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بوادر "تمرد أوروبي" على سياسات واشنطن في 
المنطقة

ميركل: من األفضل الحديث مع إيران والبقاء في 
االتفاق النووي

منظمة ترجح استخدام الكلور في إدلب السورية

اجلورن��ال - متابع��ة: اعت��رت رئي�س��ة جمل���س االحت��اد الرو�س��ي فالنتين��ا متفيينكو، 
اأن هن��اك موؤ���رات متزاي��دة على عزوف اأوروبا ع��ن االإبقاء عل��ى ان�سياعها لل�سيا�سة 
االأمريكي��ة، الت��ي و�سفته��ا بالالم�سوؤول��ة وغ��ر القابلة للتنب��وؤ. ويف حوار م��ع وكالة 
"نوفو�ستي" الرو�سية ، قالت متفيينكو، اإنها ت�ساطر موقف الذين يرون اأن اأحد اأهداف 
ان�سح��اب وا�سنطن من اتف��اق اإيران النووي يتمثل يف حماولة اإخ�ساع اقت�ساد االحتاد 
االأوروب��ي ل�سيطرتها. واأ�س��ارت متفيينكو اإىل اأن قرار الرئي���س االأمريكي دونالد ترامب 
ب�س��اأن اإي��ران �سترتتب علي��ه تداعيات خطرة جدا للعامل كله، منه��ا تقوي�س نظام عدم 
االنت�س��ار الن��ووي، ال �سيم��ا يف ال�رق االأو�سط، وفق��دان الثقة يف املعاه��دات الدولية، 
اإ�ساف��ة اإىل اهتزاز هيب��ة املنظمات الدولية، مث��ل الوكالة الدولة للطاق��ة الذرية، التي 
بذلت جهودا كبرة يف اإجناح االتفاق النووي، ويبدو اأن هذه االعتبارات جمتمعة تدفع 
االأوروبي��ن لتوخ��ي احل��ذر اأكر فاأك��ر يف تعاملها م��ع وا�سنط��ن. وراأت متفيينكو يف 
رف���س الدول االأوروبية الوازنة تاأييد قرار وا�سنطن نقل �سفارتها اإىل القد�س، دليال اآخر 
عل��ى تبل��ور موقف اأوروبي جديد، وذلك اإ�سافة اإىل اإجم��اع اأوروبا النادر على �رورة 
احلفاظ على اتفاق اإيران النووي والتم�سك به، حتى بعد اأن وجهت له االإدارة االأمريكية 

�ربتها القا�سية.

 اجلورنال – متابعة :  قالت امل�ست�سارة االأملانية اأجنيال مركل اإن اأف�سل طريقة للتعامل 
م��ع املخاوف الدولية اإزاء دور اإيران يف املنطقة وبرناجمها لل�سواريخ البالي�ستية هي 
البق��اء يف اإطار االتفاق الن��ووي مع طهران حتى بعد ان�سح��اب الواليات املتحدة منه. 
وتابع��ت لن��واب يف املجل�س االأدنى من الرملان االأمل��اين، االأربعاء، ”ال�سوؤال هو ما اإذا 
كان باالإم��كان اإج��راء حمادثات ب�سكل اأف�سل يف حالة اإنه��اء االتفاق اأم بالبقاء فيه... 
نق��ول ميكن احلديث ب�س��كل اأف�سل يف حالة البقاء فيه“. واك��د وزير اخلارجية االأملاين 
هايك��و ما���س الي��وم ان “بالده تري��د االإبقاء على اتفاق ن��ووي مع اإي��ران الأن الرئي�س 
االأمرك��ي دونال��د ترامب مل يقدم بديال ملنع اإيران من �سنع اأ�سلحة ذرية".  وقال ما�س 
يف موؤمتر �سحايف “االتفاق قائم. نريد االإبقاء على القيود وقواعد ال�سفافية خا�سة اأن 
من غر الوا�سح على االإطالق ما هو الت�سور التي تراه الواليات املتحدة بديال لالتفاق 

الذي مينع اإيران من تطوير اأ�سلحة نووية وي�سمن القدرة على التحقق من التزامها”.

اجلورنال – متابعة : اعلنت  منظمة حظر االأ�سلحة الكيميائية االأربعاء، اإن من املحتمل 
اأن يكون غاز الكلور ا�ستخدم يف هجوم يف حمافظة اإدلب ب�سمال غرب �سوريا يف �سباط 
بع��د اأن اأكدت فحو���س معملية وجود املادة الكيماوية ال�سام��ة. ومل تذكر املنظمة، يف 
اأحدث تقاريرها عن اال�ستخدام املمنهج للذخرة املحظورة يف احلرب االأهلية ال�سورية، 
الطرف الذي ا�ستخدم املادة املحظورة مبدينة �راقب الواقعة يف منطقة ت�سيطر عليها 
املعار�س��ة يف حمافظ��ة اإدل��ب. وقال��ت املنظمة يف بي��ان اإن بعثة تابعة له��ا لتق�سي 
احلقائ��ق يف �سوري��ا ”خل�ست اإىل اأن غاز الكلور انبعث م��ن ا�سطوانات عن طريق تاأثر 
حرك��ة ميكانيكية يف حي التلي��ل يف �راقب“. وتلقى عدة اأ�سخا�س العالج يف من�ساآت 
طبي��ة حملي��ة من اأعرا���س منها �سعوبة التنف���س بعد الهجوم الذي وق��ع يف الرابع من 
فراي��ر �سباط. واأ�سافت املنظمة اأن النتائج ا�ستن��دت اإىل وجود ا�سطوانتن تبن اأنهما 
كانت��ا حتتوي��ان على غ��از الكلور، واإىل اأق��وال �سهود وعينات بيئي��ة توؤكد ”وجود غر 
طبيع��ي للكل��ور“. وكانت اآلية م�سرتك��ة بن منظمة حظ��ر االأ�سلح��ة الكيميائية واالأمم 
املتح��دة يف �سوري��ا ق��د خل�ست يف ال�ساب��ق اإىل اأن احلكوم��ة ال�سوري��ة ا�ستخدمت غاز 

االأع�ساب )ال�سارين( وغاز الكلور يف قتل واإ�سابة مئات املدنين. 

اعلن��ت الكوي��ت اإنه��ا �ستق��دم م�روع ق��رار ملجل�س 
االأمن الدويل ب�ساأن ”حماية املدنين الفل�سطينين“ 
يف اأعق��اب العن��ف يف غ��زة يف الوقت ال��ذي اأ�سادت 
في��ه الوالي��ات املتح��دة مبا و�سفت��ه �سب��ط النف�س 

االإ�رائيلي يف مواجهة حركة حما�س
واجتم��ع املجل�س ي��وم الثالثاء بعد اأك��ر يوم ي�سهد 
�سق��وط قتل��ى م��ن الفل�سطينين منذ ح��رب غزة عام 
2014. وقال��ت وزارة ال�سح��ة الفل�سطيني��ة اإن م��ا 
ي�س��ل اإىل 60 فل�سطينيا قتلوا يف اإطالق نار وقنابل 
الغاز امل�سيل للدموع م��ن جانب القوات االإ�رائيلية 
عل��ى احلدود مع قطاع غزة، فيم��ا تزامن مع افتتاح 

ال�سف��ارة االأمريكية يف القد���س". وقالت نيكي هيلي 
�سف��رة الواليات املتح��دة لدى االأمم املتح��دة اأمام 
املجل���س "منظم��ة حما���س االإرهابي��ة حتر�س على 
العن��ف من��ذ �سن��وات، قب��ل ف��رتة طويل��ة م��ن ق��رار 
الوالي��ات املتح��دة نق��ل �سفارتن��ا... ل��ن تت���رف 
دول��ة يف ه��ذا املجل�س بق��در من �سب��ط النف�س اأكر 
مما حتل��ت به اإ�رائيل". ولفت املبع��وث الفل�سطيني 
اإىل االأمم املتح��دة ريا���س من�سور ملجل�س االأمن اإن 
االحت��الل االإ�رائيلي ه��و امل�س��در الرئي�سي للعنف 
يف املنطق��ة. ونا�س��د من�سور املجل���س التحرك على 
الف��ور لوقف ما و�سفه باملذبح��ة التي ترتكب بحق 
ال�سع��ب الفل�سطين��ي   وتقول اإ�رائي��ل اإنها تت�رف 
دفاع��ا عن النف�س بهدف حماي��ة حدودها و�سكانها 

وتلق��ي بالل��وم على حما���س واأبلغ ال�سف��ر الكويتي 
ب��االأمم املتح��دة من�س��ور العتيب��ي ال�سحفين قبل 
االجتم��اع باأن��ه �سيوزع على االأرج��ح م�سودة القرار 
عل��ى املجل���س املك��ون م��ن 15 ع�س��وا. ومل يت�سح 
بع��د متى قد يتم طرح��ه للت�سويت وقال اإن اإ�رائيل 
ب�سفته��ا قوة احتالل فاإنها ملزم��ة مبوجب اتفاقية 
جنيف بتوفر احلماية للمدنين الفل�سطينين لكنها 
تقاع�س��ت عن فعل ذلك ولهذا تريد بالده من املجل�س 
اأن يفع��ل �سيئا حي��ال ذلك واأف��اد دبلوما�سيون باأن 
الوالي��ات املتح��دة �ست�ستخدم حق النق���س )الفيتو( 
الإجها���س اأي حترك يف املجل�س وقال دبلوما�سيون 
يف االأمم املتحدة اإن الواليات املتحدة عطلت �سدور 
بي��ان م��ن جمل���س االأم��ن �ساغت��ه الكوي��ت للتعبر 

ع��ن الغ�سب واالأ�س��ف ملقتل املدني��ن الفل�سطينين 
وللدع��وة اإىل اإج��راء حتقي��ق م�ستقل وا�س��ار العتيبي 
اإن م���روع الق��رار يه��دف اإىل توفر حماي��ة دولية 
للمدنين برغم اأنه قال اإنه ال يتحدث االآن عن عملية 
حلف��ظ ال�سالم وقدم مبعوث االأمم املتحدة اإىل ال�رق 
االأو�س��ط نيكوالي مالدينوف اإفادة اإىل جمل�س االأمن 
يوم الثالثاء ب�س��اأن اأحداث العنف يف غزة. وقال اإنه 
”ال يوجد مرر للقتل“ واإن ”على اإ�رائيل م�سوؤولية 

�سبط ا�ستخدامها للقوة“
وقال مالدينوف اأي�س��ا اإنه يجب على حما�س ”عدم 
ا�ستخدام االحتجاجات ك�ست��ار ملحاولة زرع قنابل 
عند ال�سور واإثارة ا�ستفزازات“ باإخفاء ن�سطائها بن 

املحتجن. 

اأثارت اخلط��وة االأمريكية اجلريئة التي اتخذتها بنقل 
�سفارته��ا م��ن "تل اأبي��ب" اإىل القد���س املحتلة، ردود 
فعل غا�سب��ة من بع�س الدول العربي��ة، وجتاهاًل من 

دول اأخرى.
وتزامنًا مع نقل ال�سفارة االأمريكية، االثنن املا�سي، 
انطلق��ت م�سرة �سخم��ة على احلدود ب��ن قطاع غزة 
واالأرا�س��ي الفل�سطيني��ة املحتل��ة، ا�ستهدفته��ا ق��وات 
االحت��الل االإ�رائيلي م��ا اأوقع 60 �سهي��داً واأكر من 
2700 م�س��اب، لتن��دد الدول العربي��ة بهذه اجلرائم 

�سد الفل�سطينين.
ولبن��ان،  واالأردن،  وُعم��ان،  والكوي��ت،  قط��ر،  دول 
واملغ��رب، وتون���س، ع��رت يف بيان��ات ر�سمي��ة، عن 
رف�سه��ا ال�سدي��د لنقل ال�سف��ارة االأمريكي��ة، واعترته 
مي���س ال�سي��ادة الفل�سطيني��ة، كم��ا ن��ددت باملج��ازر 

الوح�سية التي ارتكبت على حدود غزة.
اإال اأن بيان��ات كل م��ن االإم��ارات وم���ر والبحري��ن 
كان��ت خالية من االإ�سارة اإىل نقل ال�سفارة االأمريكية، 
غ��زة،  يف  الت�سعي��د  اإدان��ة  اإىل  بالتط��رق  واكتف��ت 
والتحذير من تبعاته، واملطالبة بحقوق الفل�سطينين 
امل�روع��ة، باإع��ادة تاأكيد االتفاقي��ات ال�سابقة دون 
التط��رق ب�س��كل مبا���ر اإىل اخلط��وة الت��ي اتخذه��ا 

الرئي�س االأمريكي.
وبينم��ا ج��اء موق��ف ال�سعودية ب�س��اأن نق��ل ال�سفارة 
متاأخ��راً، وذلك بع��د يوم من املج��زرة يف غزة، فيبدو 
اأنها حت��اول امت�سا�س الغ�سب ال�سعب��ي الفل�سطيني، 
ليق��ول جمل���س ال��وزراء ال�سع��ودي يف بي��ان ل��ه: اإن 
"الريا�س ترف�س نقل ال�سفارة االأمريكية اإىل القد�س".
وال�سعودي��ة اإح��دى ال��دول التي �سغطت عل��ى ال�سلطة 
الفل�سطيني��ة للموافقة على ما ُعرف ب�"�سفقة القرن"، 
والقب��ول ب�"اأب��و دي���س" عا�سم��ة لفل�سطن ب��داًل من 

مدينة القد�س.
ويالح��ظ يف كثر من البيانات العربية تركيزها على 
اأن القد���س ال�رقي��ة ه��ي عا�سمة فل�سط��ن )وفق ما 
ن�س��ت علي��ه اتفاقية اأو�سل��و 1993(، مع جتاهل تلك 
ال��دول للخط��وة االأمريكي��ة التي الق��ت رف�س��ًا دوليًا 

وا�سعًا واملتمثلة بنقل ال�سفارة.
املتحدث��ة با�س��م وزارة اخلارجي��ة القطري��ة، لول��وة 
اخلاط��ر، و�سف��ت ق��رار وا�سنط��ن بنقل ال�سف��ارة باأنه 
"اأح��ادي اجلانب، وخمالف جلمي��ع القرارات االأممية 

ذات ال�سلة".
اهلل  عب��د  املل��ك  االأردين،  العاه��ل  طال��ب  ح��ن  يف 
الث��اين، خالل ات�س��ال هاتفي م��ع الرئي���س الفرن�سي 

اإميانوي��ل ماك��رون ب���رورة اأن يتحم��ل املجتم��ع 
ال��دويل م�سوؤوليات��ه االأخالقي��ة والقانوني��ة حلماي��ة 
ال�سع��ب الفل�سطيني، حمذراً م��ن تداعيات نقل ال�سفارة 

االأمريكية.
وو�سف الناط��ق الر�سمي با�سم حكومة االأردن، حممد 
املومن��ي، ه��ذا االإج��راء باأنه "خ��رق وا�س��ح مليثاق 
االأمم املتحدة وقرارات ال�رعية الدولية، خا�سة قرار 

جمل�س االأمن 478".
م��ن جهتها، قالت امللك��ة رانيا العب��داهلل يف تعليقها 
عل��ى هذه االأح��داث: "يوم اأ�سود رف�س��ه الفل�سطينيون 
بدمائه��م. مت��ى �سيتح��رك ال�سم��ر العامل��ي حلماية 
الفل�سطيني��ن و�سم��ان حقوقه��م امل�روعة. رحم اهلل 

�سهداء االأمة، و�ستبقى القد�س اأبية عربية".
مت��ى  بدمائه��م.  الفل�سطيني��ون  رف�س��ه  اأ�س��ود  ي��وم 
الفل�سطيني��ن  حلماي��ة  العامل��ي  ال�سم��ر  �سيتح��رك 
و�سم��ان حقوقه��م امل�روعة. رحم اهلل �سه��داء االأمة، 

و�ستبقى القد�س اأبية عربية
ال�سف��ارة  بوج��ود  من��ددة  ال��ردود عليه��ا،  وانهال��ت 
ب��ن  العالق��ات  االأردن، وبتوا�س��ل  االإ�رائيلي��ة يف 

عّمان و"تل اأبيب".
العاه��ل املغرب��ي حمم��د ال�ساد���س حذر م��ن خطورة 
للقد���س،  والتاريخ��ي  القان��وين  بالو�س��ع  امل�سا���س 
معتراً اأنه قد ي��زج بالق�سية الفل�سطينية يف متاهات 

ال�راعات الدينية.
للرئي���س  املغرب��ي  العاه��ل  به��ا  بع��ث  ر�سال��ة  ويف 
الفل�سطين��ي حمم��ود عبا���س، اأ�س��ار اإىل اأن االإجم��اع 
ال��دويل الراف�س لنقل وا�سنطن �سفارتها للقد�س يعتر 
ر�سالة دعم قوية حلق��وق ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته 

العادلة.
الع��راق اأي�س��ًا رف�س نقل ال�سف��ارة االأمريكي��ة، وقال 
املتح��دث الر�سم��ي با�س��م وزارة اخلارجي��ة العراقية، 
اأحم��د حمج��وب، يف بي��ان: اإن "م��ا يج��ري اليوم من 
نقل لل�سف��ارة يعد اأمراً مرفو�سًا، ومثراً لغ�سب مئات 
املالين من العرب وامل�سلمن وامل�سيحين يف جميع 

اأرجاء العامل"، وحذر من عواقب هذه اخلطوة.
واأب��دى رئي�س الوزراء اللبناين �سع��د احلريري، بدوره، 
نق��ل  لق��رار  "ال�سدي��د" وا�ستنكاره��ا  ب��الده  ا�ستي��اء 
ال�سف��ارة، معت��راً اإياه "خط��وة ا�ستفزازية"، وقال يف 
بي��ان اإن ه��ذه اخلطوة "ت�س��ع امل�س��ارات ال�سلمية يف 
املنطقة اأمام جدار م�سدود"، وذات املوقف عرت عنه 

تون�س.
الكوي��ت طالب��ت جمل���س االأم��ن ال��دويل بعق��د جل�سة 
الثالث��اء لنقا�س االأو�س��اع يف فل�سط��ن، و�سط تنديد 

دويل كبر مبا يجري. 

الكويت تطرح مشروع قرار لألمم المتحدة لحماية المدنيين الفلسطينيين

مجزرة غزة ونقل سفارة أمريكا.. رفض عربي رسمي 
وتحرك معدوم

الجورنال – متابعة 

الجورنال – متابعة 

كوريا الشمالية لترامب: لن نصبح ليبيا أخرى

ه��ددت كوريا ال�سمالية باإلغاء القم��ة بن زعيمها كيم 
ج��ون اأون والرئي���س االأمريك��ي دونال��د ترام��ب اإذا مل 
تتخلى الواليات املتحدة عن برنامج اأ�سلحتها النووية

واأعل��ن ترام��ب منذ اأيام قليلة اأن القم��ة بن اأول رئي�س 
اأمريكي وزعيم كوري �سمايل، �ستعقد يف �سنغافورة يف 
12 حزيران املقبل "لنجعلها حلظة تاريخية من اأجل 

�سالم العامل" . 
لك��ن نائ��ب وزير اخلارجي��ة الكوري ال�سم��ايل كيم كي 
غ��وان اته��م  وا�سنط��ن باأنه��ا ت�سمر نواي��ا �سيئة جتاه 
ب��الده، واخت�س م�ست�سار االأمن القومي االأمريكي جون 
بولتون بنقد الذع ب�سبب ت�ريحاته االأخرة عن اتباع 
ب��الده ما و�سفه بالنم��وذج الليبي للتخلي عن تر�سانة 

االأ�سلحة النووية
وق��ال يف بي��ان نقلت��ة وكال��ة االأنب��اء الر�سمي��ة اإن��ه 
اإذا اأ���رت وا�سنط��ن عل��ى تطبي��ق "النم��وذج الليب��ي 
والت�سيي��ق علين��ا ومطالبتن��ا بالتخل��ي ع��ن اأ�سلحتنا 
الن��ووي دون اأن تتخل��ى ه��ي ع��ن برنام��ج اأ�سلحته��ا 
النووية ، ف�سنعيد النظر يف القمة )املقبلة( واملحادثات 

ب�ساأن برنامج كوريا ال�سمايل النووي". 
وتق��ول كوري��ا ال�سمالية اإنها ل��ن ت�سبح ليبي��ا اأخرى، 
واأك��دت اأن ليبي��ا كان م��ن املمكن اأن تتجن��ب التدخل 
الع�سكري االأجنبي اإذا مل تتخلى عن برناجمها النووي 

ال�سمالي��ة ع��ن �سخطه��ا ب�سب��ب  اأعرب��ت كوري��ا  كم��ا 
املن��اورات الع�سكري��ة اجلوية امل�سرتكة ب��ن الواليات 
املتح��دة وجارته��ا اجلنوبي��ة، التي بداأت ي��وم االثنن 
حت��ت عنوان "ماك�س ثاندر"، وا�سفة اإياها باأنها "حتد 
�ساف��ر وا�ستف��زاز" يتناق�س م��ع التط��ور يف العالقات 

الثنائية بن الكوريتن. 
والتقى الرئي�س الكوري اجلنوبي نظره ال�سمايل ال�سهر 
املا�س��ي، وتعهدا باإنهاء االأعمال العدائية بن البلدين، 
والعم��ل من اأج��ل "اإزالة نهائية لالأ�سلح��ة النووية" يف 

�سبه اجلزيرة الكورية.
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هيئة األركان االيرانية تعلن بدء العد العكسي 
النهيار "اسرائيل"

 اعت��رت هيئ��ة االركان العام��ة للق��وات 
العك�س��ي  الع��د  ب��ان  االيراني��ة  امل�سلح��ة 
النهي��ار الكيان ال�سهيوين ق��د بداأ، موؤكدة 
ب��ان ه��ذا الكي��ان �سي��زول اىل االب��د يف 

امل�ستقبل غر البعيد.
ويف بي��ان ا�سدرت��ه الي��وم االربعاء دانت 
االركان العام��ة للقوات امل�سلحة االيرانية 
اخلطوة اال�ستفزازي��ة وال�سيطانية للرئي�س 
االمركي بنق��ل �سفارة بالده من تل ابيب 

اىل القد�س املحتلة.
 وا�س��اف، ان ق��رار امركا املث��ر للفتنة 
بنق��ل �سفارتها اىل القد���س واالعرتاف به 
عا�سمة للكي��ان ال�سهيوين قد ك�سف امام 
الع��امل م��رة اخ��رى طبيعة ه��ذه احلكومة 
االجرامية يف اثارة ال�سغب وزعزعة االمن 

يف املنطقة.
وتاب��ع البي��ان، ان اخلط��وة الوقح��ة التي 
اق��دم عليها ترامب تزامنا م��ع يوم النكبة 
الكي��ان  لتا�سي���س  ال�سبع��ن  والذك��رى 

فل�سط��ن،  واحت��الل  اللقي��ط  ال�سهي��وين 
وخالف��ا لت�سور املخططن ل��ه، لن توؤدي 
اىل تر�سي��خ الركائز اله�سة وعدمية اجلذور 
له��ذا الكيان ب��ل �ستكون الدم��اء الطاهرة 
لل�سه��داء واملجاهدين الل�سطينين خا�سة 
االطفال والن�ساء وال�سيوخ االبرياء ب�رى 
لنم��و وات�ساع انتفا�سة ال�سعب الفل�سطيني 

�سد هذه اخلطوة العدوانية.
املمي��ت  ال�سم��ت  البي��ان  وا�ستهج��ن 
لالو�ساط الدولي��ة واحلكومات اال�سالمية 
ال�سع��ب  �س��د  املرتكب��ة  املج��ازر  جت��اه 
الفل�سطين��ي االعزل واملظل��وم والتي ادت 
اىل ا�ست�سهاد اك��ر من 60 �سخ�سا وجرح 
نح��و 3 اآالف اخري��ن )من��ذ ي��وم االثن��ن 
ذك��رى النكبة( وا�س��اف، ان العد العك�سي 
النهي��ار الكيان ال�سهيوين املتهرئ قد بداأ 
وال�س��ك ان هذا العمل االجرام��ي �سي�ساعد 
يف تالح��م ووح��دة ال�سع��وب اال�سالمي��ة 
والداعية للحق، وبن��اء على الوعد االلهي، 
�سيزول هذا الكيان االحتاليل اىل االبد يف 

امل�ستقبل غر البعيد.

تعلن وزارة الصناعة والمعادن/ لجنة الصناعات البتروكيمياوية واالسمدة في العراق عن المناقصة المرقمة 1 - بترو/2018, 
والخاصة باجراء الدراس���ة الس���تراتيجية للصناعات البتروكيمياوية واالس���مدة في العراق للس���نوات العش���رين القادمة فعلى 
الشركات االستثمارية الراغبة بالمشاركة في المناقصة مراجعة مبنى وزارة الصناعة والمعادن الكائن في شارع النضال/ محافضة 
بغ���داد للحصول على القرص المدمج الذي يحتوي على وثائق وش���روط المناقصة لقاء مبلغ 150000 )مائة وخمس���ون الف 
دين���ار عراق���ي فقط( غير قابل لل���رد وعلى مقدمي العطاءات تقديم صك مصدق او خطاب ضمان س���فتجة نافذة لمدة ثالثة 
اشهر من تاريخ غلق المناقصة بمبلغ 5000 )خمسة االف دوالر امريكي( او ما يعادلها بالدينار العراقي لصالح وزارة الصناعة 
والمعادن والتي تمثل نسبة 1 % من الكلفة التخمينية للمناقصة وان اخر موعد لتقديم العطاءات وغلق المناقصة بعد مرور 

28 يوما من نشر هذا االعالن ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن. 
لالستفسار يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني 

pet@industry.gov.iq

اعالن مناقصة
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