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األمم المتحدة ترحب بانسحاب البوليساريو من منطقة 
الكركرات في الصحراء الغربية

التشكيك في الهولوكوست "يطيح" بزعيم حزب الجبهة الوطنية الجديد في فرنسا

غوغل وفيسبوك تتعرضان لـ"عملية احتيال" كبرى

رحبت الأمم املتحدة بان�س��حاب عنا�رص جبهة البولي�س��اريو من منطقة الكركرات يف 
ال�س��حراء الغربي��ة املتنازع عليه��ا وتقع بني اجلدار الرملي واحل��دود مع موريتانيا. 
واأق��ر جمل�س الأم��ن الدويل بالإجماع ق��رارا قدمته الوليات املتحدة يق�س��ي بتمديد 
ولية بعثة الأمم املتحدة لال�س��تفتاء يف ال�س��حراء الغربية )مينور�سو( حتى الثالثني 
من اأبريل / ني�سان عام 2018. وجدد املجل�س التاأكيد على "احلاجة لالحرتام التام 
لالتفاق��ات الع�س��كرية التي مت التو�س��ل اإليها مع البعثة ب�س��اأن وقف اإط��الق النار". 
وقال بيان �س��ادر عن مكتب املتحدث با�س��م الأمني العام لالأمم املتحدة اإن ان�سحاب 
البولي�س��اريو من الكركرات "يجب اأن يح�س��ن اإمكانات تهيئ��ة بيئة تي�رص حتقيق عزم 
الأمني العام على اإعادة اإطالق عملية التفاو�س بدينامية جديدة من اأجل التو�سل اإىل 
حل �سيا�سي مقبول من اجلانبني يكفل حق تقرير امل�سري ل�سكان ال�سحراء الغربية".

 

البابا فرانسيس يترأس قداسًا حضره اآلالف 
في القاهرة

يرتاأ�س البابا فران�س��ي�س قدا�س��ا يح�رصه الآلف من الكاثوليك يف ملعب ع�سكري 
بالعا�س��مة امل�رصي��ة القاه��رة. وُيقام القدا���س يف ملعب تابع للقوات امل�س��لحة 

باللغتني العربية والالتينية، ويت�سمن عظة يلقيها البابا فران�سي�س.
واألق��ى الباب��ا فران�س��ي�س يف اليو م الأول لزياره مل�رص خطاب��ا يف موؤمتر الأزهر 
العاملي لل�س��الم، دعا فيه كافة القيادات الدينية اإىل اإدانة العنف املرتكب با�س��م 
الدي��ن. كم��ا التقى عددا من كبار امل�س��وؤولني، وعلى راأ�س��هم الرئي���س عبد الفتاح 

ال�سي�سي و�سيخ الأزهر اأحمد الطيب.
وزار الباب��ا فران�س��ي�س الكني�س��ة البطر�س��ية يف حي العبا�س��ية بالقاه��رة، وكان 
يرافقه بابا ال�س��كندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية توا�رصو�س. وُقِتل يف تفجري 

القنبلة نحو ثالثني م�سليا يف �سهر دي�سمرب/كانون الأول املا�سي.
واأعلن اآنذاك ما ي�سمى بتنظيم الدولة الإ�سالمية تنفيذ الهجوم على الكني�سة.

وت�سهد عدة مناطق يف العا�سمة القاهرة تعزيزات اأمنية وانت�سارا كثيفا لوحدات 
التاأمني اخلا�س��ة من اجلي�س وال�رصطة. وكان بابا الكاثوليك قد بث كلمة متلفزة 
يوم الثالثاء املا�س��ي قبي��ل بدء زيارته وجهها لل�س��عب امل�رصي ون�رصتها قناة 
الفاتي��كان الر�س��مية عل��ى موق��ع يوتي��وب، وبداأها بتحي��ة باللغ��ة العربية هي 

"ال�سالم عليكم". 

من املقرر اأن تنطلق النتخابات الرئا�س��ية يف اإيران 
يف 19 مايو/اآي��ار املقب��ل، والت��ي يتناف���س فيه��ا 
الرئي���س احلايل ح�س��ن روحاين للف��وز بولية ثانية. 
وُينظر اإىل هذه النتخابات على اأنها حا�سمة لتحديد 

الجتاه الذي �ست�سري فيه اجلمهورية الإ�سالمية.
اإي��ران لع��ب رئي�س��ي يف منطق��ة ال���رصق الأو�س��ط. 
الن��ووي ودعمه��ا للحكومت��ني  وب�س��بب برناجمه��ا 
اللت��ني يقودهم��ا ال�س��يعة يف الع��راق و�س��وريا، فاإن 
القوى العاملية تنظر اإىل طهران باعتبارها جزءا من 

امل�سكلة واحلل مل�ساكل املنطقة يف اآن واحد.
وميك��ن اأن يتاأث��ر كل ه��ذا ب�سخ�س��ية الرئي�س املقبل 
الإيراني��ة ه��ي  الداخلي��ة  ال�سيا�س��ية  اأن  اإذ  لإي��ران، 
املحافظ��ني  جناح��ي  ب��ني  ���رصاع  الأ�س��ا�س  يف 
والإ�س��الحيني/املعتدلني. لك��ن نتائ��ج النتخابات 
لن تغري من الأمر كثريا، لأن ال�س��لطة الأ�سا�س��ية هي 

يف يد املر�سد الأعلى للبالد، اآية اهلل علي خامنئي.
ول ينبغي اأن نن�سى اأن الرئي�س روحاين، الذي ينتمي 
جلناح املعتدلني، لعب دورا رئي�سيا يف اإبرام التفاق 
النووي التاريخي مع القوى الدولية من خالل اإقناع 
املر�س��د الأعلى، الذي ُيعد مقربا ب�س��دة من املوؤ�س�سة 

املحافظة، بقبول التفاق النووي على م�س�س.
ل��ذا، ف��اإن ظهور رئي���س حمافظ يدير ظه��ره لالتفاق 
الن��ووي ه��ي م�س��األة تعتمد على ح�س��ابات املر�س��د 
الأعل��ى، وه��و املوق��ف ال��ذي �س��يتاأثر مب��دى التزام 
الأمريكي��ني والأوروبي��ني باجل��زء اخلا���س بهم يف 
هذه التفاقية، اأو اإىل اأي مدى ميكنهم اإف�س��ال جهود 
اإيران لتحقيق ال�ستفادة الق�سوى من رفع العقوبات 

الدولية املفرو�سة عليها.
وعل��ى عك�س اأن�س��طتها لتخ�س��يب اليوراني��وم )التي 
تفاو�س��ت ب�س��اأنها يف التفاق النووي م��ع الغرب(، 
ف��اإن دعم اإي��ران الثابت للحكوم��ة ال�س��ورية هو اأمر 
مف��رغ من��ه، ول ينبغ��ي توقع الكثري م��ن التغيري يف 

هذا امل�سار.
ع��الوة عل��ى ذل��ك، ف��اإن وج��ود اإدارة اإ�س��الحية اأو 
معتدلة قد ي�س��اعد اأكرث يف اإ�س��فاء قدر من ال�رصعية 
اأمام العامل على دعم اإيران حلكومة الرئي�س ال�س��وري 

ب�سار الأ�سد، التي حتا�رصها امل�ساكل.
ه��ل ميك��ن اأن ن�س��هد تطبيع��ا للعالق��ات ب��ني اإيران 

وعدوها اللدود الوليات املتحدة؟ هذا اأمر م�ستبعد.
وم��ن امل�س��تبعد اأي�س��ا اأن ت�س��هد اإي��ران اإ�س��الحات 
�سيا�س��ية، بغ���س النظ��ر عم��ن �س��يفوز بالنتخابات 
الرئا�س��ية املقبلة، لأن هذه الإ�س��الحات �س��تعوقها 
املوؤ�س�س��ات احلاكمة املوجودة يف اأيدي املحافظني، 

ومن بينها �سلك الق�ساء واجلهاز الأمني.
ل��ذا، ل ينبغ��ي الره��ان عل��ى ح��دوث اأي حت�س��ن يف 
جم��الت حقوق الإن�س��ان، وحرية التعب��ري، والتجمع 

ال�سيا�سي، والإعالم.
ُينظ��ر اإىل اإي��ران على اأنه��ا دولة دينية، لكنها ت�س��م 
مزيج��ا م��ن اأنظم��ة �سيا�س��ية خمتلف��ة، م��ن بينه��ا 

عنا�رص من الدميقراطي��ة الربملانية. وهناك كتلتان 
�سيا�س��يتان رئي�س��يتان يف الربمل��ان، لك��ن ال�س��لطة 
احلقيقي��ة تق��ع يف اأي��دي حمافظ��ني غ��ري منتخبني، 

يحاولون ب�سورة غري مقنعة اأن يظهروا حمايدين.
ويف نهاي��ة املط��اف، فاإن ه��وؤلء هم م��ن يحددون 
القدر الآمن من احلرية ال�سيا�س��ية والجتماعية الذي 

ميكن ال�سماح به.
كما اأن موؤ�س�س��ات ال�سلطة يف اإيران اإما ُتنتخب ب�سكل 
مبا���رص اأو ُتع��نينّ )من قبل املر�س��د الأعل��ى(. وجميع 

املوؤ�س�سات املعينّنة يديرها املحافظون.
م��دى  عل��ى  والإ�س��الحيون  املحافظ��ون  وتب��ادل 
املوؤ�س�س��ات  عل��ى  ال�س��يطرة  املا�س��ية  ال�س��نوات 
املنتخبة، التي ت�سمل احلكومة والربملان واملجال�س 

املحلية .
وميك��ن اأن يت��وىل املحافظون اأو املعتدلون من�س��ب 
الرئي�س اأو ال�سلطة التنفيذية، التي كانت يف ال�سنوات 

الأربعة املا�سية حتت قيادة روحاين.

ويناف�س روح��اين يف النتخابات الرئا�س��ية املقبلة 
اإبراهي��م رئي�س��ي، وهو املر�س��ح الأب��رز للمحافظني، 
وهو �سخ�س��ية غري معروفة ن�سبيا، لكن يتمتع بنفوذ 

يف اأو�ساط املوؤ�س�سة الدينية والق�سائية يف البالد.
اآخ��ر، ه��و عم��دة طه��ران  وهن��اك مر�س��ح حماف��ظ 
حمم��د باق��ر قاليباف،ال��ذي خرج عن املناف�س��ة يف 
املالحظ��ات  بع���س  ب�س��بب  ال�س��ابقة  النتخاب��ات 
يف  روح��اين  الرئي���س  ل��ه  وجهه��ا  الت��ي  الالذع��ة 

املناظرات التلفزيونية.
ثالث��ة  املقبل��ة  النتخاب��ات  يف  اأي�س��ا  ويتناف���س 
مر�س��حني ل يتمتع��ون ب�س��هرة كبرية، هم م�س��طفى 
مري�سليم، وم�سطفى ها�سم طبا، واإ�سحق جهانغريي.
واعتاد الكثري من الإيرانيني قبول احلدود املر�س��ومة 
لأي اإدارة لتنفي��ذ اأي��ة اإ�س��الحات مهم��ة. كم��ا مييل 
الإيرانيون اإىل احلكم على رئي�س��هم بناء على الأ�سياء 
التي ُيتوقع اأن يحققها يف اإطار هيكل ال�سلطة القائم، 

وهو اأمر لي�س بالهني من الناحية املو�سوعية.

ا�س��طر حزب اجلبهة الوطنية الذي ينتمي اإىل اليمني 
املتط��رف يف فرن�س��ا اإىل ا�س��تبدال زعيم��ه اجلدي��د 
للمرة الثانية بعد ثالثة اأيام من ن�س��وب �سجة ب�ساأن 

ت�رصيحات �سابقة نفى فيها الهولوكو�ست.
وعنينَّ احلزب، الثالثاء املا�سي، جان فران�سوا جالك، 
رئي�سا موؤقتا له بعدما تنحت زعيمة احلزب ال�سابقة، 
مارين لوبان، للتفرغ حلملتها النتخابية يف اجلولة 
الثاني��ة م��ن النتخاب��ات الرئا�س��ية املق��ررة يوم 7 

مايو/اأذار املقبل. و�س��يحل �س��تيف بري��وا، وهو اأحد 
اأع�س��اء اجلبهة الوطنية يف الربملان الأوروبي، حمل 
جال��ك. ونفى جالك املزاعم التي مفادها باأنه �س��كك 
�س��ابقا يف ا�س��تخدام النازيني مبي��د ح�رصات يحتوي 

على غاز ال�سيانيد يف غرف الغاز لقتل اليهود.
وبري��وا، مث��ل جالك، اأحد نواب احلزب اخلم�س��ة، وهو 
رئي���س بلدي��ة �سماليفرن�س��ا يديره��ا ح��زب اجلبه��ة 
الوطني��ة. ويعد اجلدل ب�س��اأن قيادة اجلبه��ة الوطنية 
تطورا غري مرحب به بالن�س��بة اإىل لوبان التي �س��عت 
جاه��دة لإبع��اد اجلبه��ة ع��ن جذوره��ا يف مع��اداة 

ال�س��امية، اإذ ط��ردت اأباه��ا وهو موؤ�س���س احلزب من 
قيادة اجلبهة الوطنية، وحلت حمله عندما �رصح باأن 

غرف الغاز النازية "تف�سيل من تفا�سيل التاريخ".
وتعر�س��ت لوب��ان نف�س��ها لنتقادات ي��وم 9 اأبريل/
ني�س��ان عندم��ا قال��ت اإن فرن�س��ا غ��ري م�س��وؤولة عن 
اإر�سال 13000 يهودي فرن�سي اإىل مع�سكرات املوت 
للنازي��ني. ويحت��دم ال�س��باق اإىل ق���رص الإليزي��ه يف 
اجلولة الثانية من النتخابات الرئا�سية بني مر�سحة 
اجلبه��ة الوطني��ة لوب��ان ومر�س��ح الو�س��ط اإميانويل 

ماكرون.

اأك��د عمالق��ا حم��ركات البح��ث و�س��بكات التوا�س��ل 
الجتماعي غوغل وفي�س��بوك وقوعهما �س��حية عملية 
احتي��ال مزعومة ق��درت قيمته��ا بنح��و 100 مليون 

دولر.
ويف مار�س/ اآذار املا�س��ي، قالت تقارير اإن �سخ�س��ا 
يحمل اجلن�س��ية الليتوانية اُتهم ب�س��ن هجوم الكرتوين 
به��دف الحتيال ا�س��تهدف "�رصكت��ي اإنرتنت مقرهما 

الوليات املتحدة" دون الك�سف عن هوية ال�رصكتني.
واأ�س��ارت اإىل اأن ال�رصكت��ني وقعت��ا �س��حية احتي��ال 
باإر�س��ال ما يزيد عن 100 مليون دولر اإىل ح�سابات 

بنكية خا�سة باملحتال املزعوم.
ويف 27 م��ن اأبري��ل/ ني�س��ان املا�س��ي، ذكرت جملة 
ال�سحيتني هما في�سبوك  اأن  "فورت�سن" القت�س��ادية 

وغوغل.
اإيفالدا���س  وُيدع��ى  الليت��واين،  املته��م  وق��دنّم 
رميا�سو�س��كا�س ويبلغ 48 عاما، نف�س��ه على اأنه منتج 
لالأجه��زة يف اآ�س��يا، ومتك��ن من خ��داع ال�رصكتني يف 

الفرتة من 2013 اإىل 2015 على الأقل.
اآذار،  مار���س/  يف  الأمريكي��ة  الع��دل  وزارة  وقال��ت 
اإن "ر�س��ائل الت�س��يد الحتيالي��ة اأر�س��لت اإىل موظفي 
وعمالء ال�رصكتني ال�س��حيتني، اللتني اأجرتا ب�س��ورة 
منتظم��ة معامالت ق��درت قيمتها مبالي��ني الدولرت 

مع ال�رصكة )الآ�سيوية(."
وادعت �رصكة "دي اأو جيه" ومقرها اآ�سيا، التي انتحل 
املتهم ا�سمها، اأن تلك الر�سائل كانت تبدو وكاأنها من 
موظفيها، واأنها كانت ُتر�س��ل من ح�سابات اإلكرتونية 

مت لتبدو كاأنها �سادرة عنها. منّ �سُ

واتهم��ت دي اأو جي��ه رميا�سو�س��كا�س بتزوي��ر فواتري 
وعق��ود ور�س��ائل "ظه��رت وكاأنه��ا �س��درت ووقع��ت 
ال�رصكت��ني  م��ن  وعم��الء  تنفيذي��ني  م�س��وؤولني  م��ن 

ال�سحيتني."
وقالت متحدثة با�س��م غوغل، يف بيان: "ك�سفنا عملية 
الن�س��ب هذه �س��د فريق اإدارة �س��وؤون البائعني وعلى 

الفور، قمنا باإبالغ ال�سلطات".
واأ�س��افت: "لق��د ا�س��تعدنا ه��ذه الأموال و�س��عداء حلل 
هذه الق�س��ية." ومع ذلك، مل تك�س��ف ال�رصكة عن حجم 

الأموال التي حولتها اأو ا�ستعادتها.

كما مل تك�سف في�سبوك هي الأخرى عن تلك التفا�سيل، 
لكن متحدثة با�س��م ال�رصكة قالت: "في�سبوك ا�ستعادت 
ج��زءا كبريا من الأموال بعد وقت ق�س��ري من احلادث، 
يف  القان��ون  اإنف��اذ  اأجه��زة  م��ع  حالي��ا  وتتع��اون 

حتقيقها".
لأم��ن  "اأفيكت��و"  �رصك��ة  م��ن  م��ود،  جيم���س  وق��ال 
املعلوم��ات عل��ى الإنرتن��ت، معلق��ا عل��ى تهدي��دات 
هجم��ات الت�س��يد الت��ي ت�س��تهدف ال���رصكات الكربى: 
"اأحيانا، يعتقد املوظفون يف ال�رصكات الكربى باأنهم 

يف اأمان تام، واأن الأمن لي�س جزءا من وظيفتهم".

األق��ت الق��وات الأمنية اللبناني��ة القب�س على رجل يف 
ال�س��تينات م��ن عم��ره بتهم��ة اإقدام��ه على اغت�س��اب 
فتات��ني �س��وريتني داخ��ل حم��ل لبي��ع الورود �س��مال 
طرابل���س. وبح�س��ب و�س��ائل الإع��الم اللبناني��ة، فاإن 
اإىل  اأ�س��ار  �س��عبة املعلوم��ات  ال��ذي ن�رصت��ه  الب��الغ 
ات�س��ال هاتف��ي ورد اإىل غرف��ة عملي��ات �رصية "درك 
طرابل���س"، يفي��د بوج��ود قا�رصتني، ل يتج��اوز عمر 
كل منهما ع�رص �س��نوات، داخل حم��ل لبيع الزهور يف 
جبل البداوي واحتمال تعر�س��هن لالغت�ساب من قبل 

�ساحب املحل.
وتوجهت دورية من ف�س��يلة البداوي اإىل املحل، حيث 
وج��دت جتمه��را لبع���س الأه��ايل اأمام��ه وتب��ني بعد 
فتحه اإقدام �س��احب املحل على اإخفاء قا�رصتني بني 

الورود.

معلومات مهمة عن االنتخابات الرئاسية اإليرانية
القبض على لبناني 
اغتصب  سوريتين

بيروت - متابعة
طهران -وكاالت

كوريا الشمالية تختبر صاروخًا باليستيًا وترامب يحذر من "احتمال نشوب صراع كبير" 

ق��ال م�س��وؤولون كوري��ون جنوبي��ون واأمريكي��ون اإن كوريا 
حت��د  يف  بالي�س��تي  ل�س��اروخ  اختب��ارا  اأج��رت  ال�س��مالية 

للتحذيرات الأمريكية بت�سديد العقوبات عليها.
ونقل��ت وكال��ة "يونه��اب" ع��ن اجلي���س الك��وري اجلنوب��ي 
قول��ه اإن ال�س��اروخ انفج��ر بعد حلظ��ات من اإطالق��ه بينما 
قال م�س��وؤولون اأمريكيون اإن ال�س��اروخ مل يغادر الأرا�س��ي 

الكورية ال�سمالية.
واأطل��ق ال�س��اروخ م��ن منطقة بيونغ��ان اجلنوبي��ة الواقعة 
�سمال العا�سمة بيونغيانغ يف ال�ساعات الأوىل من ال�سباح 
بالتوقيت املحلي، ح�سبما قال م�ست�سار لرئي�س اأركان جي�س 

كوريا اجلنوبية.
وق��ال اجلي���س الك��وري اجلنوب��ي اإن ن��وع ال�س��اروخ غ��ري 
مع��روف. وقال اجلي�س الأمريكي اإنه تعقب اإطالق �س��اروخ 
بالي�س��تي كوري �سمايل ولكن ال�س��اروخ مل يغادر الأرا�سي 

الكورية ال�سمالية ومل ي�سكل تهديدا لأمريكا ال�سمالية.
واأو�س��ح املتح��دث با�س��م القي��ادة الأمريكي��ة يف املحي��ط 
اله��ادي اأن "اإط��الق ال�س��اروخ ج��رى يف ال�س��اعة 10.33 
�س��باحا بتوقي��ت ه��اواي )2033 بتوقي��ت جرينت�س( من 

مكان قريب من مطار بوكت�ساجن".
وح��ذر الرئي�س الأمريك��ي دونالد ترامب م��ن اندلع �رصاع 
الن��ووي  ب�س��بب برناجميه��ا  ال�س��مالية  كب��ري م��ع كوري��ا 
وال�س��اروخي ولكن��ه اأك��د يف الوق��ت ذات��ه تف�س��يله للح��ل 

الدبلوما�سي لالأزمة مع بيونغ يانغ رغم �سعوبة حتقيقه.
وقال ترامب يف مقابلة خا�سة مع وكالة رويرتز اإن "هناك 

احتمال اأن يقع �رصاع كبري مع كوريا ال�سمالية".
واأ�س��اف "ن��ود ح��ل الق�س��ايا بالط��رق الدبلوما�س��ية رغم 
�س��عوبة ذلك". وت�س��اعدت حدة التوترات يف �س��به اجلزيرة 
الكورية بعد ف�س��ل التجربة ال�س��اروخية الأح��دث والعر�س 
الع�س��كري الهائ��ل ال��ذي اأظهرت في��ه بيونغ يان��غ معداتها 
الع�س��كرية بكثاف��ة. واأثن��ى الرئي���س الأمريكي عل��ى نظريه 
ال�س��يني �سي جينبينغ قائال اإنه "حاول جاهدا ال�سغط على 
كوري��ا ال�س��مالية". وكان وزير اخلارجي��ة الأمريكي ريك�س 
تيلر�س��ون ق��د ���رصح يف وقت �س��ابق اخلمي�س باأن ال�س��ني 
اأبلغت الوليات املتحدة اأنها حذرت بيونغ يانغ من اأنها قد 

تفر�س عقوبات عليها اإذا اأجرت جتربة نووية اأخرى.

بيونج يانج -  وكاالت

باريس - وكاالت

عواصم - وكاالت

 النـــــــــــــــــاع 

( 1م)الفرات األوسط فرع كربالء الممدسة الشعبة المانونٌة )منالصة رلتوزٌع شركة توزٌع المنتجات النفطٌة )شركة عامة ( هٌأة 
هٌأة توزٌع الفرات األوسط / فرع كربالء الممدسة عن اعالن  -ة لتوزٌع المنتجات النفطٌة )ش.ع(( تعلن الشركة العام7112لسنة 

/جزٌرة وحسب 61/مماطعة3/13121مشروع انشاء محطة ولود الجامعة فً محافظة كربالء الممدسة /المطعةمنالصة )تنفٌذ 
( ثالثة ملٌارات ومائتان وتسعة وستون ملٌون 3676363136111جداول الكمٌات والمواصفات المطلوبة بمبلغ تخمٌنً ممداره )
مصدر التموٌل/ ذاًت لغرض الحصول على شروط 117التبوٌب / وثالثمائة وثالثة عشر الف دٌنار فمط نوع الموازنة رأسمالٌة

الراغبٌن من الشركات المتخصصة  ى جمٌعخمسمائة الف دٌنار غٌر لابل للرد . فعل ( 5116111المنالصة لماء مبلغ ممداره )
بك لهم المٌام باألعمال والمماولٌن المصنفٌن من ذوي الخبرة واالختصاص من الدرجة الخامسة انشائٌة والمجددة هوٌاتهم وممن س

/ لرب مدٌرٌة كهرباء الفرات األوسط 61المماثلة مراجعة ممر هٌأة  توزٌع الفرات األوسط الكائن فً محافظة بابل/شارع
مستصحبٌن معهم كافة المستمسكات المدرجة ادناه وتودع العطاءات فً صندوق العطاءات الموجود فً ممر الهٌأة المشار الٌه 

 اعاله 

 كات المطلوبة :المستمس

ثالثة  (3تمدٌم العطاء بظرف مولع ومختوم ومغلك مثبت علٌه اسم المنالصة ورلمها واسم الممدم العطاء وعنوانه وفً) -1 
وظرف ٌحتوي على العرض الفًن ومنهاج تمدٌم األعمال وظرف ٌحتوي عل روف )ظرف ٌحتوي عل المستمسكات األصولٌة ظ

تمدٌم خطاب ضمان او صن مصدق  -3ق وصل شراء تفاصٌل المنالصة )النسخة األصلٌة (.ارفا -7العرض التجاري للشركة (. 
( اثنان وثالثون ملٌون وستمائة وخمسة وتسعون الف دٌنار فمط من مبلغ الكلفة 3766356111ٌمثل التأمٌنات األولٌة بمبلغ )

( ستة اشهر وٌوضع فً ظرف منفصل 6شكل صن مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد نافذ لمدة ) ىالتخمٌنٌة عل
مختوم ومسجال علٌه اسم المنالصة ورلمها شرط ان تكون الصكون وخطابات الضمان باسم ممدمً العطاءات وومغلك مولع 

ذكر العنوان الكامل لمولع الشركة او المماول )المولع 6رلم المحلة6الزلاق6رلم الدار او الشمة 6  -4حصرا وبعكسه ٌهمل العطاء .
هذا  ىبكل تغٌٌر ٌطرأ عل مفوض (.وعلٌه ٌتم اشعار جهة التعالد6 النماط الدالة لسكن المدٌر ال اإللكتروًنم الهاتف 6 البرٌد رل

معنون الى شركة توزٌع  7112كتاب الهٌأة العامة للضرائب )عدم الممانعة( لعام -5(اٌام من تارٌخ حصوله. 2العنوان خالل مدة)
فً اجازة تأسٌس صادرة من دائرة  تسجٌل الشركات  -6. هٌأة توزٌع الفرات األوسط /فرع كربالء المنتجات النفطٌة )ش.ع(/ 

تمدٌم الحسابات  -2التجارة6 شهادة تأسٌس للشركة مصدلة لانونٌا6 شهادة ممارسة المهنة6 هوٌة تصنٌف المماولٌن .  وزارة
لائمة باألعمال المماثلة آلخر سنتٌن وٌكون مبلغها بنسبة  -8الختامٌة للشركة مصدلة من لبل محاسب لانونً وآلخر سنتٌن .

د المعنٌة وتعتبر معٌارا نالصة معززة بتأٌٌد من جهات التعال(% من الكلفة التخمٌنٌة للمشروع والمتعلمة بطبٌعة الم61-81)
ن الحد األدنى لرأس مال ان ٌكو -11ٌتوجب ان ٌمدم ممثل الشركة وكالة رسمٌة ومصدلة من لبل كاتب العدل .  -3للتأهٌل . 

الشركة ومؤهالتهم الفنٌة وكذلن  ىتمدٌم لائمة بأسماء الكوادر البشرٌة لد -11(اثنان ملٌار دٌنار . 7الشركة الممدمة للعطاء )
اآللٌات والمعدات واألجهزة المتوفرة لدٌهم وسوف ٌهمل وٌستبعد أي عطاء غٌر مستوفً للمستمسكات اعاله وشروط المنالصة 

م انعماد المؤتمر الخاص باإلجابة على استفسارات المشاركٌن فً سٌت -13الدائرة غٌر ملزمة بمبول اوطأ العطاءات .  -17. فنٌا 
الساعة العاشرة صباحا فً ممر دٌوان الفرع الكائن فً حً الجمعٌة خلف فندق المرٌشً  18/5/7112ٌوم الخمٌس المصادف 

وٌتحمل من  75/5/7112ٌوم الخمٌس المصادف  ة عشر ظهرا منفً الساعة الثانٌ علما ان آخر موعد لتمدٌم العطاءات ٌكون
 http://opdc.oil.gov.iqترسو علٌه المنالصة اجور النشر واالعالن /العنوان االلكترونً 

 المهندس
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 مدٌر فرع كربالء الممدسة


