاء، "يظ��ل جزءا �صغرا فقط 
م��ن املطلوب لأن مفو�صي��ة الأمم املتحدة العليا لالجئني 
ق��درت اأن نح��و 1.2 ملي��ون لج��ئ يف حاج��ة اإىل اإعادة 
توطني" م�صيف��ة اأن املقيا�س احلقيقي للقمة �صيكون فقط 

من خالل ما تفعله البلدان ومن الذين ت�صاعدهم.
 م��ن جهته قال الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما يف القمة، 
اإن اأزم��ة الالجئ��ني  اختب��ار لنظامنا ال��دويل حيث يتعني 
عل��ى جمي��ع الدول اأن ت�ص��ارك يف م�صوؤولياتن��ا اجلماعية 
لأن ع�رش دول فق��ط ت�صت�صيف الغالبية العظمى لالجئني، 
م�ص��را اىل اأن اأك��ر من 50 دولة ومنظم��ة دولية �صاركت 
يف القم��ة وزادت ب�ص��كل جماع��ي م�صاهماته��ا جلماعات 
الإغاث��ة الإن�صاني��ة.  وم��ع و�ص��ول ع��دد الالجئ��ني عل��ى 
م�صت��وى العامل لرقم قيا�صي بلغ 21.3 مليون لجئ اأقرت 
اجلمعي��ة العام��ة لالأمم املتح��دة املوؤلفة م��ن 193 دولة 
اإعالن��ا �صيا�صي��ا الثنني املا�صي، ت�صم��ن ق�صاء العامني 
القادم��ني يف التفاو���س على مواثيق عاملي��ة بخ�صو�س 

الالجئني وهجرة اآمنة ومرتبة ومنتظمة.
الع��امل  يف  املهاجري��ن  ع��دد  املتح��دة  الأمم  وتق��در   
ب���65 ملي��ون �صخ���س بينه��م 21 مليون لج��ئ فروا من 

ال�صطهادات والفقر والنزاعات.
 ويعي���س اأك��ر م��ن ن�صف الالجئ��ني يف ثم��اين دول ذات 
مداخي��ل �صعيف��ة اأو متو�صطة هي لبن��ان والأردن وتركيا 
واإي��ران وكينيا واإثيوبيا وباك�صت��ان واأوغندا، يف املقابل 
ت�صتقب��ل �ص��ت من ال��دول الأكر ث��راء يف الع��امل الوليات 
املتحدة وال�ص��ني واليابان وبريطاني��ا واملانيا وفرن�صا، 
1،8 ملي��ون لج��ئ اأي %7 فقط م��ن اإجمايل الالجئني، 

ح�صب منظمة اأوك�صفام.

 حم��ل الرئي���س الفرن�ص��ي فران�ص��وا هولن��د احلكومة 
ال�صوري��ة م�صوؤولي��ة "ف�صل وقف اإط��الق النار"،  الذي 
تو�صل��ت اإلي��ه الوليات املتح��دة ورو�صي��ا قبل نحو 
اأ�صب��وع، داعيا جمل�س الأمن الدويل اإىل الجتماع يف 

اأقرب وقت للبحث عن حل ب�صاأن �صوريا. 
 وق��ال الرئي���س الفرن�ص��ي يف كلمت��ه اأم��ام اجلمعية 
العام��ة لالأمم املتحدة اول اأم�س الثالثاء "اإن التاريخ 
�صيعت��ر املاأ�صاة ال�صورية ع��ارا على املجتمع الدويل 
ما مل نعمل �رشيعا على و�صع حد لها"، وا�صفا مدينة 
حل��ب الي��وم باأنها "املدين��ة ال�صهي��دة".  واأ�صاف اأن 
"اآلف الأطف��ال ي�صحق��ون حت��ت القناب��ل، واجل��وع 
ينه���س جمموع��ات �صكاني��ة بكاملها، كم��ا تتعر�س 
قواف��ل اإن�صاني��ة للق�ص��ف، ويت��م ا�صتخ��دام الأ�صلحة 
الكيميائي��ة �صد املدني��ني، لذلك اأري��د اأن اأقول كلمة 
واحدة هي: كفى، كما اأن النظام ال�صوري هو امل�صوؤول 

عن ف�صل اتفاق الهدنة الأخر".
  وحدد هولند اأربعة مطالب لفرن�صا بالن�صبة اإىل امللف 
ال�ص��وري ه��ي "فر�س وق��ف لإطالق الن��ار، و�صمان 
الت�صلي��م الف��وري للم�صاع��دات الإن�صاني��ة، واإف�ص��اح 
ال�صيا�صي��ة،  املفاو�ص��ات  ا�صتئن��اف  اأم��ام  املج��ال 
ومعاقب��ة من ا�صتخدم الأ�صلح��ة الكيميائية".  ويذكر 
ان الرئي�س الفرن�صي اعلن الثنني املا�صي انه �صيطلق 
من منر المم املتحدة نداء جديدا حول هدنة �صوريا.  
وكان اجلي�س ال�صوري قد اأعلن الثنني انتهاء الهدنة، 
وبعد �صاع��ات تعر�صت قافلة للم�صاع��دات الإن�صانية 
للق�صف مم��ا اأدى اإىل مقتل 12 متطوعا من ال�صليب 
الأحم��ر و�صائق��ي ال�صاحن��ات الت��ي كان يفرت�س اأن 

تقوم باإي�صال امل�صاعدات اإىل حلب.

 واأب��دى موؤي��دو امل���رشوع خ��الل اجتم��اع عق��د 
مبركز بحثي يف وا�صنطن الثنني املا�صي، قلقهم 
ال�صديد اإزاء التدخ��ل ال�صعودي يف اليمن م�صرين 
اإىل اأن��ه ينبغ��ي عل��ى الوليات املتح��دة اأن تعيد 
النظ��ر يف الدعم التلقائ��ي حلكومة الريا�س، لكن 
من غر املتوقع املوافقة على الإجراء برغم تزايد 
خيبة اأمل امل�رشعني من حليفة الوليات املتحدة 

منذ اأمد بعيد.
 م��ن جهة اخرى ق��ال زعيم الأغلبي��ة يف جمل�س 
ال�صي��وخ الأمريك��ي ميت���س ماكوني��ل، اول اأم�س 

الثالثاء، اإنه �صيعار�س امل�صعى بقوة.
 واأك��د ماكونيل لل�صحفي��ني "اأعتقد اأنه من املهم 
للولي��ات املتحدة احلفاظ عل��ى عالقة جيدة مع 
ال�صعودية قدر الإمكان واآمل اأن نتغلب على اإجراء 
رف�س بيع الأ�صلحة" وو�صف ال�صعودية باحلليف 

اجليد.
 واأعلن��ت وزارة الدف��اع الأمريكي��ة )البنتاغ��ون( 
يف التا�صع من اأغ�صط�س )اآب( اأن وزارة اخلارجية 
وافق��ت عل��ى البي��ع املحتم��ل لأك��ر م��ن 130 
"اأبرام��ز" و20 عرب��ة مدرع��ة ومع��دات  دباب��ة 
اأخ��رى لل�صعودية. وقالت وكال��ة التعاون الأمني 
الدفاع��ي اإن ج��رال دايناميك�س ك��ورب �صتكون 

املتعاقد الرئي�صي للبيع.
 وق��دم اأع�ص��اء مبجل���س ال�صي��وخ م��ن احلزب��ني 
اجلمه��وري  بقي��ادة  واجلمه��وري  الدميقراط��ي 
ران��د ب��ول والدميقراطي كري�س م��ريف م�رشوعًا 

م�صرتكًا لعرقلة بيع الأ�صلحة.
 وق��ال ب��ول اإن ال���رشاع ق��د ي��وؤدي اإىل انع��دام 
ا�صتق��رار ورمب��ا اإىل �صعود جماع��ة مت�صددة يف 

اليمن مثلما فعل تنظيم داع�س يف �صوريا.
 وي�صلط الإجراء ال�صوء اأي�صًا على خماوف ب�صاأن 
م��ا يراه كثرون يف الكونغر���س ترويجًا من قبل 

الريا���س لفهم مت�صدد لالإ�صالم يعترونه معاديًا 
للم�صالح الأمريكية.

 واأو�صح بول: "�صمحنا لهم بالإفالت من العقاب 

ل�صنوات و�صنوات. ولأنهم اأقل �صوءاً من غرهم يف 
ال�رشق الأو�صط نوا�صل منحهم الأ�صلحة".

 وق��دم ع�ص��و جمل�س الن��واب الدميقراطي تيد ليو 
وع�ص��و جمل�س الن��واب اجلمهوري مي��ك مالفاين 
ت�رشيعًا مماثاًل يوم الثالث��اء، �صعيا لعرقلة البيع 

يف جمل�س النواب.
 وبع��ث لي��و يف اأغ�صط�س )اآب( ر�صال��ة موقعة من 
64 نائب��ًا تطالب الرئي�س باراك اأوباما بتاأجيل 

عملية البيع.
 وق��ال كري�س م��ريف اأحد داعمي امل���رشوع "اإذا 
كن��ا ن�صاع��د يف تط��رف اليمني��ني �صدن��ا ونحن 
ن�ص��ارك يف ذب��ح املدني��ني ون�صم��ح للجماع��ات 
املتطرف��ة التي ت�ص��ع اخلطط وحتي��ك املوؤامرات 
�ص��د الوليات املتحدة ب��اأن تزداد ق��وة... فكيف 

يكون ذلك يف م�صلحة اأمننا".
 وكان اأع�ص��اء جمل�س ال�صي��وخ اجلمهوريان ران 
بول ومايك يل والدميقراطيان كري�س مريف واآل 
فرانك��ن قدموا م���رشوع القان��ون يف الثامن من 
�صبتمر/اأيلول اجل��اري، موؤكدين اأنه �صيمنع بيع 
دباب��ات اأبرامز وغره��ا من املع��دات لل�صعودية 
يف ح��ال اأق��ره جمل�صا ال�صي��وخ والن��واب ووقعه 
الرئي�س باراك اأوباما.  يذكر ان الوليات املتحدة 
المركية تقدم م�صاعدات اىل ال�صعودية يف حرب 
اليم��ن �ص��د نف��وذ احلوثي��ني، حيث اعت��ر ع�صو 
جمل���س ال�صي��وخ الأمركي رئي�س جلن��ة خدمات 
القوات امل�صلحة، ال�صيناتور جون ماكني، اأنه لول 
وج��ود ال�صعودية يف اليمن، لتده��ورت الأو�صاع 

يف املنطقة، ح�صب تعبره.

عشرات القتلى في أندونيسيا جراء فيضانات 
وانهيارات أرضية

فرانسوا هوالند يحمل الجيش مقتل 7 مدنيين في غارة مجهولة جنوبي ليبيا
السوري مسؤولية فشل الهدنة

قتل رجل أسود يثير انتقادات حادة و غضبا في أمريكا

ج��اوا / متابع��ة:  قت��ل 19 �صخ�ص��ا عل��ى الأق��ل بينه��م اأطف��ال ج��راء الفي�صان��ات 
والنهيارات الأر�صية التي ت�صببت بها اأمطار غزيرة يف جزيرة جاوا باإندوني�صيا.

 وبح�ص��ب م�صوؤول يف الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث �صوتوبو بورو نوغروهو، فا�س 
نه��ر ام�س الأربعاء، يف منطقة غاروت غرب جزيرة ج��اوا، وارتفع م�صتوى املياه اىل 
ح��وايل مرتي��ن.  وتاب��ع �صوتوبو اأن م��ن بني �صحاي��ا الفي�صانات ر�صيع��ا يف �صهره 
الثامن واأربعة اأطفال تقل اأعمارهم عن ع�رش �صنوات، م�صيفا اأن اأكر من األف �صخ�س 
م��ن �صكان املنطقة ا�صطروا ملغادرة منازلهم وجلاأوا اإىل خيام ن�صبتها فرق الإغاثة 
يف مواق��ع غ��ر بعيدة عن القطاعات الت��ي ت�صهد في�صان��ات.  ويف منطقة �صوميدانغ 
يف غ��رب ج��اوا، ارتفعت اأي�ص��ا ح�صيلة �صحايا انزلق للرتبة جن��م عن اأمطار غزيرة 
اإىل ثالث��ة قتلى بينما دفن �صخ�س حتت اأكوام من الوحل واحلجارة، وجرح �صخ�صان 
ودمر م�صجد.  ومثل هذه احلوادث لي�صت نادرة يف الأرخبيل الإندوني�صي، اأكر اأرخبيل 
يف الع��امل الذي يت�صم باجلزر املتقاربة واملتجاورة، ومبناخ ا�صتوائي مالئم لالأمطار 

الغزيرة والكوارث الطبيعية.

طرابل���س/ متابعة:  قتلت �صت ن�ص��اء وطفلة واأ�صيب ثالثة اأ�صخا�س اآخرين اإثر 
غ��ارة جوية ا�صتهدف��ت م�رشوع نينة الزراع��ي ببلدة �صوكن��ة يف بلدية اجلفرة 
جنوب��ي ليبيا.  وذكرت م�صادر اأن الغارة نفذتها طائرات حربية تابعة ملدينة 
م�رشات��ة وانطلقت م��ن قاعدة الكلية اجلوية باملدينة وكان��ت ت�صتهدف اآليات 
تابع��ة ملحم��د النائلي وه��و �صابط موال للقائ��د العام للجي���س الليبي امل�صر 
خليف��ة حفرت.  وق��د اأ�صابت الغارة اجلوية املجهولة مدني��ني جلهم من الن�صاء 

والأطفال، كانوا يتنزهون حول نبع مياه معدنية مب�رشوع نينة الزراعي.
 وباملقابل نفى حممد قنونو، املتحدث با�صم عمليات الطوارئ ب�صالح اجلو يف 
م�رشات��ة ب�صدة ما ت��ردد يف و�صائل الإعالم، م�صددا عل��ى اأن الطائرات التابعة 
للمنطق��ة نف��ذت اول ام�س الثالث��اء �صت طلعات ا�صتطالعي��ة فوق جنوب �رشت 

وم�رشاتة وزلينت واخلم�س ومل ت�صل اإىل منطقة اجلفرة.

اوكالهوم��ا / متابع��ة :  اأث��ار قت��ل رجل اأ�صود اأع��زل على يد �رشط��ي اأبي�س يف ولية 
اأوكالهوم��ا جنوبي و�صط الوليات املتحدة انتقادات حادة، من منظمة رائدة للحقوق 
املدني��ة وو�ص��ف الحت��اد الأمريكي للحري��ات املدنية قت��ل ترين�س كرات���رش، باأنها 
جرمي��ة قتل بدم بارد، حيث قتل كرات�رش يوم اجلمعة املا�صي بعدما ا�صتجاب عنا�رش 

�رشطة مدينة تل�صا لبالغ عن �صيارة معطلة. 
 ويظه��ر مقطع فيديو كرات�رش البال��غ من العمر 40 عاما وهو ي�صر نحو �صيارته رافعا 

يديه وظهره لل�صباط.
 واأطل��ق اأحد عنا�رش ال�رشطة النار على كرات�رش م��ن بندقية �صاعقة قبيل اإطالق النار 

عليه، ومل يحاول اأي �صخ�س تقدمي امل�صاعدة للرجل الذي �صقط على الأر�س.
 واو�ص��ح ب��رادي هندر�صون، املدير القان��وين لحتاد اأوكالهوما للحري��ات املدنية اأن 
كل عنا���رش ال�رشط��ة احلا�رشي��ن متواطئ��ني يف "القت��ل اجلائر وامل�صتهج��ن واملثر 
لال�صمئ��زاز"، برتك��ه ينزف حتى امل��وت يف ال�ص��ارع دون ا�صتدعاء امل�صاع��دة الطبية 

الفورية.

 

بغداد - خاص

نيويورك/ متابعة 

واشنطن / متابعة 

 على اثر التدخالت 
احلا�سلة من قبل ال�سعودية 

ب�ساأن اليمن قال اأع�ساء 
يف جمل�س ال�سيوخ 

الأمريكي اإن املجل�س �سوت 
يوم ام�س الربعاء على 

م�سروع قانون يهدف اإىل 
منع بيع معدات ع�سكرية 
بقيمة 1.15 مليار دولر 

لل�سعودية.

 اأعل��ن وزي��ر اخلارجي��ة الرو�ص��ي �صرغي لف��روف اأن الط��ران احلربي ال�ص��وري مل يكن 
ق��ادراً عل��ى ق�صف قافلة امل�صاع��دات الإن�صانية يف حلب، لأن الق�ص��ف جرى لياًل عندما 
ل يق��وم الط��ران ال�ص��وري بطلعات جوية.  وق��ال لفروف يف حديث لقن��اة "رو�صيا 1"، 
عل��ى هام���س م�صاركته يف دورة اجلمعي��ة العامة لالأمم املتح��دة يف نيويورك يوم ام�س 
الأربعاء "رجالنا الع�صكريون اأ�صدروا بيانًا بهذا ال�صاأن وقالوا اإن الطران مل يعمل هناك. 
والط��ران ال�ص��وري مل يكن ق��ادراً على العمل لأن ق�ص��ف القافلة جرى لي��اًل، والطائرات 
ال�صوري��ة ل حتل��ق يف ه��ذا الوقت، لأنه��ا ل متلك مثل ه��ذه الإمكاني��ات".  وكانت قافلة 
م�صاع��دات من الأمم املتح��دة وجمعية الهالل الأحمر ال�صوري قد تعر�صت للق�صف، م�صاء 
ي��وم الثن��ني املا�صي.  وحمل��ت الإدارة الأمريكية رو�صيا امل�صوؤولية ع��ن ق�صف القافلة، 
بينم��ا نفت وزارة اخلارجي��ة الرو�صية هذه التهامات ب�صكل قاط��ع.  واعترت اخلارجية 
الرو�صي��ة اأن اته��ام مو�صك��و بق�صف قافلة امل�صاع��دات الإن�صانية يف حمي��ط حلب غايته 
���رشف النتباه عن خط��اأ التحالف الدويل بق�صف مواقع اجلي�س ال�صوري بدير الزور قبل 
اأي��ام.  وكان الناطق الر�صمي با�صم وزارة الدف��اع الرو�صية، اإيغور كونا�صينكوف قد اأ�صار 
اول اأم���س الثالث��اء، اإىل اأن اجلانب الرو�صي در�س "بدقة �رشيط الفيديو الذي ن�رشه ن�صطاء 
م��ن م��كان احلادث ومل جند ما ي��دل على اإ�صابة قافل��ة ال�صاحنات باأي��ة ذخائر حربية، 
ومل تظه��ر اأي حف��ر يف املكان ول اإ�صاب��ات لل�صاحنات اأو تناث��ر لقطعها نتيجة موجات 
انفج��ارات القناب��ل اجلوية، كل ما عر���س يف الفيديو كان النتيج��ة املبا�رشة حلريق بداأ 

الفروف: الطيران السوري لم يقصف القافلة اإلنسانية في حلب
نيويورك / متابعة 

مناقصة  اعالن  عن  الوسطى  المنطقة  الكهربائية  الطاقة  النتاج  العامة  المديرية  تعلن 
)لتنظيف( محطة كهرباء واسط الحرارية .

تقديم  وخارجه  العراق  داخل  رسميا  المسجلة  والمكاتب  الشركات  من  الراغبين  فعلى 
التي يمكن الحصول على تفاصيلها وشروطها  المذكورة اعاله  المناقصة  عطاءاتهم على 
من قسم العالقات واالعالم في مقر المديرية الكائن في الباب الشرقي ساحة غرناطة محله 

)109( شارع )19( بناية )15( ص.ب )1085( .
لقاء مبلغ قدره )100000( ) مائة الف ( دينار فقط غير قابل للرد يسلم الى امانة الصندوق 
على ان يقدم العطاء مع المستمسكات المطلوبة المدرجة ادناه وتوضع داخل ظرف مغلق 
ومختوم ومؤشر عليه رقم المناقصة وموعد الغلق يوضع في صندوق المناقصات، علما ان 
اخر موعد لغلق المناقصة سيكون الساعة الثانية عشر ليوم الخميس الموافق  2016/10/6 

وسيهمل كل عطاء غير مستوفيا للشروط او يرد بعد تاريخ غلق المناقصة .

الموضوع / اعالن المناقصة المحليه المرقمة ) L 1S002  ( للمرة االولى 
المدرجة ضمن الموازنة ) التشغيلية ( على الحساب ) 3369 ( وبكلفه 

تخمينية ) 50000000 ( ) خمسون مليون ( دينار عراقي لمدة شهرين .

GENERAL DIRECTORATE OFوزارة الكهرباء
 ELECTRICITY PRODUCTION (GEEP )

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى 

المدير العام


