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تدمير مبنى للحزب الجمهوري بعبوة حارقة..
وترامب يتهم  انصار كلينتون

وفد سوري حكومي رفيع المستوى يصل إلى القاهرة

ن��ورث كارولينا د�ال�س / متابع��ة: �أدت عبوة حارق��ة، �إىل تدمري مبنى للحزب 
�جلمه��وري بالكام��ل يف �إحدى مدن ن��ورث كاروالينا بجنوب ���رق �لواليات 
�ملتح��دة، من دون �أن ت��وؤدي �إىل وقوع �إ�صابات، وفق م��ا �أعلنت �لبلدية. ودمر 
�ملبن��ى �لو�قع يف هيلزبره بالكامل نتيجة زجاجة مولوتوف حارقة �ألقيت من 
خ��ال �لناف��ذة، وكتب على جد�ر مبنى جماور "�جلمهوري��ون �لنازيون غادرو� 
�ملدين��ة و�إال...". وعرب �مل�صوؤول عن �حلزب �جلمهوري يف والية نورث كارولينا 
د�ال���س وودهاو�س عن �رتياحه "الأن �أحد�ً مل يقت��ل". وندد يف حديثه ل�صحيفة 
"ذي ت�صارلوت �وب�صريفر" �ملحلية بعمل يندرج يف �إطار "�الإرهاب �ل�صيا�صي". 
وفتح��ت �ل�رط��ة م��ن جهتها حتقيق��ًا يف �حل��ادث. و�تهم �ملر�ص��ح �جلمهوري 
لانتخابات �لرئا�صية دونالد تر�مب على تويرت "�حليو�نات �لتي متثل هياري 
كلينت��ون و�لدميوقر�طيني يف نورث كارولين��ا"، باأنهم �أقدمو� على �إ�ر�م هذه 
�لن��ار، وذلك "الأننا �صنفوز" على حد قوله. وقال تر�مب: "�أنا معكم متامًا �أنا لن 

�أن�صى �أبد�ً، �الآن يجب علينا �أن نفوز، �أنا فخور بكم جميعًا!".
�أم��ا مناف�صت��ه �لدميوقر�طية هي��اري كلينت��ون فا�صتنكرت عل��ى تويرت "عمًا 
مرعب��ًا وغري مقبول"، م�صيفة �أنه��ا "�صعيدة جد�ً" الأن �حلادث مل يوؤد �إىل وقوع 

�صحايا.

�لقاه��رة / متابع��ة: تناقل��ت و�صائل �الإع��ام �مل�رية يوم �م���س، نباأ و�صول 
وف��د �صوري رفيع �مل�صتوى �إىل مطار �لقاهرة قادما بطائرة خا�صة من دم�صق 
فيم��ا و�صف باأنه زي��ارة خا�صة مل�ر. وقالت م�صادر �أمني��ة مبطار �لقاهرة 
�إن �لوف��د ي�صم �صتة من كبار �مل�صوؤول��ني �ل�صوريني وكان يف ��صتقبالهم ممثلو 
"�إح��دى �جله��ات �ل�صيادية" يف م�ر، بح�صب �مل�ص��در �الأمني. وتوجه �لوفد 

عقب و�صوله للقاء �أحد �مل�صوؤولني �مل�ريني، مل حتدد هويته.
وقال��ت �مل�صادر �الإعامية �إن �لهدف من �لزيارة هو بحث �آخر �لتطور�ت على 
�ل�صاح��ة �ل�صوري��ة وجهود �لتو�ص��ل �إىل حل �صيا�ص��ي ي�صمن وح��دة و��صتقر�ر 
�الأر��ص��ي �ل�صوري��ة. وكانت م���ر قد �أي��دت يف وقت �صابق م��ن �لعام �حلايل 
م���روع قر�ر تقدمت به فرن�صا ورو�صيا �إىل جمل�س �الأمن �لتابع لاأمم �ملتحدة 
يدع��و �إىل هدن��ة لوقف �حل��رب وتقدمي �مل�صاع��د�ت �الإن�صانية للم��دن �ل�صورية 
�ملحا�رة يف �ملناطق �لتي ت�صيطر عليها �ملعار�صة �مل�صلحة يف مدينة حلب 

�صمايل �صوريا.

 

روت �الإحدى و�لع�رين فتاة نيجريية من مدر�صة 
ت�صيبوك كن خمتطفات لدى جماعة بوكو حر�م ما 
حل بهن خال فرتة �ختطفاهن ملدة عامني وذلك 

بعدما �لتقني بعائاتهن.
وقالت غلوريا د�مي خال قد��س �أقيم يف �لعا�صمة 
�أبوج��ا "�إنن��ي جنيت من �مل��وت بعدم��ا بقيت من 
دون طع��ام مل��دة �أربع��ني يوم��ًا"، م�صيفة "جنني 
م��ن �ملوت باأعجوب��ة". و�أ�صافت " كنت يف �لغابة 
عندم��ا �ألقيت قنبلة من �إحدى �لطائ��ر�ت، �إال �أنني 

مل �أ�صب".
و�أ�صارت �إىل �أنهن " مل يذقن �لطعام منذ �صهر و10 

�أيام، �إال �أننا مل منت، ون�صكر �هلل على ذلك".
وكان��ت جماعة بوكو ح��ر�م �الإ�صامي��ة �ملت�صددة 

�ختطف��ت �أك��ر م��ن 270 تلمي��ذة م��ن مدر�صة يف 
ت�صيب��وك يف �أبري��ل  2014، و�أث��ار �خلطف تنديد� 
دولي��ا. و�أج��ربت �جلماع��ة جميع �لتلمي��ذ�ت على 

�عتناق �لديانة �الإ�صامية خال فرتة �ختطافهن.
وقال��ت �إح��دى �أمه��ات �لتلمي��ذ�ت �ملح��رر�ت " مل 
�أتوق��ع روؤية �بنتي مرة ثاني��ة، و�أنا �أ�صلي ل�صامة 
�لفتيات �للو�ت��ي ما زلن بقب�صة بوكو حر�م، و�آمل 
�أن يع��دن �إىل �أهاليه��ن ب�صامة كم��ا عادت بناتنا 
�لين��ا"؟ وق��ال و�ل��د �إح��دى �لتلمي��ذ�ت �إن " بع�س 
�لتلمي��ذ�ت ع��دن �إىل �أهاليه��ن م��ع �أطفالهن، فكر 
فيه��ا، هل نقت��ل ه��وؤالء �الأطف��ال"، م�صيف��ًا " لن 
نق��در على ذلك الأننا نك��ون بذلك كاأننا نقول لهن، 
باأننا ال نرغ��ب بعودتهن". و�أ�صاف �أن " �ختطاف 
�لتلميذ�ت يف ت�صيبوك من قبل جماعة بوكو حر�م، 
��صتغل��ت �صيا�صيًا"، م�صيفًا �أنهن يتلقني عاجًا يف 

�مل�صت�صفى ويخ�صعن جلل�ص��ات معاجلة �ل�صدمات 
�لنف�صي��ة. وتقول �مل�صادر يف نيجرييا، �إن م�صوؤول 
�حلكومة مل يذكر كيف �أنقذت �لفتيات �لاتي �أطلق 

�ر�حهن.
لك��ن �جلي�س ي�صن حاليا عملي��ة و��صعة �لنطاق يف 
غاب��ات �صامبي�ص��ا، �لتي تعد معق��ا جلماعة بوكو 
ح��ر�م. وخطفت بوكو حر�م �أي�صا �آالف �الأ�صخا�س 
�الآخري��ن منذ بدء مترد �جلماع��ة قبل �صبع �صنو�ت 

يف �صمال �رق نيجرييا.
ونفت �ل�صلطات �لنيجريية تقارير تفيد باأن جماعة 
بوك��و ح��ر�م �أج��رت عملي��ة تب��ادل ب��ني �لفتيات 
�ملح��رر�ت و�أربعة من مقاتليه��ا �ملحتجزين لدى 
�حلكوم��ة �لنيجريية، �إال �أن م�ص��وؤول ر�صمي �رح 
لب��ي ب��ي �صي �أن��ه " مت حترير �أربعة ق��ادة تابعني 

لبوكو حر�م".

نف��ت وز�رة �خلارجي��ة �لياباني��ة �م���س �الثنني، �أن 
تك��ون طوكي��و تناق�س م��ع مو�صك��و م�صاأل��ة �الإد�رة 
�مل�صرتك��ة جلزر �لكوري��ل �ملتنازع عليه��ا وذلك يف 
حماول��ة حلل م�صكل��ة تف�ص��د �لعاقات ب��ني �لبلدين 
من��ذ 70 عام��ا. وكان��ت �صحيفة "نيك��ي" قد ذكرت 
�الثن��ني نقا عن م�صادر حكومي��ة يابانية ورو�صية 
�أن �ليابان تدر�س �إد�رة هذه �جلزر ب�صكل م�صرتك و�أن 
رئي���س �ل��وزر�ء �لياباين �صينزو �آب��ي ياأمل يف �إقناع 
�لرئي���س �لرو�ص��ي فادميري بوتني عندم��ا يجتمعان 
يف 15 دي�صمرب/كان��ون �الأول يف �لياب��ان بالب��دء 

يف مفاو�ص��ات ب�صاأن هذ� �الق��رت�ح. و�أكد يا�صوهري� 
كاو�مور� �ملتحدث با�ص��م وز�رة �خلارجية �ليابانية 
لوكالة "رويرتز": "ننفي تقرير "نيكي" باأن �ليابان 
ورو�صي��ا تبحث��ان �إد�رة �الأر��ص��ي �ل�صمالي��ة ب�ص��كل 
م�ص��رتك". و�أ�ص��اف كاو�م��ور� "ال يوج��د تغي��ري يف 
�ملوق��ف �الأ�صا�صي للياب��ان وه��و �أن �ليابان �صتربم 
معاهدة �ل�ص��ام مع رو�صيا بحل م�صكلة ملكية �جلزر 
�ل�صمالية �الأربع". وقال م�صدر يف �حلزب �حلاكم يف 
�لياب��ان �إن �قرت�حا مثل �لذي حتدث��ت عنه �صحيفة 

. "نيكي" لي�س و�قعيا 
و�أ�ص��ارت �ل�صحيفة �إىل �أن طوكي��و تاأمل بالتفاو�س 
على �إعادة �جلزيرتني �الأ�صغر يف �لوقت �لذي تو�فق 

فيه على �الإد�رة �مل�صرتكة للجزيرتني �الأكرب.
م��ن جهت��ه ق��ال رئي���س جلن��ة �ل�ص��وؤون �لدولية يف 
جمل�س �الحتاد �لرو�صي ق�صطنطني كو�صات�صوف �لذي 
يزور حاليا طوكي��و �إن ت�ريبات �إعامية حول �صري 
�ملفاو�ص��ات بني رو�صيا و�لياب��ان قد تعرقل حتقيق 

�لنتيجة �ملرغوبة.
وقال رئي���س �لوزر�ء �آب��ي للربملان �ل�صه��ر �ملا�صي 
"�صاأح��ل ق�صي��ة �الأر��ص��ي و�أنهي ه��ذ� �لو�صع غري 
�لطبيع��ي �ل��ذي مل يتم في��ه �لتو�ص��ل ملعاهدة �صام 
حت��ى بعد 71 عام��ا من �حلرب وت�صجي��ع �الحتمال 
�لرئي�ص��ي للتعاون �لياباين �لرو�صي يف جماالت مثل 

�القت�صاد و�لطاقة".

تلميذات تشيبوك المحررات يروين قصصهن ويلتقين أهاليهن

ارتياح وتأييد عالميين لبدء معركة تحرير الموصل في العراق

�ب��دت �لعديد م��ن دول �لع��امل �رتياحها النط��اق عملية حترير 
مدين��ة �ملو�ص��ل يف �صمال �لع��ر�ق ،ودعمت تلك �ل��دول �ملوقف 
�لعر�ق��ي موؤكدة �ن هذه �ملعرك��ة متثل �لبد�ية الندحار �الرهاب 
من �ملنطق��ة . فبعد �نطاق عملية حتري��ر �ملو�صل فجر�الثنني، 
�طل��ق �لعدي��د م��ن دول �لع��امل ت�ريح��ات مهمة خا�ص��ة بهذه 
�لعملي��ة، حي��ث قال  وزي��ر �لدف��اع �الأمريكي �أ�صت��ون كارتر �أن 
�لعملي��ة �لع�صكري��ة ت�ص��كل "حلظ��ة حا�صمة يف حملتن��ا الإحلاق 
هزمي��ة د�ئم��ة بتنظي��م د�ع���س ". و�أ�ص��اف "نح��ن و�ثق��ون من 
�أن �ركاءن��ا �لعر�قي��ني �صيهزم��ون عدونا �مل�ص��رتك ويحررون 
�ملو�ص��ل وبقية �لع��ر�ق من وح�صية وعد�ء د�ع���س". و�أكد �لوزير 
�المريك��ي دعم و��صنطن للع��ر�ق، مبين��ا  �إن "�لواليات �ملتحدة 
وبقية �لتحالف �ل��دويل على ��صتعد�د لدعم قو�ت �الأمن �لعر�قية 
ومقاتل��ي �لبي�صمرك��ة )�لكردي��ة( و�ل�صعب �لعر�ق��ي يف �لن�صال 

�ل�صعب �لذي ينتظرهم".
يف ح��ني دعا �لرئي�س �لرو�صي فادميري بوت��ني، قبل بدء عملية 
��صتع��ادة �ملو�ص��ل، �لتحال��ف �ل��دويل �ل��ذي تق��وده �لوالي��ات 
�ملتحدة �إىل جتنب �صقوط �صحايا مدنيني يف �لعملية �لع�صكرية.
وق��ال بوت��ني يف موؤمت��ر �صح��ايف عل��ى هام�س قم��ة جمموعة 
بريك���س يف �لهن��د "ناأم��ل ب��اأن يتح��رك �ركاوؤن��ا �الأمريكيون 
وتالي��ا �ركاوؤنا �لفرن�صي��ون �أي�صا، بدقة ويبذلو� ما يف و�صعهم 
لاإق��ال وحتى جتنب �صقوط �أي �صحي��ة بني �ل�صكان �ملدنيني" 
خ��ال �لهجوم �لذي ت�صتعد �لقو�ت �لعر�قي��ة ل�صنه على �ملو�صل 
بدع��م من �لتحالف. و�أ�صاف بوتني "ل��ن نوؤجج �له�صترييا حول 
ه��ذ� �ملو�صوع كما يفع��ل �ركاوؤنا �لغربيون، الأنن��ا ندرك �أننا 
نحت��اج �إىل مقاتلة �الإرهاب ولتحقيق ه��ذه �لغاية ال �صبيل �آخر 

�صوى �ملعارك �لهجومية.
وق��ال �لقائ��د �جلدي��د للتحالف �ل��دويل �ل��ذي تق��وده �لواليات 
�ملتح��دة �صد د�ع�س �للفتنانت جرن�ل �صتيفن تاون�صند، �إن "هذه 
�لعملي��ة ال�صتع��ادة �ل�صيطرة على ث��اين مدن �لع��ر�ق �صت�صتغرق 

�أ�صابيع ومن �ملمكن �أكر من ذلك".
و�أ�ص��اف �أن "�ملعرك��ة تب��دو طويل��ة و�صعب��ة لك��ن �لعر�قي��ني 

��صتعدو� ونحن نقف �إىل جانبهم".
فيما عربت �الأمم �ملتحدة عن قلقها على من 1،5 مليون �صخ�س 

هم �صكان �آخر معقل لتنظيم د�ع�س يف �لعر�ق.

بغداد - خاص

األزمة في اليمن.. من يحارب من؟

 6800 �ك��ر  ُقت��ل   ،2015 �آذ�ر  مار���س/  ومن��ذ 
�صخ���س و�أُ�صي��ب 35 �أل��ف �صخ�س �آخ��ر، وقد قتل 
�أغلبهم جر�ء �لق�صف �جل��وي للتحالف �لذي تقوده 

�ل�صعودية لدعم �لرئي�س �ليمني.
و�أدى �ل�ر�ع و�حل�ص��ار �لذي فر�صه �لتحالف �إىل 
كارثة �إن�صانية، تركت نحو %80 من �صكان �ليمن 

يف حاجة ما�صة �إىل �مل�صاعد�ت �الن�صانية.
ومتتد جذور �ل�ر�ع يف �ليمن �إىل �لف�صل يف �إمتام 
�النتقال �ل�صيا�صي �لذي كان من �ملتوقع �أن يحدث 
��صتق��ر�ر� يف �لب��اد عق��ب قي��ام �النتفا�ص��ة �لتي 
�جربت �لرئي�س �لذي حكم �لباد لعقود عديدة، علي 
عب��د �هلل �صال��ح، على ت�صليم �ل�صلط��ة لنائبه هادي 

يف نوفمرب 2011.
وح��اول ه��ادي جاه��د� �لتعامل م��ع جمموعة من 
�مل�ص��كات، �أبرزه��ا هجم��ات تنظي��م �لقاع��دة يف 
�ليم��ن، و�حلركة �النف�صالية يف �جلنوب، و��صتمر�ر 
مو�الة عدد كبري من قياد�ت �جلي�س �ليمني للرئي�س 
�ل�صاب��ق علي عب��د �هلل �صال��ح، ف�صا ع��ن �لف�صاد، 

و�رتفاع معدل �لبطالة، وغياب �الأمن �لغذ�ئي.
و��صتغ��ل �حلوثي��ني، يف �ليمن و�لت��ي خا�س غمار 
ح��ركات عدة �ص��د �لرئي�س �ل�صاب��ق �صالح، �صعف 
�لرئي�س ه��ادي لل�صيطرة عل��ى مناطقهم يف �صمال 
�لباد يف حمافظة �صعدة و�ملناطق �ملجاورة لها.

و��صتجاب �لعديد من �ليمنيني ، �إىل مز�عم �النتقال 
�ل�صيا�صي �لتي كان �حلوثيون يرددنها، و�صاندوهم 

يف �جتي��اح �لعا�صمة �صنع��اء يف 2014، و�إقامة 
مع�صكر�ت وو�صع حو�جز يف طرق �ملدينة.

ويف يناي��ر ع��ام 2015، عزز �حلوثي��ون وجودهم 
يف �لعا�صم��ة �ليمني��ة، حا�رو� �لق���ر �لرئا�صي 
ه��ادي  �لرئي���س  وو�صع��و�  �حليوي��ة،  و�ملناط��ق 

ووز�رته قيد �الإقامة �جلربية.
وحاول �حلوثيون و�لقو�ت �الأمنية �ملو�لية ل�صالح 
�إحكام �ل�صيطرة على عموم �لباد، ما �أجرب �لرئي�س 

هادي �إىل �لفر�ر خارج �لباد يف مار�س 2015.

و�صن��ت �ململك��ة �لعربي��ة �ل�صعودي��ة وثم��ان دول 
حكوم��ة  �إع��ادة  ت�صته��دف  جوي��ة  حمل��ة  �أخ��رى 
ه��ادي �إىل حك��م �لب��اد، مدفوع��ة مبخاوفه��ا من 

ب��روز �حلوثيني، وتلق��ى �لتحالف دعم��ا لوج�صتيا 
و��صتخبار�تي��ا م��ن �لوالي��ات �ملتح��دة وبريطانيا 

وفرن�صا.
وبع��د �حل�ص��ول على موط��اأ قدم عل��ى �صاحل عدن 
يف �أغ�صط�س �ملا�صي، دخلت قو�ت �لتحالف �لربية 
�ملدين��ة وجنحت يف طرد �حلوثي��ني وحلفائهم من 
�أغل��ب �ملناطق يف �جلنوب على مد�ر �صهرين، وعاد 
عب��د رب��ه من�ص��ور ه��ادي وحكومته م��ن �ملنفى، 

و�أ�ص�صو� مقر� موؤقتا لهم يف �ملدينة.
للتحال��ف  �ل�رب��ات �جلوي��ة  م��ن  �لرغ��م  وعل��ى 
و�حل�ص��ار �لبح��ري �لذي ��صتم��ر على م��د�ر �لعامل 
�ملا�ص��ي مل تتمكن �لق��و�ت �ملو�لي��ة للحكومة من 
ط��رد �حلوثيني من معاقلهم �لقوية يف �ل�صمال، مبا 

يف ذل��ك �لعا�صم��ة �صنع��اء، و�لوالي��ات �ملجاورة 
لها.

كم��ا ظ��ل �حلوثي��ون قادرين عل��ى فر���س ح�صار 
على مدين��ة تعز جنوب �لباد، و�ط��اق �ل�صو�ريخ 
و�لقذ�ئ��ف عرب �حل��دود مع �ل�صعودي��ة ب�صكل يومي 
تقريبا. و��صتغل م�صلحون �إ�صاميون متطرفون من 
تنظيم �لقاعدة يف �صبه �جلزيرة �لعربية ونظر�وؤهم 
�ملو�ل��ون لتنظي��م د�ع�س �لفو�صى �لت��ي تعم �ليمن 
لل�صيط��رة عل��ى م�صاحة م��ن �الأر��ص��ي يف �جلنوب 
�ليمن��ي، و�صعدو� هجماتهم عل��ى مدينة عدن �لتي 

تخ�صع ل�صيطرة �حلكومة �ملعرتف بها دوليا.
يتحم��ل �ملدنيون يف �ليم��ن �لعب �الأكرب يف �لقتال 
وي�صبحون با�صتم��ر�ر �صحايا ملا ي�صفه نا�صطون 

بانته��اكات ج�صيم��ة للقان��ون �لدويل م��ن قبل كل 
�أطر�ف �ل�ر�ع.

وحت��ى مطل��ع �أكتوبر �جلاري قت��ل 4125 �صخ�صا 
م��ن �ملدنيني وج��رح 7207 �أ�صخا���س يف �ليمن، 

ح�صب �إح�صائيات �الأمم �ملتحدة.
ومع �إ�صارة �إح�صائيات �صابقة �إىل �أن ن�صف �صكان 
�ليم��ن يف �ص��ن يق��ل ع��ن 18 �صن��ة، وبلغ��ت ن�صبة 
�الأطفال ب��ني �صحايا �حل��رب يف �ل�صنة �الأوىل من 

�ل�ر�ع حو�يل �لثلث.
وظه��ر �صعاع من �الأمل يف �نط��اق �جلولة �لثانية 
م��ن �ملحادثات بو�صاطة �الأمم �ملتحدة بني جانبي 
�ل���ر�ع، و�لتي بد�أت يف �لكويت يف �إبريل 2016، 
و�ب��دى كل م��ن �حلوثي��ني و�ل�صعودي��ني رغب��ة يف 
�لتفاو���س بعد �ن تعر�س كاهما على ما يبدو �ىل 
�صغ��وط. لكن �ملفاو�صات �نهارت متاما بعد ثاثة 
�أ�صه��ر، م��ا �أدى �إىل ت�صاع��د ح��دة �ل���ر�ع وخلف 
زي��ادة هائل��ة يف �أع��د�د �ل�صحاي��ا م��ن �ملدني��ني 
بح�صب �الأمم �ملتح��دة.  ويرى �لبع�س �ل�ر�ع بني 
�حلوثي��ني و�حلكوم��ة �ملنتخب��ة ج��زء� م��ن �ر�ع 
�إقليم��ي �أك��رب ب��ني �إي��ر�ن، ذ�ت �الأغلبي��ة �ل�صيعية، 

و�ل�صعودية ذ�ت �الأغلبية �ل�صنية.
و�تهمت دول �خلليج �إي��ر�ن بتوفري �لدعم �لع�صكري 
و�ملايل للحوثيني، وهو ما تنفيه طهر�ن يف �لوقت 

�لذي يدعمون هم فيه �لرئي�س هادي.
وتكم��ن �الأهمي��ة �ال�صرت�تيجية لليم��ن يف �إطالها 
على م�صيق باب �ملن��دب، وهو م�صيق يربط �لبحر 
�الأحم��ر بخليج عدن متر ع��ربه �أغلب �صحنات �لنفط 

يف �لعامل.

الجورنال / متابعة

طوكيو/ متابعة

مزقت احلرب اليمن، 
اإحدى اأكرث الدول 

العربية فقرا، منذ بداأت 
ال�صراعات بني احلكومة 

املعرتف بها دوليا 
بقيادة الرئي�س احلايل 
عبد ربه من�صور هادي 

واحلوثيني.

طوكيو تنفي بحث "إدارة مشتركة" لجزر الكوريل

ابوجا / متابعة

فعلى الراغبين من الشركات والمكاتب المسجلة رسميا داخل العراق وخارجه تقديم عطاءاتهم 
على المناقصة المذكورة اعاله التي يمكن الحصول على كمياتها ومواصفاتها وشروطها من 
قسم العالقات واالعالم في مقر المديرية الكائن في الباب الشرقي ساحة غرناطة محلة )109( 
شارع )19( بناية )15( ص.ب )1085(  لقاء مبلغ قدره )100000( مائة الف دينار فقط 
المطلوبة  المستمسكات  مع  العطاء  يقدم  ان  على  الصندوق  امانة  الى  يسلم  للرد  قابل  غير 
المدرجة ادناه وتوضع داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤشر عليه رقم المناقصة وموعد الغلق 
يوضع في صندوق المناقصات , علما ان اخر موعد لغلق المناقصة سيكون في الساعة الثانية 

عشر ظهرا بتوقيت بغداد ليوم االحد الموافق 2016/12/11 
وسيهمل كل عطاء غير مستوفى او يرد بعد تاريخ غلق المناقصة.

وزارة الكهرباء

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى

GENERAL DIRECTORATE OF 
ELECTRICITY PRODUCTION (GEEP)

الموضوع/ اعالن )للمرة االولى( المناقصة الخارجية المرقمة )E2G-034( وبكلفة تخمينية 
(390,000$( دوالر )ثالثمائة وتسعون الف دوالر الغيرها ( لمحطة الصدر الغازية

المدرجة ضمن الموازنة ) االستثمارية ( تبويب )6-4-10)

تعلن المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية عن مناقصة تجهيز 
) مضخات ميكانيكية متكاملة(

المدير العام


