
عربي ودولي Sun.14 Oct. 2018 issue no 510
3االحد 14 تشرين االول 2018 العدد 510

ترامب يتوعد "بعقاب 
شديد" للسعودية إذا 
كان خاشقجي قد قتل

Xبغداد – متابعة

ق��ال الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب اإن ال�سعودية قد 
تك��ون وراء اختفاء ال�سحايف جم��ال خا�سقجي وحذر من 

اأن وا�سنطن �ستنزل "عقابا �سديدا" يف حال مقتله
وق��ال ترام��ب "�سنعرف ماذا حدث و�سيك��ون هناك عقاب 
�سدي��د"، ح�س��ب مقتطف��ات من مقابل��ة ن���رت ال�سبت مع 

�سبكة �سي.بي.اإ�س.
وا�ساف "حت��ى الن، ينفون هذا المر ب�سدة. هل ميكن ان 
يكون��وا وراء ذلك؟ نع��م". واأجريت املقابلة اخلمي�س وكان 
ترام��ب يرد بذلك على �سوؤال عما اإذا كانت ال�سعودية قتلت 

خا�سقجي.
وقالت ال�سبكة اإنها �ستبث املقابلة كاملة م�ساء الأحد.

واأ�ساف ترامب اأن للق�سية اأهمية خا�سة "لن الرجل كان 
�سحافيا.

ولك��ن ردا عل��ى �س��وؤال ح��ول اخلي��ارات الت��ي ميك��ن اأن 
يدر�سه��ا، اج��اب ترام��ب اإن��ه ل ميي��ل اإىل من��ع مبيع��ات 

الأ�سلحة للمملكة، وهو املوقف الذي عرب عنه �سابقا.
وقال "امل�ساألة تتعلق بن��وع العقوبات" م�سيفا "�ساأعطي 
مثال -- اإنهم يطلبون معدات ع�سكرية. اجلميع يف العامل 
اأرادوا هذه الطلبية. رو�سي��ا اأرادتها، ال�سني اأرادتها، نحن 
اأردناها. ح�سلنا عليها، ح�سلنا عليها بالكامل، كل قطعة 

منها.
وتاب��ع "�ساأقول لكم ما ل اأريد القي��ام به. بوينغ ولوكيهد 
ورايثي��ون، ل اأري��د اإحل��اق الأذى بالوظائ��ف. ل اأري��د اأن 
اأخ���ر طلبي��ة كتلك. اأتعلم��ون �سيئا، هن��اك و�سائل اأخرى 

للعقاب.
وتتزاي��د الت�ساوؤلت حول م�س��ري خا�سقجي كاتب مقالت 
ال��راأي يف �سحيف��ة "وا�سنط��ن بو�س��ت" ال��ذي كان ينتقد 
�سلط��ات ب��اده، حي��ث فق��د اأث��ره من��ذ دخول��ه قن�سلي��ة 

ال�سعودية يف ا�سطنبول يف 2 ت�رين الول/اأكتوبر.
و اأف��ادت �سحيف��ة تركية اأن التحقي��ق الرتكي يف اختفاء 
ال�سحف��ي ال�سع��ودي البارز جم��ال خا�سقج��ي تو�سل اإىل 
ت�سجي��ات على �ساعة اأبل اخلا�سة ب��ه ت�سري على ما يبدو 

اإىل اأنه تعر�س للتعذيب والقتل
ومل يت�سن التحقق من التقرير الذي ن�رته �سحيفة �سباح 
املوالي��ة للحكومة وياأت��ي بعد و�سول وفد م��ن ال�سعودية 

اإىل تركيا لإجراء حتقيق م�سرتك يف اختفاء خا�سقجي.
وقال��ت ال�سحيفة ”حلظات ا�ستج��واب خا�سقجي وتعذيبه 
وقتله م�سجل��ة يف ذاكرة �ساعة اأب��ل اخلا�سة به“ م�سيفة 
اأن ال�ساع��ة مت�سلة بهات��ف اآيفون يخ�س خا�سقجي وكان 
بح��وزة خطيبت��ه الت��ي كان��ت تنتظ��ره خ��ارج القن�سلية 

ال�سعودية يف ا�سطنبول.
وكان م�سوؤولن تركيان بارزان قال لرويرتز اإن خا�سقجي 
كان يرت��دي �ساعة اأبل �سوداء عندما دخل القن�سلية واإنها 

مت�سلة بهاتف حممول تركه يف اخلارج.
لكن مل يت�سح ما اإذا كانت البيانات على �ساعة خا�سقجي 
قد انتقلت اإىل هاتفه اأو كيف ح�سل املحققون عليها دون 

اأن يح�سلوا على ال�ساعة.
 ويق��ول خ��رباء يف جم��ال التكنولوجيا اإن م��ن امل�ستبعد 
ب�سدة اأن تكون ال�ساعة قد �سجلت ما حدث داخل القن�سلية 
وحمل��ت البيان��ات عل��ى ح�س��اب تاب��ع خلدم��ة احلو�سبة 
ال�سحابي��ة يف اأب��ل )اآي كاود(. واأ�ساف��وا اأن معظم اأنواع 
�ساع��ات اأبل تتطلب اأن تكون ال�ساعة على بعد يرتاوح بني 
9 و15 مرتا من الآيفون املت�سلة به حتى حتمل البيانات 

على خدمة اأبل اآي كاود.
وي�سري اخلرباء اإىل اأن الأنواع الأحدث من �ساعة اأبل والتي 
ميكنه��ا الت�سال بخدم��ة )اآي كاود( مبا���رة ول�سلكيا 
تتطل��ب اإما ات�سال ب�سبكة اإنرتن��ت ل�سلكي قريبة اأو �سكا 
م��ن اأ�سكال الت�سال ع��رب الهاتف املحمول غري متوفر يف 

تركيا.
 * ت�سجيات

ن�سب��ت �سحيف��ة �سب��اح تقريره��ا اإىل ”م�س��ادر ميك��ن 
العتم��اد عليه��ا يف اإدارة خمابراتية خا�س��ة“ وقالت اإن 
م��ن املعتق��د اأن خا�سقج��ي �سّغ��ل خا�سي��ة الت�سجيل على 

الهاتف قبل اأن يدخل القن�سلية.
 واأ�سافت ال�سحيفة اأن عماء املخابرات ال�سعودية اأدركوا 
بع��د مقتل خا�سقج��ي اأن الهاتف كان ي�سج��ل وا�ستخدموا 
ب�سم��ة اإ�سبعه لفتح اجلهاز وحذف بع���س امللفات ولكن 
لي���س كله��ا. وذكرت اأن��ه مت العثور عل��ى الت�سجيات على 

هاتفه بعد ذلك.
  وقال��ت تركي��ا ي��وم اخلمي�س اإنه��ا اتفقت م��ع ال�سعودية 
على ت�سكيل جمموع��ة عمل م�سرتكة مببادرة من الريا�س 
للتحقيق يف الق�سية. وقال م�سدر �سعودي اإن الأمري خالد 

الفي�سل زار تركيا يف ذلك اليوم.
 ودخل خا�سقج��ي القن�سلية ال�سعودي��ة يف ا�سطنبول يوم 
الثاين من اأكتوبر ت�رين الأول للح�سول على اأوراق تتعلق 
باعتزام��ه الزواج. ويق��ول م�سوؤولون �سعودي��ون اإنه غادر 
بعد وقت ق�سري لكن م�سوؤولني اأتراكا وخطيبته التي كانت 

تنتظره باخلارج اأكدوا اأنه مل يخرج من املبنى.
 وقال��ت م�س��ادر تركية لرويرتز اإن تقيي��م ال�رطة الأويل 
ي�سري اإىل اأن خا�سقجي، املنتقد البارز للحكومة ال�سعودية، 
ُقت��ل عمدا داخل القن�سلية. وتنفي الريا�س هذا وتقول اإنه 

ل اأ�سا�س له من ال�سحة.
 ونف��ى وزير الداخلية ال�سعودي يوم اجلمعة مزاعم بوجود 
اأوام��ر بقت��ل خا�سقجي واأك��د �سجب اململك��ة وا�ستنكارها 
مل��ا يتم تداوله يف بع���س و�سائل الإعام م��ن ”اتهامات 
زائف��ة“.  ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية عن الوزير الأمري 
عب��د العزي��ز ب��ن �سعود ب��ن ناي��ف اآل �سعود قول��ه ”ما مت 
تداول��ه بوجود اأوامر بقتله هي اأكاذي��ب ومزاعم ل اأ�سا�س 
له��ا من ال�سحة جتاه حكومة اململك��ة املتم�سكة بثوابتها 
واملواثي��ق  والأع��راف  لاأنظم��ة  واملراعي��ة  وتقاليده��ا 

الدولية“. لكنه اأ�ساد بالتحقيق امل�سرتك مع تركيا.
 واأو�س��ح م�س��در اأن الوف��د ال�سع��ودي ال��ذي و�س��ل ي��وم 
اخلمي�س �سيجتمع مع ممثل ادعاء تركي يحقق يف الق�سية 
وكذل��ك مع ممثل��ني لوزارتي الع��دل والداخلي��ة وال�رطة 

واملخابرات.
 وقالت وزارة اخلارجية الرتكية يوم الثاثاء اإن القن�سلية 
اإط��ار  للتفتي���س يف  �ستخ�س��ع  ا�سطنب��ول  ال�سعودي��ة يف 

التحقيق.

         إلــى / السادة
م / مناقصة عامة  مرقمة : ) لقاح /سلع/ 19 /2018( صادرة عن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لتجهيز كمية )5,000,000( خمسة ماليين جرعة من لقاح طاعون المجترات الصغيرة )PPR( مع المذيب بكمية 

)5,000,000( خمسة ماليين جرعة .
يسر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين و ذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز كمية )5,000,000( خمسة ماليين جرعة من لقاح طاعون المجترات الصغيرة )PPR( مع المذيب 

بكمية )5,000,000( خمسة ماليين جرعة .
مع مالحظة األتي : -

1 - على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالشركة العامة للتجهيزات الزراعية )من األحد إلى الخميس و خالل ساعات  الدوام الرسمي( وكما موضحة في ورقة بيانات العطاء .
2 - تقبل عروض الشركات المنتجة والمصنعة ووكالئهم المعتمدون قانونيا" ومخوليهم المتخصصين بتجارة المواد المطلوبة بموجب   المناقصة وفق متطلبات التأهيل والتقييم الواردة في ورقة بيانات العطاء .

3 - بإمكان مقدمي العطاء الراغبين شراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إلى العنوان المحدد في التعليمات لمقدمي العطاء ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 250000( مائتان وخمسون إلف دينار عراقي غير 
قابل للرد وأجور خدمات بيع الوثائق و البالغة )42000( اثنان واربعون الف دينار عراقي .

4 - الكلفة التخمينية لتجهيز كمية )5,000,000( خمسة ماليين جرعة من لقاح طاعون المجترات الصغيرة )PPR( مع المذيب  بكمية )5,000,000( خمسة ماليين جرعة بمبلغ إجمالي مقداره)420000000( 
اربعمائة وعشرون مليون دينار عراقي ضمن تخصيصات مبالغ دعم المزارعين لعام 2018 الخاصة بالجهة المستفيدة )دائرة البيطرة(

5 - على مقدمي العطاءات أو المدير المفوض أو المؤسس للشركة المشاركة في المناقصة حصرا ًتقديم التأمينات األولية  بمبلغ قدره )8,400,000( ثمانية ماليين واربعمائة الف دينار عراقي لضمان جدية المشاركة 
في المناقصة بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان مصرفي غير مشروط )مغطى ماليًا( يدفع حين الطلب صادر من احد المصارف غير المتلكئة أو المتعثرة المجازة والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي ألمر الشركة 

العامة للتجهيزات الزراعية يثبت فيه اسم ورقم وموضوع المناقصة وبإمكان الشركات األجنبية تقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط )مغطى ماليا( يدفع حين الطلب من احد المصارف األجنبية المعتمدة داخل 
العراق أو التي لها فروع معتمدة في العراق أو مفاتحة المصرف األجنبي إلصدار خطاب ضمان مقابل التأمينات األولية إلى احد المصارف العراقية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي وإرفاق نسخة من إشعار إصدار 

خطاب الضمان المقابل في عطائها ويكون نافذ لمدة )28( يوما من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاء .
6 - على مقدمي العطاءات االستفسار عن المصارف غير المتلكئة والمتعثرة المجازة والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي قبل تقديم التأمينات األولية عن طريق االتصال بشعبة العالقات على العنوان المبين أدناه .

7 - يجب أن يكون العطاء المقدم نافذًا لمدة )90( يوما من تاريخ غلق المناقصة في الساعة الحادية عشر صباحا من يوم  25/10/2018 
8 - يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته المناقصة بدفع أجور نشر اإلعالن.

9 - يتم تسليم العطاءات إلى شعبة العالقات في مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الكائنة أدناه في موعد أقصاه الساعة  الحادية عشر صباحا من يوم  25/10/2018  بتوقيت بغداد وسيتم رفض العطاءات المتأخرة 
10 - سيتم عقد مؤتمر في مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية  لإلجابة عن استفسارات مقدمي العطاءات وذلك في الساعة العاشرة صباحًا من يوم 21/10/2018 بتوقيت بغداد  .

11 -  يتم فتح العطاءات في مقر وزارة الزراعة الكائن في جمهورية العراق / بغداد / ساحة األندلس / قرب فندق السدير عند الساعة    الثانية عشر ظهرًا من يوم 25/10/2018.
12 - أذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح  في اليوم الذي يليه .

13 - أن شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات  .
14 - يحق لمقدمي العطاءات االستفسار عن أية معلومات تخص المناقصة عن طريق البريد االلكتروني الخاص بشركتنا  contracts@iraqiscas.com E-mail:  وباإلمكان االطالع على تفاصيل المناقصة على 

الموقع االلكتروني الخاص بشركتنا على شبكة االنترنت www.iraqiscas.com((    ... مــــــــع التقدير.
  

        الشركة العامة للتجهيزات الزراعية                                                         
        العراق- بغداد – الوزيرية                                                                                                                                                                                                                            المدير العام / وكالة
       هاتف :  0 0790575447                                                                                                                                                                                                                        رئيس مجلس اإلدارة

        ص.ب: 26028 / بغداد                                                                                                                                                                                                                                  /    / 2018
         محلة: )305( رقم الشارع :)5( رقم البناية )6(     

Dear Sirs,   
          General Tender No. )Vaccine/Commodity/19/2018( issued by State Company for Agricultural Supplies )SCAS( to provide )5000000( )five million( doses of Live at-
tenuated vaccine against P.P.R. with Diluent )5000000( )five million doses(. 
   SCAS has a pleasure to invite eligible & professional bidders to submit their bids to supply the above goods, with noting the following:-
1- If bidders desire to obtain an additional information, contact with SCAS )from Sunday to Thursday during the official work days( as specified in Bidding Data Sheet 
)BDS(.
2- Offers by well-known producers, manufacturers, their legalized, official agents and the companies specialized in supplying these goods, be complied to BDS/ Evaluation 
and Qualification Requirements.
3- The bidders who interested to purchase the bid documents, present written application to address mentioned in ITB and pay non-returnable value of documents of                
ID )250000( )two hundred fifty thousand Iraqi Dinar( plus documents sale service of ID )42000( )forty two thousand Iraqi Dinar(.
4- The estimated cost to supply the Qty. above are ID )420000000( )four hundred twenty million Iraqi Dinar( within the beneficiary's )Veterinary Directorate( allocation 
of Farmer Supporting/2018. 
5- Exclusively, the bidders, Managing Director or who establishes the bidding company submit preliminary deposits of ID )8400000( )eight million four hundred 
thousand Iraqi Dinar( being Bid Bond under certified cheque or unconditioned, covered bank guarantee paid as requested and issued by an untroubled Bank 
accredited & licensed by Central Bank of Iraq )CBI( to the order of SCAS. This guaranty will be indicated to tender title and number. The foreign companies may 
submit unconditioned, covered bank guarantee paid as requested by one of Foreign Banks or their branches accredited in Iraq or contact the foreign bank to issue 
L/G against the preliminary deposits to one of Iraqi Banks accredited by CBI attached with copy of counter-L/G notification in his bid. The L/G be valid for twenty 
eight )28( days from bid expiry date.
6- Prior submitting preliminary deposits, the bidder inquiries about the untroubled Banks licensed & accredited by CBI through contacting the Relation Section as per 
below address.   
7- The Bid shall be valid for ninety )90( days from tender closing date on 25th of October, 2018 at 11:00 a.m.                                              
8- The advertisement charges shall be on account of successful bidder. 
9- Bids be delivered to the Relation Section at SCAS headquarters as specified location in deadline on 25th of October, 2018 at 11:00 a. m. Baghdad local time. Late 
bids will be rejected.
10- Conference be held at SCAS headquarters to answer bidder's inquiries on 21st of October, 2018 at 10:00 a.m. Baghdad local time.
  11- Bids be opened at MOA headquarters/ Republic of Iraq/ Baghdad/ Al Andulus  square/ near Al Sadeer Hotel on 25th of October, 2018 at 12:00 midday. 
12- If the closing and opening dates are a holiday, they will be a day after.
13- Our company is not obligated to accept the lowest prices. 
14- Bidders have the right to contact us to enquiry about any information relating to the tender by E-mail: contracts@iraqiscas.com . Let be knowledge on tender 
details by visiting our website: www.iraqiscas.com. 
 Best regards.              
 
 State Co. for Agricultural Supplies  
Wazzeria – Baghdad – Iraq  
P.O Box: 26028 / Baghdad                                                                                                                                                                                                          Director General/ Proxy 
Mobile: 07905754470                                                                                                                                                                                                                             Chairman of the Board
Dist. )305(, St. )5(, Bldg. )6(                                                                                                                                                                                                                                  /       / 2018

الشركة العامة للتجهيزات الزراعية 
إعالن للمرة األولى  

State Company for Agricultural Supplies
First Announcement


