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نـشـر في جـريـدة الـزمان الـعـدد٦١٨٤ - ٦١٨٥ في ٢٠١٨/١١/٤
نـاقـصـة رقم (٥) حـيـث ورد سهـوا فـي حـقل االحـتـياج اعـالن ا
الكمية من مادة البـاودر الطفاء احلرائق٣٠٠٠ ثالثة االف كيلو
خــطــأ والــصـحــيح (٣٠٠٠٠) ثـالثـون الـف كـيــلــو لــذا اقــتـضى

التنويه.
¡«uK « ≠ ‡Ž
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{ القـدس (أ ف ب) - طـالب رؤساء
الـكـنـائس الـكـاثولـيـكـيـة في الـقدس
امس إســـرائـــيـل بـــإلـــغـــاء قـــانـــون
ـثــيــر لــلــجـدل "يــهــوديــة الــدولــة" ا
والذي ينصّ خصوصاً على أنّ حقّ
ـصـير فـي الدولـة الـعـبـرية تـقـريـر ا
هو "حقّ حـصري لـلشـعب الـيهودي

فقط". 
وقـال األســاقــفــة رؤسـاء الــكــنـائس
الالتـيـنـية والـسـريـانيـة واألرمـنـية
الــكــاثــولــيــكــيــة وكــنــيــســة الـروم
لكي الكـاثوليك في بيان مشترك ا
"من واجبنا أن نلفت نظر السلطات
إلى واقع بـسيط وهـو أنّ مؤمـنيـنا
ــســلــمــون ـــســيــحــيّــ وكــذلك ا ا
هم عـرب والـدروز والـبـهـائـيـون كـلـُّ
وليـسوا أقلَّ مـواطنـة في هذا الـبلد

من إخوتهم وأخواتهم اليهود".
ـان اإلسـرائـيـلي أقـرّ في وكـان الـبـر
اضي قـانونـاً ينصّ تـمّوز/يـوليـو ا
عــــلـى أن إســــرائــــيل هـي "الــــدولـــة
الـقـومـيــة لـلـشــعب الـيـهـودي" وأنّ
ـصـيـر فـيـهـا حـصري "حـق تقـريـر ا
لــلـشــعب الــيــهـودي فــقط" مــا أثـار
غضب األقـليّـة العربـيّة الـتي تعيش
في اسرائيل والـتي اعتبـرته قانوناً

عنصرياً.
WOLÝ— WG

كما ينزع القانون عن اللغة العربية
صفة إحدى اللغـت الرسميت في
إســرائـيـل الـتـي سـتــصــبح لـغــتــهـا
الـرسـميـة الـعـبريـة حـصـراً وينصّ
أيضاً على أنّ الدولة تعتبر "تطوير
االسـتـيطـان الـيـهودي قـيـمة قـومـية
وتعمل ألجل تشـجيعه ودعم إقامته

وتثبيته". 
وال تـشيـر أي مادة فـي القـانون الى
ــواطـــنــ أو إلى ــســـاواة بـــ ا ا
ـوقـراطي لــلـدولـة مـا الـطـابع الــد

يـثــيـر مـخــاوف كـبـرى وخــصـوصـا
لـدى االقــلـيـات. والــقـانــون اجلـديـد
ا يـسمـى بالـقوان أصبح جـزءاً 
األسـاسيـة إلسرائـيل والتي تـعتـبر
ـثـابــة دسـتـور في دولــة ال يـوجـد
فيـها دستـور وقد  تقـد خمسة

طعون ضده أمام احملكمة العليا.
ويثير القانون اجلديد مخاوف لدى
العرب اإلسرائيلـي الذين يشكلون
ــائـة من ســكـان حـوالي  17,5في ا
إسـرائــيل الــبــالغ عــددهم أكــثـر من
ثمانية مالي نسمة ذلك أنّه يجيز
الـتمـييـز ضـدّهم علـناً في كل شيء
ـــدارس والــعــمل من الــســـكن إلى ا
ومـيـزانيـات الـبـلديـات وتـخـصيص

األراضي.
وفي بـــيــانـــهم الـــذي وقّــعه أيـــضــاً
مـطـران قـبـرص لـلـمـوارنـة ومـطـران
الـروم الــكــاثــولـيـك في األردن شـدّد
األساقفة الـكاثوليك عـلى "أنّنا نحن
ـسـلمـ والدروز ـسيـحـي مع ا ا
والـبـهـائـيـ والـيـهـود نـطـالب بأن
نـــعــامَل كـــمــواطــنـــ عــلى أســاس
ـســاواة الــكــامـلــة". وأضــافـوا إنّ ا
ـــســـاواة يـــجب أن تـــشـــمل "هـــذه ا
االعـــتــراف واالحــتـــرام لــهــويـــتــنــا
ـدنـيّـة (مـواطــنـون إسـرائـيـلـيـون) ا
والـتاريـخـيـة (فـلـسـطـيـنـيـون عرب)
والــديـنــيـة (مــســيـحــيـون) كــأفـراد

وكجماعات".
وتـــابع الـــبـــيـــان "نـــحن الـــرؤســاء
الدينـي في الكنيـسة الكاثـوليكية
ندعو السلطـات اإلسرائيلية إلى أن
تُلغِيَ هـذا القانـون األساس وتعلن
وتـضــمن بــصــورة دائــمــة أنّ دولـة
إسرائيل تسعى فـعلًا لدعم وحماية

خير وسالمة كل مواطنيها".
وأفـــاد مـــســـؤول فــلـــســـطـــيـــني أنّ
الــشــرطـة اإلســرائـيــلــيـة اقــتــحـمت

صــبـــاح األحــد مـــقــرّ وزارة شــؤون
مــحــافـظــة الــقــدس في بــلــدة الـرام
بــالـضــفّـة الــغـربــيّـة احملــتـلّــة بـعـد
تــقــاريــر حــول فــتح حتــقــيق حــول
عملية بيع أراض. وأكّدت السلطات
االسرائـيلـية عـملـية الدهم من دون
إعـطاء مـزيد من الـتـفاصـيل. ويأتي
ذلك بـــعــد أســبــوعـــ من اعــتــقــال
القوات االسرائـيلية مـحافظ القدس
الـفـلـســطـيـني عـدنــان غـيث بـسـبب
مخالفات قـالت إنّه ارتكبها قبل أن
تـــطـــلـق ســراحـه بـــعــد يـــومـــ من
تـوقـيفـه. وقال وزيـر شـؤون الـقدس
في احلكـومـة الـفـلـسطـيـنـيـة عـدنان
احلـسـينـي لوكـالـة فـرانس برس إنّ
"قـــــوات كـــــبــــيـــــرة من الــــشـــــرطــــة
ـبنى بالقوة اإلسرائيلـية اقتحمت ا
صـبــاح األحـد واعــتـدى الــعـنــاصـر
عـــلـى ثالثـــة مـــوظـــفـــ وصـــادروا
وثائق وأقراص أجهزة الكمبيوتر".
وأضاف أنّ اخملـابرات اإلسـرائيـلية
التي رافقت الشرطة أبلغته أنّه غير
مــســمـــوح لــهم بـــالــعــمـل في مــقــرّ

الوزارة وأنّ عملهم غير قانوني.
وأنــشـأت الـســلـطــة الـفـلــسـطـيــنـيـة
وزارة حتـــــمل اسـم "وزارة شــــؤون
الــقـــدس" إضــافــة الى "مـــحــافــظــة
الـــقـــدس" واخـــتـــارت بـــلـــدة الـــرام

دينة القدس مقرّاً لها. الصقة  ا
ـرة وبــحـسب احلــســيــني فـإنّــهــا ا
األولى الــتي يـقـتـحم فـيـهـا اجلـيش
اإلســـرائــيــلـي مــقـــرّ الــوزارة وهــو
أيـضـاً مـقـرّ احملـافظـة رغم أنّـه يقع

خارج حدود مدينة القدس.
وقال "هـذا الـعمل هـو بدايـة خملطّط
جديد الـهدف منه تـنفيـذ ضمّ مدينة
الـــقــدس الـــشـــرقــيـــة بـــعــد الـــقــرار
األمـــيــــركي االعــــتـــراف بــــالـــقـــدس
عـاصـمـة إلسـرائـيل. هـم يـسـتـغـلّون

وعـود (الــرئـيس االمـيـركي) دونـالـد
تـــرامب اســــتـــغـالالً كـــامـالً وغـــيـــر
تحدّث باسم مسبوق". بدوره قال ا
احلــكـومــة الــفـلــسـطــيــنـيــة يـوسف
احملمود في بـيان األحد "إنّ اقـتحام
وزارة شــؤون الــقــدس ومــحــافــظـة
الـقــدس واالعــتـداء الــوحــشي عـلى
ـوظّفـ فيـهمـا تصـعيـد احتاللّي ا
خــطـــيــر وانــتـــهــاك ســافـــر لــكــافّــة
االتّــفــاقــات والــقــوانـ والــشــرائع

الدولية". 
r¼œ WOKLŽ

من جـــــهـــــتـه أعـــــلن جـــــهـــــاز األمن
الداخلي اإلسرائيلي "ش بيت" في
بـيان أنّ عـملـية الـدهم التي نـفّذتـها
الـشــرطــة واجلــيش جــاءت بــسـبب
"أنـشـطة مـخـالفـة للـقـانون لـلـسلـطة

الفلسطينية في القدس".
وقـــال "شــــ بـــيت" في بــــيـــانه إنّه
"تــمّت مـصــادرة مــعـدّات مــخــتـلــفـة
ســــتــــتــــولـى األجــــهــــزة األمــــنــــيـــة
مـعـايـنتـهـا". وردّاً عـلى سـؤال حول
مـاهـيّـة األنـشطـة اخملـالـفة لـلـقـانون
اكتـفى جهاز "شـ بيت" بـالقول إنّ
كـافة أنـشطـة السـلطـة الفـلسـطيـنية

في القدس مخالفة للقانون.
واحـتلّت إسـرائيل الـقدس الـشرقـية
في  1967ثم ضمّتها إليها وأعلنت
ـدينـة بشـطريـها عـاصمـة "موحّدة ا
وأبـديــة" لـهـا في  1980في قـرارٍ لم
ا فيه يعتـرف به اجملتمع الـدولي 

تحدة حينها. الواليات ا
ويـطـالب الـفـلـسـطـيـنـيـون بـالـقـدس
نشودة. الشرقية عاصمة لدولتهم ا
وأوردت وســائل إعالم إسـرائــيـلـيـة
أنّ الـــتــحــقــيق فُــتـح بــعــد تــوقــيف
اضي السلطة الفلسطينية الشهر ا
رجالً بـتـهمـة بـيع أمالك في الـقدس

الشرقيّة ليهوديّ.
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يـسـر (وزارة الـنـفط/ شـركـة نـفط الـشـمـال) بـدعوة اجملـهـزين الـراغـبـ بـاالشـتـراك لـتـقـد عـطاءاتـهم
اني انكليزي فرنسي) وحسب الشروط االتية: نشأ (اسباني ا لتجهيز (مواد كيمياوية مختبرية) ا
فوض دراء ا ـناقصة من (قسم العقـود/ شركة نفط الشمال  –عرفة) من قبل ا ١- يتم شراء وثائق ا
نـاقصة لـلشـركات او وكالئـهم اخملولـون رسمـيا عن طـريق دائرة كـاتب العـدل للـحصـول على وثـيقـة ا

على شكل قرص  (CD)مقابل مبلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار غير قابل للرد.
٢- تـقد العطاءات من قـبل الشركات التـخصصية والـتجارة العامة مـن ذوات اخلبرة ولغرض سحب
الوثـيقة يـتطلب تـقد صـورة ملونـة من شهادة الـتأسيس لـلشركـات العراقـية او هويـة غرفة الـتجارة
ـشاركـة تقـد شهـادة تأسـيس الشـركة وكـتاب تـأييد نـافذة وبـالنـسبـة للـشركـات االجنـبية الـراغبـة با

تسجيل الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات/ وزارة التجارة.
وجب وكـالة صادرة ـفوضـ او اخملولـ الرسـميـ  دراء ا ٣-  يتم طـلب سحب الـوثيـقة من قـبل ا

من دائرة كاتب العدل او تخويل مصدق من السفارة العراقية للشركات االجنبية.
ناقصات من الـهيئة العـامة للضرائب مـعنون الى شركة مـانعة باالشتـراك في ا ٤- تقـد كتاب عدم ا

نفط الشمال (النسخة االصلية).
٥- تقد كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية.

صـادق عـلـيـهـا من قـبل مـحاسـب قانـوني وبـالـنـسـبة ٦- تـقد احلـسـابـات اخلـتـاميـة الخـر سـنـتـ ا
الية لـشركات الـقطاع الـعام تقد احلـسابات اخلـتاميـة الخر سنـت مصـدقة من قبل ديـوان الرقابـة ا

االحتادي.
٧- تـقد عدد/ ٣ من االعـمال التي قـامت باجنـازها الشـركة التي قـدمت العـرض مع العرض الـتجاري

مصدق من اجلهات التي اجنزت لصاحلا.
شاركة والبالغة (١٫٥٠٠٫٠٠٠) مـليون وخمسمائة الف دينار ٨- تقـد تأمينات اولية لضمان جـدية ا
عـلى شكل صك مـصـدق او سفـتجـة او خـطاب ضـمـان (يتـضمـن االسم والعـنوان الـوظـيفي لـلـمخـول
بـالتوقيع وتـدوين مبلغ اخلـطاب رقمـا وكتابـة وذكر تاريخ النـفاذية وشـروطها والـغرض من اصدارها
دة ـركزي الـعـراقي نافـذة  عـتـمدة لـدى البـنك ا صـارف ا ـنـاقصـة) صادرين مـن ا مـع ذكر اسم ورقم ا
ـصارف (حتت (٢٨) ثـمانـيـة وعـشـرون يـوما بـعـد انـتـهـاء فتـرة نـفـاذيـة الـعطـاء قـابـلـة لـلتـمـديـد عـدا ا
عـلومات مـراجعة ـزيد من ا التصـفية واشـراف ووصايـا وتأهيل ومـتابعـة البنك الـنركـزي العراقي) و

ركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة. البيد االلكتروني (cbi@cbi.iq ) البنك ا
٩- الـكلـفة الـتـخمـينـية لـلمـنـاقصـة هي: (١٣٧٫٠٣٠٫٠٠٠) مائـة وسبـعـة وثالثون مـليـون وثالثون الف

دينار عراقي.
نـاقصة ـدة (٩٠) تسـعون يومـا اعتـبارا من تاريخ غـلق ا ـقدمة نـافذة  ١٠ - تكـون نفـاذية العـطاءات ا

قابل للتمديد.
١١ - مدة تنفيذ العقد (٣٠) ثالثون يوما.

١٢- يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ مصادقة القسم القانوني على العقد.
ـناقـصة في تـمام شـارك اخلـاصـة با ـؤتمـر الـفني اخلـاص باالجـابة عن اسـتـفسـارات ا ١٣- يعـقد ا

وافق ٢٠١٨/١١/٢٢ في قاعة السينما. الساعة (١٢:٠٠) الثانية عشر ظهرا من يوم اخلميس ا
وافق: ٢٠١٨/ ناقصة في تمام الساعـة (١٢:٠٠) الثانية عشر ظهرا من يوم االحد ا ١٤ - تاريخ غلق ا

. ١٢/٢
١٥- اذا صـادف يـوم الــغـلق عـطـلـة رســمـيـة فـيـكـون يــوم الـدوام الـرسـمي الـذي يـلــيه هـو تـاريخ غـلق

ناقصة. ا
١٦- تـودع الـعطـاءات في صـنـدوق رقم (٢) اخلـاص بـالتـجـهـيـز احمللي الـكـائن في اسـتـعالمـات دوائر

ناقصة. منطقة عرفة كركوك وقبل (١٢:٠٠) الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غلق ا
سـجل على ان ـكن استالم الـعطـاءات عـبر الـبريـد ا ١٧ -ال يسـمح بـتقـد العـطاءات االلـكتـرونـية و

يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.
. شارك ١٨- يفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبحضور اجملهزين ا

ناقصة. ١٩- تستبعد العطاءات التي ال تتضمن على وصل شراء اوراق ا
٢٠- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـا تتطلبـها الوثيـقة القياسـية بكافـة اقسامها وبـنودها سيتم ٢١- في حالـة عدم التزام مـقدم العطاء 
استبعاد عطاءه.

ـصلـحـة العـامـة وال يحق نـاقـصة وقـبل االحـالـة وحسب مـقـتضـيـات ا ٢٢- لـلـشركـة احلق في الـغـاء ا
ناقصة. طالبة باي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق ا ناقصة ا للمشترك في ا

طـابـقة ـواد اجملـهزة يـتم قـبـولهـا واسـتالمـها نـهـائـيا بـعـد اجراء الـكـشف والـفحـص وا ٢٣- جـمـيع ا
الفنية.

واد اجملـهزة يتـوجب رفعها وسـحبهـا واستبدالـها خالل (١٥) يومـا اعتبارا من ٢٤- فـي حالة رفض ا
طلوبة. واد غير مطابقة للمواصفات ا تاريخ تبيلغ بان ا

ــواد اجملـهـزة خـالـيـة من اي تـلـوث اشـعـائي وبـعــكـسه يـتـحـمل كـافـة الـتـبـعـات ٢٥- يـجب ان تـكـون ا
القانونية.

ناقصة اجور النشر واالعالن ٢٦- تتحمل الشركة احملالة اليها ا
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