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ماتيو رينزي يقدم استقالته وإيطاليا تدخل مرحلة غموض

يق��دم رئي�س احلكوم��ة االيطالية ماتيو رينزي ا�س��تقالته 
االثن��ن غ��داة هزميت��ه يف اال�ستفت��اء عل��ى ا�سالح��ات 
تق��دم بها، مم��ا يد�سن مرحلة غمو���س يف بلده يف غياب 
بدي��ل وا�سح. وق��ال رينزي حت��ى قبل االع��الن الر�سمي 
ع��ن رف���س ا�سالحات��ه يف اال�ستفتاء بن�سب��ة ال59،11 
باملئ��ة ان "جتربت��ي كرئي���س للحكوم��ة تتوق��ف هن��ا". 
وا�س��اف "خ�رست واحتمل امل�سوؤولي��ة الكاملة عن ذلك". 
وبعد اجتماع اخري ملجل�س الوزراء "بعد الظهر"، �سيتوجه 
رين��زي اىل الق���رس الرئا�س��ي ليق��دم ا�ستقالت��ه للرئي���س 
�سريجيو ماتاري��ال رئي�س الدولة املتكتم الذي عليه ادارة 
االنتق��ال. وميك��ن ان يدعو اىل انتخاب��ات مبكرة اي على 
االرجح تعين حكومة "تكنوقراط" �سهدت مثلها ايطاليا 
م��ن قب��ل، تكلف تعدي��ل القانون االنتخاب��ي. وقد طالبت 
حرك��ة "رابط��ة ال�سمال" وحزب خم�س جن��وم ال�سعبويان 
االثنن باإجراء انتخاب��ات "يف اأ�رسع وقت ممكن". وقال 
ماتي��و �سالفين��ي رئي���س رابط��ة ال�سم��ال املتحالف��ة مع 
اجلبهة الوطني��ة الفرن�سية "نحن م�ستعدون للت�سويت يف 
اأ�رسع وقت ممكن، باأي قانون انتخابي". وا�ساف "نعتقد 
ان ايطاليا ال ميكنها حتمل عدة اأ�سهر من النقا�سات حول 
النظ��ام االنتخاب��ي اجلدي��د". وه��ذا القان��ون االنتخابي 
ال��ذي اقر يف ايار/ماي��و 2015 ين�س عل��ى منح اغلبية 
يف جمل���س الن��واب اىل احل��زب ال��ذي يف��وز باأك��ر م��ن 
اربع��ن باملئ��ة من اال�س��وات يف ال��دورة االوىل او يفوز 
يف دورة ثاني��ة بن احلزب��ن الرئي�سين الفائزين. وتفيد 
اآخ��ر ا�ستطالعات الراأي ان ح��زب خم�س جنوم �سيفوز يف 
اق��راع م��ن هذا الن��وع. لكن ه��ذه االغلبي��ة ال تنطبق اال 
عل��ى النواب، بينما يرك ف�س��ل اال�سالح املتعلق مبجل�س 
ال�سي��وخ ه��ذا املجل���س م��ع كل �سالحيات��ه وانتخاب��ات 
وف��ق قاع��دة الن�سبية، مما ميك��ن ان يعرقل حك��م البالد. 
يب��دو ان كل االحزاب االخرى متفق��ة على �رسورة اجراء 
تعدي��ل انتخابي جديد اي تعين حكومة "تكنوقراط" من 
مهامه��ا االوىل متري��ر امليزانية. وحتى قب��ل اال�ستفتاء، 
طرح��ت ا�سم��اء عدة لت��ويل رئا�س��ة احلكوم��ة بينها بيري 
كارل��و ب��ادوان وزي��ر املالي��ة ال��ذي األغ��ى م�ساركته يف 

اجتماع جمموعة اليورو يف بروك�سل ليبقى يف روما.

يعل��ن رئي���س ال��وزراء الفرن�س��ي مانوي��ل فال���س 
االثن��ن تر�سحه لالنتخابات الرئا�سية يف 2017 
ليزي��د بذل��ك ع��دد مر�سح��ي الي�س��ار يف مواجه��ة 

اليمن واليمن املتطرف اجلاهزين للمعركة.
غ  ت   17،30 ال�ساع��ة  عن��د  فال���س  و�سيتح��دث 
م��ن بلدي��ة ايفري معقل��ه االنتخاب��ي يف املنطقة 
الباري�سي��ة كم��ا اأعلن مكتبه يف بي��ان. واو�سحت 
م�س��ادر من او�س��اط فال�س لوكال��ة فران�س بر�س 
ان��ه �سيعل��ن بالتاأكيد يف ه��ذه املنا�سب��ة تر�سحه 
لالنتخابات الرئا�سية، االم��ر الذي مل يعد مو�سع 
�سك منذ اعالن الرئي�س فرن�سوا هوالند انه ال ينوي 

الر�سح لوالية ثانية.
وكعادتهما يف يوم االثنن، يلتقي هوالند وفال�س 
على الغداء يف الق�رس الرئا�سي، و�سيركز النقا�س 
هذه امل��رة على الرحي��ل املرجح لرئي���س الوزراء 
ال��ذي عن يف هذا املن�سب يف نهاية اآذار/مار�س 

.2014
وبح�س��ب ا�ستط��الع لل��راأي ن�رست��ه "جورن��ال دو 
دميان���س" ف��ان رئي���س ال��وزراء ه��و ال�سخ�سي��ة 
املف�سل��ة ملنا���رسي الي�س��ار لكي ي�سب��ح مر�سح 

احلزب اال�سراكي لالنتخابات الرئا�سية.
وينظم احلزب اال�سراكي ال��ذي ينتمي اليه فال�س 
انتخاب��ات متهيدي��ة يف 22 و 29 كانون الثاين/
يناي��ر الختيار مر�سح��ه لالق��راع الرئا�سي الذي 

�سيجري يف ايار/مايو.

محاكمة "جزار البلقان" مالديتش تدخل اسبوعها األخير

ترامب ينتقد السياستين العسكرية والنقدية للصين

رئيس الوزراء الفرنسي سيعلن 
ترشحه لالنتخابات الرئاسية

مصنعو األسلحة في أوروبا وروسيا يزيدون 
حصتهم من سوق السالح عام 2015 

بع��د اأرب��ع �سنوات من االج��راءات، تدخل حماكم��ة الزعيم الع�سك��ري ال�سابق ل�رسب 
البو�سن��ة راتك��و مالديت���س االثن��ن ا�سبوعها االخ��ري مبرافع��ات االته��ام والدفاع.  
وتته��م حمكمة اجلزاء الدولي��ة للنظر يف جرائم احل��رب يف يوغو�سالفيا ال�سابقة يف 
اله��اي راتكو مالديت���س )74 عاما( بالقيام "بتطهري عرق��ي" يف جزء من البو�سنة 
م��ن اجل اقامة دولة حم�س �رسبية عرقيا.وق��د وجهت اليه 11 تهمة ابادة وجرائم 
�س��د االن�سانية وجرائم حرب وقعت خالل حرب البو�سنة )1995-1992( وا�سفرت 
ع��ن �سق��وط اأكر من مئة األف قتيل ونزوح 2،2 مليون �سخ�س.و�سيكون لدى االتهام 
ثالثة ايام اعتبارا من االثنن ملرافعاته قبل ان تبداأ مرافعات الدفاع اجلمعة لتنتهي 

االجراءات التي بداأت يف 2012. ويتوقع ان ي�سدر احلكم خالل العام 2017.

�س��ن الرئي�س االمريك��ي املنتخب دونالد ترامب مرة اخ��رى هجوما عرب موقع توير 
للتغري��دات �سد ال�سن، مهاجما ال�سيا�ستن النقدية والع�سكرية بينما ينتظر اجلميع 

معرفة من �سيختار ملن�سب وزير اخلارجية.
واك��دت كيليان كونواي م�ساعدة ترامب ان االخري لديه "عدد كبري من االجتماعات" 

االثنن، حيث ي�سعى الإنهاء التعيينات يف ادارته املقبلة.
وينتظ��ر الع��امل ملعرفة من �سيخت��ار ترامب ملن�س��ب وزير اخلارجي��ة لك�سف توجه 
ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة االمريكي��ة بع��د ان يوؤدي اليم��ن الرئا�س��ي يف 20 من كانون 

الثاين/يناير املقبل.
وبع��د العا�سفة اجلديدة التي اثارتها تغري��دات ترامب على توير، يبدو ان العالقات 
م��ع ال�سن �ست�سهد توترا على اأثر اتهام��ه لبكن باأنها تخف�س �سعر عملتها من اأجل 
مناف�سة ال���رسكات االأمريكية ب�سكل اأف�سل وباأنها "تبني جممعا ع�سكريا �سخما يف 

بحر ال�سن اجلنوبي".

اأعل��ن معه��د �ستوكهومل ال��دويل الأبحاث ال�س��الم االثنن ان م�سنع��ي اال�سلحة 
يف اوروب��ا ورو�سي��ا زادوا ح�سته��م م��ن �س��وق ال�س��الح يف ع��ام 2015، من 
دون التف��وق عل��ى االمربكين الذين ال يزالون يت�س��درون مبيعات ال�سالح يف 
الع��امل. وقال مركز االبح��اث، املوؤلف من خرباء يف �سوؤون الدفاع انه بالن�سبة 
للم�سنع��ن الرو�س، فان النمو يظهر "الت��زام وزارة الدفاع بتمويل امل�سريات 
الع�سكرية على الرغم من ال�سعوبات االقت�سادية". ولكن على الرغم من زيادة 
ال�س��ادرات الرو�سي��ة بن�سبة %6،2 ع��ن 2014، فان هذه الن�سب��ة تبقى "اقل 
بكث��ري من الزيادة بن�سبة %48،4 بن عام��ي 2013 و2014". ويقوم معهد 
�ستوكه��ومل بت�سني��ف املئ��ة االوائل م��ن م�سنعي وجت��ار ال�س��الح واخلدمات 
الع�سكري��ة، با�ستثن��اء ال�سن الت��ي ال تقدم معلومات موثوق��ة. وت�سيطر الدول 
الغربية على املراكز االثني ع�رس االوىل يف الت�سنيف، مع حلول �رسكة لوكهيد 
مارت��ن، املتعاقدة م��ع وزارة الدف��اع االمريكية يف املرتب��ة االوىل بعائدات 
بقيم��ة 36،4 ملي��ار دوالر امريكي، ث��م حلت عمالقة الدف��اع والطريان بوينغ 
يف املرك��ز الث��اين ب28 مليار دوالر ث��م جاءت �رسكة بي اي��ه اي الربيطانية 
يف املرك��ز الثال��ث مع عائ��دات بقيمة 25،5 ملي��ار دوالر. واأعل��ن املعهد عن 
انخفا���س اجم��ايل املبيع��ات بن�سب��ة %0،6، لل�سن��ة اخلام�سة عل��ى التوايل، 

وبلغت قيمتها 370،7 مليار دوالر.

 

بغداد ــ خاص

جوبا  ــ متابعة 

واشنطن ــ متابعة

اته��م وزير اخلارجي��ة االأمريكي جون ك��ريي يف كلمة يف منتدى 
ملرك��ز "بروكينغ��ز اين�ستيتي��وت" اليمن االإ�رسائيل��ي يف حكومة 
االأرا�س��ي  اال�ستيط��اين يف  الن�س��اط  بدع��م  نتانياه��و  بنيام��ن 

الفل�سطينية لعرقلة عملية ال�سالم.
ويف ت�رسيح��ات غري معهودة، حذر وزير اخلارجية االمريكي من 
ان البن��اء اال�ستيطاين اال�رسائيلي يقو�س كل امل يف التو�سل اىل 

اتفاق ي�سمح باإقامة دولتن تعي�سان جنبا اىل جنب. 
وقال "اأكر من خم�س��ن باملئة من وزراء احلكومة )االإ�رسائيلية( 
احلالي��ة اأعرب��وا علن��ا ع��ن معار�سته��م لقي��ام دول��ة فل�سطينية 

وقال��وا اإن��ه لن تكون هن��اك دول��ة فل�سطينية". وا�س��اف ان هذه 
"الت�رسيحات ت�سكل م�سدر قلق كبري".

وكان نتانياهو حتدث عرب الفيديو يف وقت �سابق اىل هذا منتدى 
�ساب��ان، االجتماع �سن��وي للخرباء حول العالق��ات بن الواليات 
املتح��دة واإ�رسائي��ل، ليوؤك��د ان اال�ستيط��ان لي���س عقب��ة يف وجه 

ال�سالم.
ورف���س كريي فكرة ان دوال عربية اخرى ميكن ان توقع اتفاقات 

�سالم مع ا�رسائيل بدون حترك باجتاه اتفاق مع الفل�سطينين.
وق��ال "لن يكون هن��اك تقدم و�س��الم منف�سل مع الع��امل العربي 
بدون العملي��ة الفل�سطينية وال�س��الم الفل�سطيني". وا�ساف "يجب 

ان يفهم اجلميع ذلك. انها حقيقة قا�سية".

دع��ت تايوان ال�سن االثن��ن اىل التهدئة بعد 
االت�س��ال الهاتفي االخري ب��ن رئي�سة تايوان 
ت�ساي اينغ-وين والرئي�س االمريكي املنتخب 

دونالد ترامب.
وبع��د ت�سل��م ت�س��اي مقاليد احلك��م يف تايوان 
يف ايار/ماي��و املا�س��ي، تراجع��ت العالقات 
بن بكن وتايبيه م��ا اأنهي ثماين �سنوات من 

التقارب بن البلدين.
له��ا  تابع��ا  اقليم��ا  تاي��وان  بك��ن  وتعت��رب 
وتعر���س عل��ى اي عالق��ة ر�سمية ب��ن قادة 

اجانب و�سلطات اجلزيرة.
وكانت ال�سن اوقف��ت االت�ساالت مع تايوان 
الن اجلزيرة رف�ست االعراف باتفاق �سمني 
حتت م�سمى "تواف��ق 1992" بن امل�سوؤولن 
ال�سيني��ن وح��زب كيومنتان��غ ين���س عل��ى 
اعلن��ت  ح��ن  ويف  واح��دة".  "�س��ن  وج��ود 

ت�ساي انه��ا �ستحافظ على العالق��ات ال�سلمية 
م��ع ال�س��ن فاأنها مل تع��رف مبب��داأ "ال�سن 

الواحدة".
وكان��ت ال�س��ن احتج��ت ر�سميا بع��د مكاملة 
وانتق��د  وا�سنط��ن.  ل��دى  وت�س��اي  ترام��ب 
ترام��ب االحد عرب توي��ر ال�سيا�ست��ن النقدية 
والع�سكري��ة لل�س��ن. واالثن��ن، دع��ت وزيرة 
�سوؤون ال�س��ن التايوانية �سانغ هي�سياو-يوه 

بكن اىل بحث هذه امل�ساألة ب"�سكل هادئ".

كيري يتهم اليمين اإلسرائيلي بأنه ال يريد سالما 
مع الفلسطينيين

تايوان تدعو الصين الى التهدئة بعد مكالمة هاتفية بين رئيستها وترامب

مأرب ــ متابعة

وفيما ي�ستع��د جمل�س االمن ال��دويل لعقد اجتماع 
بعد �ساعات ي�سوت في��ه على م�رسوع قرار لوقف 
اإطالق النار يف املدينة املدمرة يف �سمال �سوريا، 
و�سفت مو�سكو م�رسوع الهدنة باأنه "ا�ستفزازي".

ميداني��ا، اورد املر�س��د ال�سوري حلق��وق االن�سان 
ان ق��وات اجلي���س وحلفاءها متكنت م��ن ا�ستعادة 
ال�سيط��رة على ح��ي قا�سي ع�سك��ر يف �رسق حلب 
بع��د �ساع��ات من �سيطرته��ا بالكامل عل��ى احياء 
ك��رم املي���رس وك��رم القاطرج��ي وك��رم الطح��ان 
املجاورين له. وبح�س��ب املر�سد، بات قرابة ثلثي 
احياء حل��ب ال�رسقية حتت �سيطرة ق��وات اجلي�س، 
بعدم��ا كان��ت الف�سائ��ل املعار�س��ة ت�سيط��ر منذ 
الع��ام 2012 على االحياء ال�رسقي��ة فيما ت�سيطر 
ق��وات اجلي�س على االحي��اء الغربية م��ن املدينة. 
وق��ال مرا�سل لوكالة فران���س بر�س يف �رسق حلب 
ان ال�س��كان عا�س��وا ليل��ة مرعب��ة تخلله��ا ق�س��ف 
ج��وي ومدفعي عني��ف، وانت�رست رائح��ة البارود 
يف االج��واء. وا�س��ار اىل ان ال�س��كان اأقدم��وا عل��ى 
اإطف��اء االأن��وار داخ��ل منازلهم لي��ال وامتنعوا عن 
ت�سغيل املولدات الكهربائية خ�سية من ا�ستهدافهم 
بالق�س��ف. واأم�سى كثريون ليلته��م خمتبئن يف 
الطواب��ق االر�سي��ة ومداخ��ل االبني��ة م��ع ارتفاع 
حدة الق�سف. وبداأت قوات اجلي�س هجوما يف 15 
ت�رسي��ن الثاين/نوفم��رب ال�ستع��ادة ال�سيطرة على 
كام��ل مدين��ة حلب، واأح��رزت تقدم��ا ثابتا خالل 

االيام الع�رسة االخرية.
وق��ال مدي��ر املر�س��د رامي عب��د الرحم��ن لوكالة 
فران���س بر�س ان "ق��وات اجلي���س تخو�س االثنن 
مع��ارك يف ح��ي ال�سعار متهي��دا لل�سيط��رة عليه"، 
مو�سحا انه��ا "باتت حتا�رسه م��ن ثالث جهات، 

بعدم��ا تركت مم��را ملقاتلي الف�سائ��ل لالن�سحاب 
من��ه نح��و االحي��اء اجلنوبي��ة". وقال��ت مرا�سل��ة 
لفران���س بر���س يف غ��رب حل��ب ان دوي الق�س��ف 
والغ��ارات يف اجل��زء ال�رسق��ي م��ن املدين��ة كان 
ي�سمع بو�س��وح من مكان وجودها االثنن تزامنا 

مع ت�ساعد اعم��دة الدخان من االحي��اء ال�رسقية.  
وبح�سب عبد الرحمن، فاإن ا�ستكمال ال�سيطرة على 
حي ال�سعار "يجعل مقاتلي املعار�سة حما�رسين 
يف جبه��ة �سغ��رية ت�سكل ثلث االحي��اء ال�رسقية"، 
متوقع��ا ان "تب��داأ بعده��ا ق��وات اجلي���س عملي��ة 
ق�سم تدريجي لالأحي��اء التي ال تزال حتت �سيطرة 
الف�سائ��ل". وبح�سب عبد الرحم��ن، تخو�س قوات 
اجلي�س "عملي��ة ا�ستنزاف للمقاتل��ن من الذخرية 
ع��رب فت��ح اأكر من جبهة يف الوق��ت ذاته، يف حي 
ال�سع��ار حالي��ا مث��ال يف وق��ت ت�ستم��ر املع��ارك 
يف حي��ي ال�سي��خ �سعي��د وال�سيخ لطف��ي يف جنوب 
االحي��اء ال�رسقي��ة، تزامنا مع هجم��ات من داخل 
االحي��اء الغربية على حيي ب�ستان الق�رس و�سالح 
الدي��ن". ومن �س��اأن خ�سارة حل��ب ان ت�سكل نك�سة 
كبرية، ورمبا قا�سية ملقاتلي املعار�سة ال�سورية.
ودفع��ت املعارك اأكر م��ن خم�سن األف مدين وفق 
املر�س��د ال�س��وري اىل الفرار اىل احي��اء اخرى يف 
املدين��ة، بع�سه��ا حت��ت �سيط��رة اجلي���س. واف��اد 
املر�س��د االثن��ن بف��رار مئات العائ��الت منذ يوم 
اأم���س.  واأح�س��ى املر�س��د منذ بدء الهج��وم مقتل 
324 مدني��ا بينهم 44 طفاًل ج��راء ق�سف قوات 
اجلي���س على �رسق حلب، يف حن قتل 73 مواطنًا 
بينه��م 29 طفاًل ج��راء قذائف اأطلقته��ا الف�سائل 
على غرب حلب. وافاد التلفزيون ال�سوري الر�سمي 
يف �رسي��ط عاجل االثنن مبقتل �سخ�سن وا�سابة 
خم�سة اآخرين جراء قذائف على حي يف غرب حلب. 
ويف نيويورك، من املقرر ان ي�سوت جمل�س االأمن 

الدويل بعد ظهر االإثنن على م�رسوع قرار يدعو اإىل 
هدنة ال تقل ع��ن �سبعة اأيام يف حلب واإىل و�سول 
امل�ساع��دات االإن�ساني��ة لل�س��كان املحا�رسين من 
ق��وات اجلي�س يف اأحيائها ال�رسقي��ة، وفق ما افاد 
دبلوما�سي��ون االأحد. وعملت عل��ى ن�س امل�رسوع 
كل من م�رس ونيوزيلندا واإ�سبانيا بعد مفاو�سات 
طويل��ة مع رو�سيا التي اأبدت ت��رددا كبريا.   وعلى 
الرغ��م من التنازالت الت��ي قدمتها الدول املدافعة 
عن م���رسوع القرار، لكن وزي��ر اخلارجية الرو�سي 
�سريغي الفروف �سارع االثنن يف موؤمتر �سحايف 
عق��ده يف مو�سك��و اىل اعتبار ان "م���رسوع القرار 
ه��و يف جزء كب��ري منه عبارة ع��ن ا�ستفزاز ين�سف 
اجلهود الرو�سية االمريكية". وك�سف عن حمادثات 
قريب��ة بن الرو���س واالمريكين حول خروج "كل 
مقاتل��ي" املعار�س��ة من حل��ب. وق��ال "كنا على 
ا�ستع��داد لالجتماع يف جنيف اعتب��ارا من اليوم، 
لكن االمريكين طلبوا ارجاء امل�ساورات"، م�سيفا 
"من املرجح جدا ان تبداأ م�ساء اليوم او �سباح غد 
بهدف و�سع اآليات خ��روج كل مقاتلي املعار�سة 
م��ن ���رسق حلب". وعل��ى الرغم من ع��دم م�ساركة 
رو�سي��ا يف الق�س��ف عل��ى حل��ب منذ ب��دء الهجوم 
االخ��ري يف منت�س��ف ت�رسي��ن الثاين/نوفم��رب، اال 
انه��ا �سارك��ت خ��الل اال�سه��ر املا�سي��ة يف حملة 
ق�س��ف ج��وي مكث��ف اىل جان��ب ط��ريان اجلي�س 
عل��ى االحي��اء ال�رسقي��ة يف حل��ب ت�سبب��ت بدمار 
هائ��ل وب�سق��وط مئات القتل��ى وبتدم��ري عدد من 

امل�ست�سفيات، ما اثار تنديدا دوليا.

الجورنال  ــ متابعة

الجيش السوري يواصل تقدمه في حلب وموسكو تبحث مع واشنطن إخراج مقاتلي المعارضة

وا�صلت قوات اجلي�ش 
ال�صوري االثنني تقدمها 

داخل �صرق حلب 
و�صيطرت على حي 

قا�صي ع�صكر، تزامنا 
مع اعالن رو�صيا، 

اأبرز حلفاء دم�صق، عن 
حمادثات �صتجريها مع 

الواليات املتحدة الإخراج 
مقاتلي املعار�صة من 

املدينة.  

جمهورية العراق 
وزارة ال�صناعة واملعادن 

ال�صركة العامة لل�صناعات الن�صيجية واجللدية 
االدارة العامة 

ق�صم االعالم والعالقات العامة 
تنويه

االعالن اخلا�ش باملناق�صة املرقمة )2�ش ق ط . 1 قطنية( لتجهيز )مادة �صريط 
ن�صيجي دائري بكمية )443000( مرت/ طويل( مل�صنع القطنية.

ن���ود ان نب���ني ان تاري���خ اي���داع العط���اءات يف �صن���دوق العط���اءات  يف مق���ر 
م�صن���ع القطني���ة �صيك���ون مبوعد اق�صاه ال�صاع���ة الثانية ع�صرة م���ن يوم الغلق 
23/11/2016 ، ويك���ون تاري���خ االجابة عن  12/12/2016 ب���داًل م���ن 
اال�صتف�ص���ارات يف ال�صاع���ة العا�صرة م���ن �صباح ي���وم 4/12/2016 بدال من 

اعاله. املذكور  االعالن  من   3 الفقرة  يف   13/11/2016
احمد عبد الله جنم 
املدير العام وكالة 
رئي�ش جمل�ش االدارة 
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