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يسر الشركـة العامة لالتصـاالت احدى تشكيالت وزارة االتـصاالت ان تدعو الشـركات اخملتصة
ـوظفي وزارة الـراغبـة بـاالشتـراك في مشـروع انـشاء مـجـمع سكـني مـتكـامل بنـظـام التـقـسيط 
ـاثــلـة في هـذا اجملـال لـتـقـد االتـصـاالت  –الـشــركـة الـعـامـة لالتـصـاالت والــتي لـهـا اعـمـال 
شـروع عن طريق واصـفات الـفنـية وشـروط التـقد عـلى ا كن احلـصول عـلى ا عطـاءاتـهم و
ارسـال مخـولـكم مع كتـاب الـتخـويل الـرسمي الى مـقـر الشـركـة الكـائن في (بـغداد - شـارع ابو
ـدير العام  –الطـابق العاشـر) ولقاء مـبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠٠) نؤاس قرب فـندق بغداد  –مكتب ا
خمسة ماليـ دينار عـراقي فقط غير قـابل للرد وسـيكون أخر مـوعد لتـقد العطـاءات الساعة
صادف ١١ / ١١ / ٢٠١٨ وتودع الـعطاءات في صندوق احلادية عشـر صباحا من يـوم االحد ا
الـعـطـاءات اخلـاص بـشـركـة االتـصـاالت داخل ظـرف مـغلـق مـكتـوب عـلـيه اسـم الـشركـة والـرقم
ـوقع االلـكـتـروني في وثـائق عطـاءاتـهم والـبـريد اخلاص بـالـشـركـة والعـنـوان الـكـامل وبـيان ا
ـسؤول عـن متـابـعة االسـتـفسـارات الـتي تـخص العـطـاء على ان االلـكـتروني واسـم الشـخص ا
رفقة بالعطاءات علما الحق ا قـدمة وتختم بختمها على كافة اوراق العطاء وا توقع الشركة ا
شاركة. وحتديد نفـاذية العطاء بـ (١٢٠) يوماً ان الفـتح سيكون علنا بـحضور كافة الشركـات ا
من تاريخ الغـلق قابل للـتمديـد على ان تذكـر بصورة حتـريرية وبشـكل واضح وصريح من قبل
تـقدمة وتوضع العطاءات في صندوق العطـاءات في مقر الشركة العامة لالتصاالت الشركات ا
 –االستعالمات  –الـطابق االرضي وسيهـمل العطاء غـير مكتـمل للمـواصفات الفـنية والشروط
ـعـلـومـات االتـصـال عـلى ارقـام الهـواتف (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢)  ـزيـد من ا ـطلـوبـة و الـقـانـونـيـة ا
ـدرجـ ادناه .. مع ـوقع االلـكـتـروني ا (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) او الـبـريـد االلكـتـروني او مـراجـعـة ا

التقدير. 
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وقـــال جتـــار أوروبـــيـــون امس
الثـالثاء إن وكـالة إغـاثـة تابـعة
ــــتـــحــــدة اشــــتـــرت في لأل ا
اآلونـة األخــيــرة نــحـو  50ألف
طن من قـمـح الـطـحـ لــشـحـنه
ـتـوقع أن يـكـون لــلـيـمن. ومن ا
تـــوريــده من مــنــطـــقــة الــبــحــر
األســـــــود وعـــــــلـى األرجـح من
رومـانيـا. وسـيتم شـحن الـقمح
في ديــسـمــبـر كــانـون األول من
مـيـناء كـونـسـتـانـتـا الـروماني.
ـتـحـدة إمـدادات وتـوفــر األ ا
إغاثة كبيرة لليمن مع استمرار

الصراع في البالد.

حقوق اإلنسان السعودية الذي
قــاد وفــدا حــكــومـيــا إن قــافــلـة
صــعــدة ”كـــانت تـــنــقـل بــعض
ــــســـؤولـــ الــــعـــســــكـــريـــ ا

. احلوثي
”غــيـر أن الــضــربـة اجلــويـة لم
ـــا يــتــفـق مع قــواعــد تـــنــفــذ 
االشــتـبـاك ألن الــقـافـلــة لم تـكن

تشكل خطرا على التحالف“.
سؤولية على وألقى العيبان با
احلـوثـي لـتـعريـضهـم مدنـي
بـــيــــنــــهم أطــــفــــال لـــلــــخــــطـــر
ــــدارس بـــــاســـــتــــخـــــدامــــهـم ا

ستشفيات ”كمالجئ“. وا

في هذا البـلد حتمله?“وأشارت
ويـنـتـر إلى ضــربـة جـويـة عـلى
حـافـلـة مــدرسـيـة في أغـسـطس
آب فـي محافـظة صـعدة بـشمال

اليمن قتل فيها العشرات.
Íuł Âu−¼

وقـــال الــتـــحـــالف في األول من
سـبتمبـر أيلول إنه يـعترف بأن
الـهــجـوم اجلـوي قــتل عـشـرات
األشــخـاص بــيـنــهم أطــفـال في
حــافــلـة وبــأنه لـم يــكن مــبـررا.
ـسـؤولـ ـحـاسـبـة ا وتـعـهـد 

عن اخلطأ.
وقال بندر العيبان رئيس هيئة

وقـال الــعـتــيـبي إن حتــقـيــقـات
الـتحـالف خـلـصت إلى ”وجود
قصودة“ بعض األخطـاء غير ا
في عدد من هـذه العمـليات وإن
ــشــتـــرك لــتـــقــيــيم ”الــفــريـق ا
احلــــوادث “أوصـى بــــضـــرورة
مـحــاســبــة اجلـنــاة وتــعـويض
الــضـــحـــايـــا.وســـألت ريـــنـــيت
ـاذا ويـنـتـر رئـيـســة الـلـجـنـة 
ـــــدارس تـــــكـــــررت إصـــــابـــــة ا
سـتشفـيات وقالت ”تقولون وا
إن هــذا حـــادث عــرضي. كم من
ـــكــنــكم مــثـل هــذه احلــوادث 
ـكن للـناس حتمـله وكم مـنهـا 

مـن اجلــــنـــــاة أو األشـــــخــــاص
ــسـؤولـ عن هــذا الـنـوع من ا

األفعال“.
5KI²  ¡«d³š

سؤول لكن عـسيكـر العـتيـبي ا
بـوزارة الدفـاع الـسعـوديـة أبلغ
الـلـجـنة الـتي تـضم  18خـبـيرا
مـســتــقال بــأن الـتــحــالف الـذي
ـملـكة مـلتـزم بالـقانون تـقوده ا
الـــــدولـي اإلنـــــســــــاني. ولـــــدى
الـتحـالف قـائـمـة تضم  64ألف
هـدف محـتمل في الـيمن يـحظر
ستـشفيات اسـتهدافـها منهـا ا

دارس. وا

ـتـحـدة وفـحـصت جلـنـة األ ا
ــعـنــيـة بــحـقــوق الـطــفل يـوم ا
االثنـ السجل السـعودي فيما
يـتـعــلق بـااللـتـزام بـبـروتـوكـول
بــشـأن األطـفـال في الـصـراعـات
ـسلـحة وأثـارت مرارا قـضية ا
األطــــفــــال الـــذيـن قــــتـــلــــوا في

هجمات للتحالف في اليمن.
وقـــال كالرنس نــلـــســون نــائب
رئــيـس الــلـــجـــنــة ”هـــذا األمــر
مـسـتــمـر مــنـذ ســنـوات. لـكن ال
تــوجـــد مـــعــلـــومـــات بـــعــد عن
مـقاضاة أو مـعاقبـة أو التعامل
بــأي شــكل من األشــكـال مع أي

2018. تصـويـر نـايف رحـمة -
ـــمـــلـــكـــة رويـــتـــرز. وتـــواجـه ا
ـا ضـغـوطـا دولـيـة مـتـزايـدة 
فـي ذلك من حلـفائـها كي تـفعل
ـــزيــد لــلــحــد مـن الــضــحــايــا ا
ــدنــيــ في احلــرب األهــلــيـة ا
ــســتــمــرة مــنــذ ثـالثــة أعـوام ا
ونــصف وقــتل فــيـهــا أكــثـر من
عـــشـــرة آالف شـــخص ودفـــعت
ذلك الـبـلـد الـفـقـيـر بـالـفـعل إلى
شفا اجملاعـة. وتقود السعودية
حتـالـفـا من دول عــربـيـة يـقـاتل
حـركة احلـوثـي الـتي تـسيـطر

على العاصمة اليمنية.
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 قـالـت الـســعــوديــة امس إنــهـا
تـعـمل بـجـد لـتـصـحـيح أخـطـاء
فـي عـــمـــلــــيـــات االســــتـــهـــداف
ارتكبـها حتالفهـا العسكري في
الـيـمن وأودت بــحـيـاة مـدنـيـ
بينهم أطفال لكن خبراء باأل

تحدة أبدوا تشككا. ا
صـبـية من بـيـنـهم بـعض الذين
جنـوا من ضـربـة جـويـة شـنـهـا
الـــــتـــــحـــــالف الـــــذي تـــــقـــــوده
السعوديـة في اليمن أمام منزل
في بـــلــدة صـــعـــدة. في صــورة
التـقطت يوم  5سـبتـمبـر أيلول
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عـنـدمــا اخـتـارت وزيـرة خـارجـيـة
الـنـمسـا كارين كـنايـسل التـحدث
بـالـلـغـة الـعــربـيـة أمـام اجلـمـعـيـة
ــتــحـدة انــتــشـر الــعـامــة لأل ا
خـطابهـا بشـكل واسع في وسائل
اإلعـالم الـــعـــربـــيــــة والـــغـــربـــيـــة
ووســــــــــــــائـل الـــــــــــــــتــــــــــــــواصـل
االجـتـمـاعي.وكـانت قـد بـررت ذلك
بتقديرها للقـيمة الثقافية الرائعة
الـتي تتـمـتع بـها الـلـغـة العـربـية
إلـى جـانب إظــهـار تــعـاطـفــهـا مع
شـعــوب الــبـلــدان الـعــربـيــة الـتي
تعاني احلرب وخاصة في سوريا
والـــعــراق. وقـــالت كـــنــايـــسل في
مـسـتهل خـطـابـهـا أمام اجلـمـعـية
ـــتـــحــدة في 29 الـــعــامـــة لأل ا
ـاضي:" لــقـد سـبــتــمـبــر/أيـلــول ا
عــشت فـي لـبــنــان أثــنــاء احلـرب
وتـــعــلـــمت هـــنــاك كـــيف يــواصل
الــــنـــاس احلـــيـــاة رغم ظـــروفـــهم
الـصعـبة فـكل االحتـرام والتـقدير
ألولـئك الـرجـال والـنـسـاء الذين ال
يزالـون يواصلون احلـياة في تلك
الــظـروف". ويُـعــرف عن كـنــايـسل
ــيـنـيـة وتــعـارض بـشـدة بـأنـهـا 
اســتـقـبــال الالجـئـ مـن الـبـلـدان

العربية وغيرها.
WOÝUOÝ …UOŠ

عـمـلت كـنـايـسل بـ عامي 1990
و  1998في مــــكــــتب الــــقــــانـــون
الــــــــــدولـي جملــــــــــلـس الــــــــــوزراء
الـنـمـســاوي. وعُـيـنت في اخلـارج
لـلــعـمل في بـاريس ومــدريـد. كـمـا
درّست في جــامــعــة ســان يـوسف
الكاثوليكية الفرنسية في بيروت.
تــركت الـعــمل الــدبـلـومــاسي عـام
 1998وعاشت في سـيبـرسدورف
القـريبـة من فيـينـا لكـنهـا عاودت
نـشــاطـهــا الـسـيــاسي ثـانــيـة بـ

عـامي  2005و  2010وكـانت في
ذلك الــوقت مــســتــشـارة مــحــلــيـة
مـــســتـــقــلـــة في مــجـــلس بـــلــديــة
سيـبرسدورف. أصـبحت صحـفية
حرة ومـعروفـة في وسائل اإلعالم
ــانــيـة ـطــبــوعــة بـالــلــغــتـ األ ا
واإلجنــلـــيــزيـــة وهــيـــئــة اإلذاعــة
الــنـمـسـاويـة بـفــضل حتـلـيالتـهـا
الـسـيــاسـيـة والـعـديـد من الـكـتب
التي تـناقش الشـؤون السيـاسية.
ثم درّست الـعلـوم الـسـيـاسـية في
جـامـعـة فـيـيـنـا مـدة  10سـنـوات.
وتـتقن كـنايـسل إلى جانب لـغتـها
ـانــيـة األم سـبع لــغـات أخـرى األ
من بينـها اإلجنليزيـة والفرنسية
واإلسـبانـية والعـربيـة واإليطـالية
والـــعـــبـــريـــة واجملـــريــة. عـــمـــلت
كـنـايسل نـائـبـاً لـرئيس اجلـمـعـية
النـمساويـة للدراسـات السيـاسية
الــعــســكــريــة بـ عــامي  2011و
2015. وكـانت قـد انـتـقـدت بـشدة
ــانــيـــة أنــغــيال ــســتـــشــارة األ ا

مــيـركـل لـقــرارهــا في عـام 2015
هاجرين قائلة إن مثل رحب با ا
" تـلـك القـرارات "جتـذب الـالجـئ
وأشادت في الوقت نـفسه برئيس
الـوزراء اجملري فـيـكتـور أوربان
حلـــثه عــلى الـــعــمل عـــلى تــأمــ
احلـــدود األوروبــــيـــة. ثم عــــيـــنت
وزيـرة لـلخـارجيـة النـمسـاوية في
ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول عـــام
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قـضت كـنايـسل وهي من مـوالـيد
 1965في فـــــيــــيــــنـــــا جــــزءاً من
طـفولـتـهـا في الـعاصـمـة األردنـية
عــمــان إذ كــانت رفــقــة والــديــهــا
أثـناء عـمل والـدهـا طـيـاراً خـاصاً
لـلـعـاهل األردني الـراحل احلـس
بن طالل الــذي أســهم أيــضــاً في
لكية األردنية. تطوير اخلطوط ا
درست كنـايسل الـقانون والـلغات
الشرق أوسـطية في جامعـة فيينا
بــــــ عـــــامي  1983و  1987ثم

درست الــــعالقـــات الــــدولـــيـــة في
اجلــامــعــة الــعــبــريـة فـي الــقـدس
واجلــامــعــة األردنــيــة في عــمــان.
وحـــصــــلت في عـــام  1989عـــلى
منـحـة فولـبـرايت األمـريكـيـة التي
ســاعـدهـا في مـواصـلــة أبـحـاثـهـا
مـــدة ثـالث ســــنـــوات فـي مــــركـــز
ــعــاصـرة الــدراســات الــعـربــيــة ا
بـــــجــــامـــــعـــــة جــــورج تـــــاون في
واشنطن لتحصل على الدكتوراه
عام 1992. وكــانت قـد قـالت عـدة
مـرات على التـلفـزيون النـمساوي
الرسـمي إن أسباب الـلجوء غـالباً
مــا تــكــون اقــتــصــاديــة أكــثــر من
كـــونــهـــا حــاالت إنــســـانــيــة وإن
الـــثـــورات فـي الـــعـــالم الـــعـــربي
جـــعــلت هـــؤالء الــشــبـــاب "الــذين
يحركهم هرمون الـتستوستيرون"
غـيـر قـادرين عـلى احلـصـول عـلى
زوجـة بــسـبب الــبـطــالـة والــفـقـر
وبـــالـــتــالـي غــيـــر " قــادريـن عــلى
الــــعـــيـش كـــرجل تــــقـــلــــيـــدي في
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ألـفت كنـايـسل الـعـديـد من الـكتب
اخملـتــصـة بـالـشـؤون الـسـيـاسـيـة
مــنــهــا:مــفــهــوم احلــدود ألطــراف
النزاع في الـشرق األوسط وحزب
ـقـاومـة الـلـبـنـانـيـة  الـله حـركـة ا
جــمـاعــة "إرهــابــيــة" إسالمــيـة أم
مـجـرد حـزب سـيـاسي?. وحتـقـيق
في حـركة حـزب الله الـشيـعية في
الــسـيــاق الـلــبــنـاني واإلقــلــيـمي.
ومـقامرو الـطاقـة: كيف أثـر النفط
ي?. والــغــاز بـــاالقــتـــصــاد الـــعــا
وسـياسات قـوة التـستوسـتيرون.
والـــعـــالـم اجملـــزأ: مـــا تـــبـــقى من
ــة. وتــغــيـيــر احلــرس: في الــعــو
ي الـــطــريـق إلى الـــنـــظـــام الــعـــا

الصيني.
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