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باريس ولندن تعدان لقرار دولي يعاقب مسؤولين سوريين 

التحالف الدولي يقر بقصف القوات السورية و"ياسف" لمقتل 90 جنديا!
اأق��ر التحال��ف ال��دويل يف �شوري��ا ب�شن غ��ارة عن 
طريق اخلطاأ عل��ى القوات ال�شورية يف 17 ايلول/
�شبتم��ر ق��رب دي��ر الزور يف ���رق �شوري��ا قالت 
تقارير انها ادت اىل مقتل نحو 90 جنديا �شوريا. 
وقال��ت القي��ادة الو�شط��ى للجي���ش االمريك��ي يف 
بي��ان يف اعق��اب حتقي��ق ا�شتمر �شت��ة ا�شابيع يف 
الهج��وم ان "اخط��اء وقع��ت يف جم��ع املعلومات 
م��ن  مناوب��ة  عنا���ر  ان  كم��ا  اال�شتخباراتي��ة 
التحال��ف ال��دويل مل تتمك��ن م��ن تعري��ف الهدف 
ب�ش��كل دقي��ق لاب��اغ ع��ن ادل��ة خمالف��ة" مل��ن 

يتخذون القرار بتوجيه ال�ربة.
ويرك��ز التحال��ف الذي تق��وده الوالي��ات املتحدة 

�رباته على تنظيم داع�ش يف العراق و�شوريا. 
و�شاركت طائرات ا�شرتالية ودمناركية وبريطانية 
وامريكي��ة يف الغ��ارة اجلوي��ة التي ق��ال املر�شد 
ال�شوري حلق��وق االن�شان انها قتل��ت نحو 90 من 

جنود اجلي�ش ال�شوري.
"املتعم��د"  اال�شته��داف  دان��ت  دم�ش��ق  وكان��ت 
لقواته��ا، يف حني دعت حليفته��ا مو�شكو اىل عقد 
اجتماع ملجل�ش االمن ال��دويل.ويف وا�شنطن جدد 
املتح��دث با�شم البنتاغون بيرت ك��وك التعبري عن 

"اال�شف" لهذا اخلطاأ.
وا�ش��اف ان االه��داف التي �رب��ت ا�شتملت على 
"مواقع قت��ال دفاعية" وعرب��ات وخيام وانفاق 
وا�شخا���ش، اعتق��د انه��ا جميع��ا اه��داف لتنظيم 

داع�ش.
اىل ذل��ك اعلن��ت باري�ش ولن��دن انهم��ا �شتحيان 
قريب��ا اىل بقي��ة اع�ش��اء جمل���ش االم��ن ال��دويل 
م���روع ق��رار يفر���ش عقوب��ات عل��ى م�شوؤولني 
يف النظ��ام ال�ش��وري امروا ب�شن هجم��ات باأ�شلحة 

كيميائية.
وكان��ت تلك امل��رة االوىل التي تته��م فيها دم�شق 

مبا���رة ويتم حتديد وحدات م��ن اجلي�ش ال�شوري 
وحتميلها امل�شوؤولية عن هجمات بغاز الكلور.

كما اكد التحقيق نف�شه ان تنظيم الدولة اال�شامية 
اجله��ادي �شن هجوما كيميائي��ا يف �شمال �شوريا 

يف اآب/اغ�شط�ش 2015 بوا�شطة غاز اخلردل.

وق��ال ال�شفري الريط��اين  يف االمم املتحدة ماثيو 
رايكف��ورت ان "بريطاني��ا وفرن�ش��ا �شتقدمان اىل 
اع�ش��اء  ان  ل�شم��ان  ق��رار  م���روع  �ركائهم��ا 
النظ��ام )ال�شوري( ال�شالع��ني يف ا�شتخدام ا�شلحة 

كيميائية يف �شوريا �شيتحملون العواقب".

ب��دوره قال نظ��ريه الفرن�ش��ي فرن�ش��وا دياتر انه 
"يتعني على جمل�ش االمن ان يتحمل م�شوؤولياته  
ه��ذا االم��ر يتعل��ق مب�شداقيت��ه"، م�ش��ددا على ان 
"خا�شات بعثة التحقيق امل�شرتكة كانت وا�شحة 

مبا يت�شل بالنظام وداع�ش على حد �شواء".

الطيران االسرائيلي يطلق صاروخين 
على ريف دمشق 

قاتل يدون على هاتفه الئحة باالشياء الضرورية 
الرتكاب جريمته 

امير سعودي  يدعو الى السماح 
للمرأة بقيادة السيارة في المملكة

الكشف عن خط بحري عبر الصومال 
لتهريب اسلحة من ايران الى اليمن

مجلس الشيوخ الكولومبي يصادق 
على اتفاق السالم الجديد مع فارك

اأطلق الطريان اال�رائيلي �شاروخني على ريف دم�شق فجر االربعاء دون ان يحدث 
اإ�شابات، ح�شبما نقلت وكالة االعام الر�شمية )�شانا( عن م�شدر ع�شكري.

وق��ال امل�شدر "اأق��دم طريان الع��دو اال�رائيل��ي فجرام�ش على اط��اق �شاروخني 
م��ن املجال اجل��وي اللبناين �شقطا يف منطق��ة ال�شبورة بريف دم�ش��ق الغربي دون 
وق��وع ا�شابات". واعتر امل�ش��در ان الهجوم جاء "يف حماولة ل�رف االنظار عن 
جناحات اجلي�ش العربي ال�شوري ورفع معنويات الع�شابات االرهابية املنهارة"، 

ويات��ي اط��اق ال�شاروخني بعد يومني م��ن اعان اجلي�ش اال�رائيل��ي ان طائراته 
�شن��ت غ��ارة ليل االحد االثنني يف اجل��والن، غداة قيام م�شلحني عل��ى �شلة بتنظيم 
الدول��ة اال�شامية باط��اق النار على جنوده يف اجلزء التي حتتله ا�رائيل من هذه 

املرتفعات ال�شورية.

دون مليون��ري يحاك��م يف برطياني��ا بتهم��ة قتل موم���ش على هاتف��ه الذكي قائمة 
باال�شياء التي يحتاجها لتنفيذ خمططه من حبال وكفني ومق�ش و�ريط ال�شق.

وقال وليام هيوز من جهة االدعاء امام املحكمة امللكية يف نيبورت )غرب انكلرتا( 
ان ه��ذه القائمة تت�شم��ن "اال�شياء التي اكت�شفتها ال�رطة وقد ا�شتخدمت يف عملية 
القت��ل واخفاء اجلثة ونقلها" التي وقعت �شحيته��ا جورجينا �شيمندز وهي موم�ش 
يف اخلام�شة والع�رين. وتعود هذه الوقائع اىل كانون الثاين/يناير. يف تلك الفرتة 
كان بيرت مورغن )54 عاما( يقيم عاقة منذ ثاث �شنوات مع �شيمندز وكان يدفع 
له��ا �شبعة االف اىل ع���رة االف جنيه ا�شرتليني يف ال�شهر يف مقابل ان تكون على 
عاق��ة ح�رية مع��ه واو�شح وليام هيوز ان "بيرت مورغ��ن كان ي�شف نف�شه بانه 
+راع��ي+ جورجين��ا". اال ان��ه كانت لديه �شك��وك وقرر و�ش��ع ميكروفون يف منزل 
ال�شحي��ة. ومن خ��ال اال�شتماع اىل احاديث ال�شابة تبني ل��ه انها تريد هجره وبدء 
عمل جديد كفتاة مرافقة بدوام كامل وانها تخطط كذلك بابتزازه من خال التهديد 
بف�ش��ح عاقتهم��ا. و�شددت جهة االدعاء على ان اذل��ك اأغ�شبه فراح يخطط لطريقة 
يحل بها امل�شكلة. ويف 12 كانون الثاين/يناير توجه مورغن اىل منزل �شغري اقام 

فيه ال�شابة يف المنارتن يف ويلز )غرب(.

وجه امللياردير ال�شعودي االمري الوليد بن طال نداء ملحا من اجل ال�شماح 
للن�شاء بقيادة ال�شيارات يف ال�شعودية، الدولة الوحيدة يف العامل التي حتظر 
قي��ادة املراأة. وكتب الوليد بن طال الثاثاء على تويرت "كفى نقا�ش: حان 

وقت قيادة املراأة لل�شيارة".
وب��رر دعم��ه حلق امل��راأة يف القي��ادة يف بيان طوي��ل جاء في��ه اأن "قيادة 
امل��راأة لل�شيارة م�شاألة حقوقية. فمثلم��ا مل يكن �شحيحا منعها من التعليم 
اأو اال�شتقال بهويتها اخلا�شة لرف�ش جمتمعي تقليدي  فان هذا املنع تعد 
اخر على حقوقها بعدما ح�شلت على حقها يف التعليم والك�شب والوظيفة".
واعت��ر ان هذا القي��د املفرو�ش على املراأة "اأقوى م��ن +املباح ال�رعي+ 
ال��ذي يفرت���ش اأن يكون هو احلك��م"، م�شددا عل��ى اأن "االقت�شاد هو ال�شبب 
الرئي���ش واملح��رك االك��ر للتح��والت املجتمعي��ة به��دوء وت��درج، فيتقبل 

املجتمع ما كان يرف�شه اأم�ش".
ولفت بهذا ال�شدد اىل ان م�شالة قيادة املراأة ال�شيارة هي "اأي�شا اقت�شادية 
وتنموي��ة واجتماعية" م�شريا اىل ان "اكرث من مليون �شيدة �شعودية حتتاج 
و�شيل��ة موا�ش��ات امنة ليذه��ن لعملهن �شب��اح كل يوم"، كم��ا ان ربات 

املنزل بحاجة اىل "ق�شاء �شتى االحتياجات يف خدمة ا�رتها".

اك��د حمقق��ون دوليون يف تقري��ر ن�ر الثاث��اء وجود خط بح��ري لتهريب 
اال�شلح��ة م��ن اي��ران اىل املتمردين احلوثي��ني يف اليمن ع��ر ار�شالها اوال 
اىل ال�شومال. وي�شتن��د تقرير منظمة "ابحاث ت�شلح النزاعات" اىل عمليات 
تفتي���ش بحرية مت��ت ب��ني �شباط/فراي��ر واآذار/مار���ش 2016 و�شبطت 

خالها ا�شلحة مهربة على منت �شفن الداو ال�راعية التقليدية.
وقال��ت املنظمة التي تتخ��ذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد يف متويلها على 
االحت��اد االوروب��ي ب�شكل ا�شا�شي انه��ا حللت �ش��ورا فوتوغرافية لا�شلحة 
الت��ي �شودرت على منت هذه ال�شفن خ��ال عمليات تفتي�ش تولتها ال�شفينة 
احلربي��ة اال�شرتالية "ات���ش ام ايه ا�ش دارون" والفرقاطة الفرن�شية "اف ا�ش 
بروفان���ش". وقامت هات��ان ال�شفينتان احلربيتان بعملي��ات التفتي�ش هذه 
يف اط��ار مهم��ة ملراقب��ة املاحة ال عاق��ة لها باحلرب الدائ��رة يف اليمن.
واكد التقرير ان ال�شفينة اال�شرتالية �شبطت على منت �شفينة داو متجهة اىل 
ال�شوم��ال اكرث من الفي قطعة �ش��اح، بينها ر�شا�شات كا�شنيكوف و100 

قاذفة �شواريخ ايرانية ال�شنع.

�ش��ادق جمل�ش ال�شيوخ الكولومب��ي م�شاء الثاثاء على اتف��اق ال�شام اجلديد 
املوق��ع يف 24 ت�ري��ن الثاين/نوفمر بني حكومة خ��وان مانويل �شانتو�ش 
والقوات امل�شلحة الثورية يف كولومبيا )فارك(، ع�شية طرح الن�ش على جمل�ش 
الن��واب للم�شادقة عليه نهائيا. واو�شح امني ���ر جمل�ش ال�شيوخ ان الوثيقة 
املوؤلف��ة من ح��واىل 300 �شفحة ح�شلت على 75 �شوت��ا ومل ي�شوت اي من 
اع�شاء املجل�ش �شدها.ويفرت�ش ان ينهي هذا االتفاق النزاع امل�شلح امل�شتمر 
من��ذ اكرث من ن�شف قرن بني �شلطات بوغوتا والثوار املارك�شيني. وقال كبري 
مفاو�ش��ي الفري��ق احلكومي له��ذا االتفاق اومرت��و دي ال كايي ل��دى مثوله 
الثاث��اء ام��ام جمل�ش ال�شي��وخ انه �شيكون "م��ن اخلطاأ عدم اغتن��ام الفر�شة 
للموافقة على هذا االتفاق وو�شعه حيز التنفيذ على وجه ال�رعة"، فيما �شدد 
املفو�ش االعلى لل�شام �شريجيو خارامييو من جهته على "ال�رورة العاجلة 
لتنفي��ذه". وين���ش االتف��اق على نزع ا�شلح��ة قوات ف��ارك وحتولها اىل حزب 
�شيا�شي.وق��ال خاراميو ممثل حكومة بوغوتا على مدى اربع �شنوات يف فرق 
التفاو���ش يف هافانا "ال ميكن لق��وات فارك ان تبقى اىل االبد قوات م�شلحة، 

يجب ان تنتقل اىل التخلي عن ال�شاح وتنتقل اىل ال�رعية".
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 اعالناعادة 
 مديرية بلدية كربالء المقدسة/ القانونية 

 92292:العدد
 92/11/9112: التاريخ

 (9112( 5اعالن مناقصة رقم )اعادة )
ركات فعلى المقاولين والشتعلن مديرية كربالء المقدسة /الشعبة القانونية المشروع )اكساء الشارع من مجسر الحسين ع الى تقاطع الحسينية جهة الذهاب الى بغداد( 

الفنية  اتوالمخططول على الكشوفات التخمينية االهلية والحكومية الراغبين بالتقديم لتنفيذ هذه االعمال مرجعة الشعبة القانونية في مديرية كربالء المقدسة للحص
( مائة 129.952.111الف دينار غير قابل للرد علما ان القيمة تخمينية للمشروع هي )  111للمشروع والشروط القانونية الخاصة بالمشروع لقاء مبلغ مقداره 

ستوفية ت المطلوبة ومسكرتير لجنة فتح العطاءات في البلدية مرفق بها المستمسكاواربعة وستون مليون واربعمائة تسعة وخمسون الف دينار وتقديم عطاء اتهم الى 
ويتحمل من ترسو عليه المناقصة   2/19/9112(المصادف االربعاءة في ادناه وان اخر موعد لقبول عطاءات هو الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )نيللشروط المب

او الغاء المناقصة دون ان يكون  تأجيلبقبول اوطئ العطاءات ولها الحق تبعا لتقديرها في قبول او رفض اي عطاء او اجور نشر واالعالن وان الدائرة غير ملزمة 
  لمقدمي العطاء الحق في المطالبة باي تعويض

 :المستمسكات المطلوبة 
االنمائي سارية المفعول والوثائق المطلوبة في تعليمات تنفيذ  عاون هوية تصنيف المقاولين انشائية ال تقل عن الدرجة ) التاسعة ( صادرة من وزارة التخطيط والت .1

 . 9119( لسنة 9العقود الحكومية رقم ) 
 من قيمة العطاء على شكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ المفعول طيلة نفاذ العطاء صادر من مصرف عراقي معتمد %3اولية مقدارها  تأمينات .9
 معنونة الى بلدية كربالء لألفرادبراءة بالنسبة  وتأييدقسم الشركات  9112براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب  .3
 المماثلة التي قام المقاول  بتنفيذها مؤيدة من الجهة التي عمل لديها االعمال التي ال تزال قيد التنفيذ .  باألعمالقائمة مفصلة  .9
 كون العطاء مشترك بين اكثر من مقاول. عقد مشاركة مصدق في حالة .5
 حساب المصرفي .ملف يتضمن سيرة الذاتية للمقاول والتفاصيل عن امكانياته المالية والفنية واالليات والدوائر الفنية واالدارية العاملة لديه ورقم ال .2
 تزويدنا بكتاب من نقابة المحاسبين يؤيد سالمة الموقف القانوني للمحاسب . .2
 على العمل وملخص عن سيرته الذاتية . لألشرافة المهندس المعين من قبل المقاول هوي .8
 يومخمسة عشر ( 15مدة تنفيذ المشروع ) .2
  روط المطلوبةالش
استمارة تقديم العطاء على موقع العمل والحصول على المعلومات الكافية عنه من الدائرة المعنية وان يملئ  االطالععلى المقاول مراجعة شعبة المشاريع لغرض  .1

ي لكشف ومجموعه النهائبالمعلومات المطلوبة فيها ان يرفق مع العطاء جميع المستندات المطلوبة للمناقصة وان يدون االسعار بالمدد رقما وكتابة لكافة فقرات ا
الشطب وان يقترن اي تصحيح او شطب بتوقيع مقدم العطاء بالدينار العراقي وان يوقع على جميع مستندات العطاء وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك و

 ة في فايل داخل غالف مغلق ومختوممرفق به وصل شراء وثائق المناقص
مة في العطاء ملز المذكورةاالعمال وان يرفقوا معها منهاج تقديم العمل وسوف تكون المدة  ال كمالعلى مقدمي العطاء ان يذكروا في عطاءاتهم المدة الالزمة  .9

ير ما يتفق عليه في العقد غوعليه اكمال االعمال خاللها وبخالفه يسحب العمل ودون حاجة الى االنذار او حكم قضائي وال يجوز المطالبة باي مدد اضافية  لمقدمة
 سبب كان ألياو اي زيادة في االسعار 

لمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء وعلى المقاول ان يراجع الشؤون القانونية في ة وجزء ال يتجزء من العقد وملزمات اهذا االعالن من مستندات المقاول يعد .3
اظ ولصاحب العمل االحتف بلدية كربالء البرام العقد خالل ثالثة ايام من تاريخ تبلغه بقرار االحالة ويعد ممتنعا عن التعاقد في حال عدم مراجعته التوقيع عليه

 نذار او مراجعة اي جهة قضائية .االقانون ودون حاجة الى توجيه  ال حكاماالولية وتنفيذ العمل على حساب المقاول وفقا  بالتأمينات
الء ية كربمن كلفة المقاولة لحسن تنفيذ العمل بضمنها مبلغ االحتياط العام بعد االحالة نقدا الى صندوق بلد %5النهائية ومقدارها  التأميناتعلى المقاول ان يقدم  .9

 او على شكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ طيلة مدة ىالعمل .
 من الكلفة الفعلية لتنفيذ العمل في حالة سحبه من المقاول. %91الغرامة التاخيرية تحتسب وفقا للتعليمات تنفيذ العقود الحكومية ونسبة التحميالت االدارية  .5
 وتعليمات لشروط الهندسية والمدنية الكهربائية للمقاوالت . 9119لسنة  9ية رقم يخضع المشروع لتعليمات تنفيذ العقود الحكوم .2
 لشركات والمكاتب والمجازة رسمياعلى المقاول ان يقدم شهادة تاسيس الشركة واجازة ممارسة مهنة بالنسبة  .2
 خميني وفق ماتقتضيه مصلحة العملفقرات الكشف التانقاص لصاحب العمل زيادة او  .8
 وجب القانين والتعليمات النافذةالمقاول الحصول على المواد المقلعية الالزمة للعمل بانواعها من المقالع المجازة رسميا من المحافظة بم على .2

 لة والمعادةوالفاشيلتزم المقاول بدفع اجور المكتب االستشاري الذي تحدده البلدية اذا تطلب العمل ذلك ويتحمل كلف الفحوصات المختبرية الناجحة  .11
 في الصحف ووسائل االعالن االخرىيتحمل المقاول الذي يحال عليه العمل كافة الرسوم والضرائب المقررة قانونيا واجور نشر االعالن  .11
العامة والخاصة خالل ثالثة ايام  يتحمل المقاول اجور نقل االنقاذ ومصاريف اصالح كافة االضرار التي يحدثها من جراء تنفيه للعمل في منشئات الدولة واالموال .19

 عند قيام رب العمل او الدوائر التابعه بتنفيذ هذه الفقرة . األخرىمن وقوعها وستقطع المبالغ الالزمة لذلك من مستحقاته 
 وثيقة التامين قبل توقيع العقد يلتزم المقاول بالتامين على العمل وابراز .13
عن زيادة تطرا على االسعار اثناء  قانونيةتعارض مع شروط االعالن وال يترتب على صاحب العمل اي التزامات مالية او يستبعد العطاء الذي يتضمن تحفظات ت .19

 تنفيذ المقاولة ويهمل العطاء غير المستوفي للشروط المبنية في هذا االعالن .
 بدا من تاريخ غلق المناقصةيكون العطاء نافذ لمدة ثالثة اشهر ت .15
 ير مستوفية لشروط االعالنغالتي ترد بعطاءات المقاولين وتستبعد العطاءات ال التحفظاتع تهمل جمي .12
 تدفع مبال العمل للمشروع حسب االعمال المنجزة من قبل المقاول والشركة .. 12
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