
ينتظ��ر االالف م��ن املدني��ن واملقاتل��ن و�س��ط 
برد قار�س وظروف ان�س��انية ماأ�ساوية ا�ستئناف 
عملي��ة اجالئه��م من مدين��ة حلب غ��داة تعليقها. 
واأك��د امل�س���ؤول ع��ن مل��ف التفاو�س م��ن جانب 
اتف��اق  اىل  الت��س��ل  املعار�س��ة  الف�س��ائل 
ال�س��تئناف عمليات االجالء ال�سبت، يف حن قال 
م�س���ؤول ع�س��كري �س���ري ان االتفاق "مل يتبل�ر 

بعد" غداة تعليق تنفيذه.
وام�س��ى االالف م��ن ال�س��كان وبينه��م عدد كبري 
من االطفال ليلتهم يف ال�س���ارع او داخل املنازل 
املهج���رة الفارغة م��ن اي اثاث، حيث افرت�س���ا 
االر���س يف ظ��ل تدين احل��رارة اىل �س��ت درجات 

حتت ال�سفر، وفق ما افاد مرا�سل لفران�س بر�س.
وقال ان ال�س��كان يعان�ن ارهاقًا وتعبًا �س��ديدين 
ع��دا اجل�ع والعط�س، ويقتات معظمهم على التمر 
وال يج��دون حتى مياها مل�ثة لل�رشب. وبح�س��ب 
االمم املتحدة، ال يزال نح� 40 الف مدين عالقن 
يف حلب وما بن 1500 اىل خم�س��ة اآالف مقاتل 
م��ع عائالته��م. وكان ع��دد كب��ري م��ن ال�س��كان 
ت�جه�ا اجلمعة اىل حي العامرية للخروج �س��من 
احلاف��الت، وعمد كثريون اىل اح��راق مقتنيانهم 
وات��الف ما كان مت�افرا يف منازلهم من اغرا�س 
وطع��ام وم�ؤونة، على انهم ل��ن يع�دوا، ليفاجاأوا 

اثر ذلك بتعليق تنفيذ االتفاق.
ومن��ذ اخلمي���س، مت اج��الء نح� 8500 �س��خ�س 
بينه��م ثالث��ة االف مقات��ل م��ن مناطق �س��يطرة 
الف�س��ائل يف حلب، وفق املر�سد ال�س�ري حلق�ق 
االن�س��ان، بينهم 500 حال��ة بن جريح ومري�س 

يف االقل.
ومت��ت عملية االجالء مب�جب اتفاق مت الت��س��ل 
الي��ه برعاية رو�س��ية تركي��ة، بعد �س��يطرة ق�ات 
النظام خالل �س��هر على معظم االحي��اء ال�رشقية 
الت��ي كانت حت��ت �س��يطرة الف�س��ائل من��ذ العام 

2012، تاريخ انق�سام املدينة بن الطرفن.
وكان من املفرت�س ان ت�ستمر عملية االجالء عدة 
اي��ام ، اال انه ج��رى تعليقها اجلمع��ة بعدما اتهم 

اجلي�س ال�س�ري املقاتلن بخرق االتفاق. 
وق��ال م�س��در ع�س��كري �س���ري لفران���س بر���س 
اجلمعة ان تعليق االجالء جاء اثر اإقدام امل�سلحن 
على "اطالق نار، وحماولة اخذ خمتطفن )معهم 
م��ن حل��ب ال�رشقي��ة( وحماول��ة تهري��ب ا�س��لحة 
مت��س��طة يف حقائب". وين�س االتفاق اال�سا�سي 
على خروج امل�سلحن مع ا�سلحتهم اخلفيفة فقط.
بح�س��ب املر�س��د ال�س���ري، ف��اإن تعلي��ق االتفاق 
جاء اي�س��ا اثر منع الف�سائل من خروج اجلرحى 
واحل��االت املر�س��ية م��ن بلدتي الف�ع��ة وكفريا 
ادل��ب )�س��مال غ��رب(  امل�اليت��ن يف حمافظ��ة 

املجاورة.
وت�س��من االتفاق وفق االعالم ال�س���ري الر�سمي، 
اإجالء جرحى ومر�سى من بلدتي الف�عة وكفريا 

اللتن يحا�رشهما مقاتل� املعار�سة.
و�سهدت الليلة املا�سية مفاو�سات بن االطراف 
املعني��ة متهي��دا ال�س��تئناف عملي��ة االج��الء من 
حل��ب، مع حماول��ة كل طرف حتقيق "مكا�س��ب" 
ا�س��افية. وق��ال الف��اروق اب��� بك��ر م��ن حرك��ة 
اأح��رار ال�س��ام املكل��ف بالتفاو�س عن الف�س��ائل 
ب��ن  التف��اق  الت��س��ل  "مت  ال�س��بت  املعار�س��ة 
الث�ار ورو�س��يا واإيران ب�س��اأن حل��ب، ونعمل على 

ا�ستئناف عملية االجالء الي�م ان �ساء اهلل".
وا�س��اف انه مب�ج��ب االتفاق "�س��يخرج كل اهل 
حلب وامل�سلحن" من املربع االخري حتت �سيطرة 
الف�سائل، مقابل خروج عدد مل يحدده من بلدتي 
الف�ع��ة وكفري��ا وميدنتي م�س��ايا والزبداين يف 

ريف دم�سق.
يف املقابل، قال م�س��در ع�س��كري �س�ري لفران�س 
بر���س ال�س��بت ان "االم���ر مل تتبل�ر بعد" م�س��ريا 
يف ال�قت ذاته اىل "م�س��ار ايجابي" يف ما يتعلق 

بعملية االجالء من الف�عة وكفريا.

وي�رشي على م�س��ايا والزب��داين والف�عة وكفريا 
اتفاق مت الت��س��ل اليه يف ايل�ل/�سبتمرب 2015 
املقاتل��ة  والف�س��ائل  ال�س���رية  احلك�م��ة  ب��ن 
با���رشاف االمم املتح��دة يت�س��من وقف��ا الطالق 
الن��ار. وين���س على وج���ب ان حت�س��ل  عمليات 
االجالء منها وادخال امل�ساعدات ب�سكل متزامن.

وقال مدير املر�س��د ال�س���ري رام��ي عبد الرحمن 
لفران���س بر���س ان��ه يت�قع ان "ُت�س��تاأنف ال�س��بت 
عملي��ة االج��الء م��ن حل��ب يف ال�س��اعات املقبلة 
تزامن��ا مع نقل حاالت طبية وجرحى وعائالتهم 
وايتام وحاالت مل �سمل من بلدتي الف�عة وكفريا 

�سمن قائمة ت�سم اربعة االف ا�سم".
واو�س��ح ان ادخال الزبداين وم�سايا يف االتفاق 
"ياأتي ار�س��اء للمقاتلن ب��س��ف ان املدينتن 
مرتبطتان باالتفاق ال�سابق مع الف�عة وكفريا".

واو�س��ح اأحمد الدبي�س، امل�س���ؤول ع��ن وحدة من 
االطب��اء واملتط�ع��ن تت���ىل تن�س��يق عملي��ات 
االج��الء لفران���س بر���س "و�س��لتنا تطمينات من 
عدة جهات بان االخالء �س��يتم خالل 24 �ساعة" 
الفتا النظر اىل ان �س��يارات اال�سعاف ما زالت يف 

"اخلط�ط اخللفية" بعد �سحبها ام�س.
واجرب مقاتل�ن م�ال�ن للنظام قافلة ت�سم 800 
�سخ�س �س��باح اجلمعة على الع�دة ادراجها بعد 
انطالقه��ا م��ن نقط��ة التجمع يف ح��ي العامرية، 
وفق املر�س��د ال�س���ري. وبح�سب مرا�س��ل فران�س 
بر�س، �س��ادت حال��ة من اخل���ف والذعر يف حي 

العامرية اثر ع�دة القافلة.
واتهم��ت الف�س��ائل املعار�س��ة مقاتل��ن م�الن 
م��ن ح��زب اهلل اللبن��اين باعرتا���س ه��ذه القافلة 
واالعت��داء عل��ى ع��دد م��ن ركابه��ا، متحدثة عن 

ح�س�ل اطالق نار قبل ان تع�د ادراجها.
واعلن��ت اللجن��ة الدولي��ة لل�س��ليب االحم��ر التي 
تت���ىل اال�رشاف عل��ى عملية االج��الء، انها تنظر 
يف انب��اء ع��ن اط��الق ن��ار قب��ل ع���دة القافل��ة 

ادراجها.
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ذك��ر التلفزي���ن االي��راين ال�س��بت ان احلك�م��ة االيرانية 
ا�س��تدعت بع��د ظهر اجلمع��ة القائم باالعم��ال الربيطاين 
الت�رشيح��ات  عل��ى  لالحتج��اج  ال�س��فري،  غي��اب  يف 
"الالم�س�ؤولة" مل�س�ؤولن بريطانين عن دور طهران يف 

�س�ريا.
ونق��ل التلفزي���ن ع��ن بي��ان ل���زارة اخلارجي��ة "بع��د 
مل�س���ؤولن  الالم�س���ؤولة  وامل�اق��ف  الت�رشيح��ات 
بريطاني��ن ح���ل دور اجلمه�رية اال�س��المية يف االزمة 
ال�س���رية مت ا�س��تدعاء القائ��م باالعم��ال الربيط��اين اىل 

وزارة اخلارجية لتلقي احتجاج ايران الر�سمي".
وكان وزير اخلارجية الربيطاين ب�ري�س ج�ن�س�ن �رشح 
اخلمي�س انه "ا�س��تدعى" �سفريي رو�سيا وايران "لالعراب 
لهم��ا ب��س���ح عن قل��ق احلك�م��ة الربيطاني��ة لعمليات 
ايران ورو�سيا يف �س�ريا" بح�سب اخلارجية الربيطانية.

ويف العا���رش من كان�ن االول/دي�س��مرب ا�س��تدعت ايران 
ال�س��فري الربيطاين يف طهران احتجاج��ا على "تدخالت" 
رئي�س��ة ال���زراء ترييزا م��اي التي قالت ام��ام قادة دول 
خليجية انها م�س��تعدة مل�س��اعدتهم يف الت�س��دي للنف�ذ 

االيراين.

الحكومة الكندية تعتزم استثمار مليار دوالر لتحديث 
الجامعات في كيبك 

"فانيتي فير" تسجل عددًا قياسيًا من االشتراكات 
بعد هجوم ترامب عليها 

إيران تحتج على بريطانيا بشأن 
تصريحات حول دورها في سوريا

م�نرتي��ال - متابع��ة: اأعلن رئي�س ال�زراء الكندي جا�س��ن ت��رودو عن برنامج 
لتحديث م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف كيبك بقيمة 1،1 مليار دوالر كندي )790 
ملي���ن ي���رو(. وهذا اال�س��تثمار مم�ل بقيم��ة 730 ملي�ن دوالر م��ن امليزانية 
الفدرالي��ة وميزاني��ة املقاطع��ة، يف ح��ن جمع املبل��غ املتبقي من م�س��اهمات 
م�ؤ�س�س��ات درا�س��ية وجهات مانحة خا�سة. ويق�س��ي هذا الربنامج بتحديث 46 
م�ؤ�س�سة تعليم عال يف كيبك، على ما اأعلن رئي�س ال�زراء يف كيبك فيليب ك�ييار 

خالل م�ؤمتر �سحايف يف جامعة م�نرتيال.
وق��ال جا�س��ن ترودو النائب عن م�نرتيال منذ الع��ام 2008 "هنا، يف جامعة 
م�نرتي��ال، �س��تقدم حك�مة كندا اأكرث من 98 ملي���ن دوالر ... يف اإطار اأحد اأكرب 

الربامج اال�ستثمارية يف تاريخ اجلامعات".
وع��ّد رئي�س احلك�م��ة اأن "اال�س��تثمار يف التعليم العايل والبنى التحتية ي�س��مح 
لل�سباب بالنجاح. وه� عن�رش اأ�سا�سي للتنمية االقت�سادية و�سيع�د بالنفع على 

اجلميع يف ال�سن�ات املقبلة".
وتعتزم احلك�مة تخ�سي�س ملياري دوالر على ثالث �سن�ات ل�"�سندوق ا�ستثمار 

ا�سرتاتيجي" بغية اال�ستثمار يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

ني�ي���رك - متابع��ة: حطم��ت جمل��ة "فانيت��ي ف��ري" االمريكي��ة الرق��م القيا�س��ي 
لال�س��رتاكات امل�س��جلة يف غ�س�ن 24 �س��اعة ملن�س���رة متلكها جمم�عة "ك�ندي 
نا�س��ت"، بعدما خ�سها الرئي�س االمريكي املنتخب دونالد ترامب بتغريدة غا�سبة.
واكدت ناطقة با�سم املجم�عة ان املجلة تلقت 13 الف ا�سرتاك جديد يف هذه املدة 

وال تزال تتلقى املزيد منها.
وانطل��ق االمر بعد ن�رش مقال الذع ينتقد مطعم "ترامب غريل"، الذي ميلكه دونالد 
ترام��ب يف ب��رج "ترامب ت��اور"، االربعاء على م�ق��ع املجل��ة االلكرتوين.واملقال 
الذي يقيم مقارنة بن رداءة االطباق املفرت�س��ة ورداءة دونالد ترامب املفرت�س��ة 
اي�سا، كان بعن�ان "ترامب غريل رمبا يك�ن ا�س�اأ مطعم يف ال�اليات املتحدة".وقد 
هزاأت كاتبة املقال تينا نغ�ين ال�س��حافية ال�سيا�سية وغري اخلبرية يف فن الطبخ، 
خ�س��س��ا من قائمة الطعام واالطباق الهادفة براأيها اىل "اثارة اعجاب الزبائن" 
بطريقة ا�س��طناعية بالكامل.وبعد �س��اعات على ن�رش املقال، رد الرئي�س املنتخب 

بتغريدة مل ي�رش فيها مبا�رشة اىل هذا املقال بل حمل بق�ة على "فانيتي فري".

 

طهران  - متابعة

أزمة سيولة في فنزويال تؤدي إلى عمليات نهب واحتجاجات
كاركا�س - متابعة: �س��هدت فنزويال اجلمعة عمليات نهب ل�س��احنات نقل ال�سلع 
وم�اجهات بن ال�رشطة وفنزويلين يائ�سن بعدما ادت خطة لطرح اوراق نقدية 
جدي��دة للت��داول اىل نق���س ال�س��ي�لة يف تط���ر جديد لالزم��ة االقت�س��ادية التي 

ي�سهدها هذا البلد.
وحم��ل الرئي���س نيك�ال�س مادورو ليل اجلمعة ال�س��بت ال�سيا�س��ين املعار�س��ن 
م�س���ؤولية اال�سطرابات، م�س��ريا اىل وج�د �س�ر وت�س��جيالت فيدي� لبع�س ن�اب 
املعار�س��ة يف اجلمعية ال�طنية مت�رط��ن يف »حماوالت تخريب وبع�س اعمال 
العنف«. وحذر من ان »احل�س��انة الربملانية ال ت�س��ل اىل هذا احلد«، لكنه مل يذكر 
اي ا�س��م.وقال م��ادورو ان مثريي ال�س��غب احرق���ا م�رشفن حك�مي��ن يف بلدة 

غا�سداليت� بالقرب من احلدود مع ك�ل�مبيا.

اكد خرباء  انه من م�س��لحة ال�اليات املتحدة الرد ب�رشعة 
عل��ى الهجم��ات االلكرتوني��ة الت��ي حدث��ت خ��الل حمل��ة 
االنتخابات الرئا�س��ية وتتهم وا�س��نطن رو�س��يا بال�ق�ف 

وراءها، اذا كانت ترغب يف عدم ا�ستهدافها جمددا.
�س��يثبت مث��ل هذا ال��رد الق��درات الت��ي ط�رتها وا�س��نطن 
مل�اجهة تهديدات مماثلة �رشط ان يك�ن متنا�سقا ويجنب 

اي �سكل من ا�سكال الت�سعيد.

القر�س��نة  اىل  اجلمع��ة  اوبام��ا  ب��اراك  الرئي���س  وا�س��ار 
الدمي�قراط��ي  احل��زب  له��ا  تعر���س  الت��ي  املعل�ماتي��ة 
واملر�س��حة املهزوم��ة هي��الري كلينت���ن خ��الل احلمل��ة 

االنتخابية، متهما نظريه الرو�سي فالدميري ب�تن.
وق��ال خالل م�ؤمتر �س��حايف يف البيت االبي�س "ال �س��يء 

يح�سل يف رو�سيا دون م�افقة فالدميري ب�تن".
ام��ا خلف��ه دونال��د ترام��ب فرف���س ا�س��تنتاجات اجه��زة 
اال�س��تخبارات الت��ي اتهمت مطل��ع ت�رشي��ن االول/اكت�بر 
رو�س��يا بانه��ا وراء ه��ذه الهجم��ات االلكرتوني��ة متام��ا 

كما التقييم ال�رشي ل�كالة اال�س��تخبارات املركزية )�س��ي 
اآي اي��ه( ال��ذي ك�س��فته ال�س��حف ومفاده ان م��س��ك� وراء 
عمليات القر�سنة ليف�ز امللياردير اجلمه�ري يف االقرتاع 
الرئا�س��ي. وقال اوباما "يبقى هدفنا بعث ر�سالة وا�سحة 
لرو�س��يا وجهات اخرى بع��دم القيام بذل��ك الننا قادرون 
عل��ى ال��رد باملث��ل". وح�ل ال��رد، ق��ال اوبام��ا ان بع�س 
اخلط���ات �س��يتخذ علنا وانه يف بع�س االحيان "�س��يتلقى 

الرو�س الر�سالة مبا�رشة دون ن�رشها".
وقال جيم���س �س��تافريدي�س القائد االعلى ال�س��ابق لق�ات 

حلف �س��مال االطل�س��ي "مل يتخذ اي رد بعد وال بد من الرد 
ف�را وب�سكل متنا�سق".

و���رشح ل�كال��ة فران�س بر�س "لكن يج��ب تقدمي ادلة على 
ذل��ك علنا وبعد ذلك القيام بعملية قر�س��نة مماثلة للنظام 

املعل�ماتي الرو�سي".
ومبا ان وا�س��نطن مل ترد بعد رغ��م ت�عد نائب الرئي�س ج� 
بايدن مطلع ت�رشين االول/اكت�بر بذلك، فهذا يبعث ر�سالة 
�س��عف كما قال فرانك �سيل�ف� مدير مركز الدرا�سات ح�ل 

االمن الداخلي يف جامعة ج�رج وا�سنطن.

اعلنت وزارة الدفاع االمريكية ان ال�س��ن �سادرت 
م�س��بارا امريكي��ا العم��اق البحار يع�د اىل �س��الح 
البحرية يف املياه الدولية يف بحر ال�سن اجلن�بي، 
يف خط���ة �س��تزيد بالتاأكي��د م��ن الت�ت��ر املرتب��ط 
بال�ج�د الع�س��كري ال�س��يني يف املنطقة املتنازع 
عليها. وق��ال املتحدث با�س��م البنتاغ���ن الكابن 
جي��ف ديفي���س ان االآلية املخ�س�س��ة ال�ستك�س��اف 

اعماق البحار �س�درت على بعد نح� خم�سن ميال 
بحري��ا )90 كل��م( اىل ال�س��مال الغرب��ي م��ن خليج 
�س���بيك يف الفيليبن يف وقت متاأخر من اخلمي�س 
يف حادث مل ي�س��هد عنفا. وقع احلادث عندما كان 
الطاقم املدين يف �سفينة "ي� ا�س ان ا�س باوديت�س" 
ع��ادة  يق�م��ان  بحري��ن"  "م�س��بارين  ي�س��تعيد 
بجم��ع املعل�مات املتعلقة بح��رارة املياه ودرجة 
مل�حته��ا ونقائه��ا. وت�قف��ت �س��فينة متخ�س�س��ة 
بانقاذ الغ�ا�سات ال�سينية من �سنف "داالنغ3-" 

على بعد 500 مرت عن ال�سفينة االمريكية وانتزعت 
احد امل�س��بارين. ومتكن االمريكي�ن من ا�س��تعادة 
امل�س��بار الث��اين ب�س��الم. وقال ديفي�س ان��ه ال يذكر 
اي حادثة مماثلة �سابقة.ودعا البنتاغ�ن يف بيان 
بكن اىل ان تعيد "ف�را" امل�س��بار الذي "�س��ادرته 
بطريقة غري قان�نية". واو�س��ح ديفي�س ان الطاقم 
"طلب برجاء عرب ات�سال ال�سلكي ترك امل�سابر يف 
املكان"، لكن ال�س��فينة مل ت�س��در اي رد با�س��تثناء 

ابالغ بانها تلقت الر�سالة. 

الواليات المتحدة: سنرد على الهجمات االلكترونية التي وقفت وراءها روسيا 

الصين تصادر مسبارًا أميركيًا مخصصًا ألعماق البحار 
واشنطن - متابعة

واشنطن - متابعة

دمشق - متابعة

استمرار مسلسل التفجيرات في تركيا وخبراء يعدونها ذات مضامين داخلية وخارجية 

ع�رشات  وا�سيب  تركيا  جنديا   13 قتل  بينما   
بجروح يف انفجار �سيارة مفخخة ا�ستهدفت حافلة 
كانت تقّل جمندين يف ماأذونية، يف اخر هج�م من 
 ، �سل�سلة اعتداءات هزت تركيا يف اال�سهر االخرية 
اكد االأكادميي واملحلل ال�سيا�سي "نزار حرباوي"، 
وم�سامن  ر�سائل  لها  االأخ���رية  التفجريات  اأن 

عديدة على امل�ست�ى الداخلي واخلارجي.
وقال حرباوي: " هذه التفجريات من حيث ت�قيتها 
ج�هري  لتغيري  ت�ستعد  تركية  بيئة  يف  ت��اأت��ي 
النظام  اعتماد  خ��الل  من  ال�سيا�سي  النظام  يف 
العديد  :" تاأتي يف ظل ميالد  واأ�ساف  الرئا�سي". 
الق�مية،  احل��رك��ة  على  ال�ساغطة  ال��ظ��روف  م��ن 
اجلمه�ري،  ال�سعب  حزب  لدى  اخليارات  و�سق�ط 
حلزب  والع�سكري  ال�سيا�سي  االإفال�س  عن  ناهيك 
االنف�سالية  واحل��رك��ات  ال��دمي��ق��راط��ي  ال�سع�ب 
ماردين  يف  قا�سمة  �رشبات  تلقت  التي  الكردية 

ون�سيبن وديار بكر".
ال�ساحة  "اأن  هي  الر�سالة  اأن  اىل  حرباوي  واأ�سار 
وهناك  م�ستقرة،  غري  الداخلية  الرتكية  ال�سيا�سية 
ولي�س  ك��ا،  كا  بي  منها،  ت�ستفيد  جهة  من  اأك��رث 
اآخرها حزب ال�سعب اجلمه�ري والتنظيم امل�ازي".
واأكد اأن ا�ستهداف تركيا بهذه التفجريات "�سي�جد 
دخ�لها  جم��ال  يف  تركيا  على  �ساغطا  مناخا 
التاأ�سريات  رفع  وحتقيق   ، االأوروب��ي  االحت��اد  يف 

للم�اطنن االأتراك يف دخ�ل اأوروبا".
تكتل  ح�ساد  هي  التفجريات  هذه  "اأن  واأ�ساف: 
اأظافر  يقلم  اأن  يريد  عاملي،  �سيا�سي  ا�ستخباراتي 
ومينعها  و�سيا�سيا،  جغرافيا  ويحا�رشها  تركيا، 
من تاأدية دور يف االأحالف باملنطقة، ال �سيما مع 
دخ�ل الالعبن الكبار اإىل االأر�س ب�سكل مبا�رش". 

من ناحيته اكد الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان 
فيما  وثيقة  �سلة  لها  االرهابية  االعمال  هذه  ان 
يجري يف العراق و�س�ريا منددا ومت�عدا مبعاقبة 

اجلناة ممن �سماهم باالرهابين اينما كان�ا. 
يف  بجروح  ا�سيب�ا  قد  تركيا  جنديا   48 وك��ان 
اعتداء ال�سبت يف مدينة قي�رشية و�سط تركيا ح�سب 

ما اعلن اجلي�س يف بيان م�سريا اىل احتمال وق�ع 
�سحايا بن املدنين.

احلافلة  هيكل  التلفزي�ن  بثها  �س�ر  واظ��ه��رت 
املتفحم يف حن نقلت �سيارات اال�سعاف اجلرحى 
اىل امل�ست�سفيات. وياأتي االنفجار بعد ا�سب�ع على 
10 كان�ن االول/دي�سمرب  تفجري مزدوج وقع يف 
اعلنت  �سخ�سا،   44 مقتل  عن  ا�سفر  ا�سطنب�ل  يف 
جمم�عة كردية م�س�ؤوليتها عنه. وقال نائب رئي�س 

ال�زراء وي�سي كايناك يف ت�رشيحات تلفزي�نية ان 
"�سبيه لال�سف" بالتفجريين  التفجري يف قي�رشية 

اللذين وقعا اال�سب�ع املا�سي يف ا�سطنب�ل.
وقال اجلي�س ان احلافلة ا�سُتهدفت بعد ان خرجت 

من املقر العام للجي�س يف املدينة.
تع�د  احلافلة  ان  دوغ��ان  االنباء  وكالة  وذك��رت 
ل�سلطات النقل البلدية يف قي�رشية وانها كانت تقّل 
اجلن�د الذين كان�ا يف ماأذونية لتم�سية النهار يف 

ال�س�ق املحلية.
االركان  ان رئي�س  االنا�س�ل  انباء  وذكرت وكالة 
طيب  رجب  الرئي�س  ابلغ  اأك��ار  خل��سي  اجل��رال 

اردوغان باالعتداء.
يف  �س�يل�  �سليمان  الداخلية  وزير  ان  وا�سافت 
 2016 يف  تركيا  قي�رشية.و�سهدت  اىل  طريقه 
�سل�سلة اعتداءات دامية ن�سبت اىل اجلهادين واىل 

نا�سطن اكراد ا�سفرت عن مقتل الع�رشات.

خاص

املو�صوع/ اعالن املناق�صة املحلية املرقمة )L2S010( للمرة االوىل 
املدرجة �ص���من املوازنة )الت�صغيلية( لعام 2017 على احل�صاب )3341( )نقل منت�صبني( ومببلغ كلفته 

التخمينية ملدة �صنة )517200000( )خم�صمائة و�صبعة ع�صر مليون ومائتا الف( دينار عراقي .
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية عن مناق�ص����ة )نقل منت�ص����بني( حمطة كهرباء 

الدورة احلرارية.

فعل���ى الراغب���ني من متعهدي النقل امل�ص���جلة ر�ص���ميًا داخل العراق تق���دمي عطاءاتهم على 
املناق�ص���ة املذكورة اعاله التي ميكن احل�صول على تفا�صيلها و�صروطها من ق�صم االعالم 
يف مقر املديرية الكائن يف الباب ال�ص���رقي �صاحة غرناطة حملة )109( �صارع )19( بناية 

)15( �ص.ب )1085(.
لقاء مبلغ قدره )250000( )مئتان وخم�ص���ون( الف دينار فقط غري قابل للرد ي�ص���لم اىل 
امانة ال�ص���ندوق على ان يقدم العطاء مع امل�صتم�ص���كات املطلوبة املدرجة ادناه وتو�ص���ع 
داخل ظرف مغلق وخمتوم وموؤ�صر عليه رقم املناق�صة وموعد الغلق يو�صع يف �صندوق 
املناق�ص���ات، علمًا ان اخر موعد لغلق املناق�صة �ص���يكون ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا ليوم 
الثالثاء املوافق 2016/12/27 و�ص���يهمل كل عطاء غري م�ص���تويف لل�ص���روط او يرد بعد 

تاريخ غلق املناق�صة.

وزارة الكهرباء
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى 

GENERAL DIRECTORATE OF 
ELECTRICITY PRODCUCTION )GEEP(

المدير العام

وسط الصقيع والجوع.. اآلالف من سكان شرق حلب ينتظرون استئناف عملية اإلجالء 
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