
Thu. 24 Nov. 2016 issue no 230العراق والعالم4
الخميس 24 تشرين الثاني 2016 العدد 230

ق��ال ممث��ل االمم املتح��دة يف املحكم��ة الت��ي تنظ��ر يف 
جرائ��م اخلم��ر احلم��ر يف كمبودي��ا االربع��اء ان احلكم 
بال�سج��ن مدى احلياة على اثنني من م�سوؤويل هذا النظام 
ي�سك��ل "ر�سالة" للقادة الكوري��ني ال�سماليني وال�سوريني 
وتنظي��م داع���ش على حد �س��واء، توؤكد عل��ى عدم االفالت 

من العقاب.
وق��ال ديفيد �سيفر موفد االم��ني العام لالأمم املتحدة اىل 
املحكم��ة اخلا�س��ة يف بنوم بن��ه "انها ر�سال��ة اىل قادة 
الع��امل اجمع  باأن الق��ادة م�سوؤول��ون يف نهاية املطاف 

عن اجلرائم التي ترتكب يف ادارتهم".
وا�س��اف انه عل��ى الق��ادة احلاليني "جميع��ا ان ياأخذوا 
علم��ا ب��ان ما ح��دث يف ه��ذه املحكم��ة الي��وم ميكن ان 
يطاله��م" بع��د اربع��ني عام��ا، وذك��ر كوري��ا ال�سمالي��ة 
و�سوري��ا والفيليبني وحتى قادة تنظيم الدولة اال�سالمية 

يف �سوريا والعراق.
وتاب��ع ان "ق��ادة كوريا ال�سمالي��ة خ�سو�س��ا عليهم ان 
ياأخ��ذوا علما مبا حدث اليوم هن��ا"، مدافعا عن �رضورة 

املحاكم الدولية للنظر يف جرائم الدول وجرائم احلرب.

دي ميستورا يربط عمليات الجيش السوري في حلب 
بموعد تسلم ترامب للسلطة

مقتل أربعة من عناصر قوة أمنية حكومية في منشأة 
نفطية إيطالية في نيجيريا

ادانة متطرف يميني بقتل النائبة العمالية البريطانية 
جو كوكس

األمم المتحدة: الحكم على مسؤولي 
الخمير الحمر "رسالة" إلى الجميع 

قال املبعوث االأممي اإىل �سوريا �ستيفان دي مي�ستورا اإن تكثيف اجلي�ش ال�سوري 
لهجمات��ه على �رضق حلب قب��ل ت�سلم الرئي�ش االأمريك��ي املنتخب دونالد ترامب 

ال�سلطة قد يتحول اإىل كارثة للمدنيني.
وع��ر املبعوث االأممي خالل لقائه اأع�ساء من احلزب "الدميقراطي االجتماعي" 
االأمل��اين يف برل��ني ي��وم الثالث��اء 22 نوفمر/ت�رضي��ن الث��اين، عر ع��ن "قلقه 
ال�سدي��د، مم��ا ق��د يح��دث قب��ل 20 يناير/كان��ون الث��اين )تاريخ ت�سل��م ترامب 
ال�سلط��ة("، اإذا متكنت القوات ال�سورية احلكومية من ال�سيطرة على اجلزء ال�رضقي 
م��ن مدينة حلب بالقوة. ومل يو�س��ح دي مي�ستورا ملاذا ربط ذلك بتاريخ ا�ستالم 
دونالد ترامب ر�سميا لل�سلطة يف الواليات املتحدة، اإال اأن برلني ترى اأن تكثيف 
اجلي�ش ال�سوري لهجماته له عالقة بت�رضيحات ترامب، التي اأكد فيها اأنه م�ستعد 

للتعاون مع رو�سيا يف جمال حماربة االإرهاب يف �سوريا.
اإىل ذل��ك ي��رى دبلوما�سيون اأملان اأن اإدارة اأوباما، ع�سي��ة خروجها من ال�سلطة، 
لي�س��ت لديها رغب��ة يف بذل جهود �س��د احلكومة ال�سورية، م�سري��ن اإىل اأن ذلك 

�سجع الرئي�ش ال�سوري ب�سار االأ�سد على تكثيف هجماته.

اعلن��ت ق��وات االم��ن النيجرية االربع��اء مقتل اربع��ة من عنا�رض ق��وة امنية 
حكومي��ة بر�سا���ش م�سلحني االثنني يف من�س��اأة نفطية تابع��ة للفرع املحلي 
ملجموع��ة "اين��ي" االيطالي��ة. وقت��ل العنا�رض االربع��ة يف "الق��وة النيجرية 
للدف��اع واالم��ن امل��دين" يف تب��ادل الإط��الق الن��ار م��ع ع��دد غر حم��دد من 
املهاجم��ني الذي��ن حاولوا اقتح��ام املن�س��اأة النفطية يف اوموك��و بالقرب من 

مركز بور هاركور النفطي الكبر.
وق��ال الناط��ق با�سم الق��وة احلكومية النيجري��ة مايك��ل اوغونتوا�سي لوكالة 
فران���ش بر�ش ان املهاجمني الذين كانوا يرتدون بزات ع�سكرية و�سلوا ب�سفينة 
قبي��ل م�س��اء االثنني وبداأوا اإط��الق النار على رجال االمن، مم��ا ادى اىل مقتل 

اربعة منهم وجرح اآخرين مل يحدد عددهم.
ومل تت��ن اي جهة الهجوم بينما رف���ش م�سوؤولو �رضكة "اجيب" الفرع املحلي 

ملجموعة "ايني" يف نيجريا االدالء باأي تعليق.
وت�سهد نيجريا منذ بداية العام ت�ساعدا يف هجمات املتمردين على من�ساآتها 

النفطية ما ادى اىل انخفا�ش حاد يف انتاجها النفطي.

ادين متطرف مييني االربعاء يف بريطانيا يف ق�سية قتل النائبة العمالية جو 
كوك���ش قبل ا�سب��وع على ا�ستفتاء ب�ساأن ع�سوية الب��الد يف االحتاد االوروبي، 

يف هجوم اثار �سدمة يف هذا البلد.
وادان��ت جلن��ة املحلف��ني يف حمكمة اول��د بيلي��ز اجلنائية املركزي��ة يف لندن 
توما���ش م��ر البال��غ 53 عام��ا باط��الق النار عل��ى النائب��ة كوك���ش املوؤيدة 
لالحت��اد االوروب��ي والالجئني، وطعنها عند و�سوله��ا اىل مكتبة يف بر�ستال 
�سم��ال انكل��را للقاء مع موؤيديه��ا يف 16 حزيران/يونيو. وقررت املحكمة ان 

مر الذي عرث لديه على وثائق نازية، حترك بدافع ايديولوجية �سيا�سية.

 

واشنطن - وكاالت

قتل ت�سعة ا�سخا�ش على االق��ل وجرح �سبعة اآخرين االربعاء 
بر�سا�ش اطلقته القوات الهندية على حافلة مدنية يف ال�سطر 
الباك�ست��اين من ك�سمر املنطقة املتن��ازع عليها بني البلدين 
وت�سه��د ت�ساع��دا يف التوت��ر من��ذ ا�سابي��ع، بح�س��ب م��ا افاد 

م�سوؤولون باك�ستانيون.
ووقع اإطالق نار غداة اعالن الهند ان ثالثة من جنودها قتلوا 
بر�سا���ش ع�سكري��ني باك�ستاني��ني، موؤكدة ان ذل��ك ا�ستدعى 

اإطالق النار. "ردا انتقاميا". ونفت باك�ستان 
وا�سيبت احلافلة االربعاء يف قرية ناغدار يف وادي نيلوم. 

واكد امل�سوؤول املحلي �رضدار وحيد ان اإطالق النار م�ستمر ما 
مينع �سيارات اال�سعاف من االقراب.

وق��ال اجلي���ش الباك�ست��اين يف بي��ان ان "الق��وات الهندي��ة 

ا�ستهدفت حافلة مدنية بالقرب من خط املراقبة" الذي ي�سكل 
احل��دود بني �سطري ك�سم��ر الهندي والباك�ست��اين. وافاد بعد 

ذلك عن "تبادل كثيف الإطالق النار".
وحتدث قائد �رضط��ة وادي نيلوم جميل مر عن �سقوط ت�سعة 
قتلى. واك��د رئي�ش برملان االقليم �ساه غ��الم قادر احل�سيلة. 
ويف ت�رضي��ح لوكالة فران�ش بر�ش يف مظف��ر اباد، اتهم قادر 

الهند "بتعمد ا�ستهداف" املدنيني.
وك��ان اجلي���ش الهن��دي اته��م باك�ست��ان باإر�سال جن��ود اىل 
اجلانب االآخر من خط املراقبة وقتل ثالثة من جنوده، موؤكدا 

ان جثثهم "�سوهت".
وت�ساع��د التوتر على طول خط املراقبة بني الهند وباك�ستان 
اتهم��ت  عندم��ا  ايلول/�سبتم��ر  الهيماالي��ا يف  منطق��ة  يف 
نيودلهي متطرفني باك�ستانيني مبهاجمة قاعدة ع�سكرية يف 

والية ك�سمر وقتل 19 �سخ�سا.

يع��ود م���رضوع قانون مثر للجدل يرم��ي حلظر ا�ستخدام 
مك��رات ال�س��وت يف امل�ساج��د لرف��ع االأذان اىل طاول��ة 
البح��ث يف الكني�س��ت اال�رضائيل��ي، بع��د تعديل��ه حت��ى ال 
ي�سم��ل �س��وت �سف��ارات ي��وم ال�سب��ت اليه��ودي، بح�سب 
م��ا اأعلن مكت��ب رئي���ش الكني�س��ت االربعاء. وك��ان وزير 
ال�سح��ة يعك��وف ليت�سم��ان، الع�س��و يف ح��زب "التوراة 
اليهودي��ة املوح��دة" اليه��ودي املت�س��دد، عرق��ل م�رضوع 
القان��ون يف ن�سخت��ه االوىل، وذلك خلوفه م��ن اإمكان ان 
ي��وؤدي ه��ذا القانون اىل حظ��ر ال�سفارات الت��ي تعلن بدء 
ال�سبت اليهودي. ولكنه �سحب اعرا�سه بعد تعديل �سيغة 
القان��ون ال��ذي �سيمن��ع ا�ستخ��دام مكرات ال�س��وت لرفع 
االذان ب��ني ال�ساع��ة 23،00 وال�ساع��ة ال�سابعة �سباحا، 

م��ا يعني انه �سيطب��ق عمليا فقط على �س��الة الفجر بني 
ال�سل��وات اخلم�ش ل��دى امل�سلم��ني. وقال متح��دث با�سم 
رئي���ش الكني�ست يويل ادل�ستاي��ن لوكالة فران�ش بر�ش انه 
�سيع��اد طرح م���رضوع القان��ون "على االرج��ح لت�سويت 

اويل اال�سبوع املقبل".
وك��اأي قان��ون، ال ب��د للكني�ست م��ن ان ي�س��وت على هذا 
الن���ش الت�رضيعي يف ث��الث ق��راءات. وي�ستهدف م�رضوع 
القان��ون ال��ذي ي�سمل نظري��ا كل اماك��ن العب��ادة ب�سكل 
خا���ش امل�ساجد. وق��د اثار غ�سبا عارما ل��دى امل�سلمني 
فيم��ا اتهمت املنظمة غر احلكومي��ة "املعهد اال�رضائيلي 
لغاي��ات  امل�ساأل��ة  با�ستغ��الل  اليم��ني  للدميوقراطي��ة" 
�سيا�سية. وي�سكل العرب نحو %17،5 من �سكان ا�رضائيل 
وغالبيتهم من امل�سلمني الذين يتهمون الغالبية اليهودية 

بالتمييز بحقهم.

يف خ�س��م احل��رب الكالمي��ة ب��ني مر�سح��ي اأحزاب 
اليم��ني يف االنتخابات الرئا�س��ة الفرن�سية فران�سوا 
فيون واآالن جوبيه، اتهم جوبيه مناف�سه ب�"االإفراط" 

يف جماملة الرئي�ش الرو�سي فالدمير بوتني.
وق��ال جوبي��ه يف مقابل��ة �سحفي��ة االأربع��اء 23 
نوفمر/ت�رضي��ن الثاين: "يجب التح��دث اإىل رو�سيا، 
لك��ن احل��وار يج��ب اأن يك��ون �رضيح��ا. ل��دي ثالث 
حقائ��ق اأقوله��ا له��ا، اإن �س��م �سب��ه جزي��رة الق��رم 
خمال��ف للقان��ون ال��دويل. كم��ا ح�س��ل اتف��اق يف 

مين�س��ك الإخراج اأوكراني��ا من �سعوباته��ا احلالية، 
واأنتظ��ر من بوت��ني اأن يطلب م��ن اأ�سدقائه تطبيقه 

باأمانة".
واأ�س��اف اآالن جوبيه الذي كان فران�سوا فيون تقدم 
علي��ه يف االنتخاب��ات التمهيدي��ة واأحل��ق )في��ون( 
بالرئي���ش ال�سابق نيكوال �سارك��وزي هزمية مدوية، 
اأ�س��اف قائ��ال: "يف �سوريا، اأنا اأتف��ق متاما على اأن 
االأولوي��ة االأوىل ه��ي الق�س��اء عل��ى تنظي��م داع�ش، 

لكنني اأنتظر من رو�سيا حال للخروج من االأزمة".
وتاب��ع جوبي��ه انتقادات��ه خل�سم��ه في��ون قائال اإن 
"احلل لي���ش بالتحالف الرو�سي االإيراين الذي يبدو 

اأن فران�س��وا فيون يتوقعه. اإيران تلعب دورا لزعزعة 
اال�ستق��رار اإىل حد كبر يف اليمن والعراق و�سوريا"، 
م�سيف��ا اأن "حزب اهلل هو ح��زب اإيراين ال يزال يهدد 
اإ�رضائي��ل"، م�س��ددا عل��ى اأنه "يج��ب اأن نك��ون اأكرث 

حزما واأكرث و�سوحا مع رو�سيا".
وك��ان جوبي��ه ن�س��ح خ�سم��ه في��ون يف �سبتمر/
اأيل��ول املا�س��ي بعدم املبالغ��ة يف احت�ساء الفودكا 
الرو�سي��ة، يف ح��ني يوؤي��د في��ون اإنه��اء العقوب��ات 
االقت�سادي��ة عل��ى رو�سي��ا ويرى اأن��ه "ال يوجد حل 
اآخ��ر" ع��دا اللج��وء اإىل الرو���ش والنظ��ام ال�س��وري 

للق�ساء على تنظيم "داع�ش".

قانون الحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد سيطرح للتصويت في الكنيست اإلسرائيليإطالق نار للقوات الهندية على حافلة يسفر عن سقوط تسعة قتلى في كشمير 

آالن جوبيه يتهم منافسه باإلفراط في مجاملة بوتين!
باريس - متابعة

القدس - متابعةمومباي - متابعة

اردوغان: تصويت البرلمان األوروبي على "ال قيمة له"

اعتر الرئي�ش الركي رجب طيب اردوغان االربعاء ان 
ت�سويت الرملان االوروب��ي املرتقب اخلمي�ش لتجميد 
مفاو�س��ات ان�سم��ام ب��الده اىل االحت��اد ب�سبب حملة 
القمع الوا�سعة النط��اق التي تلت حماولة االنقالب "ال 
قيمة ل��ه". ويهدد الت�سويت االوروب��ي غر امللزم هذا 
اال�سبوع بت�سعيد التوتر بني االحتاد االوروبي وتركيا 
الذي و�سل اق�ساه اإثر حماولة االنقالب يف 15 متوز/
يولي��و. لك��ن ال��دول االع�س��اء يف االحت��اد با�ستثن��اء 
النم�س��ا توؤيد حتى االن ابقاء املحادثات على م�سارها 
رغ��م القلق ازاء ات�ساع حملة القمع التي �سهدت توقيف 

حوايل 37 األف �سخ�ش.
ام��ام منظم��ة املوؤمت��ر اال�سالم��ي  اردوغ��ان  ���رضح 
املنعق��دة يف ا�سطنبول "اريد ان ا�ستبق االمور من هنا 
وان اخاط��ب العامل اجم��ع الذي ي�ساه��د �سا�ساته. هذا 

الت�سويت ال قيمة له، اأيا كانت نتيجته".
وتاب��ع "ال ي�سعن��ي حت��ى ان ا�ستوع��ب الر�سال��ة الت��ي 
يف  الرئي�سي��ة  الكت��ل  واك��دت  توجيهه��ا".  يري��دون 
الرمل��ان االوروب��ي الثالث��اء انه��ا �ست�س��وت لتجميد 

حمادثات الع�سوية االوروبية مع انقرة ب�سبب القمع.
اتفق��ت تركي��ا واالحتاد عل��ى ت�رضي��ع املحادثات بعد 
تو�سلهم��ا اىل اتف��اق يف اذار/مار���ش ل�سب��ط تواف��د 
املهاجرين من تركيا اىل االحتاد. لكن العملية راوحت 
مكانها بعد حماولة جمموعة يف اجلي�ش تنفيذ انقالب 

الإ�سقاط احلكومة الركية يف منت�سف متوز/يوليو.
واثارت حملة التوقيف��ات والت�رضيح التي تلت، ناهيك 
ع��ن اج��راءات ا�ستهدفت و�سائ��ل االع��الم الركية، رد 
فع��ل حاد من �سيا�سيي االحت��اد االوروبي واملنظمات 

احلقوقية.
لك��ن اردوغان ظل على موقف حت��د موؤكدا االربعاء ان 
"تل��ك االيدي التي �سرفع ث��م تخف�ش )يف الت�سويت 
االوروب��ي( لن توقف كفاح هذا البلد من اجل ا�ستقالله 

وم�ستقبله".
االحت��اد  وق��وف  عل��ى  موؤ���رض  الت�سوي��ت  ان  وتاب��ع 

االوروبي يف �سف "املنظمات االرهابية".

خاص - وكاالت

ترامب يعود عن مواقف كثيرة ويحاول استمالة اإلعالم

عاد اجلمهوري دونالد ترامب الثالثاء عن عدد من 
وعود حملته االنتخابية فخفف من حدة موقفه من 
هيالري  مالحقة  عدم  امكانية  اىل  واملح  املناخ، 
التعذيب،  ب�ساأن  راأيه  غر  فيما  ق�سائيا  كلينتون 
لكنه ظل غام�سا فيما يتعلق ب�سيا�ساته وخ�سو�سا 
اخلارجية. خرج الرئي�ش املنتخب من مقر اقامته 
ت�سكيل  م�ساورات  يجري  حيث  ترامب  ب��رج  يف 
تاميز  نيويورك  �سحيفة  مبنى  اىل  ليتجه  االدارة 
ادان  خططه.  ب�ساأن  النطاق  وا�سعة  مقابلة  الإجراء 
ترامب نا�سطي "اليمني البديل" الذين اعتروا فوزه 
بنف�سه  وناأى  االبي�ش،  العرق  تفوق  لنظرية  ن�رضا 
الدميوقراطية  خ�سمته  حماكمة  اىل  الدعوات  عن 
ودافع  كلينتون  هيالري  االنتخابات  يف  ال�سابقة 

عن امراطورية اعماله العاملية.
ب�سحب  وع���وده  ح��زم  م��ن  يخفف  ك��اأن��ه  ب��دا  كما 
اتفاقية  غرار  على  اتفاقات  من  املتحدة  الواليات 
باري�ش للمناخ يف العام الفائت التي تلزم كل دولة 

بتخفي�ش انبعاثاتها من غازات الدفيئة.
قال ترامب ملدراء و�سحافيي نيويورك تاميز اثناء 
غداء يف مقرها "انني انظر اىل هذا االمر من كثب 

وبانفتاح" على ما نقلت ال�سحيفة.
غر انه كرر اثناء حملته االنتخابية قبل الت�سويت 
يف  احل�سود  ام��ام  الثاين/نوفمر  ت�رضين   8 يف 
منطقة "حزام ال�سداأ" )القلب ال�سناعي للبالد قبل 
عمال  �سمت  ح�سود  واجلنوب،  امل�سانع(  هجرة 
وثيقة  �سيمزق  انه  ونفط،  فحم  ومناجم  م�سانع 

اتفاق املناخ العاملي.
تغر  "مفهوم  ان  تغريدة  يف  ق��ال   2012 ويف 
املناخ مت اختالقه من طرف ال�سينيني ول�ساحلهم 

للق�ساء على تناف�سية الت�سنيع االمركي".
تبناه  الذي  االتفاق  ب�"الغاء"  توعد  ترامب  وكان 
باري�ش  قمة  خ��الل   2015 نهاية  بلدا   195
ارتفاع  اح��ت��واء  اىل  االت��ف��اق  ويهدف  املناخية. 
حرارة االر�ش بحيث يبقى دون درجتني مئويتني. 
ال��دول  اأك��ر  ث��اين  املتحدة،  ال��والي��ات  و�سادقت 
امللوثة بعد ال�سني، على االتفاق يف بداية ايلول/
�سبتمر بدفع خ�سو�سا من الرئي�ش باراك اوباما.

رئا�سة  ر�سميا  توليه  وانتظار  انتخابه  بعد  االن 
البلد يف 20 كانون الثاين/دي�سمر، اقر ترامب ردا 
على �سوؤال كاتب نيويورك تاميز توما�ش فريدمان 
باإمكانية وجود رابط بني ان�سطة الت�سنيع الب�رضية 

وتغر املناخ.
"اعتقد ان هناك عالقة )بني الب�رض والتبدل  وقال 
ينبغي  انه  مو�سحا  ما"  �سيء  هناك  املناخي(، 
باري�ش(  )ات��ف��اق  تنفيذ  �سيكلف  "كم  معرفة 
التناف�سية  على  له  �سيكون  اأث��ر  اأي  و  �رضكاتنا" 

االمركية.
- حتيات نازية -

تاميز مبثابة  نيويورك  املقابلة مع �سحيفة  بدت 
ال  ترامب،  يكرهه  الذي  االع��الم  مع  موؤقتة  هدنة 
لي�ش  �سدامي  اجتماع  عن  معلومات  بعد  �سيما 
للن�رض �سبقها مع اداريي وكبار �سحافيي �سبكات 

التلفزيون الكرى.
واخرها  تغريداته،  يف  ترامب  هاجم  ما  وغالبا 
الثالثاء، �سحيفة "نيويورك تاميز الفا�سلة"، لكنه 
ناأى بنف�سه عن التهديدات بت�سديد قوانني الت�سهر 

وحادث م�سوؤويل ال�سحيفة مبرح.
بالفعل.  اقراأها  "انا  ال�سحيفة  ب�ساأن  ترامب  قال 
 20 افعل لطال عمري  "لو مل  اال�سف" متابعا  مع 

عاما".

يعرف  ما  املتكررة  اال�سئلة  وقع  حتت  ادان  كما 
بت�سمية "اليمني البديل"، بعد لقاء قادة احلركة يف 
وا�سنطن يف نهاية اال�سبوع لالحتفال بفوزه و�سط 

حتيات نازية.
مثرة  نقطة  على  املنتخب  الرئي�ش  �سدد  كذلك 
يديرها  التي  االعمال  امراطورية  ان  هي  للجدل، 
حول العامل لن تطرح ت�سارب م�سالح له كرئي�ش، 

اقله بح�سب حمامني ا�ست�سارهم.
وقال ترامب الذي جمع ثروة من خالل بناء �سبكة 
ل�سحافيي  الفاخرة،  واملباين  الفنادق  من  وا�سعة 
التاميز "القانون اىل جانبي بالكامل، ال ميكن ان 

يكون للرئي�ش ت�سارب للم�سالح".
ك��ذل��ك اأع��ل��ن ت��رام��ب اأن���ه ي��راج��ع م��وق��ف��ه ح��ول 
حملته  خالل  وعد  كان  بعدما  املوقوفني  تعذيب 
اال�ساليب، وذلك بعد  اإىل هذه  االنتخابية باللجوء 
الذي  ماتي�ش  جيم�ش  املتقاعد  اجل��رال  مع  لقاء 

يعتزم ت�سميته على راأ�ش البنتاغون.
اجلمهوري  امللياردير  ان  كذلك  ال�سحيفة  ونقلت 
الإنهاء  �سالم  اتفاق  ينتزع  من  يكون  ان  يرغب 
والفل�سطينيني،  ا�رضائيل  بني  امل�ستع�سي  النزاع 
�سوريا  يف  ال��دم  حمام  ب�ساأن  غام�سا  بقي  لكنه 

موؤكدا "علينا انهاء اجلنون ال�ساري".
ب��اراك  الرئي�ش  على  باملديح  ترامب  اأغ��دق  كما 
اوباما، �سلفه يف البيت االبي�ش، موؤكدا لل�سحيفة 
يف  الهجومي  اخلطاب  رغ��م  بلقائه  ت�رضف  ان��ه 
حملته. كما تراجع عن تهديدات مبقا�ساة خ�سمته 

الدميوقراطية ال�سابقة هيالري كلينتون.
باإتالف  كلينتون  ت��رام��ب  اتهم  احلملة  فاإثناء 
انتهاكات وتزوير  للتغطية على  الكرونية  ر�سائل 
ان�ساره  هتف  فيما  اخل��ري��ة،  موؤ�س�ستها  يف 

"ا�سجنوها".

واشنطن - متابعة

تدعو الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية/ مصنع القطنية .. المجهزين من ذوي الخبرة واالختصاص لالشتراك في المناقصة 
)2/ ص ق ط – 2016/1(  بتجهيز

)مادة شريط نسيجي دائري بكمية )443000( متر/ طولي( 
المبلغ التخميني = 398.700.000 دينار عراقي 

بواقع )900 دينار / متر طولي(
ومراجعة مقر مصنعنا في بغداد/ الكاظمية قرب ساحة عدن للحصول على اوراق المناقصة لقاء مبلغ قدره )100000( دينار غير قابل للرد 
وتودع العطاءات في صندوق العطاءات في مقر مصنع القطنية بموعد اقصاها الساعة الثانية عشر من يوم الغلق )2016/11/23( وعلى ان:- 
المادة األول فني والثاني تجاري والثالث يحتوي على  المناقصة واسم  الشركة و رقم  العطاء بثالث ظروف مختومة ومثبت عليها اسم  يقدم 

مستمسكات المطلوبة وتشمل :ــ
• شهادة تأسيس الشركة.

• تأمينات اولية بمبلغ )1%( من قيمة العطاء وتقدم على شكل صك مصدق او خطاب ضمان من مصرف عراقي معتمد او كفالة مصرفية ضامنة 
او سندات القرض الصادرة عن الحكومة العراقية )نافذة لغاية ثالثة اشهر( على ان تستكمل باقي نسبة الــ)5%( عند رسو المناقصة و)تغطي 

مدة العقد(.
• كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب لسنة )2015(.

• وصل شراء المناقصة.
- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

- يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن.
- يمكن االطالع على مواصفات المادة المطلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصة على موقع الشركة االلكتروني

  او على موقع وزارة الصناعة والمعادن www.industry.gov.iq.com او على
تدعو الشركة كافة المشاركين للحضور الى مقر الشركة:-

3- لالجابة على االستفسارات في الساعة )10( صباح يوم )2016/11/13( ولاليام التالية عدا يوم الجمعة والسبت والعطل الرسمية.
4- الحضور الى مقر الشركة يوم الغلق لحضور اجتماع لجنة فتح العطاءات.

الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية 
))اعالن((

المناقصة المرقمة )2/ ص ق ط – 2016/1(
تاريخ الغلق )2016/12/12( 

)تعلن للمرة الثالثة( 

المدير العام

رئيس مجلس االدارة

www.cottonind-iraq.com
 economictenders@yahoo.com 


