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أردوغان يتعهد بتنفيذ عمليات عسكرية جديدة 
في سوريا

روسيا: خروج واشنطن من الملف النووي االيراني 
يشكل تهديدا على االطار القانوني الدولي

مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش 
اإلسرائيلي شرق خان يونس

�نق��رة - وكاالت: ق��ال �لرئي�س �لرتكي، رجب طيب �أردوغان، �إن بالده �س��تنفذ عمليات 
ع�س��كرية جدي��دة عل��ى ط��ول حدودها بع��د عمليتني �س��ابقتني على �س��وريا. و�أ�س��اف 
�أردوغان،�الأح��د، :"ل��ن نتخل��ى عن تقوي���س �ملنظم��ات �الإرهابية. �سن�س��يف عمليات 
ع�سكرية جديدة �إىل درع �لفر�ت وغ�سن �لزيتون"، وذلك يف �إ�سارة �إىل �لعمليات �لرتكية 
�ل�سابقة يف �سوريا. وتابع �لرئي�س �لرتكي، من ��سطنبول حيث يعلن برناجمه �النتخابي، 
"جنودنا م�ستعدون للقيام مبهام جديدة"، وذلك بح�سب ما قالت وكالة "رويرتز". ومن 
�ملق��رر �أن جترى �نتخابات رئا�س��ية وبرملانية مبكرة، يف تركيا، �ل�س��هر �ملقبل. وكان 
�جلي�س �لرتكي قد �أطلق، يف 20 كانون �لثاين �ملا�سي، وبالتعاون مع ف�سائل "�جلي�س 
�ل�س��وري �حلر" عملية "غ�سن �لزيتون" �سد �جلماعات �لكردية يف مدينة عفرين �سمال 
غربي �س��وريا. يف حني �أطلقت تركيا عملية "درع �لفر�ت" �لع�س��كرية، يف �أغ�سط�س/�آب 
ع��ام 2016، م��ن �أجل تطهري كامل �ملنطقة �ل�س��ورية �حلدودية م��ع تركيا من "جميع 

�الإرهابيني وطردهم نحو عمق �سوريا"، ح�سب ما تقوله �أنقرة. 

�جلورنال – متابعة : �أعلنت �ملتحدثة �لر�س��مية با�س��م وز�رة �خلارجية �لرو�سية، ماريا 
ز�خاروفا، �ليوم �الأحد، �أن �الإنهاء �ملحتمل خلطة �لعمل �ل�س��املة �مل�س��رتكة من جانب 
و�ح��د، كما �أعلنت �لواليات �ملتحدة، ي�س��كل تهديًد� على الإط��ار �لقانوين �لدويل. ونقلت 
وكال��ة "�إيرن��ا" �الإير�نية عن ز�خاروفا قوله��ا: "�إن �الإعالن من جان��ب و�حد باأن هذه 
�التفاقية ميكن حلها بال�سكل �لذي ن�سمعه من �الأمريكيني هو، بالطبع تهديد يف �ملقام 
�الأول لالأ�س�س �لقانونية �لدولية للعامل �حلديث، وبالطبع لن ي�سيف هذ� �أي قيمة لل�سالم 
و�الأمن �لدوليني". و�أ�س��افت ز�خاروفا �أن �التفاق �ملربم ب�س��اأن �مللف �لنووي �الإير�ين 
لي���س جمرد �س��فقة بني �ل��دول، و�إمنا هو �التفاق �لذي و�فق علي��ه جمل�س �الأمن �لتابع 

لالأمم �ملتحدة، وبالتايل �أ�سبح ملزما الإمتام للوثيقة. 

�جلورنال – متابعة : �أعلنت وز�رة �ل�س��حة �لفل�س��طينية، �ليوم �الأحد 6 �أيار، عن مقتل 
فل�سطيني و�إ�سابة �آخر بر�سا�س �جلي�س �الإ�رس�ئيلي. و�أو�سحت �لوز�رة يف بيان لها �أن 

هناك فل�سطيني م�ساب بجر�ح بالغة �خلطورة.
 و�أ�سارت �إىل �أن ذلك حدث خالل مو�جهات بني متظاهرين و�جلي�س �الإ�رس�ئيلي، �رسقي 
خ��ان يون���س يف قطاع غزة. وجاءت تلك �ملو�جهات، بعد وقت ق�س��ري من توعد كتائب 
"عز �لدين �لق�س��ام"، �جلناح �لع�س��كري حلركة "حما�س"، بالرد على �إ�رس�ئيل، حمملة 
�إياه��ا م�س��وؤولية مقت��ل 6 من عنا�رسها يف �نفج��ار وقع غربي منطقة �لزو�يدة و�س��ط 

قطاع غزة.
وم��ن جهته��ا حمل��ت كتائب "ع��ز �لدين �لق�س��ام"، �جلناح �لع�س��كري حلرك��ة �ملقاومة 
�الإ�س��المية "حما�س"، �إ�رس�ئيل م�س��وؤولية مقتل 6 من عنا�رسها، كانو� يف مهمة �أمنية 

و�سط قطاع غزة �أم�س �ل�سبت.
ونع��ت "�لق�س��ام"، يف بي��ان ، عنا�رسه��ا �لذين لق��و� م�رسعهم يف �نفج��ار وقع غربي 

منطقة �لزو�يدة و�سط قطاع غزة.
 و�أو�سحت "�لق�سام" �أنهم "كانو� يف مهمة �أمنية وميد�نية كبرية، حيث كانو� يتابعون 

�أكرب منظومة جت�س�س فنية زرعها �الحتالل يف قطاع غزة خالل �لعقد �الأخري".

 قال �لرئي�س �الإير�ين ح�سن روحاين ،  �إن �إير�ن �أعدت 
خططا ملو�جهة �أي قر�ر من �لرئي�س �الأمريكي دونالد 
تر�مب باإنهاء �التفاق �لنووي مع طهر�ن م�س��يفا �أن 

و��سنطن �ستندم على مثل هذ� �لقر�ر.
�حللف��اء  ي�س��حح  مل  �إذ�  �إن��ه  ق��ال  تر�م��ب  وكان 
�الأوروبي��ون ”�لعي��وب �ملروع��ة“ يف �تف��اق طهر�ن 
�لن��ووي م��ع �س��ت ق��وى عاملي��ة بحل��ول 12 ماي��و 
�أي��ار �س��ريف�س متديد تخفي��ف �لعقوب��ات �الأمريكية 
�ملفرو�س��ة على �إير�ن. وقال روح��اين يف كلمة بثها 
�لتلفزي��ون �حلكومي”لدين��ا خطط ملو�جه��ة �أي قر�ر 

من تر�م��ب ب�س��اأن �التفاق �لن��ووي... �أمري��كا مقبلة 
عل��ى ن��دم تاريخ��ي �إذ� ه��ي �ن�س��حبت م��ن �التف��اق 
�لن��ووي“. وتاب��ع ”�س��درت �الأو�مر ملنظم��ة �لطاقة 
�لذري��ة �الإير�ني��ة... وللقط��اع �القت�س��ادي ملو�جهة 
�ملخططات �الأمريكية �سد بالدنا. وما ز�لت بريطانيا 
وفرن�س��ا و�أملانيا ملتزمة باالتفاق �لنووي ولكن، يف 
حماولة لالإبقاء على و��سنطن يف �التفاق، تريد �إجر�ء 
حمادثات ب�ساأن برنامج �إير�ن لل�سو�ريخ �لبالي�ستية 
ينته��ي  2025 -عندم��ا  بع��د  �لنووي��ة  و�أن�س��طتها 
�أم��د بنود رئي�س��ية يف �التفاق- ودوره��ا يف �أزمات 
�ل���رسق �الأو�س��ط مثل �س��وريا و�ليمن. وق��ال روحاين 
"لن نتفاو�س مع �أحد بخ�سو�س �أ�سلحتنا ودفاعاتنا 

و�سن�سنع ونخزن ما نحتاجه من �الأ�سلحة و�ملن�ساآت 
و�ل�س��و�ريخ“ مك��رر� رف�س �لق��ادة �الإير�نيني �إجر�ء 
حمادثات ب�س��اأن �لربنام��ج �ل�س��اروخي �لذي تقول 
طه��ر�ن �إنه دفاعي " .   وتوق��ع �الأكادميي �مل�رسي، 
�ملتخ�س�س يف �ل�ساأن �الإير�ين، �أبو زيد جابر، حدوث 
�أزم��ة كبرية خ��الل �الأيام �لقليلة �ملقبل��ة، بني �إير�ن 
و�أمري��كا، �إذ� �أعل��ن �لرئي�س �الأمريك��ي دونالد تر�مب 
�الن�س��حاب م��ن �التف��اق �لن��ووي. وق��ال جاب��ر، �إن 
حماول��ة فر�س ���رسوط جديدة على �إي��ر�ن، و�لتهديد 
باأن يكون �لبديل ه��و رف�س �التفاق �لنووي وتوقيع 
عقوب��ات، كله��ا �أمور من �س��اأنها �أن تدفع طهر�ن �إىل 
رف���س "�الإم��الء�ت �جلدي��دة"، و�لدخ��ول يف �س��د�م 

مبا���رس م��ع �لوالي��ات �ملتحدة. و�أ�س��اف جاب��ر، �أن 
�إي��ر�ن ردت موؤخ��ر� عل��ى تلوي��ح �لرئي���س �الأمريكي 
بفر���س عقوب��ات جدي��دة و�الن�س��حاب م��ن �التفاق 
�لن��ووي، باأنه��ا �س��تتخذ خط��و�ت جدية عل��ى طريق 
تطوي��ر برناجمها �لن��ووي، وهو �أمر يخ�س��اه تر�مب، 
بينم��ا ت��درك كث��ري م��ن �ل��دول �ملتعاون��ة مع��ه، �أن 
طه��ر�ن ق��ادرة على تنفي��ذه. وقال �إن تر�مب ت�س��ور 
�أن �تفاقه مع قادة بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا، خالل 
�جتماع��ات قم��ة �لدول �ل�س��بع، �الأ�س��بوع �ملا�س��ي، 
�س��يدفع �إير�ن لطل��ب �التفاق من جدي��د، لكنه تفاجاأ 
باأن رد �لفعل �س��يكون ه��و �لتمرد، و�أن هذ� �لكالم لن 

يكون ملزما الإير�ن باأي �سكل.

تتح��دث منظمة  هيوم��ن ر�يت�س �حلقوقي��ة �لدولية 
عن "وع��ود �بن �س��لمان �لتي �أقفل عليه��ا �لزنازين 
ثم رمى مفتاحها".  "�أين ذهبت �لوعود"، كانت تلك 
�أبرز �لكلمات ت�س��منها تقرير حقوقي ن�رسته منظمة 
"هيوم��ن ر�يت�س ووت�س" عما �أطلقت عليه �الأزمات 
�لت��ي تط��ول �الآالف. ون���رست �ملنظم��ة �حلقوقي��ة 
�لدولية تقرير� ت�س��من �تهامات متعلقة ب� "�حتجاز 
�الآالف يف �ململك��ة تع�س��فا الأكرث من 6 �أ�س��هر، ويف 
بع���س �حلاالت الأك��رث من عقد من �لزم��ن، من دون 

�إخ�ساعهم الأي �إجر�ء�ت جنائية �أمام �ملحاكم".
و�دع��ت "هيومن ر�يت���س ووت�س" �أنها تو�س��لت �إىل 
معلوم��ات ناجتة عن حتلي��ل قاعدة بيان��ات تابعة 
ل��وز�رة �لد�خلي��ة ع��رب �الإنرتن��ت "نافذة تو��س��ل"، 
�أظهرت �أن "�ل�س��لطات �حتجزت نحو 2305 �سخ�سا 
تع�س��فيا من دون �أن ميثلو� �أمام �أي جهة ق�سائية"، 
م�س��رية �إىل �أن ع��دد �ملحتجزين ز�د خالل �ل�س��نو�ت 
�الأخرية. و�أ�سارت �ملنظمة �إىل �أن �ل�سفارة �ل�سعودية 
يف لندن بعثت ر�س��الة �إىل "هيومن ر�يت�س ووت�س"، 
قالت فيها "�إن حكومة �ل�س��عودية برهنت باإن�سائها 
هذ� �ملوقع �الإلكرتوين على نيتها �لتحلي بال�سفافية 
يف معامل��ة �ملحتجزي��ن". وتابعت "ه��ذه �ملعاملة 
تتف��ق م��ع �الأح��كام و�لقو�ن��ني، وت�س��من �لعد�ل��ة 
و�الإن�ساف للجميع". و�أو�سحت �ملنظمة �أنها طلبت 
من �ل�س��يخ �س��عود �ملعجب، �ملدعي �لعام �ل�سعودي، 
يف 1 / �س��باط �ملا�س��ي تف�س��ري� لالرتف��اع �لظاهر 
يف عدد حاالت �الحتجاز �لتع�س��في، ولكنها مل تتلق 
�أي رد منه. وقالت �س��ارة ليا ويت�س��ون، مديرة ق�س��م 
�ل�رسق �الأو�سط يف هيومن ر�يت�س ووت�س، قالت: "�إذ� 
كانت �ل�س��لطات �ل�سعودية ت�س��تطيع �حتجاز معتقل 
لعدة �أ�س��هر دون �أي �تهام، فمن �لو��س��ح �أن �لنظام 

�جلنائي �ل�سعودي ما ز�ل معطال وجائر�".
و�أ�س��افت: يب��دو �أن �الأمر يزد�د �س��وء� ، و �أن �س��عار 
روؤي��ة �ل�س��عودية 2030، �ل��ذي رفع��ه )ويل �لعه��د 
�ل�س��عودي( حممد بن �س��لمان، ينطبق �أكرث على مدة 
�العتقال بدون تهم مما ي�س��ف �لعام �لذي �سيتحقق 
فيه برناجمه �الإ�س��الحي". وم�س��ت بقولها "عندما 
حتتجز �ل�س��لطات مو�طنني الأكرث م��ن عقد دون تهم 
الأنه��م رهن �لتحقي��ق، ي�س��بح �لو�قع �أ�س��به برو�ية 
عبثي��ة. ه��ذ� يعن��ي فعلي��ا �أن �ل�س��لطات �ل�س��عودية 
ميك��ن �أن تعتقل وحتتجز �أي �س��خ�س تريده بدعوى 
�أنه��ا حتقق مع��ه، ول��و كان �لتحقي��ق ال نهاية له". 
و�ختتمت بقولها : "وعود حممد بن �سلمان بتحديث 
حك��م �لقان��ون وتعزيزه ت�س��بح دون �أهمي��ة تذكر، 
عندم��ا تتمكن �ل�س��لطات م��ن �إقف��ال �لزنازين على 

�الآالف ل�سنو�ت ورمي �ملفتاح".
وم��ن جه��ة �خ��رى ح�س��لت �ح��دى �ملنظم��ات  يف 
وقت �س��ابق  على �لوثائق �لكاملة للربقيات �ل�رسية 

لوز�رة �خلارجية �ل�سعودية �لتي تت�سمن �ملر��سالت 
�ل�رسي��ة ل��وز�رة �خلارجي��ة �ل�س��عودية �مل�رسبة عرب 
موقع ويكيليك�س �لتي هزت �لر�أي �لعام �لعاملي ملا 
حوته من ق�س��ايا �سيا�س��ية خطرية مل يك�س��ف عنها 

�لنقاب من قبل.
و ك�س��فت ه��ذه �لوثائ��ق �ل�سيا�س��ية �ل�رسي��ة تباع��ا 
لت�سلط �ل�س��وء على كيفية �إد�رة �لريا�س ل�سيا�ستها 
�خلارجية وتوظيف �لدين خلدمة �ل�سيا�سة وتوظيف 
�ل��رثوة ل�س��الح �لنافذي��ن من خ��الل �لوثائ��ق �لتي 
وردت يف كتاب "�لربقيات �ل�رسية لوز�رة �خلارجية 
�ل�سعودية" �لذي �أعده �ملوؤلف �سعود بن عبد �لرحمن 

�ل�سبعاين. 
ويك�س��ف �لكتاب خفايا �س��ناعة �لق��ر�ر يف �ململكة 
�ل�س��عودية وكيف تد�ر �لدبلوما�س��ية �ل�س��عودية يف 

�خلارج.
تتوقف �لوثائق �أمام �لربقيات �خلا�س��ة باملعتقلني 
و�ملغيب��ني يف �س��جون �ل�س��عودية م��ن �ملو�طن��ني 
�ل�س��عوديني وم��ن �لع��رب و�الجان��ب �ملقيم��ني يف 

�ململكة.
وبع�سهم كما توؤكد �لوثائق �أم�سى يف �ل�سجون عدة 

�سنو�ت دون تهمة حمددة �و حماكمة.
ويوؤك��د �ملوؤل��ف �ن �لنظ��ام �ل�س��عودي لدي��ه ذريعة 
باعتقال �ي �ن�س��ان بريء بتهم��ة �الرهاب ومل يجد 
هذ� �لنظام من يحا�سبه �و يردعه حيث تذرع بحجة 
حمارب��ة �الرهاب و�نه وجد من ي�س��دقه وي�س��انده 
يف جر�ئم��ه وهي و��س��نطن �لتي �س��دقت �ن �لنظام 
�ل�س��عودي �ف�سل �النظمة �لقمعية ملالحقة �الرهاب 

يف وكره �حلقيقي وهو �ل�سعودية.
وتوؤكد �لوثائق �ن �كرث ن�سبة من �ملعتقلني �الجانب 
يف �ل�س��جون �ل�س��عودية ه��م م��ن �مل�رسيني ب�س��بب 
وج��ود جالية م�رسية كبرية يف �ل�س��عودية، متار�س 
�أعماال �س��تى ولهذ� جند �ن �ل�س��عب �مل�رسي �نتف�س 
من �أجل �ل�سجناء �ملعتقلني يف �ل�سعودية بعد �ندالع 
ث��ورة 25 يناي��ر ف�س��ارعت �ل�س��عودية ملعاجلة تلك 
�مللفات �لعالقة مع �مل�رسيني فيما يخ�س �ل�سجناء 
�مل�رسيني يف �ل�س��عودية.  ويف���رس �ملوؤلف ذلك باأن 
نظام مبارك مل يكن ياأبه مل�سري مو�طنيه �ملعتقلني 
يف �ل�س��جون �ل�س��عودية وله��ذ� مل يجد �ل�س��عوديون 
�مل�رسي��ني  �ملو�طن��ني  تغيي��ب  يف  غ�سا�س��ة  �ي 
يف �س��جونهم ولك��ن بع��د �ن��دالع ث��ورة 25 يناي��ر 
وخلع مبارك ��س��تعل �ل�س��ارع �مل�رسي غ�س��با �سد 
�ل�س��عودية ف�س��ارعت �حلكومة حلل مل��ف �ملعتقلني 
من �مل�رسيني و�طالق �رس�ح �ل�س��جناء �لذين �نتهت 
حمكوميتهم .  وتظهر �لربقيات منا�سد�ت من �ل�سفري 
�حم��د �لقطان �س��فري �ل�س��عودية يف م���رس للريا�س 
ب���رسورة �لتح��رك �رسيعا حلل م�س��اكل �ملحتجزين 
�مل�رسي��ني �لذين مل ت�س��در �أحكام ق�س��ائية ب�س��اأن 
�لتهم �ملن�س��وبة �ليهم ويعرتف ببقائهم يف �ل�س��جن 

�سنو�ت طويلة.

 ايران: لدينا خطط جاهزة لمواجهة قرار ترامب بشأن االتفاق النووي 

"االحتجاز التعسفي يطال اآلالف" في السعودية
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صربيا : الشرطة تغلق بعض الطرق لمنع احتشاد متطرفين قوميين

 �أغلق��ت �ل�رسطة �ل�رسبي��ة كل �لطرق �ملوؤدية �إىل قرية 
خمتلط��ة �الأع��ر�ق �س��مال غرب��ي بلجر�د ملنع م�س��رية 
خط��ط لها زعي��م للقوميني �ملتطرفني م��د�ن بارتكاب 
جر�ئ��م �س��د �الإن�س��انية يف ح��روب ت�س��عينيات �لقرن 

�ملا�سي. 
وكان فوي�س��الف �سي�س��يلي يخط��ط مل�س��رية يف قري��ة 
هرتكوفت�سي مبنا�سبة مرور 26 عاما على �إلقائه كلمة 
هناك و�س��فها ق�س��اة جر�ئ��م �حل��رب �لتابعني لالأمم 
�ملتحدة باأنها جرمية �سد �الإن�سانية ”لتحري�سها على 

�لرتحيل و�ال�سطهاد“.
و�أ�س��يب حمتج من جماعة مناف�سة بجروح طفيفة يف 
�س��جار مع �أن�س��ار �سي�س��يلي يف قرية جماورة قبل �أن 

تتدخل �ل�رسطة ملنع �ملزيد من �ال�ستباكات.
ومنع��ت �ل�رسطة �ل�رسبية �مل�س��رية �لتي كانت �س��تثري 

غ�سب �الأقلية �لكرو�تية يف قرية هرتكوفت�سي.
وغادر �أغلب �ل�س��كان �لك��رو�ت �لقرية خالل �رس�عات 
�ل�س��ابقة  يوغو�س��الفيا  �نهي��ار  وقب��ل  �لت�س��عينيات.  
كان �لك��رو�ت ميثل��ون ن�س��بة 40 باملئة من �ل�س��كان 
باملقارن��ة م��ع ع�رسة باملئ��ة �الآن. وو�س��عت �ل�رسطة 
�س��باح يوم �م�س �الأحد حو�جز ط��رق يف قرية جار�ك 
�ملجاورة ومل ت�س��مح الأحد باالنتقال �إىل هرتكوفت�سي.  
و�أوقف��ت �ل�رسط��ة �سي�س��يلي وع���رس�ت م��ن �أن�س��اره 
عن��د حاج��ز طري��ق يف ج��ار�ك. وكان��و� قد نزل��و� من 
حافالت وهم يلوحون باأعالم �رسبيا.  وقال �سي�سيلي 
لل�سحفيني "نريد تنظيم م�سرية �سلمية و�لنظام منعها 
دون �س��بب ".  لكن لدى مغادرته و�س��ل �أن�سار �حلزب 
�لدميقر�ط��ي �للي��رب�يل حامل��ني الفت��ات كت��ب عليها 
”�سي�س��يلي جمرم حرب“ مما �أثار ��س��تباكات. و�أ�س�س 
�سي�س��يلي �حل��زب �لر�دي��كايل �ل�رسب��ي وكان نائب��ا 
لرئي�س �لوزر�ء يف عهد �س��لوبود�ن ميلو�سيفيت�س �أثناء 
�حل��روب �لت��ي تز�من��ت م��ع �نهي��ار يوغو�س��الفيا يف 
�أو�ئل ت�س��عينيات �لقرن �ملا�س��ي و�سقط فيها �أكرث من 
مئة �ألف قتيل. و�حل��زب �لدميقر�طي �لليرب�يل و�حلزب 
�لر�ديكايل �ل�رسبي من �أحز�ب �ملعار�سة يف �رسبيا.

الجورنال – متابعة 

تعلن الشركة العامة الدارة النقل اخلاص احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء مناقصة عامة واخلاصة لتطوير مرأب العمارة املوحد القطعة املرقمة 5094/55 يف حمافظة ميسان واملدرجة ضمن 
التبويب املرقم 2661/تأمينات وبكلفة ختمينية مقدارها)8,237,400,500( مثانية مليارات ومائتان وسبعة وثالثون مليون واربعمائة الف ومخسمائة دينار وباسلوب التشغيل املشترك وملدة مخسة عشر 
سنة حيث يقوم الشريك بتطوير املرآب على نفقته اخلاصة وتكون ايرادات املشروع بني الشريك والشركة وفق دراسة تقدم مع اوليات املناقصة وتؤول كافة املشيدات اىل الشركة بعد انتهاء فترة العقد 
فعلى الراغبني باالشتراك يف املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من الدرجة الثالثة صعودا والشركات العربية واالجنبية من ذوي اخلربة والختصاص يف جمار النقل وادارة املرائب تقدمي عطاءاهتم 
خالل اوقات الدوام الرمسي اىل العنوان التايل )الشركة العامة الدارة النقل اخلاص -بغداد- الشاجلية - خلف جامع براثا- قرب معهد السكك( على ان تقدم عطاءاهتم يف داخل ضروف مغلقة وخمتومة 

ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروين ورقم اهلاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية:-
1- التامينات االولية والبالغة )3%( من الكلفة التخمينية والبالغة )247,122,015(مائتان وسبعة واربعون مليون ومائة واثنان وعشرون الف ومخسة عشر دينار باسم الشركة املقدمة للعطاء وتكون 
بشكل صك مصدق او خطاب ضمان غري مشروط يتضمن اسم ورقم املناقصة او سندات قرض صادرة من مصرف عراقي معتمد نافذة ملدة )120( يوم لصاحل الشركة العامة للنقل اخلاص وسوف يهمل اي 

عطاء ال يتضمن هذه التأمينات.
2- تقدمي تعهد خطي بنفاذية العطاء ملدة)90( يوم تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .

3-تقدمي براءة ذمة صادرة من اهليئة العامة للضرائب لعام 2018 باسم اجلهة املتقدمة للمناقصة نافذة ومعنونة اىل الشركة العامة الدارة اخلاص وتكون بالنسخة االصلية .
4 – تقدمي شهادة وعقد تاسيس الشركة ونظام الداخلي واملستمسكات اخلاصة باملدير املفوض للشركة )على ان تكون مترمجة ومصدقة من اجلهات الرمسية ومن السفارة العراقية يف تلك الدول بالنسبة 

للشركات االجنبية ( وتكون املدة اليت مضت على تأسيسها التقل عن )5( سنوات.
5 – تقدمي شهادة تاسيس وتسجيل وتصنيف املقاولني واجازة ممارسة املهنة.

6 – تقدمي وصل شراء املناقصة النسخة االصلية 
-علما ان مبلغ مستندات املناقصة البالغ )500,000( مخسمائة الف دينار غري قابلة للرد وان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم اخلميس املصادف 2018/5/17 وان يوم )اخلميس( املصادف 
2018/5/24 الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت املحلي ملدينة بغداد هو موعد غلق املناقصة وسيتم فتح العطاءات بشكل علين يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة 

رمسية فيؤجل اىل يوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة
- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

- سيتم عقد مؤمتر خاص باالجابة على استفسارات املشاركني يف املناقصة يف الساعة )العاشرة( من يوم )الثالثاء( املصادف 2018/5/15 .
 مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا ملعايري املدرجة ادناه 

1- تقدمي اعمال مماثلة منجزة للسنوات اخلمسة االخرية على ان التقل عن ثالثة اعمال مؤيده من اجلهات املتعاقد معها ومصدقة من اجلهات املعنية ومترمجة بالنسبة للشركات االجنبية.
2 – تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني االخريتني على االقل على ان تكون احلسابات اجيابية مؤشر فيها ارباح اجلهة املتقدمة للمشاركة باملناقصة مصدقة من اجلهات املعنية ومترمجة بالنسبة للشركات االجنبية.

3 – على مقدمي العطاءات مراعاة انه يف حال التقدمي اي وثيقة مكتوبة بالللغة االجنبية بالنسبة للشركات االجنبية املقدمة للمناقصة جيب ان تكون مترمجة اىل اللغة العربية من جهة رمسية.
4 -  على مقدمي العطاءات تقدمي عروضهم مطبوعة وموقعة وعدم قبول العروض املكتوبة خبط اليد والغري موقعة واليت بدون اسم.

5 -  على مقدمي العطاءات تقدمي دراسة جدوى فنية اقتصادية مكتاملة تتضمن مدة املشروع ونسبة الشراكة وكلفة املشروع الغراض الدارسة والتحليل.
6 -   سوف يهمل اي عطاء غري مستويف الشروط الواردة يف االعالن وللشروط العامة واخلاصة للمقاولة.

7 – بيان مؤهالت اجلهاز الفين يف الشركة واالختصاصيني املتفرغني وغري املتفرغني العاملني لديهم .
8 – تقدمي الشركة منهاج عمل .

9 – تقدمي         لكل الكادر املتخصص للعمل يف املشروع 
10 – تقدمي قائمة باالليات واملعدات العائدة ملكيتها للشركة.

11 – الجيوز شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديالت فيها مهما كان نوعها .
12 – تتحمل الشركة املحال عليها العمل كافة الضرائب والرسوم وحسب التعليمات النافذة.

13- يف حالة اشتراك اكثر من مناقص يف تقدمي عطاء واحد لتنفيذ املشروع جيب تقدمي عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا حيث تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية.
14 -  ان يكون هناك مكتب متثيل للشركات املسجلة يف العراق مع تقدمي كافة وثائق التسجيل الصادرة من مسجل الشركات اما الشركة الغري مسجلة يتم منحهم مدة )60 ( يوما من تاريخ االحالة الستكمال 

اجراءات التسجيل.
WWW.Motrans.gov.iq   15-موقع وزارة النقل

www.scpta.gov.iq   16- موقع الشركة العامة الدارة النقل اخلاص
   privatertrans@matrons.gov.iq   17- الربيد االلكترونة للشركة العامة الدارة النقل اخلاص

  contract@scpta.gov.iq   18- الربيد االلكتروين لقسم العقود
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