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ويــهــدف االتــفـــاق إلى الــســمــاح
لـــلـــمــــقـــاتـــلــــ األكـــراد بـــإخالء
مــواقـعــهم الــقــريــبــة من احلـدود
الــتــركــيــة عــلى أن تــقــيم أنــقـرة

"منطقة آمنة" بعمق  32كلم.
صـادر أن حوالى 125 وأوردت ا
آلـــيــة غــادرت مـــنــاطق ســـيــطــرة
ـقاتـل األكـراد منـذ بدء سـريان ا
وقف إطالق النـار مضيـفة "نتابع

الوضع عن كثب".
وأكـــدت تـــركـــيـــا أنه في حـــال لم
ينـسحـب مقـاتلـو وحـدات حمـاية
الشعب بحلول نهاية هذه الفترة

فسوف تستأنف هجومها.

ــصــادر "حــ تـنــقــضي وقــالت ا
الــســاعـات الـ 120إن بــقي هــنـاك
إرهابيون فسوف نشل حركتهم".

UOÝË— …—U¹“
ويـــزور إردوغـــان غــــدا الـــثالثـــاء
روسـيا حـيث سيـبحث مع نـظيره
ـيـر بـوتـ مـسـألـة سـوريا فالد
في وقت يـقـوم تــعـاون وثـيق بـ
ـلف بـالرغم البـلـدين بـشأن هـذا ا

من التباعد في مصاحلهما.
فـــيـــمـــا عـــدت إيـــران امس أن أي
خــطــوة من جـانـب تـركــيـا إلقــامـة
قـــواعـــد عــســـكـــريـــة في ســـوريــا
ستـكون "غـيـر مقـبـولة" مـؤكدة أنّ

وتـابع أنّ طـهران سـتـعـتـبـر هـكذا
إجـــراء "عــدوانـــا ضــد الـــســيــادة
الـــوطــنــيــة ووحــدة أراضي دولــة

مستقلة".
وأوضح "بطبيـعة احلال ستواجه
(تـركـيـا) مـعـارضـة من جـمـهـورية

إيران اإلسالمية ودول أخرى".
ودعت طــــهــــران مـــرارا لــــلــــوقف
الــفـوريّ لــلــعــمـلــيــة الــعـســكــريـة
التـركية في سوريـا التي أطلـقتها
انـــــــــقــــــــــرة في  9 تـــــــــشــــــــــرين
األول/أكــتــوبـــر بــعـــدمــا أعـــلــنت
واشــنـطـن سـحب كل قــواتــهـا من

نطقة. ا

ـة الـهـاتـفـية الـتـي أجريـت بـ الرئـيس األمـريـكي دونـالـد تـرامب مع ـكـا أثـارت ا
رئيس األوكـراني لفتح حتقيق حول عائلة جو بـايدن الذي يبدو األوفر حظاً للفوز
ـقـراطـي لالنـتـخـابات الـرئـاسـيـة والتي سـتـجـري في عام 2020 بـتـرشيـح الد
مسـتخـدمـاً مسـاعدة عـسكـريـة كوسـيلـة ضغط  ,والـتي اعتـبـرها األخـير خـطوات
نـحو حملة اضطهاد  ,حيث أكـد نفيه استخـدام اي ضغوط في حملـته االنتخابية
ـقـراطـيـ مـنـذ نـيـسـان بإطالق ـانـي الـد الـقـادمـة ,حـيث يـطـالب عـدد من الـبـر
إجراءات إقـالة ترامب اسـتناداً إلى نـتائج التـحقيق حـول التدخالت الـروسية في
ـكن حـمـلـة االنـتـخـابـات الــرئـاسـيـة األمـريـكـيـة الـتي جـرت عـام  2016الـتي ال 
الـتكـهن بـها كـونهـا سيـاسـية أكـثر من كـونهـا قـانونـية .تـرامب الـذي تمـيز حـكمه
ـسلـحة واجـهة ا تـحدة في نـفق ا بالـتخـبط في قراراته والـتي أدخـلت الواليـات ا
ستـنقع الـيمني والـذي لم يكن األفضل مع إيران وحـلفائـها إلى جـانب دخولهـا ا
ـسـتـنـقع اإليـراني  ,حـيث عــمـد إلى إلـغـاء االتـفـاقــيـة الـنـوويـة مع طـهـران , من ا
نـطقة وأزاد من سـخونة ا زاد في حـدة التوتـر في ا وتشـديد العـقوبات عـليـها 
واجـهـة في مـنـطقـة اخلـلـيج الـعربي والـعـراق حتـديداً  ,كـمـا عـمد في ـشـهـد وا ا
نـفس الـوقت إلى إيـجـاد الـذرائع من اجل إبـقـاء قواتـه القـتـالـيـة في الـعراق وشن
حرب ضـد قوات احلشـد الشعبي في بـغداد واحملافـظات إلى جانب اغـتيال عدد
ـيدانـيـة لـلحـشـد عبـر قـصف آلـياتـهم الـعسـكـريـة أثنـاء الـعمـلـيات من الـقيـادات ا
نـطقة القـتالـية التي يـقومون بـها في االنـبار أو صالح الدين  ,مـا يعني إشـعال ا
وتوتـر األجواء فيها . ترامب الذي يحـاول فرض سياسته على الشرق األوسط ال
ــنـطـقــة لـيـسـت هي الـيـوم , يــدرك مـدى خــطـورة هـذا الــفـرض خـصــوصـاً وان ا
فاألرض لـيست األرض سابقاً وال الشعوب كالشعوب أبان االحتالل واالستعمار
 ,فالـيوم بـات اجملتمع مـتمـرداً في حتقيـق مصيـره وحتديـداً رأيه من أي تسلط ,
وحتى لو كـانت الشعـوب العربـية خائفـة وخاضعـة للحاكم إال أنـها ستـبقى هناك
ـنصف بـعض الـضـمـائر الـتي تـعـمل على حتـريـر أرضـها وشـعـبـها  ,فـالـقـار ا
ـنطقة الـعربيـة يجد أن الواقع الـعربي متـحرر أكثر من عندمـا ينظـر إلى خارطة ا
ذي قبل  ,فهـذه لبنان لم تكن خاضعة يوماً لالبتزاز اإلسرائيلي األمريكي ولديها
قوى شـعـبيـة وقـفت وتـقف موقف الـضـد من إي تدخـل ومثـاالً في ذلك حـزب الله
عـادلة وتـثبـيت نفـسه منـافساً شـريفـاً لقـوى االستـكبار الذي استـطاع من قـلب ا
ي  ,إلـى جـانـب الـقــوى األخــرى كــســوريــا والــيـمـن الـتـي كـانـت عـلـى قـدر الــعـا
سـؤولـيـة الـوطـنـيـة في كـبح جـمـاع الـقـوى الـغـربـيـة وكـسـر شـوكـتـهـا وكمـا هي ا
رجعية عنـوي أال وهي ا ـتلك اكبر مـصدر للتـمويل ا الصـورة في العراق الذي 
الـديـنيـة الـعـلـيا الـتي كـانت ومـا زالت صـمـام أمان لـلـعـراق والعـراقـيـ عـلى حد
نطقة سواء لـذالك يسعى ترامب من خالل هذه السيـاسات إلى تغيير جغـرافية ا
نـطقة تحـدة وقوتـها ومنـعتهـا أمام أي قـوة أخرى في ا وإعادة الهـيبـة للواليـات ا
خصـوصاً وان إيران بدأت تأخـذ مسارها الـطبيعي نحـو وجودها كقوة أولى في
فنجد كن ألي قوى غربية أن تتخـذ قرار مالم تكن طهران حاضرة  نـطقة وال  ا
في أي مــكـان وجـدت فــيه الـقـوة الــعـسـكــريـة األمـريــكـيـة جتــد إيـران وحـلــفـائـهـا
نطـقة . يـبقى شيء مهم حاضـرين ويقفـون بالـضد من أي تدخل لـواشنـطن في ا
السـيد ترامب يعـول كثيراً عـلى هذه احلرب في دعـايته االنتـخابية الـقادمة والتي
كن له أن يـحسم الفـوز بقتل الشـعوب واألبرياء  ,وان صـندوق يعـتقد فيـها انه 
االنتـخابات في أمريكا يحكم بالدم وان األصوات تأتي بأرواح
ا هو مفهوم أمريكي صحيح ولكن التاريخ ال ور الناس 
يـرحم أحداً و وسيكـتب هذا في صفحاته  ,وعـلى السيد
ــنـطق وان تــرامب أن يـعـي تـمــامــاً انه لن يــفــوز بـهــذا ا

مسالة سقوطه وشيكة والنهاية البد أن تأتي .      

UDš«∫ الرئيس التركي خالل القائه كلمة امس

هــكــذا قــرار ســيــواجه مــعــارضـة
شديدة من طهران ودول أخرى.

w½«d¹« œUI²½«
وردا عـــلـى ســــؤال في مــــؤتــــمـــر
ـتـحـدث بـاسم صـحـافي انــتـقـد ا
اخلـــارجـــيــة اإليـــرانـــيـــة عـــبــاس

موسوي اخلطة التركية.
وقــال مــوســوي في تــصــريــحـاته
التي بـثّها الـتلفـزيون الرسمي إنّ
"االتراك بوسعهم إقامة أي قواعد
وفـــعل أي شـيء عــلـى أراضــيـــهم
وداخـل حـــدودهم لــــكن إذا كـــنت
تـعـني ... إقـامـة قـواعـد عـسـكـريـة

في سوريا فإنّ هذا غير مقبول".

{  اســطــنــبــول (أ ف ب) - اتــهم
الـــرئــــيس الــــتــــركي رجب طــــيب
إردوغـــان الـــغــرب امـس اإلثـــنــ

" "بـالوقوف إلـى جانب اإلرهـابي
ضــد تـركـيـا بـانــتـقـادهم الـهـجـوم
قـاتـل العـسـكري الـتـركي عـلى ا
األكراد في شمال شرق سوريا.
وقــال إردوغـان في خــطـاب ألــقـاه
كـنكم تصور في اسطنـبول "هل 
وقــوف جـــمـــيع دول الـــغــرب إلى
جـانـب اإلرهـابـيـ ومـهــاجـمـتـهم
جمـيعا لنـا وبينـهم أعضاء حلف
شـــمــال األطـــلــسي ودول االحتــاد

األوروبي?".
w «œ œdLð

وبــاشــرت تــركـيــا في  9 تــشـرين
األول/أكتـوبر عمـلية عـسكرية في
شـمـال شـرق سوريـا ضـد وحدات
حــمــايــة الــشــعب الــكــرديـة الــتي
تصفها بأنها "إرهابية" العتبارها
امــــــتــــــدادا حلــــــزب الــــــعــــــمــــــال
الكردسـتاني الذي يـخوض تمردا

داميا ضد أنقرة على أراضيها.
ـقـاتـلـ وتـدعم الـدول الـغـربـيـة ا
األكــراد الـذين كـانــوا في طـلــيـعـة

عارك ضد تنظيم داعش. ا
وواجــهت الـعــمــلـيــة الـعــسـكــريـة
التركية الـتي علقت اخلميس بعد
الــــتــــوصل إلـى وقف إطالق نــــار
هش  الــتـــفــاوض بـــشــأنه بــ
أنقـرة وواشنـطن انتـقادات حادة
من األســـرة الـــدولــــيـــة مـــا أثـــار
غــــــضب إردوغـــــــان الــــــذي حض
احلـلف األطـلـسي وتـركـيـا عـضو

فيه على إبداء "تضامن".
وقال الرئيس الـتركي "كنت أعتقد
أنـــكم ضــد اإلرهـــاب. مــتى بــدأ
تــــتـــصــــرفـــون بــــالــــتـــمــــاهي مع
?" مـضيـفا سـاخرا "هل اإلرهـابيـ
أصـبـحت وحـدات حمـايـة الـشعب
عـضــوا في احلـلف األطــلـسي من

دون علمي?".
وتـــقـــول تــركـــيـــا أن الـــهـــدف من
عـملـيتهـا هو إقـامة "منـطقـة آمنة"

قـاتـل تفـصل مـنـاطق سيـطـرة ا
األكراد عن حدودها.

W “UŽ WIDM
ويـنص اتـفـاق تــوصل إلـيه نـائب
الـرئيس األمـيركي مـايك بنس في
أنـقـرة اخلـميس عـلى "تـعـليق" كل
الـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة في شـمال
شرق سوريا 120 ساعة يـفترض
أن تنـتهي اليوم الـثالثاء على أن
ــقـاتــلــون األكـراد من يـنــســحب ا
"مـــنــــطـــقـــة عــــازلـــة" بــــعـــمق 32

كيلومتراً.
ـفـتــرض وفق االتـفـاق أن ومن ا
تــتــوقف الــعــمــلــيــة الــعــســكــريـة
الـتــركـيـة الـتي بــدأت في الـتـاسع
من تـشـرين األول "نـهـائـيـاً مـا إن

يتم إجناز هذا االنسحاب".
وقـال إردوغـان االثـنـ أن "قـسـما
كـــبــــيـــرا من الــــســـاعـــات الـ120
انقـضى اآلن" فيـما أكـدت مصادر
عـــســكــريــة تـــركــيــة غــدا أن وقف
إطالق النار سـينتـهي في الساعة

 19,00ت غ الثالثاء.
ـصادر العـسكرية أن وأوضحت ا
نطقة اآلمنة سيبلغ طولها 120 ا

رحلة األولى. كلم في ا
وتــوعـــدت تــركــيـــا بــاســتـــئــنــاف
ـقـاتـلـون الـهـجــوم إذا لم يـلـتـزم ا

األكراد باالتفاق.
وقـــال إردوغــــان بـــهــــذا الـــصـــدد
"ســـنــبـــحث الـــوضع في ســـوريــا
وسنتخذ (...) التدابير الواجبة".
ـــصـــادر أن وقف إطالق وقـــالت ا
الــنــار "بـــدأ اخلــمـــيس الـــســاعــة

 22,00(بالتوقيت احمللي) ...
وســيــنــتـــهي بــالــتـــالي الــثالثــاء

الساعة ."22,00
وعــلـقت الـعـمـلــيـة اخلـمـيس بـعـد
الــــتــــوصل إلـى وقف إطالق نــــار
هش  الــتـــفــاوض بـــشــأنه بــ
أنـقـرة وواشنـطن وأعـلن البـلدان
ـدة "120 أن الـهــدنـة سـتـســتـمـر 
سـاعـة" من دون أن يـحـددا سـاعة

انتهائها.
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تبـدي الـشركـة الـعامـة للـنـقل البـحـري الكـائنـة في مـحافـظـة البـصـرة/ التـقاطع
التـجاري عن رغبـتهـا باعادة اعالن جتـهيز زوارق نـهريـة ساحلـية لنـقل الركاب
ناقـصة استنادا الى (التاكـسي النهري) عدد (٨) مـتعددة االحجام وبـأسلوب  ا
تعليمات تـنفيذ العقود احلكومية رقم ٢ لـسنة  ٢٠١٤ . فعلى الشركات العراقية
والعربية واألجـنبية ذات االختصاص تـقد عروضهم بعد االطالع على شروط
ـكن احلـصول عـليـها من الـقسم نـاقـصة وانـواع ومواصـفات الـزوارق التي  ا
ـالية في فرع الشركة/ بـغداد لقاء مبلغ قدره الي في مقر الـشركة او الشعبة ا ا
(٥٠٠٫٠٠٠) فقـط خمـسمـائـة الف دينـار عراقـي ال غيـرها غـيـر قابل لـلرد وخالل
مدة (٣٠ يوما) من تاريخ نشـر اإلعالن في اجلريدة الرسمية ويتحمل من ترسو
نـاقصـة أجـور نشـر اإلعالن على ان تـقـدم العـروض بظـرف مـغلق تـسلم عـلـيه ا
الى جلنة فتح العطاءات في مـقر الشركة او جلنة استالم العطاءات اخملولة في

فرع الشركة بغداد يرفق به ما يلي:-
١- شـهادة تـأسـيس الشـركـة عـقد الـتـأسيس الـنـظـام الداخـلي لـلشـركـة او اية
وثـائق تثـبت تـسـجـيل الشـركـة بـشكل قـانـوني والـشـركات الـعـربـية واألجـنـبـية

مصدقة من قبل اجلهات اخملتصة.
٢- ان يــشــتــمل الــعــرض (الـــعــرض الــفــني والــتـــجــاري مــعــزز بــاخملــطــطــات

رتسمات). وا
٣- براءة ذمة من الضريبة للشركات العراقية.

فوض للشركة. ستمسكات الشخصية للمدير ا ٤- ا

الية للشركة. قدرة ا ماثلة وما يثبت ا ٥- االعمال ا
شاركة (التندر). تطلبات التي تضمنتها شروط ا ٦- كافة ا
ناقصة ووصل التأمينات االولية. ٧- وصل شراء شروط ا

ـنـاقصـة وتـقـد العـطـاءات من قبل راجـعـة لـلحـصـول علـى شروط ا × تـكـون ا
وجب كتاب رسمي.  فوض او من يخوله  دير ا ا

ــعـــلــومــات واالســـتــفــســـار االتــصــال عـــلى األرقــام الـــتــالــيــة ولـــلــمــزيـــد من ا
٠٧٧١٠٨٨٣٤٤٤ / ٠٧٨٠١٠١٨٨٧٧
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تعلن عـمادة كلـية الفـنون التطـبيقـية (احدى تـشكيالت اجلامـعة التـقنية
الوسطى) عن رغبـتها في اجـراء مزايدة علـنية اليـجار موجودات الـكلية
درجـة تفاصـيلهـا ادناه للـعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وفق قـانون بيع ا
عدل فعلى الراغب مراجعة وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لعام ٢٠١٣  ا
ـبالغ ـالـية في الـكـلـية لـغـرض احلصـول عـلى الـشروط لـقـاء ا الـشـعبـة ا
ـؤشـرة ازاء كل مـرفق (الـنـادي الـطالبي) (١٠٠٫٠٠٠) مـائـة الف ديـنار ا
مــكــتـبــة االسـتــنــسـاخ (٥٠٫٠٠٠) خــمــسـون الف ديــنــار كـشـك الـهــدايـا
(٥٠٫٠٠٠) خمسـون الف دينار والتـصوير الفـوتوغرافي (٥٠٫٠٠٠) غير
قابـلـة للـرد وتدفع الـتـأميـنات الـبـالغـة (٢٠%) من مبـلغ الـتقـدير خـــــالل
ـزايـدة يـوم االحد (٣٠ يـومـا) من تـاريخ نـشـر االعالن وسـيـكـون مـوعـد ا
صادف ٢٠١٩/١١/٢٤ الـساعة العاشرة صباحـا في بناية الكلية اعاله ا
الكائـنة في الزعفرانـية مجاور مـعهد التكـنولوجيا  – بغـداد ويتحمل من

زايدة اجور نشر االعالن. ترسو عليه ا


