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بغداد ـ الصباح الجديد:
أول محكمــة حتقيق  قاضــي  أكد 
النزاهــة نائــب رئيــس محكمــة 
ضياء  االحتاديــة  الكرخ  اســتئناف 
جعفر لفتة امس الثالثاء، وضع اليد 
على اغلب أموال االمانات الضريبية 
املسروقة، ألنها ما زالت داخل البالد، 
إضافة الى وضع احلجز على رأسمال 
في احــد املصارف وعلــى عدد من 
األموال  املشتراة بجزء من  العقارات 

املشار اليها.
وفيما تداولت مصادر سياســية ان 
العقل املدبر لهذه السرقة الهائلة، 
رئيس اللجنة املالية في دورة البرملان 
الســابقة، واملستشــار احلالي في 
رئاسة الوزراء، هيثم اجلبوري، اعربت 
لبخس  أســفها  عن  النزاهة  هيئة 
اجلهــود التــي بذلتها فــي جميع 
نور  على  القبــض  عمليَّة  مراحــل 
زهير جاســم، املدير املفوض ألحدى 
الشركات النفطية اخلاصة، واملتهم 
الرئيــس في القضيــة والذي حاول 
الهرب امس األول علــى منت طائرة 

خاصة الى تركيا.
وقــال القاضــي ضيــاء جعفر في 
مقابلة مع وكالــة األنباء العراقية 
"القضاء  إن  الثالثــاء:  امــس  )واع(، 
تلقى في نهاية آب املاضي معلومات 
وحتديــدا محكمــة حتقيــق الكرخ 
أشــخاص  قبل  من  عن محــاوالت 
األمانات  مبالــغ  على  لالســتحواذ 
الضريبيــة واجلمركيــة، وبناء على 
بإيقاف  قــراراً  أصدرنــا  التحقيــق 
صرفها، إال أنه بعد إجراء التحقيقات 
ظهر أن األمانــات مصروفة بتواريخ 
ســابقة من العــام 2021 مبا يقارب 

العام من القرار".
وأضــاف أن "التحقيقات متكنت من 
ضبط قســم من األوليــات لبعض 
أصابع  توجيه  إلى  التفاصيل وصوالً 
االتهــام لعدد من األشــخاص من 
بينهم داخل هيئة الضرائب، وآخرين 

خارجها".

تدقيق لتحديد التقصير
وتابــع جعفــر أن "محكمة حتقيق 
اإلجراءات  مــن  عدداً  اتخذت  الكرخ 
القانونية بحق أســماء تكرر ذكرها 

في التحقيقات من بينهم مدير عام 
ومعاون  للضرائب،  العامــة  الهيئة 
مدير عــام الهيئة، ومدير القســم 
املالي ومعاون مدير القســم املالي، 
وكذلــك أصدرنــا مذكــرات قبض 
بحق أصحاب الشــركات مع اتخاذ 
سلسلة من اإلجراءات االحتياطية".
وبــن أن "محكمة حتقيــق الكرخ 
إلجراء  تدقيقيــة  جلنــة  شــكلت 
الصرف  وحتقيق مبســتندات  تدقيق 
كافــة البالــغ عددهــا 247 صكاً، 
والتأكد فيمــا إذا كانت هذه املبالغ 
للقانون  قد صرفت بشكل مخالف 
على  والتجاوز  اخملالفة  نوع  وتوضيح 
أن "اللجنة  إلــى  العام"، الفتاً  املال 
التي جتري  التحقيقيــة املشــكلة 
تتألف فــي عضويتها من  التدقيق 
مدققن ومحقــق من هيئة النزاهة 
وموظف من هيئــة الضرائب، وآخر 
من وزارة املالية وموظف من مصرف 
محكمة  مــن  ومحقق  الرافديــن، 
اخملالفات في  توضيــح  بغية  الكرخ 

الصرف وتشخيص املقصرين".
اتخــذ كل  أن "القضــاء  وأوضــح 
اإلجراءات االحتياطيــة الالزمة ملنع 
تهريــب املتهمــن واألمــوال التي 
استحوذوا عليها وما يثار حول وجود 
تأخير في التحقيــق غير صحيح"، 
مبينــاً أن "احملكمــة وضعت احلجز 
املتهمن  أمــوال  االحتياطــي على 
وزوجاتهم  املنقولــة  وغير  املنقولة 
وأوالدهــم والتحريــات املاليــة في 
بدأت تسفر  األموال  مكاتب غسيل 
عن ظهور أموال مت وضع اليد عليها"، 
مضيفاً أن "اجلرمية على فرض صحة 
ثبوتهــا هــي قيــام مجموعة من 
املوظفن باتخاذ إجــراءات مخالفة 
االستيالء  عملية  لتسهيل  للقانون 
على مبالغ األمانــات الضريبية من 
قبل املتهمن من أصحاب الشركات 
املبالغ بشكل دقيق  ،وأن قيمة هذه 
حتى اآلن غيــر محصورة لكن لدينا 
تقريــر أولي يوضح عــدد الصكوك 
التــي مت صرفها وما يتــم حالياً هو 

تدقيق هذه الصكوك".
وأشــار القاضي الى إطالق ســراح 
بعض املتهمن بكفالة قائال، ان هذا 
االمــر " صالحيــة تقديرية لقضاة 

التحقيق وخاضعــة لرقابة احملاكم 
العليا"، مؤكداً "إطالق ســراح ثالثة 
مــن املتهمــن األربعة فــي هيئة 
الضرائب مت بكفالــة، فيما مت إيقاف 
مديــر عام هيئــة الضرائــب الذي 
حضر الى احملكمة من تلقاء نفســه 
ومعاون املدير العام في مركز شرطة 
الصاحلية وكذلــك مت إلقاء القبض 
على متهم آخر في إقليم كردستان 
،وكذلك إلقــاء القبض على املتهم 
)نــور زهير(، وصدور اســتقدام بحق 
رئيس اللجنة املالية الســابق هيثم 
اجلبوري بناًء على الكتب والتوصيات 
الصادرة مــن قبله واملتضمنة إلغاء 
الرقابــة الســابقة علــى عمليات 

الصرف"، 
وتابــع أن "محكمة حتقيــق الكرخ 
اتخــذت اإلجــراءات القانونية بحق 
هيثم اجلبــوري وحضر اليوم – امس 
الثالثــاء - إلــى احملكمة بنــاًء على 
استجوابه  ليتم  االستقدام  مذكرة 
بشــكل أصولــي أمــام احملكمة"، 
موضحاً أن "التحقيقات من املتوقع 

أن تسفر عن أسماء جديدة".

القبض على نور زهير
وأضــاف أن "عملية إلقــاء القبض 
علــى املتهــم )نور زهيــر( متت وفق 
إجراءات مســبقة متخذة بشــكل 
ســري وألقي القبض عليه من قبل 
الداخلية  لــوزارة  تابعة  قوة خاصة 

بالتنسيق مع القضاء".
وبن أن "مــا يرد حول اعتراف املتهم 
)نور زهير( عن تورط وزراء ومسؤولن 
آخرين عار عــن الصحة، وأن املتهم 
ستدون أقواله اليوم بشكل مفصل 
أمــام احملكمــة حصــراً"، مبيناً أن 
القانونية ســتتخذ بحق  اإلجراءات 
جميع األشخاص الذين اشتركوا في 

ملف األمانات وفق أدلة رصينة".
وأوضــح أن "أســماء املتهمن في 
متواجدون  األمانات جميعهم  ملف 
داخل العــراق، ويوجد متهمان اثنان 

جارية عمليات التحري عنهما".

أغلب األموال حتت يد القضاء
جعفــر اكد أيضا، وضــع اليد على 
أغلب األموال التي سرقت من هيئة 

الضرائب، وأن أغلبهــا ال تزال داخل 
العراق"، مبينــاً أن هناك رأس مال مت 
وضع احلجز الكامــل عليه في أحد 
املصارف بالتنسيق مع البنك املركزي 
عالوة علــى العقارات األخرى"، الفتاً 
إلى أن "املبلغ الذي هرب خارج العراق 
غير معلوم كون قيمة املبلغ املهدور 
غير واضحــة، وما مت اإلعالن عنه هو 

قيمة املبالغ املصروفة".  
وأضــاف القاضي ضيــاء جعفر أنه 
" تلقــى الدعم الكامــل من رئيس 
ورئيس  األعلــى،  القضــاء  مجلس 
االحتادية  الكــرخ  بغداد  اســتئناف 
للمضــي بالتحقيقــات، وضــرورة 
القانونيــة  اإلجــراءات  تتخــذ  أن 
يثبت  الذين  كافــة  املقصرين  بحق 

التحقيق مقصريتهم".
وكانت أفادت مصادر سياســية، بأن 
رئيس اللجنة املالية الســابق هيثم 
اجلبوري هــو العقل املدبر لســرقة 
اسمه  تداول  وجرى  الضرائب،  أموال 

من قبل نواب في البرملان ومدونن".
اذ قــال عضو جلنــة النزاهــة عبد 
الرحيم الشــمري فــي تغريدة: "مت 

تنفيذ أمر االســتقدام الصادر بحق 
مستشــار  اجلبوري  هيثــم  املتهم 
رئيس الــوزراء حالياً وعضو مجلس 
نواب ســابقاً وحاليــاً معروض أمام 

احملكمة".
وتداولت وسائل اعالم في وقت سابق 
انباء أفادت، بأن قوة خاصة من هيئة 
النزاهة االحتادية، نفذت، امر اعتقال 
بحق مستشــار رئيس الوزراء هيثم 
ســرقة  بقضية  لتورطه  اجلبــوري 

أموال الضرائب.
النزاهة  هيئــة  أوضحت  وبدورهــا، 
تفاصيل  الثالثــاء،  امــس  االحتاديَّة 
القبض  ــرة  ُمذكَّ تنفيــذ  عمليَّــة 
بقضيَّة  املُتَّهمن  أبرز  بحقِّ  الصادرة 
مبالغ األمانات الضريبيَّة املسحوبة 
ُمعربًة  الرافدين،  من فروع مصــرف 
التي  اجلهــود  عن أســفها لبخس 
بذلتهــا في جميع مراحــل عمليَّة 

القبض.
وذكرت الهيئة فــي بيان: "منذ إثارة 
القضيَّة وإرســال األوليَّات املُتعلِّقة 
بها مــن وزارة املاليَّة للهيئة تابعت 
إذ متَّ تســجيلها كإخبارٍ  مجرياتها، 

في محكمة حتقيــق الكرخ، وإيداع 
الهيئــة األوليَّات كافة لدى القضاء 
ُق فيها محققوه، وواصلت  الذي يُحقِّ
ُمتابعتهــا عن كثٍب واملُســتجدات 
أن  ميكن  التــي  املُتحّصلة  واألدلــة 
تفضي لكشف مالبسات القضيَّة، 
وُمحاسبة املُتورِّطن فيها وتقدميهم 
/3( باملادة  العدالة، عمالً  إلى قبضة 

ثانياً( مــن قانونها النافذ التي تنصُّ 
متابعة قضايا الفساد التي ال يقوم 
فيها،  بالتحقيق  الهيئــة  محققو 
رٍ ُمســتمرٍّ، إذ  والقضيَّـــة في تطوُّ
متَّ احلصــول على أدلة واســتدالالت 

رين". وإثباتاٍت لتحديد املُقصِّ
وأضافــت أنَّ "محكمة اســتئناف 
بغــداد الكــرخ - محكمــة حتقيق 
رات قبٍض  الكرخ الثانية أصدرت ُمذكَّ
منع ســفٍر قضائيَّـــة  وأخرى  وحترٍّ 
بحقِّ ُمديرين ُمفوَّضن ومســؤولن 
في شــركات )املبدعــون للخدمات 
بغداد  و)ريــاح  احملــدودة(،  النفطيَّة 
ة(، و)القانت  للتجارة احملــدودة العامَّ
و)احلوت  احملدودة(،  ة  العامَّ للمقاوالت 
واألحــدب وباديــة املســاء للتجارة 

ة محدودة املسؤوليَّـة(". العامَّ
الــى "تلقيهــا  الهيئــة  ولفتــت 
معلومــات تشــير إلــى أنَّ املديــر 
املُفوَّض لشركة )املبدعون للخدمات 
النفطيَّــة احملــدودة( يزمــع ُمغادرة 
العراق عبر مطــار بغداد الدولي في 
األول  والعشــرين من تشرين  الرابع 
للهروب  فــي محاولٍة منــه  اجلاري 
الهيئة  فأوعزت  العدالــة،  وجه  من 
ُمتمثلــًة برئيســها القاضي )عالء 
جــواد الســاعدي( إلــى ُمثِّلها في 
املعلومة  التحري عن  املطار بضرورة 
ن نيَّــة املُتَّهم الهروب  التــي تتضمَّ
عبر املطار بطائرٍة خاصٍة إلى تركيا، 
الهرب،  نه مــن  واحليلولــة دون متكُّ
نائب  احلثيثة من  باملتابعــة  ُمنوِّهًة 
رئيــس الهيئــة )مظهــر اجلبوري( 
والتنســيق واالتصاالت التي أجراها 

ة". مع اجلهات اخمُلتصَّ
ـه "بعــد التربُّص  ولفتــت إلــى أنَـّ
ــد حلركات املُتَّهــم، ودخوله  والترصُّ
مطار بغداد الدولي للســفر بطائرٍة 
ة، متَّ في الســاعة الســابعة  خاصَّ
ــرة الصادرة؛  مســاًء تنفيــذ املُذكَّ

اســتناداً ألحكام املادة )11/444( من 
وتنسيٍق  وبإشراٍف  العقوبات،  قانون 
القضائيَّة  وتعاوٍن عاٍل مع اجلهــات 
ُمحاولة  أثناء  وذلك  الداخليَّة،  ووزارة 
املُتَّهم الهرب خارج العراق عبر مطار 

بغداد الدولي".
في املطار أبلغوا  وأشارت إلى أنَّ "ُموظَّ
مثــل الهيئة قبل تنفيــذ العمليَّة 
رة قبٍض  ُمذكَّ بعدم علمهم بصدور 
ومنع ســفٍر بحق املُّتهم، إذ متَّ تأخير 
عرض مذكرات القبض ومنع السفر 
بحــق املتهمن؛ خشــية هروبهم، 
الهيئة  رئيــس  االتصــال بن  وبعد 
ووزيــر الداخليَّة أمــر الوزير بالتحرُّز 
رة، وبعد تزويد  عليه حلــن ورود املُذكَّ
رة وتســليمها لقسم  الهيئة املُذكَّ
الدولي،  بغداد  وجوازات مطار  إقامة 
متَّت العمليَّة وإيداع املُتَّهم في مركز 
املطار، وتسليمه في ساعٍة  شرطة 
متأخرٍة مــن الليل لقــوٍة من وزارة 
الداخليَّة؛ متهيداً لســوقه للقضاء 
وعرضه رفقة األمانــات التي كانت 
بصحبتــه على قاضــي التحقيق؛ 

التخاذ اإلجراءات القانونيَّة بحقه".
وكانت أوقفت القوات األمنية مساء 
امس األول االثنــن، في مطار بغداد 
رجــل األعمال املتهــم بالتورط في 
قضية "ســرقة" 2,5 مليار دوالر من 
أمــوال الضرائب نور زهير جاســم 

فيما كان يحاول مغادرة البالد.
العراقي، عثمان  الداخلية  وأكد وزير 
الغامني، االثنــن، توجيه قوة خاصة 
بإلقــاء القبض علــى املتهم مبطار 

بغداد قبل محاولة الهرب.
في  أمانة  "العــراق  الغامنــي:  وقال 
أعناقنا ولن نســمح بسرقة أمواله 
أو التهاون في أي شــيء ميس أمنه، 
وعليه وجهنا قوة خاصة من أبطال 
وزارة الداخليــة بإلقاء القبض على 
)نور زهير جاســم( في مطار بغداد 
املغادرة خارج  أثناء محاولته  الدولي 

البالد بطائرة خاصة".
التواصل  وتداول نشطاء عبر مواقع 
فيديو،  ومقاطع  صــور  االجتماعي، 
ترصد حلظة توقيف املتهم واملعروف 
أيضا باسم "نور املظفر"، في مطار 
الهروب خارج  بغداد، قبل محاولــة 

البالد.

اكد مثول هيثم الجبوري امام القضاء.. قاضي محكمة تحقيق النزاهة:

كل المتهمين في ملف األمانات متواجد في العراق 

اغلب األموال المسروقة من االمانات الضريبية
ما زالت داخل البالد ووضعت اليد عليها

خاص - الصباح الجديد:
كشــفت أطــراف داخــل اإلطار 
عن  الثالثــاء،  امس  التنســيقي، 
اتفاق بعودة مناصب نواب رئيسي 
بن  وتقاسمها  والوزراء  اجلمهورية 
الكتــل، متوقعة تقــدمي املكلف 
بتشــكيل احلكومة محمد شياع 
إلى  رســمياً  طلبــاً  الســوداني 
مجلس النواب لعقد جلسة منح 

الثقة خالل الساعات املقبلة.
وقــال عضو ائتالف دولــة القانون 
إلى  تصريح  فــي  الركابــي،  وائل 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "الكتــل 
السياســية اتفقت على املناصب 
منذ  مت حجبها  التي  الدســتورية 

عام 2014".
املناصب  أن "تلك  الركابــي،  وتابع 
هي نواب رئيــس اجلمهورية ونواب 
الوزراء، بواقع نائبن  رئيس مجلس 

أو ثالثة لكل رئاسة".
ستوزع  املناصب  "هذه  أن  وأوضح، 
الرئاسة،  بحســب  املكونات  على 
بكون رئيــس اجلمهورية كردي فأن 
نوابــه ســيكونون من الشــيعة 

والســنة، وكــذا احلال بالنســبة 
ملنصب رئيس مجلس الوزراء الذي 
هو مــن حصة املكون الشــيعي، 
فأن نوابه ســيكونون من املكونات 

األخرى".
وبن الركابي، أن "املكلف بتشكيل 

السوداني  شياع  محمد  احلكومة 
الكتل  مــع  مباحثاتــه  يواصــل 
السياســية، ولــن يتعــرض إلى 
االبتزاز السياســي بكونه صاحب 

مشروع ينبغي أن ينجح".
وبــن، أن "بدايــة جنــاح حكومة 

باختيــاره  تكــون  الســوداني 
لكابينته، فال أتوقع أن يطرح اسماً 

عليه إشكاليات وخالفات".
"املكلــف  أن  الركابــي،  وأكــد 
بتشــكيل احلكومــة كان جاهزاً 
الســبت  يــوم  وزارة   15 لتمريــر 

املاضي، لكنه يريد إكمال أكبر قدر 
من احلقائب ولعلــه يريد أن تكون 
الكابينة كاملــة حتى يكون أمام 

انطالقة حقيقية".
إكمال  بصدد  "السوداني  أن  ويرى، 
املرشحن خالل يومن كأكثر تقدير 
ألنه يريد أن تتشكل حكومة قوية 

قادرة على حتمل األعباء".
وانتهى الركابي، إلى أن "السوداني 
ســيطلب خالل الساعات املقبلة 
في موعد ال يتجــاوز يوم اخلميس 

حتديد عقد جلسة منح الثقة".
من جانبه، ذكر عضو حتالف الفتح 
إلى  تصريح  في  البطيخ،  غضنفر 
"الصباح اجلديد"، أن "الســوداني 
يطمح بتشكيل حكومة ائتالفية 
السياسية  الكتل  مبشاركة  قوية 

حتى حتظى بدعم البرملان".
وأضاف البطيــخ، أن "التفاهمات 
السياســية مستمرة  الكتل  بن 
من أجل ان حتصل كل واحدة منها 
على  االنتخابي  استحقاقها  على 

وفق نظام النقاط".
ويتفق مع الركابي، بأن "السوداني 

املقبلة  الســاعات  خالل  سيقدم 
طلبــاً إلى البرملان مــن أجل عقد 

جلسة منح الثقة".
ويتوقــع البطيــخ، ان "حكومــة 
الســوداني ستباشــر مهامهــا 
الكاملة  بصالحياتها  الدستورية 
األســبوع املقبل بعد االتفاق على 

كامل تفاصيل املنهاج الوزاري".
ويرجــح، أن "تعقد جلســة منح 
وال تشهد  الثقة بسالسة كبيرة، 
الكتل  مــن  الســيما  اعتراضات 
في  املشاركة  الكبيرة  السياسية 

حتالف إدارة الدولة".
"اخلالفات  أن  إلى  البطيخ،  وانتهى 
املتبقية قليلة جداً مع وجود ثقة 
كبيرة باملكلف بتشكيل احلكومة 
على أســاس أن املرحلــة املقبلة 
حتتاج إلى بعض التنازالت من اجل 

حتقيق املصلحة العامة".
وبحسب التسريبات اإلعالمية فأن 
القوى الشيعية سوف حتصل على 
12 وزارة، مقابل 6 وزارات للسنة و4 
للكرد فيما ستمنح وزارة أو اثنتان 

إلى االقليات.

اتفاق سياسي على عودة مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء
اإلطار: السوداني سيقدم طلبًا لعقد جلسة منح الثقة خالل الساعات المقبلة

تقريـر

مسؤول ملف مخيم الهول:

بغداد - الصباح الجديد:
الــوزراء  مجلس  رئيــس  أكد 
شــياع  محمــد  املكلــف 
الســوداني، اليــوم الثالثــاء، 
أن احلفــاظ علــى األمــن هو 
الدعامة األساسية ألي إصالح 

اقتصادي.
وذكر بيــان للمكتب اإلعالمي 
لرئيس مجلس الوزراء املكلف، 
تلّقته وكالــة األنباء العراقية 
)واع(، أن" الســوداني استقبل 
الواليــات املتحــدة  ســفيرة 

األمريكيــة لدى العــراق آلينا 
قوات  وقائــد  رومانوســكي، 
اجلنــرال  الدولــي  التحالــف 
املرافق  والوفد  ماثيو مكفارلن 

لهما".
اللقـاء  أن"  البيـــان،  وأضـاف 
التعـاون  استمـــرار  بحـــث 
بــن  األمنـــي  والتنسيـــق 
مجـــال  فـــي  البلديــــن 
محاربـــة اإلرهاب ضمن إطار 
يحفظ  ومبا  والتدريب،  املشورة 
ســيادة العراق ويســاعد في 

تنمية قــدرات القوات األمنية 
العراقية".

أن  السودانـــي  وأكـــد 
"احلفـــاظ علــى األمــن هو 
ألي  األساســية  الدعامـــة 
عن  وأعرب  اقتصــادي،  إصالح 
املقبلـــة  رغبـــة احلكومــة 
مـع  العالقـــة  تعزيـــز  فـي 
األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 
باإلضافـــة الـــى التعـــاون 
اجلوانـــب  لتشمل  األمنـــي، 
والثقافيــة  االقتصاديـــة 

والعلميـة وغيرهـا".
من جانبها، جددت الســفيرة 
األمريكيــة والوفــد املرافــق 
بالدهـــا  حكومة  دعــم  لها، 
للحكومة العراقيـة اجلديـدة، 
أطر  توســيع  إلى  وتطلعهــا 
التعــاون الثنائي مــع العراق، 
فيمــا قدم اجلنــرال مكفارلن 
العسكري  التعاون  عن  إيجازاً 
أهمية  وأكــد  العــراق،  مــع 
بن  املوثوقة  الشــراكة  تعزيز 

اجلانبن".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفاد مستشار الشؤون الستراتيجية 
القومي  األمــن  فــي مستشــارية 
ومسؤول ملف مخيم الهول سعيد 
اجلياشي امس الثالثاء بنقل أكثر من 
900 عائلة عراقية من مخيم الهول 
السوري إلى العراق منذ شهر أيار من 

عام 2021 وحلد اآلن. 
وقال اجلياشــي خالل منتــدى إعادة 

دمج اجملتمعات، الذي عقد في أربيل، 
للنســاء  حصراً  كانت  "العملية  إن 
واألطفــال، ومت تأهيــل أكثر من 500 
عائلة منها، وأعيد ادماجها في ست 
محافظات فــي مناطقهم األصلية 

في قبول مجتمعي إيجابي". 
وبحسب اجلياشــي فإن "الكثير من 
هذه العوائــل انخرطوا بوظائف في 
اجملتمــع، ومنهم من دخل الدراســة 

اضافة الى دخول آخرين سوق العمل 
كل حسب امكانياته"، متهماً بعض 
املنظمات بـ"ارباك الوضع بنشــرها 
قصــص غيــر موجــودة وال وجــود 

ملصدرها احلقيقي". 
وفقاً ملســؤولن رســمين فإن عدد 
 30 يبلغ  الهول  العراقين في مخيم 
ألفاً من أصــل 60 ألفاً هم مجموع 
ســكان اخمليم، ومن املقــرر إعادتهم 

جميعاً إلى العراق. 
اجلياشــي أوضح أن "العملية جاءت 
بزيارة  بعد تشــكيل جلــان قامــت 
التحقق  على  والعمل  الهول  مخيم 
والتأكد  لالجئــن،  البيانات  وجمــع 
من هوياتهــم العراقيــة، باإلضافة 
أمنياً  التدقيــق في ملفاتهــم  إلى 
واســتخباراتياً وقضائياً والتي قامت 

بها قيادة العمليات املشتركة".

السوداني: األمن الدعامة األساسية ألي إصالح اقتصادي
 أكثر من 900 عائلة نقلت الى البالد منذ آيار 2021

واندمجت كلها مجتمعيا

بغداد - الصباح الجديد:
التربيــة امــس  وزارة  حــددت 
الثاني املقبل  الثالثاء، تشــرين 
موعداً لتسليم املناهج بشكل 

كامل للطلبة. 
نقلته  بيان  فــي  الوزارة  وقالت 
إن  )واع(،  العراقية  األنباء  وكالة 
"طباعة الكتب يكون حصرا في 
العــراق، مبينة انه" مت االعتماد 
على الكتب املسترجعة بسبب 

غياب املوازنة لهذا العام".
وأضافت، أن "قرار مجلس الوزراء 
خالل األشــهر القريبة املاضية 
بالتصويت  املوضــوع  تــدارك 
تخصيصــات  إعطــاء  علــى 

بســيطة لــوزارة التربية فيما 
الكتب  طباعة  موضوع  يخص 

املدرسية". 
باشرت  الوزارة  أن"  إلى  وأشارت 
بشــكل عاجــل بالتعاقد مع 
املطابــع احلكومية التي ذكرت 
التبوغ  مثل مطبعة  القرار  في 
املقدســة  العتبات  ومطابــع 
اإلعــالم  شــبكة  ومطبعــة 
النهرين  ومطبعــة  العراقــي 
لسد النقص احلاصل في بعض 
العناويــن املدرســية نتيجــة 
مؤكدة  الطلبــة"،  أعداد  زيادة 
أنه "ســيتم توزيعها في شهر 

تشرين الثاني القادم".

التربية تعد بتسليم كامل 
المناهج الدراسية في الشهر 

المقبل

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلــن املتحــدث باســم وزارة 
التخطيط أن التعداد التجريبي 
أن يشــمل  املقــرر  للســكان، 
متهيداً  العراق  مـــن  مناطـــق 
العام للســكان  التعداد  إلجراء 
فــي الربــع األخير من الســنة 
2023 ســيتأخر حتى  املقبلــة 
نهاية العام احلالي أو بداية العام 

املقبل.
وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
الهنداوي  عبدالزهرة  التخطيط 
امس  صحفية  تصريحــات  في 
الثالثاء إنــه نتيجة لعدم توفير 
الوزارة على  امليزانية وعدم قدرة 
ســيتأخر  املســتلزمات،  تأمني 
التجريبــي  التعــداد  إجــراء 
للسكان إلى نهاية العام احلالي، 
أو بداية العـــام املقبـل  2023 ، 
مشيراً إلى أن التعداد التجريبي 
القرى  ســيجرى في عدد مــن 

ومراكز املدن.
وزارة  ان  املتحــدث  واضــاف 
مبلغ  بتأمني  تطالب  التخطيط 
120 مليار دينــار إلجراء التعداد 
العام للســكان في حني لم جتر 
العامة  املوازنة  علــى  املصادقة 
عــدم  نتيجــة   2022 لســنة 
 ، اجلديدة  احلكومــة  تشــكيل 
وكشــف عن أن من املقرر إجراء 
العراق  لســكان  العام  التعداد 
في الربع األخير من العام املقبل 

.2023
وفي أيار من العام احلالي، أعلنت 
وزارة التخطيط أن تعداداً جتريبياً 
لسكان العراق سيجرى في شهر 
تشرين الثاني 2022 ، فيما قررت 
العام  التعداد  في السابق إجراء 
 ،2020 العام  العراق في  لسكان 
لكن تفشي وباء كوفيد19- أدى 
الســكاني  التعداد  تأجيل  إلى 

إلــى العــام 2021، ولعدم توفر 
إجراء  تأجيل  مت  املطلوبة  املوازنة 
التعــداد الســكاني إلى 2022، 
املوازنة  قانــون  إصــدار  ولعدم 
تعطل   2022 لســنة  العامــة 

إجراء التعداد.
وكانــت وزارة التخطيط اعلنت 
فــي كانــون الثانــي املاضــي 
العراق  تقديــرات عدد ســكان 
للعــام 2021  ، مشــيرة إلى أن 
نســمة،   41190658 بلغ  العدد 
الذكور،  مــن   20810479 بواقع 
مجموع  مــن   51% يشــكلون 

اإلنـــاث  وعـــدد  الســكان، 
يشــكلن  نســمة،   20380179

%49 من السكان.
أن تقديرات  الــوزارة،  وأضافــت 
عدد ســكان املناطــق احلضرية 
للعراق بلغ 28779201 نســمة، 
وبنســبة مقدارهــا %69.9 من 
مجمــوع ســكان العــراق. أما 
ســكان املناطــق الريفية، فقد 
بلغ عددهم 12411457 نســمة 
بنســبة %30.1 مــن مجمــوع 

سكان العراق.
املتبــع فــي احلكومــات  وكان 

الدولة  العراقية منذ تشــكيل 
للسكان  تعداد  إجراء  العراقية، 
كل عشر سنوات، فشهد البلد 
عمليات تعداد عام للسكان في 
 ،1947  ،1934  ،1927 الســنوات 
.1997 ،1987 ،1977 ،1967 ،1957

وبعــد 2003، وعلــى الرغم من 
ومكونــات  هنــاك جهــات  أن 
أبرز شــروطها  عراقية كان من 
عند تشــكيل احلكومة اجلديدة 
إجــراء التعداد الســكاني، فإن 
أي حكومة لم تســتطع إجراء 
ويُجهض  يؤجل  التعداد، وظــل 

إجرائه ألســباب مختلفة،  قرار 
البرملانية  املقاعــد  منها عــدد 
وتوزيعها  احملافظــات  لبعــض 
ومقدار حصــص احملافظات من 
املوازنــة، فهــذه املعلومات لم 
تتغير وبقيت على ما هي عليه 
صراعات  كذلــك   ،2003 منــذ 
مناطق  على  والزعامــة  النفوذ 
املعوقات  عــن  فضــالً  معينة، 
والبشــرية  واإلداريــة  الفنيــة 
تُســهم  التــي  للحكومــة 
سكانـي  تعـــداد  إجـــراء  في 

مضبوط.

الســكاني  التعداد  يعد  وبينما 
فرصة لتثبيت االســتقرار وحل 
املشــكالت، إضافة إلى أهميته 
الكبيــرة للدولة للحصول على 
دقيقة  وتفاصيــل  معلومــات 
تُســهم فــي وضــع اخلطــط 
املســتقبلية التي تتناسب مع 
النمو السكاني وحركة السكان 
والوالدات  األعمــار  ومتوســط 
من  كثيراً  فــإن  الثروات.  وتوزيع 
السياســيني ينظرون إليه على 
أنه مشكلة يجب االبتعاد عنها 

قدر اإلمكان.

»التخطيط« تعلن تأجيل التعداد التجريبي لسكان 
العراق الى نهاية العام الحالي او مطلع المقبل 

لعدم توفير الميزانية وعدم قدرة الوزارة على تأمين المستلزمات

األربعاء 26 تشرين األول 2022 العدد )5000(

Wed. 26 Oct. 2022 issue )5000(

 احمد عبد الصاحب كريم 
قامت اللجنة العلمية في معهد الصحة العالي 
الكاظمية مبناقشــة عناوين بحوث تخرج طالب و 
طالبات املرحلة الثانية القسام )التخدير ، التمريض 

، القبالة و التوليد( 
وبينــت عميد معهد الصحــة العالي الكاظمية 
الدكتور سندس حســني علي  مت تشكيل اللجان 
العلميــة بحضــور املعــاون العلمــي الدكتــور 
)مصطفى فليح( األساتذة و التدريسني من حملة 

الشهادات العليا.

األنبار ـ الصباح الجديد: 
اعلــن مدير دائرة بلدية جبــة مبحافظة االنبار فطري 
العبيــدي امــس الثالثاء عــن توجه العشــرات من 
الفالحني لزراعة مســاحات واســعة مــن االراضي 
النعاش الزراعة الدميية بفضــل هطول امطار غزيرة 
على املناطق الغربية. وقــال العبيدي في تصريحات 
صحفيــة ان “هنالك توقعات تشــير الــى انتعاش 
الزراعة الدمييــة في املناطق الغربيــة بعد تعرضها 
المطار غزيرة ما شجع العشــرات من الفالحني الى 
التوجه الى املناطق الغربية لزراعة مســاحات كبيرة 
مــن اراضيهم مبحصولــي احلنطة والشــعير حيث 
اهملت هذه االراضي خالل املوســم احلالي بعد قيام 
وزارتي املوارد املائيــة والزراعة بتحديد احلصص املائية 
للمزارعني فضــال عن قيــام وزارة الزراعــة بتحديد 
املســاحات الزراعية للمحافظة “. واضاف ان” هطول 
االمطار الغزيرة بحســب توقعات االنواء اجلوية سوف 
يســهم في انتعاش الزراعة الدميية التي تعتمد على 
ميــاه االمطار ، مبينا ان” توجه الفالحني الســتغالل 
اراضيهم الزراعيــة جاءت بعد ســاعات من هطول 
امطار غزيــرة على قضاء الرطبــة ومناطق خرى من 
مدن االنبار الغربية ، مؤكــدا انتعاش الزراعة الدميية 
في املناطق الغربية سوف يساهم في االرتقاء بالواقع 
الزراعي الذي مير بأســوء حاالته ألسباب بات معروفة 

لدى اجلميع “. 

صحة الكرخ تناقش عناوين
بحوث تخرج طلبة المعهد 

االنبار تتوجه النعاش الزراعة 
»الديمية« بعد هطول االمطار

تطالب وزارة التخطيط 
بتأمين مبلغ 120 

مليار دينار إلجراء 
التعداد العام للسكان 

في حين لم تجر 
المصادقة على 

الموازنة العامة لسنة 
2022 نتيجة عدم 

تشكيل الحكومة 
الجديدة

احدى اسواق بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
باتت الشــوارع الرئيســة في 
من  تخلــو  تــكاد  ال  بغــداد، 
االزدحامات طيلة أيام األسبوع 
، ســيما بعــد دوام املــدارس 
تنجز  لــم  فيما  واجلامعــات، 
تقدٍم  أي  املتواليــة  احلكومات 
علــى مســتوى اســتحداث 
للطرق او االســتعانة بوسائل 

نقل متطورة.
العراقيون  يعيشــها  ساعات 
كل يوم في الشــوارع ، سيما 
بغداد بســبب أزمــة مزمنة، 
فمــع توّجــه املوظفــني إلى 
الدوائر واملؤسسات احلكومية، 
والطلبة إلى الكلّيات واملعاهد 
الشــوارع  تشــهد  واملدارس، 
حوادث  تقابله  مرورياً،  اختناقاً 
يومية،  تكــون  تــكاد  ســير 
ألســباب تعــددت مــا بــني 
وتقصير  مروريــة  مخالفــات 

جهات معنية.
اجلهــات احلكومية تكشــف 
بني احلني واالخر عن مشــاريع 
وخطط من شــأنها حّل أزمة 
شــروط  وســط  االختناقات، 
شــددت على حتقيقها إلنهاء 
ان  الى  مشــيرة  امللــف،  هذا 
بغــداد تعاني مــن الزحامات 
املرورية منذ ســنوات ألنها لم 

وال  للطرق  تشــهد توســعة 
مجسرات تفي بالغرض فضال 
عن عشوائية كبيرة في دخول 
إذ وصل  البالد  الســيارات إلى 
إلــى مليون وســبعمئة ألف 

مركبة.
ويعــزو اخــرون الــى ان أزمة 
االختناقــات ســببها غيــاب 
والثقافة  اجلديــدة  املشــاريع 

املروريــة لــدى املواطنني التي 
وكثرة  الزحامــات  الــى  تؤدي 
إذ تســجل  املرورية،  احلــوادث 
بســبب  اخملالفات  من  العديد 

عدم االلتزام بقواعد السير.
أّمــا دائــرة الطرق واجلســور 
فــي وزارة اإلعمار واإلســكان 
والبلديــات تؤّكد أّن أســباب 
الزحامات متعّددة أّولها التزايد 
الكبيــر في اعداد الســّيارات 
إضافة إلى غياب النقل العام، 
اذ يعتمــد املواطنون بنســبة 
اخلاص،  النقل  على  باملئة  مئة 
وهــذا يشــّكل أزمــة كبيرة، 
فيمــا حملــت أمانــة بغداد 
واجملسرات  الطرق  مســؤولّية 
املقابل،  فــي  العاصمة.  فــي 
مترو  تنفيذ مشــروع  يبقــى 
بغداد متوقفا بــني النقل من 
من  واالمانة  واحملافظــة  جهة 

جهة اخرى .

الزحام الخانق في بغداد ..
معاناة يومية تنتظر الحلول  

عامر عبد العزيز 
واصــل املهنــدس عــادل خضير 
الشــركة  عام  مدير  املســعودي 
مناقشــة  احلبوب  لتجارة  العامة 
املوازنــة التخطيطية لعام ٢٠٢٣ 
والتــي أعدهــا القســم املالــي 
بحضــور معاوني املديــر العام و 
مــدراء األقســام ومدير شــعبة 

امليزانية . 
ومت اســتعراض جــداول مقارنــة 
 ٢٠٢٢ و   ٢٠٢١ األعــوام  ملوازنــات 
وفق ارقام الدليل احملاسبي  وصوال 
ملوازنــه متكاملــه تلبــي اهداف 

الشركة . 
التخطيطية  املوازنــة  وشــملت 

كلف العاملني  واملتظمنه الرواتب 
النقدية و مخصصات الشهادة و 
مخصصات املنصب و مخصصات 
عائليــة و مخصصــات مهنية و 
فنية و اجور الســاعات االضافية 
و  التعويضيــة  التخصصــات  و 

املكافآت التشجيعية و غيرها . 
املوازنــة  مناقشــة  ومت  كمــا 
التخطيطة للمستلزمات اخلدمية 
لسنه ٢٠٢٣ والتي شملت خدمات 
الصيانه للمباني اخلدمية وصيانة 
وســائط  وصيانة  واملعدات  اآلالت 
نقل الركاب  وصيانة وسائط نقل 
البضائــع ، كما وشــملت صيانة 
اجهزت التكييف والتبريد و صيانة 

احلاسبات اإللكترونية و وغيرها من 
احلاســبات و صيانة ادوات وأجهزة 

مكاتب . 
كما وشملت املستلزمات اخلدمية 
و وطبع وضيافه ومصاريف  دعاية 
ونقــل  االحتفــاالت  و  املعــارض 
الغراض  وااليفاد  اتصاالت  و  وايفاد 
الدراســة و االيفــاد  التدريــب و 

الغراض النشاط  ، 
وشــملت املوازنــة التخطيطــة 

لقيمة املشتريات بغرض البيع .
التخطيطة  املوازنــة  وتضمنــت 
حلســاب  و  االندثــارات  حلســاب 
املصرفــات التحويليــة، املوازنــة 
التخطيطة شملت كذاك حساب 

الــى جدول  اضافــة   ، اإليــرادات 
باملشــتريات واملبيعــات اخملططة 
تقديرات  وشــملت   ٢٠٢٣ لعــام 
املشــتريات ملادتي احلمطة احمللية 
والشلب ٢٠٢٣،  الى جانب حساب 
املبيعات احلنطة الغراض البطاقة 
التموينية والــرز الغراض البطاقة 

التموينية .
وكان القســم املالي كان قد وجه 
األقســام ذات العالقة باستعراض 
بعملهم  اخلاصــه  االحتياجــات 
من اجل تأمينهــا وتضمينها في 
املوازنة ، السيما أقسام الهندسي 
و السيطرة النوعية و االستيراد و 

اخملازن  . 

علي شحونه الكعبي:
 ذكر املكتب االعالمــي للمديرية 
العامــة للماء عن تواصل ســير 
القيارة  االعمال في مشــروع ماء 
وبصــورة جيــدة ومســتمرة في 
مواقعــه  مع ارتفاع نســب اجناز 
املشروع والتي وصلت الى 87,29% 
اجاز فعلي حســب ســير العمل 
من قبــل دائرة املهنــدس املقيم، 
حيث حققت  املالكات الهندسية 
والفنيــة من اكمــال صب قاعدة 
اخلزان العالي ملشــروع ماء القيارة 

وبكمية 1060متر مكعب 
بــدأت عملية  كونكريــت حيث  
الصب عند اخلامســة فجرأ وملدة 

١٢ســاعة فضــال عن اســتمرار 
االخرى   املشروع  مواقع  في  العمل 
الطاقة  بنايــة  فــي  وخصوصــا 

ومبساحة 483م2 
يذكر ان مشروع ماء القيارة صمم 
٣٠٠٠م٣  تبلــغ  انتاجية  بطاقــة 
املديرية  اشــراف  ومن  بالســاعة 
العامة للماء وتنفيذ شركة عثمان 
قادر احمد  للمقاوالت ومبســاحة 
تبلغ ٤٢ دومن, يســهم املشروع في 
ســد حاجة املواطنني في منطقة 
القيارة والشوره وتل عبطة والقرى 
اجملاورة  وبواقع ١٥٠ الف نسمة في 
احملافظة  واجلهة املســتفيدة هي 

مديرية ماء محافظة نينوى. 

تجارة الحبوب تواصل مناقشة الموازنة التخطيطة لعام 2023 

بنسبة انجاز فعلي بلغت 87,29%

مديرية الماء تواصل االشراف على سير االعمال
في مشروع ماء القيارة في نينوى 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت املنظمة الدوليــة للهجرة، أن 
اليمن استقبل أكثر من 42 ألف مهاجر 

إفريقي، منذ بداية العام 2022.
وقالت املنظمة التابعة لألمم املتحدة في 
بيان: “وصل 42 ألفا و70 مهاجرا إفريقيا 

إلى اليمن، منذ بداية العام احلالي”.
وأوضح البيان أن 92 باملئة من املهاجرين 
هم مــن اإلثيوبيــن فيمــا البقية من 

الصومال.
وأشــار البيــان إلــى أن “الوضــع على 
طول املناطــق احلدودية لليمــن ال يزال 
محفوفا باخملاطر مع استمرار اإلبالغ عن 

االنتهاكات املرتكبة ضد املهاجرين”.
ويعــد اليمن وجهــة ملهاجرين من دول 
القــرن اإلفريقــي، ســيما الصومــال 
وإثيوبيــا، حيــث يقطــع اآلالف منهم 
باخملاطر،  محفوفــة  طويلة  مســافات 
وغالبا ما يتخذون اليمن طريق عبور نحو 

دول أخرى.

وصول أكثر من 42 
ألف مهاجر إفريقي إلى 
اليمن منذ بداية 2022

الصباح الجديد - متابعة:
نقلت صحيفة “وول ســتريت جورنال” 
)Wall Street Journal( األميركية عن 
وزير اخلارجية الســعودي األمير فيصل 
بن فرحان، نفيه أن يكــون ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان قد 
ســخر من الرئيس األميركي جو بايدن 
في حوارات خاصة، أو أن يكون قد أخبر 
مساعديه أنه لم يكن معجبا به وأنه 
يفضل الرئيس الســابق دونالد ترامب 

عليه.
وأوردت “وول ســتريت جورنال” نقال عن 
وزير اخلارجية السعودي قوله إن املزاعم 
التي قدمتها مصــادر مجهولة عارية 
من الصحة متاما، وإن قادة الســعودية 
األميركين  للرؤســاء  االحترام  يكنون 
إلى أقصــى حد بناء على إميان اململكة 
قائمــة على  بأهميــة وجــود عالقة 

االحترام املتبادل.
انتقــدت  األميركيــة  اإلدارة  وكانــت 
األسبوع املاضي قرار تكتل “أوبك بلس” 
)OPEC Plus( خفــض إنتــاج النفط، 
وقــال وزير اخلارجيــة األميركي أنتوني 
بلينكن -فــي مقابلــة تلفزيونية- إن 
“قرار السعودية وأوبك بلس تسبب في 
ارتفاع أسعار النفط”، وإنه قرار “يصب 
في جيب الرئيس الروسي فالدميير بوتن 

ويساعد في زيادة متويله”.
وقــد رفضت الســعودية التصريحات 
التي تضمنــت وصف قرار “أوبك بلس” 
خفض اإلنتاج بأنه انحياز من اململكة 
في صراعات دولية، وذلك بعد اعتراض 

الواليــات املتحدة على خفــض إنتاج 
النفط األسبوع املاضي.

وقالت اخلارجية السعودية إن الرياض ال 
تقبل اإلمالءات، وترفض مساعي حتوير 
أهدافها حلمايــة االقتصاد العاملي من 

تقلبات أسعار النفط.
ســتريت  “وول  صحيفة  أوردت  وكانت 
جورنال” نقــال عما أســمتها مصادر 
ســعودية، أن ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان يسخر في حواراته 

اخلاصة من الرئيس األمريكي جو بايدن 
وزالته ويشكك في قدراته العقلية.

تقرير  األمريكية في  وقالت الصحيفة 
نشــر أمــس االول االثنن، إنــه وفقا 
ألشــخاص داخل احلكومة السعودية، 
فإن األمير محمد أبلغ مستشارين بأنه 
لم يتأثر بالسيد بايدن منذ أن كان نائبا 
للرئيس األمريكــي، وأنه يفضل كثيرا 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
قال  بايــدن  بأن  الصحيفــة  وذّكــرت 

 2020 عــام  االنتخابية  أثناء حملتــه 
إنه يرى “القليل جــدا من قيمة املردود 
االجتماعــي في احلكومــة احلالية في 
وأنه  الســعودية”،  العربيــة  اململكة 
رفض التحدث إلى األمير محمد ألكثر 
من عام، وعندما التقيا أخيرا في جدة 
في يوليو، شعر املسؤولون السعوديون 
احلاضــرون بأن بايــدن “ال يريد أن يكون 
هناك”، وأنه لم يكن مهتما مبناقشات 
السعودية،  املصادر  حسب  السياسة، 

بينمــا قــال مســؤولون أمريكيون إن 
بايدن “كرس وقتــا وجهدا كبيرين” في 

االجتماعات.
بايدن  محاولة  إلى  الصحيفة  وأشارت 
واألمير محمد لبناء عالقة شــخصية 
أثناء زيارة الرئيــس األمريكي إلى جدة 
في يوليو، “لكن أشــخاصا قريبن من 
احملادثات قالــوا إن الرئيس أغضب ولي 
العهد مــن خالل إثــارة قضايا حقوق 
اإلنســان على الفور، مبا في ذلك مقتل 

الصحفي السعودي جمال خاشقجي 
عام 2018.”

ووفقــا للصحيفــة، فــإن العوامــل 
كانت  واالقتصاديــة  اجليوسياســية 
تدق أســافن في العالقــة بن أمريكا 
والســعودية منذ سنوات، لكن العداء 
بن بايدن واألميــر محمد فاقم التوتر، 
ومن املرجــح أن تصبح األمــور “أكثر 

فوضوية”.
وقال آرون ميللر، الدبلوماسي األمريكي 
اخملضرم في الشرق األوسط الذي يعمل 
اآلن في مؤسســة كارنيغي للســالم 
سلســلة  كانت  ما  “نــادرا  الدولــي: 
املتصورة  واإلهانات  احملطمة  التوقعات 
أكبر ممــا هي عليــه اآلن”، مضيفا أنه 
“ال توجد ثقة تقريبا وال احترام متبادل 

على اإلطالق” بن واشنطن والرياض.
ويعرب مسؤولون سعوديون عن مشاعر 
اإلحبــاط إزاء حقيقــة أن العالقة مع 
أمريكا ال تــزال تُنظر إليها من منظور 
ضيق لـ”النفط واألمــن”، في حن يرى 
أنها  الفترة املقبلة على  األمير محمد 
الفــرص األخيرة للمملكة  واحدة من 

“جلني األرباح من مواردها الطبيعية”.
وفي وقت ســابق من الشــهر احلالي، 
حّمــل الرئيــس األميركي جــو بايدن 
ارتفاع  مســؤولية  والسعودية  روسيا 
أســعار النفط، وقال مســؤولون في 
إدارته إنه سيعيد تقييم عالقات بالده 
مع اململكــة، في حن نفــت الرياض 
تعّمــد اإلضرار بالواليــات املتحدة من 

خالل قرار أوبك بلس خفض اإلنتاج.

الخارجية السعودية تنفي استهانة ولي العهد 
بن سلمان بالرئيس األميركي وسخريته منه

وول ستريت جورنال فندت بنفسها مزاعمها..

الصباح الجديدـ  وكاالت:
قبــل تعيينــه زعيمــا حلزب 
يصبح  أن  وقبــل  احملافظــن، 
رئيســا لــوزراء بريطانيا، دعا 
الــوزراء  لرئاســة  املرشــح 
آنــذاك ريشــي  البريطانيــة 
احلرس  تصنيف  إلى  ســوناك 
منظمــة  اإليرانــي  الثــوري 

إرهابيــة، بعــد الهجوم على 
أصل  من  البريطاني  الكاتــب 
هنــدي ســلمان رشــدي في 
نيويورك مؤخرا، كما تســاءل 
عن جدوى الصفقــة النووية، 
العقوبات  تشــديد  إلى  داعيا 

على طهران.
وقــال ســوناك فــي تصريح 

 The “تليغــراف”  لصحيفــة 
Telegraph إن لنــدن يجب أن 
تصنف احلــرس الثوري اإليراني 

منظمة إرهابية.
قال  النووية  الصفقــة  وحول 
ســوناك: “نحن بحاجة ماسة 
إلــى صفقــة نوويــة جديدة 
ومعززة وعقوبات أكثر صرامة، 

نتمكن مــن حتقيق  لــم  وإذا 
نتائــج، فعلينــا أن نبــدأ في 
التســاؤل عما إذا كانت خطة 
العمل الشاملة املشتركة قد 

وصلت إلى طريق مسدود”.
الوحشــي  “الهجوم  أن  وتابع 
ســلمان  على  بالســكاكن 
مبثابة  يكون  أن  يجب  رشــدي 

جرس إنــذار للغرب، ورد الفعل 
اإليرانــي على الهجــوم يعزز 
ضرورة فرض حظر على احلرس 

الثوري اإليراني”.
توليــه منصــب  بعــد  واآلن 
رئيس الــوزراء، هل ينفذ وعده 
ضــد النظــام اإليرانــي الذي 
وغير  مفصلية  حلظات  يواجه 

مسبوقة منذ توليه السلطة 
قبل أكثر 43 عاًما؟

وأكد رئيــس الوزراء البريطاني 
اجلديــد ريشــي ســوناك، أن 
اململكــة املتحــدة حتتاج إلى 

االستقرار والوحدة.
وقــال فــي كلمــة متلفــزة 
اقتصاديــة  أزمــة  “نواجــه 

عميقة ونحتاج إلى االستقرار 
والوحــدة”. وأضاف “أتعهد بأن 

أخدم بنزاهة وتواضع”.
وقبل ذلــك بقليــل، أكد في 
احملافظن  حزب  ألعضاء  كلمة 
في وقت سابق اليوم، أن اختيار 
على  معتمداً  يكون  لن  الوزراء 
األســماء بل النهج، مبيناً أنه 

ســيركز على السياســات ال 
الشخصيات.

كما قــال “لدينا فرصة واحدة 
وحدتنا”،  واســتعادة  لإلصالح 
احلزب  أجنحة  “كل  مضيفــاً: 
ســتكون ممثلة في احلكومة”، 
مؤكــداً أن حتقيق االســتقرار 

االقتصادي أولوية حكومته.

هل يبقى سوناك على اتهام إيران والحرس الثوري باإلرهاب؟
بعد تكليفه برئاسة وزراء بريطانيا..
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متابعة ـ الصباح الجديد:
كشفت السلطات األميركية، 
عــن اتهامات بحــق ضابطي 
تشــمل  صينين  مخابــرات 
"محاولة تخريب حتقيق جنائي 
بخصــوص شــركة اتصاالت 
مقرها الصن"، وهي واحدة من 
مدير  قال  ثالث قضايا جديدة، 
مكتب التحقيقات الفيدرالي، 
أن  إنها تظهر  راي،  كريستوفر 
والغش  "الكذب  بكن حتــاول 
طريقها  لشــق  والســرقة" 
للحصول على ميزة تنافسية 

في التكنولوجيا.
وزارة  قالــت  اجملمــوع،  وفــي 
التحقيق  إن  األميركية  العدل 
شمل 10 أفراد، بينهم ضباط 
مخابرات صينين أو مسؤولون 
حكوميــون متورطــون فــي 

سلوك إجرامي.
إثارة  األكثــر  القضيــة  وفي 
للقلق، اتهمــت الوزارة رجلن 
بالعمل نيابة عن بكن لرشوة 
مســؤول إنفاذ قانون أميركي 
األسرار حول محاكمة  لتبادل 
صينية  لشــركة  مســتمرة 

كبرى.
وفي حن لم يحدد املسؤولون 
هوية الشركة، نقلت صحيفة 
واشنطن بوست عن أشخاص 
على  "مطلعون  إنهــم  قالت 
األمر" إن الشــركة هي هواوي 
تكنولوجيــز، وهــي شــركة 
عمالقــة  عامليــة  اتصــاالت 
اســتمرت  معركة  تخــوض 
املتحدة  الواليات  مع  لسنوات 
التجاريــة  األســرار  بشــأن 
والعقوبــات ومخــاوف األمن 

القومي.
وقال مسؤولون إنه بدون علم 

املتهمن،  الصينين  العميلن 
فإن مســؤول إنفــاذ القانون 
الــذي اعتقــدا أنهمــا جنحا 
فــي رشــوته كان يعمل في 
الواقع كعميل مزدوج لصالح 
احلكومــة األميركية، ويجمع 
بهما،  املشــتبه  ضــد  األدلة 
ويزودهمــا بتفاصيــل ووثائق 

كاذبة لكسب ثقتهما.
مكتــب  مديــر  وشــكر 
املزدوج  العميل  التحقيقــات 
اجملهــول الهوية علــى عمله 

الدقيق لبناء القضية.
عمالء  نوظــف  "نحن  وقــال 
في  متكرر  بشــكل  مزدوجن 
التجسس  ملكافحة  عملياتنا 
ضد عمالء الصن وغيرها من 
التهديدات األجنبية"، مضيفا 
أنه "نظرا لطبيعة هذا العمل، 
نادرا ما نشكرهم علنا، لذلك 
يسعدني أن أحصل على هذه 

الفرصة اليوم".
األخريان  القضيتان  وتســلط 
يقــول  مــا  علــى  الضــوء 
مسؤولون أميركيون إنه جهد 
ال هوادة فيه من قبل احلكومة 
مصادر  لتجنيــد  الصينيــة 
األعداء  ومضايقــة  أميركية 
األراضــي  املتصوريــن علــى 

األميركية.
وقــال راي فــي مؤمتر صحفي 
"كل حالــة من هــذه احلاالت 
احلكومة  انتهاك  عن  تكشف 
الصينيــة الصــارخ للقوانن 
الدولية، حيث تعمل على إبراز 
وجهــة نظرها االســتبدادية 
العالم". أنحــاء  جميــع  في 

مت  اتهــام  الئحــة  شــملت 
الكشف عنها في نيوجيرسي 
ضــد أربعــة أشــخاص، من 

مخابرات  ضباط  ثالثة  بينهم 
التآمر  مزعومــن،  صينيــن 
قانونين  غير  كعمالء  للعمل 
نيابة عن الصن، باســتخدام 
مزعوم  صيني  أكادميي  معهد 
واســتمالة  "الســتهداف 
وتوجيه" األفــراد في الواليات 
أهــداف  لتعزيــز  املتحــدة 

االستخبارات الصينية.
اتهم  الثالثة،  القضيــة  وفي 
سبعة أفراد بالعمل نيابة عن 
الصن في حملة طويلة األمد 
مــن املضايقات فــي محاولة 
إلجبــار مقيــم أميركي على 
العودة إلى الصــن، وهو جزء 
أميركيون  مسؤولون  يقول  مما 
إنه استراتيجية صينية أوسع 
نطاقا ملعاقبة املنتقدين الذين 
اخلارج، تسمى  يعيشــون في 

عملية مطاردة الثعالب.
الصينيون  العمــالء  ويتهــم 
التهديــدات  باســتخدام 
إلجبار  والترهيــب  واملراقبــة 
يذكر  لــم  الذي  الشــخص، 
أوراق احملكمة، على  اسمه في 

العودة إلى الصن.
املدعي  احلالة، وصف  هذه  في 
العــام ميريــك غارالند كيف 
إن  الصينية  احلكومــة  قالت 
حيــاة املقيــم فــي الواليات 
املتحدة ســتكون "بؤســا ال 
نهاية له" ما لم يعد الشخص 

إلى الصن.
تظهر  "كمــا  غارالند  وقــال 
القضايا، سعت حكومة  هذه 
الصن إلى التدخل في حقوق 
وحريــات األفراد فــي الواليات 
نظامنا  وتقويــض  املتحــدة، 
القضائــي الــذي يحمي تلك 

احلقوق ".
واتهمت وزارة العدل األميركية 
في  تكنولوجيز  هواوي  شركة 
العقوبات  بانتهاك   ،2019 عام 
األميركية علــى إيران والتآمر 
املتعلقة  العدالــة  لعرقلــة 
بالتحقيــق، ممــا أثــار إدانات 
غاضبة من كل من الشــركة 

والبالد.
وتشير االتهامات اجلديدة إلى أن 
احلكومة الصينية بذلت جهودا 
كبيــرة حملاولة إلغــاء القضية 
الشــركة،  ضــد  األميركيــة 
حيــث كلفت ضبــاط اخملابرات 
باحلصول  املزعومــن  الصينية 
الشــهود  حول  معلومات  على 
واألدلة. وتصــر هواوي منذ فترة 
تعمل بشكل  أنها  على  طويلة 
مستقل عن احلكومة الصينية.

القضاء األميركي يوجه االتهام
 لـ (جاسوسين( صينيين
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
يائير البيد،  الوزراء اإلســرائيلي  رئيس  أعلن 
امس الثالثــاء، مقتل أحد قــادة مجموعة 
“عريــن األســود”، خــالل عمليــة أمنيــة 

إسرائيلية في مدينة نابلس.
وقــال البيد فــي حديث إلذاعــة “كان” عن 
أحداث نابلــس: “مقتل اخملرب خــالل تبادل 
إلطالق النار. لن تردع إسرائيل أبدا عن العمل 
من أجل أمنها. جــزء من هذه اجملموعة هم 
األشخاص الذين تسببوا في إيذاء إيدو باروخ 
وفــي اللحظة التي أضروا فيهــا بنا، جنود 
اجليش اإلســرائيلي واملدنيون اإلسرائيليون.. 
يجب أن يعلموا أن األمر ســينتهي بشكل 

سيء”.
هــذا وأعلنت الفصائل الفلســطينية في 
قطاع غزة عقد اجتماع طارئ لبحث أحداث 

نابلس.
وأعلنت  وزارة الصحة الفلســطينية امس 
الثالثاء مقتل اربعة  فلســطينيني وإصابة 
21 آخريــن بينهم اربعة  فــي حالة اخلطر، 
بالرصــاص احلــي خــالل اقتحــام القوات 

اإلسرائيلية ملدينة نابلس.
من جانبه، قال اجليش اإلســرائيلي في بيان 
له إن قوة مشــتركة للجيش و”الشــاباك” 
والوحدة الشــرطية اخلاصة “نفذت عملية 
مداهمة على شــقة اختبــاء داخل البلدة 
القدمية فــي نابلس اســتخدمت كمختبر 
لنشــطاء  الناســفة  العبوات  لصناعــة 

مركزيني” في مجموعة “عرين األسود”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعا الرئيس الروســي فالدمييــر بوتني الرئيس 
الوزراء  ورئيــس  علييف،  إلهــام  األذربيجاني 
األرميني نيكول باشــينيان إلى روسيا لقّمة 

ثالثية روسية أذرية أرمنية.
ووفقا لبيان املتحدثة باسم اخلارجية الروسية 
ماريــا زاخاروفا، من املقرر مناقشــة النطاق 
الكامل للقضايا الثالثية والثنائية في القمة.
كما أشــارت إلى أن موســكو “قلقة بشأن 
االجتاهــات اخلطرة التي تكتســب زخما في 
منطقة القوقاز، حيث يحاول الغرب بوضوح 
نقل مخططات املواجهة التي مت وضعها في 

أوكرانيا إلى هناك”.
وفي 14 أكتوبر، عقد وزير اخلارجية الروســي 
ســيرغي الفروف اجتماعا مع وزيري اخلارجية 
األرمني أرارات ميرزويان، واألذربيجاني  جيهون 

بيراموف في أستانا.

البيد يعلن مقتل أحد قادة 
مجموعة )عرين األسود)

بوتين يعقد قمة ثالثية مع 
علييف وباشينيان في موسكو
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في  الرأي  اســتطالعات  تشــير 
الواليــات املتحــدة إضافــة إلى 
للحزبني  اإلنفــاق  في  التوجهات 
فــي  والدميقراطــي  اجلمهــوري 
للتجديد  االنتخابيــة  احلمــالت 
النصفي إلــى أن من احملتمل جًدا 
األغلبية  اجلمهوريون  أن يستعيد 
فــي الكونغــرس بأكثــر من 20 

مقعًدا.
اإلخباري  إكســيوس  موقع  وقال 
إنــه قبل أســبوعني مــن موعد 
االنتخابات النصفية املقررة في 8 
نوفمبر، تشي الدالئل بعودة ظهور 
تكتسح  أن  “موجة حمراء” ميكن 
والشيوخ،  النواب  اجمللســني  كال 
حيث يحدو احلزب اجلمهوري تفاؤال 
كبيرا بأنه سيتمكن من احلصول 
 ، الضروري  الوحيــد  املقعد  على 
على األقل ، الســتعادة األغلبية 

في مجلس الشيوخ.
“البيئــة  أن  املوقــع  وأضــاف 
السياســية احلالية التي تشكل 
مســار السباق للســيطرة على 
مبنــى الكابيتول، تشــير إلى أن 
تسونامي احلزب اجلمهوري ميكن أن 
يضرب بعض الواليات الزرقاء التي 
يســيطر عليهــا الدميقراطيون، 
مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة 
واليتي  فــي  اجلمهوري  للحــزب 
جورجيا وأريزونــا، على الرغم من 
حمالت احلــزب االنتخابية اخمليبة 
ضد املرشــحني الدميقراطيني في 

تلك الواليات.”

ولفــت موقع إكســيوس إلى أن 
القضايــا التي عصفــت باحلزب 
دفعــة  أعطــت  الدميقراطــي 
في  اجلمهــوري  احلزب  ألشــرعة 
ســباق االنتخابــات النصفيــة 
التضخم،  معدالت  ارتفاع  أبرزها: 
وارتفاع أسعار الغاز الذي جاء في 
إلى قضية  وقت متأخر، إضافــة 
النساء في اإلجهاض خاصة  حق 
بعد إلغاء احملكمــة العليا القرار 
في قضية رو ضــد وايد في يونيو 

املاضي.
وكان قــد ألقى الرئيس األميركي 
جو بايــدن امس الثالثــاء خطابا 
تعبئــة  إلعــادة  فيــه  ســعى 
قضيــة  حــول  األميركيــني 
هذه  بــإدراج  متعهدا  اإلجهاض، 
الفيدرالي  القانون  في  املســألة 
فــي ينايــر املقبل في حــال فوز 
في  بالغالبيــة  الدميوقراطيــني 
الكونغــرس، إال أن القلق يكتنف 
األروقة داخل احلــزب الدميقراطي 

من أن اخلطابــات التي تركز على 
قضية اإلجهاض متنع املرشــحني 
من احلديث عن االقتصاد، بحسب 

موقع إكسيوس.
وأشار حتقيق أجراه معهد سيينا 
مــع صحيفــة نيويــورك تاميــز 
ونشــرت نتائجه األسبوع املاضي 
يشــير إلى أن 26 باملائــة تقريبا 
من املســتطلعة آراؤهم اعتبروا 
قضية االقتصاد أولوية، و18باملائة 
التضخــم، فيما لم يعد  منهم 

اإلجهــاض أولويــة ســوى لدى 
خمسة باملائة من األميركيني.

عن  إكســيوس  موقــع  ونقــل 
االســتراتيجيني  احملللــني  أحــد 
الدميقراطيــني املشــاركني فــي 
ســباقات الكونغــرس الكبــرى 
بالنســاء  نفوز  زلنا  “مــا  القول: 
كثيرًا”،  ليس  ولكن  املســتقالت 
مضيفا “منذ ســتة أسابيع، كنا 
بأرقام مضاعفة.  بأصواتهن  نفوز 
50-50 مــن  واآلن اقتربنــا مــن 

األصــوات مناصفــة مــع احلزب 
اجلمهوري.”

ومــا يثير مخــاوف الدميوقراطيني 
اهتمامــات  أن  خاصــة  بصــورة 
الناخبات املستقالت تغيرت على ما 
يبدو. فبعدمــا كان الدميوقراطيون 
يتقدمــون علــى اجلمهوريني بـ14 
نقطة لــدى هذه الشــريحة من 
الناخبني، بات اجلمهوريون يتقدمون 

عليهم حاليا بـ18 نقطة.
كما يشير استطالع حديث جلامعة 
ثلثي  نحو  أن  األميركيــة  مومناوث 
املســتطلعة آراؤهــم يرغبون في 
أن يولي بايــدن مزيًدا من االهتمام 
“للقضايا التي تهم األســرة” –من 
بينهم 36 باملائة من الدميقراطيني.

ويظهــر االســتطالع أن مناصري 
“املتحمســني”  اجلمهوري  احلــزب 
من  نظراءهم  يفــوق  للتصويــت 
احلزب اجلمهوري حيث يبلغون 64% 
مقارنة مبناصري احلزب الدميقراطي 

الذين يبلغون 59 باملائة.
وكانــت قد أعلنت شــبكة إي بي 
ABC News/Ip-  ســي/ إبســوس 

sos، عــن تقدم احلــزب اجلمهوري 
على احلــزب الدميقراطي، وفق آخر 
مشيرا  الشبكة،  أجرته  استطالع 
إلى أن احلــزب الدميقراطي احلاكم 

يواجه أزمة داخلية كبيرة.
“بوليتيكو”،  أفادت صحيفة  فيما 
باحلزب  األميركيــني  ثقــة  بــأن 
اجلمهــوري في مواجهــة األزمة 
االقتصادية في ظل ارتفاع أسعار 
الغــاز بلغت 36 باملائــة ما يفوق 
مبقدر  الدميقراطي  باحلزب  ثقتهم 

12 – 14 باملائة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعت منظمــة العفو الدولية احملكمة 
اجلنائية الدوليــة إلى إجراء حتقيق في 
جرائم حرب محتملة ارتكبت في غزة 
يد قوات إســرائيلية ومسلحني  على 
فلسطينيني على السواء خالل النزاع 

في آب املاضي.
وقالــت املنظمة احلقوقيــة في تقرير 
جديــد صدر امس الثالثاء، إن 31 مدنيا 

كانوا مــن بني 49 فلســطينيا قتلوا 
خالل النزاع الذي استمر ثالثة أيام في 

القطاع احملاصر من قبل اسرائيل.
وطالبت املنظمة التي تتخذ من لندن 
مقرا لهــا، احملكمة اجلنائيــة الدولية 
بـ”التحقيــق بشــكل عاجــل في أي 
ارتُكبت خالل  جرائم حرب محتملــة 
الهجوم اإلســرائيلي في أغســطس 

.”2022

وأضافــت: “قامــت منظمــة العفو 
الدوليــة بجمــع أدلة جديــدة على 
هجمات غيــر قانونية وحتليلها، مبا في 
ذلك جرائم حــرب محتملة ارتكبتها 
قوات إســرائيلية وجماعات مسلحة 

فلسطينية على حد سواء”.
اســتهدفت  غــارة  التقرير  وفصــل 
مخيم جباليا لالجئني في شمال غزة 
وأســفرت عن مقتل ســبعة مدنيني، 

وقالــت املنظمة إن القصف “ســببه 
أطلقته جماعات  األرجح صاروخ  على 
فلســطينية مســلحة عــن طريق 

اخلطأ”.
واندلــع القتال في غزة فــي اخلامس 
مــن أغســطس عندما اســتهدفت 
غارات إسرائيلية مواقع حلركة “اجلهاد 
اإلســالمي” بررتهــا بأنهــا ضربــات 

استباقية لتفادي شن هجمات. 

وردت املنظمة الفلســطينية بإطالق 
وابل من الصواريخ لم يسفر عن وقوع 

إصابات بني اإلسرائيليني.
أيضا  الدولية”  “العفــو  وتوصل بحث 
الى أن هجوما قتل فيه خمسة أطفال 
فــي مقبرة، “من املرجــح أن يكون قد 
نُفذ بصاروخ إسرائيلي موجه أطلقته 

طائرة مسيرة”.
وفي حادثة ثالثة تعتبر منظمة العفو 

أنها قد ترقى إلى أن تكون جرمية حرب، 
أطلقــت دبابة إســرائيلية النار على 
منزل في منطقة خان يونس اجلنوبية 

ما أسفر عن مقتل مدني. 
وفتحــت احملكمــة اجلنائيــة الدولية 
اإلســرائيلي  النــزاع  فــي  حتقيقــا 
الفلســطيني من املتوقع أن يركز في 
جزء منه على جرائــم حرب محتملة 

ارتكبت خالل نزاع عام 2014 في غزة.

(العفو الدولية( تحض المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم حرب محتملة بغزة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الفرنسية  اإلعالم  ذكرت وسائل 
امس االول االثنــني، أن حكومة 
جنت  ماكرون،  إميانويــل  الرئيس 
من تصويتني على حجب البرملان 

الثقة عنها.
احلكومة  لــوم  اقتراح  رفض  ومت 
الــذي قدمــه حتالــف القــوى 
اليســارية “االحتــاد الشــعبي 
اجلديد”  واالجتماعــي  البيئــي 
على  االثنــني،  مســاء   ،Nupes
الرغــم من تصويــت 239 نائب 

لصاحله.
مبوازنة  التصويت  هــذا  ويتعلق 
 49.3 املادة  2023 بعد استخدام 
من الدســتور الفرنســي التي 
القوانني  بتبني مشاريع  تسمح 

دول مناقشة وتصويت البرملان.
 ”NUPES“ وأعــرب النائب عــن
مانويل بومبارد، في منشور على 
االجتماعي،  التواصل  شــبكات 
عن أســفه ألنه “فوت 50 صوتا 
فقط” لتمرير اقتراح اللوم، لكنه 
يعتقد أن ماكرون وبورن أضعف 

من أي وقت مضى.
ومن املتوقــع أيضا أن يتم رفض 

تصويــت آخــر حلجــب الثقة، 
احلكومة  قرار  بشــأن  املرة  هذه 
ميزانية  قانون  مشــروع  لفرض 
الضمان االجتماعي في اجلمعية 

الوطنية، امس االول االثنني.
اليســاري  “نوبس”  ائتالف  وكان 
وحزب التجمع الوطني اليميني 
املتطرف قد قدما طلبي سحب 

ثقة منفصلني.
ووافقــت أقليــة فقــط مــن 
املشرعني على كال االقتراحني، أي 
أقل بكثير من 289 صوتا الالزمة 
أو نصــف املقاعــد في مجلس 
النواب بالبرملان الفرنســي، ولم 
يؤيد حــزب اجلمهوريني اليميني 

املعارض هذه اخلطوة.
قانون  يعتبر مشــروع  ولذلــك 
ميزانيــة العــام املقبــل قد مت 
اعتماده بدون تصويت وســيتم 
اآلن مناقشــته فــي مجلــس 

الشيوخ.
الفرنسية  الوزراء  رئيسة  وبررت 
إليزابيث بورن قرارها باالســتناد 
الدســتور  49.3 من  املــادة  إلى 
الفرنســي، حيث قالــت: “هذا 
ليس باألمر الســهل، ولكن في 

مثل هذه األوقات العصيبة، كان 
هذا القرار مطلوبا”.

وأضافــت: “كان علينــا أن نوفر 
تتماشى  ميزانية  للفرنســيني 
الدميقراطيـــة  خياراتهم  مــع 
توجهاتنـــا  مـــع  وتتوافـــق 

السياسيـة”.
وتأتي املناقشــة فــي اجلمعية 
من  أســابيع  بعــد  الوطنيــة 
اإلضرابات عن األجور التي أعاقت 
مصافي ومستودعات الوقود، مما 

أدى إلى نقص في البنزين.
وفــي األســبوع املاضــي خرج 
عشــرات اآلالف من املتظاهرين 
إلــى الشــوارع، مطالبني برفع 
ودعا  التضخم،  األجور ملواجهة  
احتاد CGT اليســاري إلى يومني 
الوطنية”  “التعبئــة  من  آخرين 

يومي اخلميس و10 نوفمبر.
ويبلــغ معــدل التضخــم في 
فرنســا ٪6.2، وهو األدنى في 19 
دولة في منطقة اليورو، وتستند 
امليزانيــة املقترحة للعام املقبل 
على منو متوقع بنسبة ٪1 العام 
٪2.7 هذا  بانخفاض عن  املقبل، 

العام.

الصباح الجديدـ  وكاالت:
وجه القضاء الفرنسي االتهام 
بـــ “االنتماء ملنظمــة جرمية 
إرهابيــة” إلــى 10 نســاء من 
اللواتي متت إعادتهن إلى فرنسا 
مخيمات  من  املاضي  األسبوع 
سوريا،  في  املتشددين  احتجاز 
وفق ما أفــادت النيابة العامة 
اإلرهاب  ملكافحة  الفرنســية 

لوكالة فرانس برس.
والنســاء اللواتــي كانــت قد 
مذكــرة  بحقهــن  صــدرت 
بحــث وحتــر، كن قــد وضعن 
االحتياطــي  التوقيــف  قيــد 
األراضي  إلــى  وصولهن  منــذ 

الفرنسية.
وجــه االتهــام إلــى بعضهن 
واجباتهــن  مــن  بالتهــرب 
القانونية جتاه أوالدهن مبا يعرض 

صحة األوالد وأمنهم للخطر.
العامة  النيابــة  بيــان  وتطرق 
ملكافحة اإلرهاب إلى شابة تبلغ 
19 عامــا كان قــد مت إحضارها 
إلى املنطقة العراقية-السورية 
وأشــار  كانت طفلة،  عندمــا 

إلى عدم توفــر أي عناصر حتى 
الساعة تسمح بتوجيه االتهام 

إليها.
كما اعتبــرت النيابة العامة أن 
النساء  الصحي إلحدى  الوضع 
ال يســمح مبثولها أمام قاضي 

التحقيق.
أعــادت،  قد  فرنســا  وكانــت 
اخلميس املاضي ، 15 امرأة صادرة 
بحقهن مذكرات توقيف، وقد مت 
توقيفهــن، اخلميس، وإيداعهن 

السجن.
ومــع هــؤالء النســاء اللواتي 
تتــراوح أعمارهن بــني 19 و42 
عاما، متت إعادة 40 طفال كانوا 
مخيمات  في  معتقلني  جميعا 
يحتجــز فيها متشــددون في 
وتسيطر  ســوريا  شرق  شمال 

عليها القوات الكردية.
فرنسيات  هن  النســاء  وهؤالء 
توجهــن طوعــا إلــى مناطق 
يســيطر عليها املتشددون في 
العراق وســوريا وقبض عليهن 
بعد هزميــة تنظيم داعش عام 

.2019

اخلارجيــة  وزارة  وأوضحــت 
الفرنســية اخلميــس املاضي 
القّصر  أنه “ســلم  بيان،  ، في 
إلــى أجهزة رعايــة الطفولة، 
طبية  ملتابعة  وســيخضعون 
البالغــات  أمــا  اجتماعيــة. 
فقد ســلمن إلى الســلطات 

القضائية ذات الصلة”.
وهــذه أكبر عمليــة إعادة من 
هــذا النوع منذ ثالثة أشــهر، 
و35  والدة   16 أعيــدت  عندما 
5 يوليو.  قاصرا إلى فرنسا في 
وفي غضون ذلك، أعيدت امرأة 

وطفالها مطلع أكتوبر.
وعلى أثر عملية اإلعادة الثانية 
قال املتحدث باســم احلكومة 
إن  فيران،  أوليفييه  الفرنسية، 
“عمليات إعادة جماعية” أخرى 
ذلك  أن  إلى  ستجرى مشــيرا 

سيتم “تدريجيا”.
املكلفة  الســلطات  وكانــت 
مكافحة اإلرهاب أشــارت في 
يوليــو املاضي إلــى أنه ال يزال 
هنــاك 100 امــرأة ونحو 250 

طفال في مخيمات في سوريا.

فرنسا.. حكومة ماكرون تنجو من 
تصويتين على حجب الثقة عنها

القضاء الفرنسي يوجه االتهام لعشر 
نساء أعادتهن باريس من سوريا

تسونامي جمهوري مرتقب يكتسح الديمقراطيين
 في انتخابات التجديد النصفي االميركية



5 اعالن

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1341
التاريخ: 2022/10/24

مناقصـة رقم )81(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» تبليط طرق متفرقة في قضاء الرميثة بطول )29,250( كم / اجملموعة االولى«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنــى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص االعمال فيه بقشط الطريق وتسويته وإزالة كافة 
التعارضات وتثبيت املناطــق الرخوة من الطرق )ان وجدت( ومن ثم الدفن بالتراب النظيف مع احلدل 
وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بســمك )20( ســم، وفرش وحدل طبقة من االساس 
القيري بســمك كلي محدول )10( ســم، وعمل االكتاف من خالل فــرش طبقة من احلصى اخلابط 
صنف )C( بســمك )10( سم مع الرش واحلدل اجليد  كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر انبوبية 
بالســتيكية، وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول 

الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرسمي من 
الســاعة التاسعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في 

التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / خامسة )كحد ادنى( 

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عــن )141,000,000( دينار )مائة وواحد واربعني 
مليون دينار عراقي«، عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة 

قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+ مهندس مدني عدد)2(  وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية كما يتوجب 
على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفــة التخمينية للمشــروع هي )3,898,360,000( دینار )ثالثة مليــارات وثمامنائة وثمانية 
وتسعون مليون وثالثمائة وستون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )750( 

يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/11/2، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )300،000( دينار )ثالثمائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.

 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنــة الفتح الثانية ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم االحد 
املصادف 2022/11/20 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/11/13 في مبنى 
دائــرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافــذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقــل عن )120( يوما من تاريخ غلــق املناقصة الفعلي 
وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من 
اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )55،000،000( دينار )خمســة وخمســون مليون دينار 
عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ 

حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12.ان عدد نســخ العطاءات الواجب تقدميها هي نســخة العطاء االصلية +نسختان )2( اضافيتان 

طبق االصل
13. عدم مشــاركة أي عطــاء ملناقص لدية ثالث عقــود او اكثر ما زالت قيــد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشــروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 

التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 14. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
15. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

16. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )20%( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمة من صاحــب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمــان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمــان جدية التنفيذ عــن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هــذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

إعالن

تعلن جامعة تكريت/ جلنة البيع واإليجار املركزية عن إجراء مزايدة علنية وفقاً ألحكام 
قانــون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة )2013( إليجار) محال جتارية عدد 13 
ثالثة عشر( و )كافتيريات عدد 2 اثنان( وباملزاد العلني ويكون موعد املزايدة في الساعة 
العاشــرة صباحا بعد اليــوم التالي ليوم الثالثني من تاريخ نشــر االعالن في اجلريدة 
الرســمية ويكون مكان املزايدة في  قاعة )ابن النفيس/ في كلية التربية بجامعتنا(، 
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة احلضور في الزمان واملكان احملددين، مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )20%( ويتحمل من ترســو علية املزايدة أجور نشر 

اإلعالن والداللية البالغة 2% وفق الشروط املدرجة أدناه:
1- يختصر على من ترسو عليه املزايدة حصرا جلب عدم احملكومية والتصريح االمني.

2- اعتماد كتاب مكتب التسجيل اجلنائي كل حسب محافظتة للمتقدمني للمزايدة 
والتعهد بجلب كتاب عدم محكومية من بغداد في حال رسو املزايدة.

3- تأييد من أحد املصارف بتوفير الرصيد املالي.
4- يكون التصريح االمني معنونا الى جامعة تكريت.

5- يشترط ملن يرغب في املزايدة ان يكون لديه هوية غرفة جتارة، وشهادة ممارسة املهنة.
6- ال يجوز تقسيط السلع ويكون التسديد دفعة واحدة

7- ال يجور اإليجار من الباطن مطلقاً ويعد العقد الغيا في حال وجود مثل هذه احلاالت.
8- يبدأ سريان جميع عقود االيجار من تاريخ توقيع العقد وتنتهي بنهاية املدة احملددة، 

وغير قابلة للتجديد.
9- ال يسمح بدخول املزايدة وكسر القرار إال بعد إكمال اإلجراءات املذكورة

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )1 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ)ايصال التيار الكهربائي الى القطعة املرقمة 2 
مقاطعة 5( ام عباســيات )الشهداء( في الديوانية( ضمن املشاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام 
)2022( وبكلفة تخمينية قدرها  )2،151،973،500( فقط اثنان مليار ومائة وواحد وخمســون مليون وتســعمائة وثالثة وسبعون الف وخمسمائة دينار ال غيرها وحسب التبويب 

)الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226( ومبدة عمل )300( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال ب)محافظة الديوانية/ قســم العقــود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

وخالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس كهرباء    عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )193،677،615( فقط مائة وثالثة وتسعون مليون وستمائة وسبعة وسبعون الف وستمائة 

وخمسة عشر دينار الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )السادسة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائق البالغة )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق 
في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/11/2( في 

بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية 
املذكورة في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يســمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/9( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في 
العراق وبنسبة )2 %( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )43،039،470( فقط ثالثة واربعون مليون وتسعة وثالثون الف واربعمائة وسبعون دينار عراقي ال غيرها ومعنون 

الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتــم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعاييــر التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة 
والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر 

غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50 %( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال 

اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد 
يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة 

ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط 
معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشــركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث ســالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم 

مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نســخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باالضافة الى العطاء االصلي 
والذي ســيتم اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تاشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تاشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية 

في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20 %( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة 
التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح 
واملبررات املقدمة من صاحب العطاء فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة )20 %( وبني مبلغ العطاء 
الوارد على ان ال يقل خطاب الضمان جدية التنفيذ عن )3 %( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار 

مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، 

متوسطة، كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 
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اقتصاد6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
البورصة  الثالثاء، فــي  العراقــي امس  الدينار 
الرئيســية بالعاصمــة بغــداد، وفــي اقليم 

كوردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، ٕان بورصتــي الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلتا صباح 
اليــوم 145900 دينار عراقــي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما كانت األسعار أمس االول االثنني 146350 

دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشــار املصدر ٕالى أن اســعار البيع والشــراء 
انخفضت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ ســعر البيع  146500 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكــي، بينما بلغت 
أسعار الشــراء 145500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما فــي اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شــهدت اســعار الدوالر انخفاضا أيضا، حيث 
بلغ ســعر البيع  146100 دينار لكل 100 دوالر 
أمريكي، وبلغ سعر الشراء  146000 دينار لكل 

100 دوالر أمريكي.

أسعار صرف الدوالر 
تواصل االنخفاض في 

بغداد وكردستان

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اكد رئيــس وكالة الطاقة الدوليــة )IEA( فاحت 
بيرول، امــس الثالثاء، ٕان تضييق أســواق الغاز 
الطبيعي املســال فــي جميع أنحــاء العالم 
وخفض كبار منتجي النفط لإلمدادات، أدى ٕالى 
وضع العالم في وســط »أول أزمة طاقة عاملية 

حقيقية«.
وأضــاف بيرول خالل أســبوع الطاقــة الدولي 
اخلامس عشر في ســنغافورة، ٕان »زيادة واردات 
الغاز الطبيعي املســال ٕالى أوروبا وســط أزمة 
أوكرانيــا وانتعاش محتمل في شــهية الصني 
للوقود ســيضيقان الســوق حيث ســتدخل 
20 مليــار متــر مكعب فقط من ســعة الغاز 
الطبيعي املســال اجلديدة ٕالى الســوق العام 

املقبل«.
وأشــار بيرول ٕالــى أن »القرار األخيــر ملنظمة 
البلــدان املصدرة للبتــرول )أوبــك( وحلفائها، 
املعروفني باسم )أوبك+(، بخفض مليوني برميل 
يومًيا هــو قرار محفوف باخملاطر وهو مؤســف 
حًقا، ألن العديــد من االقتصــادات في جميع 
أنحاء العالم على شفا الركود، ٕاذا كنا نتحدث 

عن الركود العاملي«.

الطاقة الدولية: العالم 
يمر بأول أزمة طاقة 

عالمية حقيقية

متابعة ـ الصباح الجديد :
 

اســتهلت أســعار النفــط اخلام 
تعامــالت األســبوع علــى تراجع 
بسبب بيانات صينية تظهر ضعف 
نتيجة  املاضي  أيلــول  في  الطلب 
املطبقة  كوفيد«،  »صفر  سياسة 
بصرامة فــي الصني، التي أدت ٕالى 

انخفاض استهالك الوقود.
ويقول محللون ٕانه مع ٕاعادة تعيني 
الزعيم الصيني شــي جني بينج، 
لفتــرة والية ثالثة غير مســبوقة 
كرئيــس، تبــدو سياســة »صفر 
واســتمرارية،  ثباتا  أكثر  كوفيد«، 
مشــيرين ٕالى أنه منــذ ما يقرب 
من ثالثة أعوام كانت الصني تنفذ 
بعضا من أكثر سياسات مكافحة 
األوبئة صرامة في العالم، وفرضت 
عمليات ٕاغالق مستمرة في جميع 
أنحاء البالد، وٕاغــالق احلدود وٕاجراء 
واسع  نطاق  على  كورونا  اختبارات 

الحتواء انتشار الفيروس.
وأوضح احملللون أن التطورات األخيرة 
في الصني تشــير ٕالى أن تخفيف 
القيود على نحو واسع وشامل لن 
يحدث في أي وقــت قريب، ما قلل 
من توقعــات االنتعاش االقتصادي 
مســتهلك  اقتصاد  أكبــر  فــي 

للطاقة.
املســتهلك  أن  احملللــون،  وأضاف 
األمريكي بــات يضغط بقوة على 
اإلدارة من أجــل معاجلة التحديات 
االقتصادية واألمنية األساسية من 
خالل حتفيز مزيد من االستثمار في 
التحتية واألسواق  والبنية  الطاقة 
التي متكن املستهلكني األمريكيني 
الطاقة  من االســتفادة من موارد 

األمريكية املوثوقة.
ويقــول روبــرت شــتيهرير، مدير 
معهــد فيينا الدولي للدراســات 
االقتصاديــة: ٕان أســعار النفــط 
اخلــام اســتهلت األســبوع على 
تراجع ملحوظ وغير متوقع بسبب 
في  كوفيد«  »صفر  اســتراتيجية 
ٕاجراءات  تتضمــن  التــي  الصني، 
للوبــاء، مبا في  احتــواء صارمــة 
ذلك عمليــات اإلغالق الرئيســة، 

ما كان له تأثير ســلبي في طلب 
وٕانتاج  الصينيــني  املســتهلكني 

التصنيع.
وأوضــح أن تقاريــر دولية تتحدث 
عن أن هناك حاليا ٕاشارات متزايدة 
علــى أن االقتصــاد الصينــي رمبا 
يدخــل حقبة مطولة مــن النمو 
البطيء، حيث من املتوقع أن ينمو 
ثانــي أكبر اقتصاد فــي العالم 2 
في املائــة فقط هذا العــام، وهو 
أقــل بكثير من 6 فــي املائة، الذي 
حافظ عليه خــالل العقد املاضي، 
فيما ال تزال الصني تواجه حالة من 
الشــديد،  االقتصادي  اليقني  عدم 
حيث تعــد واردات النفط، هي أحد 

املقاييس.
مــن جانبــه، يقول ردولــف هوبر، 
الباحــث فــي شــؤون الطاقــة 
ومديــر أحد املواقــع املتخصصة: 
فــي  األســعار  انخفــاض  ٕان 
ٕاطار  فــي  يجيء  األســبوع  بداية 
واملتوقعة  املتالحقــة  التقلبــات 
في الســوق نتيجة خفض اإلنتاج 
والركود  التباطؤ  توقعــات  مقابل 

هناك  ٕان  العاملي، حيث  االقتصادي 
عديدا من العوامل التي تؤثر سلبا 

في الطلب على النفط.
وأشار ٕالى تخفيض »أوبك« تقديرات 
منو الطلــب لعام 2022 مبقدار 460 
ألف برميــل يوميا ٕالى 2.64 مليون 
برميل يوميا وفي 2023 مبقدار 360 
ألف برميــل في اليــوم ٕالى 2.34 
مليــون برميل في اليوم، مشــيرا 
ٕالى أن هذا يرجــع ٕالى عوامل عدة 
أبرزها متديد قيود اإلغالق في الصني 
ٕالى  ٕاضافة  املناطــق،  بعــض  في 
التحديات االقتصادية في منظمة 
التعاون االقتصــادي والتنمية في 
أوروبا والضغــوط التضخمية في 

االقتصادات الرئيسة األخرى.
من جانبه، يقول ماثيو جونســون 
احمللل في شركة أوكسيرا الدولية 
»أوبك«  خفض  ٕان  لالستشــارات: 
حصتهــا اإلنتاجية مبقدار مليوني 
برميــل يوميا بــدءا من تشــرين 
الثاني املقبل أثــار حالة من اجلدل 
دول  في  املتباينــة  االفعــال  وردود 
مهمة  خطوة  لكنها  االستهالك، 

أنها ســتدفع في  »أوبــك«  ارتأت 
اجتاه توازن الســوق، وتتماشى مع 
توقعات الركود العاملي واســتمرار 
الفائدة  رفع  فــي  املركزية  البنوك 

جملابهة التضخم.
ونــوه ٕالــى أن من غيــر املرجح أن 
ٕالى  النفــط  أســعار  تنخفــض 
اإلدارة  قالــت  الــذي  املســتوى 
األمريكية ٕانه سيؤدي ٕالى عمليات 
شراء واسعة إلعادة ملء االحتياطي 
الفتــا  االســتراتيجي،  النفطــي 
الصخري  النفط  منتجــي  أن  ٕالى 
األمريكــي لن يتمكنــوا أيضا من 
زيــادة اإلنتاج على املــدى القصير 
بســبب ارتفاع تكاليــف ونفقات 
التشــغيل وضعــف االســتثمار 
وذلك  الســوق،  تقلبات  من  واحلذر 
اإلدارة  من ضغــوط  الرغــم  على 
األمريكية عليهــم. بدورها، تقول 
ليــزا ٕاكســوي احملللــة الصينية 
ومختصة شؤون الطاقة: ٕان اإلدارة 
األمريكية بصــدد اإلفراج عن 180 
مليون برميل من احتياطي النفط 
هذا  نهاية  بحلول  االســتراتيجي 

اإلصدارات  من  مزيدا  وتدرس  العام 
أســعار  ٕاطار جهودها خلفض  في 
البنزيــن قبل انتخابــات التجديد 
النصفي في 8 تشرين الثاني ، لكن 
مستوى األسعار اليزال مرتفعا وال 
االحتياطي  عن  لإلفراج  يستجيب 
بالشــكل املتوقــع، مــا يزيد من 

سخط املستهلك األمريكي.
ولفتــت ٕالــى أن أغلــب التقارير 
الدولية تســتبعد متكــن صناعة 
النفــط الصخــري فــي الواليات 
املتحدة من تعزيز اإلنتاج بشــكل 
الفترة املقبلة، مشــيرة  كبير في 
ٕالــى أن محاولــة خفض أســعار 
األكبر  التحــدي  ســتظل  الوقود 
أمــام اإلدارة األمريكيــة التي لم 
اليــوم األول  تخــف انحيازها من 
ٕالى الطاقــة اخلضــراء، ما عطل 
كثيرا من االســتثمارات في مجال 
الطاقة التقليدية األحفورية، التي 
األخيرة هي  األزمــة  أصبحت بعد 
املــالذ الرئيس لتلبيــة احتياجات 

االستهالك وتأمني قطاع الطاقة.
من ناحية أخرى، تراجعت أســعار 

النفط أمس، بعد أن أظهرت بيانات 
صينية أن الطلب من أكبر مستورد 
للخام في العالم ظل ضعيفا في 
سبتمبر، ٕاذ أدت سياسات مجابهة 
كوفيد - 19 الصارمة وقيود تصدير 

الوقود ٕالى خفض االستهالك.
وبحســب »رويتــرز«، انخفضــت 
العقود اآلجلة خلام برنت 24 سنتا 
)0.26 فــي املائة( ٕالــى 93.26 دوالر 
التســوية، في حني  للبرميل عند 
تراجعــت العقــود اآلجلة للنفط 
األمريكي 47 سنتا )0.55 في املائة( 
ٕالــى 84.58 دوالر للبرميــل عنــد 

التسوية.
أنه على  بيانات جمركية  وأظهرت 
الرغــم مــن أن واردات الصني من 
النفط اخلام لسبتمبر كانت أعلى 
من أغســطس عنــد 9.79 مليون 
برميل يوميا، فقد انخفضت 2 في 

املائة عن العام املاضي.
وقال محللو »أيه.ٕان.زد« في مذكرة: 
واردات  التعافي األخيــر في  »تعثر 
النفط في ســبتمبر«، وأضافوا، أن 
املصافي املستقلة لم تتمكن من 
االســتفادة من احلصص املتزايدة، 
ٕاذ أثــر اســتمرار اإلغــالق املتعلق 
بكوفيد فــي الطلب. من جانبهم، 
قال محللو »آي.ٕان.جي« في مذكرة: 
ٕان حالــة الضبابية ٕازاء سياســة 
وأزمة  مكافحــة فيروس كورونــا 
العقــارات فــي الصــني تقوضان 
للنمو،  الداعمة  اإلجراءات  فعالية 
رغم أن منو النــاجت احمللي اإلجمالي 

في الربع الثالث جتاوز التوقعات.
من جانب آخر، تراجعت ســلة خام 
»أوبك« وسجل سعرها 92.09 دوالر 
للبرميــل، اجلمعــة، مقابل 92.48 

دوالر للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي ملنظمة الدول 
املصدرة للبترول »أوبك«: ٕان ســعر 
التي تضم متوســطات  الســلة 
أســعار 13 خاما مــن ٕانتاج الدول 
أول  باملنظمــة حقــق  األعضــاء 
انخفاض عقب ارتفاع ســابق، وٕان 
السلة خسرت نحو دوالرين مقارنة 
باليوم نفسه من األسبوع املاضي، 
دوالر   94.17 فيــه  ســجلت  الذي 

للبرميل.

استهلت اسبوعها على تراجع

محللون: ضبابية االقتصاد العالمي
سبب رئيس في تقلبات أسعار النفط
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف مســح حديث، أن أزمة 
الطاقة في أملانيا أصبحت تشكل 

تهديدا متزايدا للعمالة.
املســح  لـ"األملانية" في  ووفقــا 
الذي أجراه معهد "ٕايفو" للبحوث 
االقتصادية بتكليف من املؤسسة 
األملانية الشركات العائلية، قالت 
25 في املائة من الشــركات ٕانها 

تخطط لشطب وظائف.
وفــي مســح مماثــل أجــري في 
أبريل املاضي، كانت نســبة هذه 
الشــركات 14 في املائــة فقط، 
ٕاضافــة ٕالــى ذلك تســتعد 57 
املائة من الشــركات لتأجيل  في 
اســتثمارات كان مخططــا لها، 
وهي أيضا نسبة أعلى مما مت رصده 
في االستطالع السابق في الربيع.

رئيس  كيرشــدورفر،  راينــر  وقال 
العائلية  الشــركات  مؤسســة 
والسياسة، ٕان النتائج متثل ٕاشارة 
ٕانذار، مضيفا أنــه منذ فترة تتم 
الصناعي  لإلنتاج  متسللة  ٕازاحة 
ٕالى اخلــارج، وقال: "هــذا التطور 
الفادح في أملانيا يتســارع. تعمل 
في  اإلنتاج  تقليل  الشركات على 
أملانيا أو نقــل ٕانتاجها ٕالى أماكن 
تكــون فيهــا تكاليــف الطاقة 

والضرائب والبيروقراطية أقل".
ووفقا للمســح، تخطــط 9 في 
مقار  لنقل  الشــركات  من  املائة 
أعمالها ٕالــى اخلارج. وقبل نصف 
عــام كانت نســبتها 6 في املائة 

فقط.
وقال كيرشــدورفر: ٕان الساســة 
يحاولون احلــد من ارتفاع تكاليف 
صحيح،  نهــج  وهــو  الطاقــة، 
وأضاف: "نحن بحاجة ٕالى ٕاجراءات 
جتعل أملانيا قادرة على املنافســة 

مرة أخرى".
ووفقا للمؤسســة، فإن تكاليف 
الطاقــة لها اآلن تأثيــر أكبر في 

الشركات.
2022 شــكلت تكاليف  في عام 
8.2 في  الطاقة مــا متوســطه 
املائة من ٕاجمالــي املبيعات. وفي 

عام 2021 كانت النســبة 5.1 في 
املائة فقط. من جانبه، توقع روبرت 
هابيك وزير االقتصــاد األملاني، أن 
الغاز في  ٕامــدادات  يكون وضــع 
في شــتاء  بكثير  أفضــل  أملانيا 
2023 - 2024 من هذا الشتاء مع 
تدفــق مزيد من الغــاز الطبيعي 

املسال ٕالى البالد.
ونقلــت وكالــة "بلومبيرج"، عن 
الوزيــر قولــه فــي مقابلــة مع 
صحيفة "هاندلسبالت" األملانية: 
اإلمدادات  أن تشكل  املفترض  من 
الواردة من مصادر أخرى غير خط 
"نورد  الروســي   ، األملاني  األنابيب 
سترمي 1" مبا في ذلك اإلمدادات من 
النرويج وهولندا نحو ثلث السعة 
متر  مليار   55 البالغة  الســنوية 

مكعب من "نورد سترمي 1".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الطاقة  تكنولوجيا  شركة  قالت 
قــرار  ٕان  فارتســيال  الفنلنديــة 
ٕاسبانيا وضع سقف ألسعار الغاز 
الطبيعي ميكن أن يخفض أسعار 
الكهرباء في أوروبا ككل بأكثر من 

الثلث.
وذكرت وكالة بلومبيرج أن ٕاسبانيا 
والبرتغال قررتا في وقت سابق من 
العام احلالي وضع سقف ألسعار 
اجلملة للغاز عندما يستخدم في 
محطات توليــد الكهرباء وهو ما 
ساعد الدولتني في جتنب الزيادات 
الكبيرة في أسعار الكهرباء كما 

حدث في دول أخرى بأوروبا.
وبحســب منوذج جديــد طرحته 
الشــركة الفنلندية فــإن نظام 
تســعير مبيعات الغاز الطبيعي 
باجلملة حملطات الكهرباء بإسبانيا 
والبرتغال ميكن أن يخفض تكلفة 
الكهرباء في دول أوروبا األخرى في 
حال تطبيقه لديهــا مبا بني 10 و 
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اجلمعة  األوروبــي  االحتــاد  وأعلن 
ســقف  فرض  اعتزامه  املاضــي 

مؤقت ألســعار الغــاز الطبيعي 
املســتخدم في ٕانتــاج الكهرباء، 
ومن املتوقع أن يحذو هذا السقف 
الذي  الوقــت  حذو ٕاســبانيا في 
األوروبي  يواصل فيه قادة االحتــاد 
العمل على بلورة تفاصيل خطط 
جديدة للتعامل مع أزمة الطاقة.

ٕادارة  مديــر  رميالي  فيلــه  وقالت 
النمو والتنمية في فارتســيال ٕان 
هناك حاجة ٕالى فك االرتباط بني 
األسعار في سوق الكهرباء والغاز 
من أجل خفض أســعار الطاقة، 
مضيفا أن مثل هذه اخلطوة ميكن 
في  للجميع  املصلحــة  حتقق  أن 

االحتاد األوروبي.
واظهــر النمــوذج الــذي طورته 
الشــركة الفنلنديــة لســقف 
أســعار الغاز الطبيعي انخفاضا 
في مختلف  األســعار  في  كبيرا 
وكان  األوروبــي.  االحتــاد  دول 
نصيب  مــن  األكبر  االنخفــاض 
فرنســا، التــي ارتفعــت فيهــا 
األسعار بشدة بسبب تراجع عدد 
محطات الطاقة النووية العاملة 
فيها. ووفقا للنموذج سينخفض 
سعر الكهرباء في فرنسا من 419 
يورو ٕالى 287 يورو لكل ميجاوات/

ساعة.

أزمة الطاقة في ألمانيا تهدد بتراجع 
التوظيف في الشركات األلمانية

شركة فنلندية تتوقع انخفاض أسعار 
الكهرباء 35 % في أوروبا



7 اعالن

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )5 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل مجمعات ماء اطراف الديوانية سعة 50 م3/ ساعة 
لكل مجمع )مجمع ماء االكراد، مجمع ماء الشــبانات، مجمع ماء العفاجلة مجمع ماء البو حي اهلل( في مركز محافظة الديوانية( ضمن املشــاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لالمن 
الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية )736،900،500( فقط ســبعمائة وســتة وثالثون مليون وتســعمائة الف وخمسمائة دينار ال غيرها 

وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )180( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس ميكانيك    عدد 1
2- دبلوم فني كهرباء   عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 

تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )73،690،50( فقط ثالثة وسبعون مليون وستمائة وتسعون الف وخمسون دينار الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغــة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان 
احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/11/2( في بناية احملافظة/ 

الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة 
في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 
الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/9( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
)3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )22،107،15( فقط اثنان وعشــرون مليون ومائة وسبعة الف وخمسة عشر دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة 

الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصــادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 

القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز 

عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ 

توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة 
ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم مبوجب القوانني 

والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نسخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باالضافة الى العطاء االصلي والذي سيتم 
اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النسخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تاشيرة بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نسخة 

من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تاشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتم طلب خطاب ضمــان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )4 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ)تاهيل شوارع متفرقة في قضاء السنية )املرحلة الثانية( 
ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022( وبكلفــة تخمينية )2،773،250،000( فقط اثنان مليار 
وســبعمائة وثالثة وســبعون مليون ومائتان وخمسون الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االســتثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( 

ومبدة عمل )240( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 EMAIL:( والبريد )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قســم العقود
)dewaniarc_ 2005@yahoo.com

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس مدني    عدد 2
2 – مساح       عدد 2
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )277،325،000( فقط مائتان وسبعة وسبعون مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار الغيرها

ج- املتطلبات القانونية:
أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.

ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.
ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.

رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )السادسة(
خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.

5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغــة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/11/2( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
 6 -  يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة 
في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 
الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/9( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
)2 %( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )55،465،000( فقط خمسة وخمسون مليون واربعمائة وخمسة وستون الف دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة 

الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصــادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 

القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )50 %( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز 

عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ 

توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة 
ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم مبوجب القوانني 

والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نسخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باالضافة الى العطاء االصلي والذي سيتم 
اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النسخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تاشيرة بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نسخة 

من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تاشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20 %( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20 %( فيتعني على جهات التعاقد دراسة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتم طلب خطاب ضمــان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3 %( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )3 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ )جتهيز وتنصيبب مجمع ماء عبطانية- اخلزاعل في قضاء 
احلمزة الشــرقي ســعة 200م3/ سا في احلمزة( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 
)2022(  وبكلفة تخمينية )1،697،352،000( فقط واحد مليار وســتمائة وســبعة وتسعون مليون وثالثمائة واثنان وخمسون الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار 

)5(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )210( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس ميكانيك    عدد 1
2- دبلوم فني كهرباء   عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 

تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )169،735،200( فقط مائة وتسعة وستون مليون وسبعمائة وخمسة وثالثون الف ومائتان دينار الغيرها..
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )السادسة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغــة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/11/2( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة 
في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 
الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/9( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
)2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )33،947،040( فقط ثالثة وثالثون مليون وتسعمائة وســبعة واربعون الف واربعون دينار ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة 

الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصــادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 

القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز 

عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ 

توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة 
ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم مبوجب القوانني 

والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نسخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باالضافة الى العطاء االصلي والذي سيتم 
اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النسخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تاشيرة بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نسخة 

من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتم طلب خطاب ضمــان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )2 لسنة 2022(
1- يســر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص )تنفيذ الشبكة الكهربائية للمناطق غير اخملدومة 
خلف منطقة التقية القطعة املرقمة 2/69 و 61 و 1585/59 م3 التقية( في الديوانية( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ 
من متويل  تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية )2،539،670،000( فقط اثنان مليار وخمســمائة وتســعة وثالثون مليون وستمائة وسبعون الف دينار ال غيرها وحسب 

التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )300( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود( او املوقع االلكتروني )www.dewaniarc.com( والبريد 
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس كهرباء    عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )228،570،300( فقط مائتان وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة وسبعون الف وثالثمائة 

دينار الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )السادسة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائق البالغة )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق 
في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/11/2( في 

بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية 
املذكورة في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يســمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/9( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في 
العراق وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )50،793،400( فقط خمسون مليون وسبعمائة وثالثة وتسعون الف واربعمائة دينار عراقي ال غيرها ومعنون 

الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتــم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعاييــر التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة 
والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر 

غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال 

اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد 
يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة 

ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط 
معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشــركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث ســالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم 

مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نســخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باالضافة الى العطاء االصلي 
والذي ســيتم اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تاشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تاشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية 

في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة 
التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح 
واملبررات املقدمة من صاحب العطاء فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة )20%( وبني مبلغ العطاء 
الوارد على ان ال يقل خطاب الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار 

مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، 

متوسطة، كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية
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متابعة ـ الصباح الجديد:

يشهد الفيلم الروائي شــارع حيفا للمخرج 
مهنــد حيال عرضه األول فــي موطنه، إذ من 
املقــرر أن يُعرض يــوم اخلميــس 27 أكتوبر/
تشرين األول الساعة 6 مساًء بتوقيت العراق 
فــي املعهد الفرنســي وذلك بحضــور اخملرج 
واملنتجني، حيــث يلي العرض مناقشــة مع 

طاقم العمل.
ويعتبر شــارع حيفا واحدا مــن أجنح األفالم 
العربيــة التي صــدرت في اآلونــة األخيرة إذ 
يضم الفيلم في جعبتــه العديد من اجلوائز 
الدولية منهم جائزة غصــن الزيتون الذهبي 
ألفضــل فيلــم روائــي طويل فــي مهرجان 
القــدس الســينمائي الدولــي، أفضل فيلم 
من مهرجــان بوســان الســينمائي الدولي، 
وجائزة الزار فيلم وجائزة شركة هكة للتوزيع 
الســينمائي من ورشــة تكميل التابعة أليام 
قرطاج الســينمائية، جائــزة اخملتبر من جوائز 
أكادميية ســيا واحمليط الهادي، جائزة الســوق 
من مهرجان ترابيــكا الدولي، وجائزة فرونت رو 
من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما فاز 
مبنحة التطوير وما بعد اإلنتاج من مؤسســة 
الدوحة الســينمائية، وشهد عرضه األول في 

العالم العربي بـــأيام قرطاج السينمائية 
ونــال خالله إشــادة جماهيريــة وكذلك 
نقدية، وحصل علــى عرضه األوروبي األول 
في مهرجان غوتنبرغ السينمائي بالسويد.
ُعرض فيلم شارع حيفا في مهرجان العالم 

العربــي في مونتريال ودرب 1718 وشــارك 
في مهرجــان عّمان الســينمائي الدولي، 
ومهرجان طرابلس لألفالم، مهرجان دهوك 
الســينمائي الدولي، مهرجــان الفجر في 
بــازل، ومهرجان دكا الســينمائي الدولي، 

العاملية  والفنون  بابل للثقافــات  مهرجان 
كما حصل على عــروض كاملة العدد في 
سينما زاوية، واستأنف جولته حول العالم 

العربي في دور العرض التونسية.
 أحداث الفيلم تــدور في بغداد عام 2006، 
وبالتحديــد في شــارع حيفــا أحد أخطر 
األماكــن التــي تعاني من احلــرب األهلية 
املدينة، يذهب أحمد،  التهم  الذي  والعنف 
الرجل األربعيني ليطلب يد ســعاد، ولكن 
لسوء احلظ يُصاب حتت منزلها بطلقة في 
قدمه من قناص يدعي سالم متمركز على 
أحد األســطح، حيث تعصف به هو اآلخر 
أزماته وهمومه. حتاول سعاد أن تنقذ حياة 
أحمد، ولكن بال جدوى، فسالم مينع أي أحد 
من االقتراب من أحمــد حتت تهديد اطالق 
النــار. وعندما تلجأ ابنتهــا نادية جلارتهم 
املاكرة دالل أمالً في أن تساعدهما، ينفضح 

تواطؤ السكان اآلخرين.
 شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه 
وبطولة علي  الســلمان،  التأليــف هــال 
ثامر،أســعد عبد اجمليد، مينــى مروان، وإميان 
 Sumerian عبد احلســن، ومن إنتاج شركة
رحيم(،  علي  )املنتج   Dream Productions
 Wide Management شــركة  وتتولــى 
 MAD Solutions التوزيع عاملياً، بينما تقوم

مبهام التوزيع والترويج في العالم العربي.

 مهند حيال ُولــد في مدينة الناصرية عام 
١٩٨٥ تخرج مــن كلية الفنون اجلميلة في 
بغداد عام ٢٠١٠، خاض عدة ورش سينمائية 
فــي مجالي اإلخراج والــورش في عدة دول 
أوربية وعربية، كان آِخر فيلم قصير صنعه 
عيــد ميالد ٢٠١٣ قد شــارك رســمياً في 
مهرجــان برلني الدولي الســينمائي، ونال 
جائزة النجــم الســينمائي الصاعد عام 

٢٠١٤ من مهرجان رود آيالند في أميركا.
 حصل فيلمه الطويل األول شــارع حيفا 
على اجلائزة الكبرى في املسابقة الرسمية 
ملهرجان بوسان الدولي في كوريا اجلنوبية، 
وحصــل أيضاً علــى جائزة أفضــل فيلم 
آفاق السينما  وأفضل ممثل في مســابقة 
الســينمائي،  القاهرة  مبهرجــان  العربية 
باإلضافة إلى عمله في اإلخراج عمل منتجاً 
مشــاركاً في عدد من األفالم السينمائية، 
وأعد عــدة ورش في مجال الكتابة واإلنتاج 
املشترك، أســس مع مجموعة من النقاد 
العراقيني منحة بغداد لألفالم املســتقلة 
التابعة لــوزارة الثقافــة العراقية ومازال 
يترأســها ، عمــل فــي مجــال الكتابة 
واإلنتاج التلفزيوني لعدد من املسلســالت 
التلفزيونية منها )املنطقة احلمراء والدولة 
العميقة ( وأيضــا مطورا العمال الدرامية 

التلفزيونية العراقية والعربية . 

صدر للمؤلف واملهندس »محمد صالح محمد« 
كتــاب بعنوان »بــاب املراد« عن مؤسســة ثائر 
العصامــي في شــارع املتنبــي ب292 صفحة 
وهــو عبــارة عن  دراســة بحثيــة تخطيطية 
املؤلف في  القدميــة ويتطرق  ملدينة الكاظمية 
بداية الكتاب الى ما قاله العلماء عن تأســيس 
املدينة والتــي يقدر عمرها بنحــو ١٢٥٦ عاما، 
وجــاء الكتــاب بســتة فصول الفصــل األول 
يتكلم عن مقابر قريش وأشــهر من دفن فيها 
وعمارة املشهد الكاظمي عبر العصور. والثاني  
يستعرض  محالت الكاظمية وأطرافها وسبب 

تسمياتها .
اما الثالث يصف جغرافيــة املكان ويتطرق الى 
خط ترامــواي بغداد الكاظميــة، فيما جاء في 
الفصل شــرح مطول عن مملكة »اوده الهندية 

االســالمية« و«ال نواب«،  والفصل اخلامس 
يتكلم عــن طبيعة البيت البغــدادي وعن 
التراثية فيهــا. اما األحداث  اشــهر املباني 
التي شــهدتها مدينة الكاظمية وأشــهر 
الناس ذكراهم من  الذين يحفظ  االشخاص 
الشــعراء واملفكرين واألطباء فقد جاء ذلك 

في الفصل السادس.

باب احلربية 
 وتتطــرق املؤلف الى حملــات تاريخية وتراثية 
وجغرافية ودينية عــن الكاظمية التي يعود 
تأسيسها الى بدايات العصر العباسي الذي 
اختــار خلفائــه االوائل بــاب احلربية ليكون 
مقبرة خاصة بهم ســميت مبقبرة ) قريش( 
وكان اول دفــني فيهــا »جعفر ابــن اخلليفة 
العباســي الثانــي املنصور« بعــد عام 150 

هجري ، وتوالى الدفن فيها حتى وفاة االمامني 
موســى الكاظم وحفيدة محمــد اجلواد ) 
عليهما السالم( حيث نشــأت بعد دفنهما 
قرية صغيرة وبعدها ومبرور الوقت حتولت الى 
مدينة ومزار للزوار لألماميني وسميت باسم  

»الكاظمني«  واخيراً الكاظمية.

خارج حدود بغداد
واشار املؤلف إلى ان مدينة الكاظمية كانت 
الــى بداية القــرن العشــرين املاضي خارج 
حــدود مدينة بغــداد من الناحيــة االدارية 
وبعدهــا اصبحت من ضمن  حدودها االدارية 
) قائمقامية( تابعة حملافظة بغداد، واصبحت 
محط انظــار الزوار الذيــن يتوافدون عليها 
طيلة ايام السنة وازدهرت اسواقها وحركتها 
التجارية وشــهدت توسعاً عمرانياً متواصالً 

خارج حدود احملالت الكاظمية االربعة القدمية 
احمليطة بالصحن الشــريف وهي » الشيوخ، 

والتل، والقطانة« 
ويســتطرد املؤلف حديثه عن اهم االحداث 
التي شــهدتها مشــيرا الى حفلة التتويج 
الشــعبي الــذي مت في الصحــن الكاظمي 
للملك فيصل االول اول ملك دســتوري في 
العراق عــام  1921 حيث مت تقليده ســيفاً 
ذهبياً باسم مدينة الكاظمية صنعته انامل 
والد احلاج »عبود اجلواهري« صانع الســيوف 

الشهير رحمه اهلل. 
وذكــر املؤلف العديد من احملطــات واملواقف 
احلياة  املســتمدة من  الطريفة  واحلكايــات 
االجتماعيــة للمدينــة وواقعهــا املعماري 
والعمراني والتخطيطي واالقتصادي والديني 

وغير ذلك.

أسامة صفار* 

تعرف األشجار أنها تصبح أجمل عند بدء اخلريف
تخرج الشــوارع مــن زخات املطر نقيــة كما لو 

خلقت لتوها
ذلك النسيان املاكر

ينسرب نسيًما إلى األوراق الصفراء
حني يوغل اخلريف

فترقد بني أســئلة الغد اجملهول عصفورة ذبحها 
نشيج الزمن

لدى األشجار وقت كاف للحزن
وللجمال أن يتأمل ذاته في العدم

غابات »أوتاوا« بال أسود
يكفيها خوف الشتاء

ذئابها تبحث عن األنس مع املراهقني أحيانًا
وقططها ال تأكل الفئران

طيور هذه املدينة وقحة مبا يكفي
كي تطالب الصغيرة بإخفاء شطيرتها

كي يبقى العجوز متحفزًا بعصاه
لكن العشاق مينحونها طعامهم فرحني

األشجار املوغلة في القدم حتى امللل
تعرف أن الشتاء قادم

وأن ثمة صيًفا سوف يتلوه
وأن ال غياب

وال حضور
وأن احلفل دائم

لكن القلوب تتغير

ال شيء هنا يستخدم صيغة املبالغة
سوى اجلليد

وال شيء هنا يذيب اجلليد سوى الدموع الساخنة
وال شيء هنا

سوى ولد صغير يبحث عن النسيان
فتمنحه غابات البلوط واللبان قبلة

وسيجارة
وقهوة أميركية بال وجه
ال شيء هنا سوى احلب

وال حب هنا إال من خلف ستار شفيف
والولد العجوز ال يحب الستائر

وال النســاء اجلميــالت الالتــي يرتديــن وجوها 
يكسوها اجلليد

وال الرجال الذين ال ينظرون إلى السماء
كيف يتجلى احلب في غابة تكتمل بذاتها؟!

كيف حتب شجرة عمرها خمسني خريًفا
وبضع ماليني من األوراق، تغيب كل عام وتعود؟!

ال أحد هنا ينزلق فوق الثلج األسود
فالناس حذرون متاًما

إال املهاجر
فهو لم يتعلم احلذر من موطئ قدميه

ال أحد هنا يسهر لياًل
إال املهاجر

فهو لم يتعلم النسيان بعد.

*كاتب مصري مقيم في كندا

غابة النسيان

غدًا الخميس.. فيلم »شارع حيفا« في المعهد الفرنسي ببغداد
شارك في مهرجانات عربية ودولية ونال جوائز عّدة

»باب المراد«.. دراسة في تاريخ الكاظمية

قراءة

وجوفه مليء بالبارود والدخان. )اجملموعة: 7(. 
يبدأ النص بإشارة مكانية عبر وصف مشهدي 
واملساحة املتوتّرة بني جسر اجلمهورية وساحة 
التحريــر، ثم يصــف اجواء االقتحــام وفضاء 
الدخــان، وجتســيد حركــة الشــهيد )صفاء 
الفتى  »ذاكرة  الذكية  واإلســتعارة  الســراي( 
الراكــض... في تلك األمتــار«. واجلناس اجلميل 
)بــني حدائق وحرائق(... وهو يؤمئ ببســالة لم 
يفهمها األوباش... فعاد ممتلئاً بالبارود والدخان، 
ويتجلى توظيف السرد في هذا النص الرشيق 
وهو يصف املكان واحلدث والشخصية واتّسم 
باختزاليــة فائقة فالنص لم يسترســل في 
اإلســهاب الوصفي بل اختار مساحة ورسمها 
وجّســدها مبفردات ارتكزت على اإليحاء، وكان 
املكان الفضاء املركزي وهو وإن كان مســاحة 
جغرافية لكّنه اكتسب رمزية من خالل حتوله 
إلى مساحة مواجهة بني عشاق الوطن وعشاق 
البلهاء، فالشــهداء كانت أصابعهم  العتمة 
على القلوب والعقول وكانت أيدي األوباش على 

زناد الهوس. 
يستّهل الشــاعر باملشهد املكاني في قصيدة 
أخرى تناول فيها ســيرة )قدوس( ذلك الشهيد 

امليساني الباسل: 
كانوا في ساحة ميسانية

يرسمون العنادل وأشجاراً يجيدون وصفها
أوراقها اسماء تغيب قبل أن تصّفر

ولشّدة ولعهم بالغناء كانوا يحتسون 
دموع أّمهاتهم... 

فيما بعد.. 

كادت الدنيا توشك على البكاء... )اجملموعة: 8(. 
وتتواتــر تدعيات هذا النص الشــفيف احلافل 
بالصور الشــعرية املؤطرة بالعذوبــة، فالرثاء 
عند الشاعر هو احتفاء باجلمال وليس مساحة 
لألسى واحلزن فحسب، وحتفل القصيدة بصورة 

شعرية عميقة ودالة: 
تقول أمي: 

ً الهاوية رحبة جدا
هكذا وجدُت املزابل

خذ مثالً
كّل من تلّثم واغتال قّدوساً

صار راكضا بني الهاوية واملزابل )اجملموعة: 10(. 
تلــك صورة مشــهدية تصّور تفاهــة القتلة 
ومصيرهم الذي سيؤول إلى  النفايات، وشعرية 
الصورة تكمن في وصفهم وهم يركضون باجتاه 
الهاوية و)املزابــل( واختار مفردة )املزابل( لتكون 

مفردة صادمة تليق بسيرة القتلة وقبحهم. 
ويجترح الشــاعر لوحات على شــكل تقطيع 
كل مقطع ميثل مرآة يلتقط فيها صورة بالغة 
الداللة على املستوى الواقعي والرمزي، وكانت 
)املرايــا( أو املقاطع هي أقرب مــا تكون إلى فن 

)الهايكو( باختزاليتها، وعمق داللتها: 
املرآة األولى: 

تعكس صورة سماء منافقة
تقف على احلياد منذ مطلع تشرين... 

املرآة الثانية: 
ترّم صورة آخر اتكاء الشاعر

على كتف شهيد لّوح للحياة باستحياء... 
×     ×     ×

املرآة الثالثة: 
تكفكف دمعًة نزلت من عيون جواد سليم 

واســتقرت على رأس صفاء الســراي املشبع 
بالدخان. 

املرآة الرابعة: 
تسحب خيوطاً من الفرات

تروق بها جروح الشــهداء الغافني على جسر 
الزيتون

املرآة اخلامسة: 
ً تبّث نشيجاً عراقياً جديدا

يؤكد أّن األحرار ال ميوتون باملصادفة... 
املرآة السادسة: 

تلمع في عمقها وثائق مسّربة من الناصرّية
نا العتيق جلجامش.  تفشي أســرار اخلونة جلدِّ

)اجملموعة: -11 12(. 
نقلنا بإفاضٍة هذا النــّص ألهميته والتوظيف 
الفنــي للمرآة بوصفها الكاميرا التي جتّســد 
الصــور، وجعــل منها الشــاعر حّيــزاً ضمن 
مســاحة الّصراع واإلحتــدام، وكل مرآة مّثلت 
فكــرة وزاوية نظــر ومعنى وكانــت عبارة عن 
مرايا متنوعة ولوحات متعددة لتجسيد وقائع 
التظاهر والبسالة التشرينية كل األماكن التي 
شهدت هذه الصوالت، وجند تركيز الشاعر على 
ذكر األمكنة مثل )الساحة امليسانية( و)جسر 
الزيتون( وهو جســر يقع في الناصرية وشهد 
معارك واحتدامــات كبيرة بني النبالء واألدعياء 
املارقني، وتتوالى املرايا حتى املرآة العاشرة والتي 

توشّحت بذكر اسم الشهيد )عمر سعدون(: 
املرآة العاشرة: 

لن يزرعها عمر السعدون
ففيها بضعة أخطاء كتبها الشامتون

الذين غّطوا النعوش بأزهار خبيثة... )اجملموعة: 
 .)13

يرسم الشــاعر حالة تناغم ومتاه بني الشاعر 
والشــهيد وهي إشــارة ذكية إلــى أّن جموع 
املتصديــن فــي حركة تشــرين كانــت متّثل 
هوية الوعــي، ألّنهــا كانت شــرارة املثقفني 
الرافضني الذين حتّولت قصائدهم وقصصهم، 
وثقافتهم إلى مشروع التضحية واالستبسال 
للمطالبة بوطن استباحته األشباح وامللفقون 

واملسلطون وباعة الوطن. 
وجند في املــرآة الثالثة ثّمة صورة موحية وداّلة 
حيث يصف الشاعر دمعة نزلت من عيون )جواد 
سليم( واســتقّرت على رأس الشهيد )صفاء 
السراي( وهي إشارة أو إحالة ذهنية شعرية إلى 
املضمون الثوري واإلنســاني الذي ميثّله )نصب 
احلرية( ومتحوره حول فكــرة احلرية، وبني صولة 
وشهادة السراي الذي طلب احلرية وأصبح رمزاً 
وايقونة تشرينية وكم كانت الداللة بليغة في 
)الهايكو( املرآتــي اخلامس: »إنَّ األحرار ال ميوتون 
باملصادفة« وقد برع الشاعر بثنائية االستهالل، 

ووضع اللمسة األخيرة في النص. 
يصــّور نص )بحارة الســفن الثائرة( املشــهد 
احملتدم فــي التضاد بني اجلمــال والقبح، وهم 
يتوارثون الصولة واالقتحام من الرمز السومري 
)إنكيدو(، وهي إشارة إلى أن هذا احلراك لم يولد 
من فراغ بل إنَّه يســتند إلى إرث ثوري حضاري 

حزين عميق اجلذور عرفت به أرض الثورات: 
ليس بوسعهم شيء

ليسوا بانتظار شخص أو جماعة
هّمهم متوارث من حزن إنكيدو

وحّتى نحيب أمهات الذين توارت قمصانهم
عند جسر الزيتون... )اجملموعة: 14(. 

وجند في نص )يوسف الزبيدي( اشتغاالً شعرياً 
فيه كثير من اإلحاالت واإلشــارات والصور مع 
الديني واستثمار مدياته وانفتاح النص  النص 
الشــعري على املعنى اإلشاري، وتعميق القيم 
الرفيعة، وخرج النص من املدلول الشخصاني 

باجتاه التحليق بالفكرة السامية: 
يوسف وبرفقة حمامتني

كان كل يوم تشريني

يجّهز جلواد سليم 
وجبة غداء ووجبة غناء

حمامته األولى تغّذي
والثانية تغني لـ)الوطن والناس(

يوسف الذي حتّدى الذئاب
لم يقّد قميص عراقيته

لم يسمح آلبار اخلضراء أن تبتلعه
لم يستطع أخوته الغدر بذائقته

لذلك... 
لم يعرض عن هذا الوجع

وال ذاك النشيج السومري )اجملموعة: -18 19(. 
ويتجّلى التكرار الشفيف والرمزي جلواد سليم 
بوصفه إيقونة احلرية بالنصب الذي استبسل 
أمامه الشــجعان الذين عبروا إلى اجلمال إلى 
جّنات الشــهادة، عبر الساحات واجلسور، وجند 
التكرار ملفردة )ســومري( وهي إشــارة لتجذير 
الفعل بــاإلرث اإلنســاني و)امليثولوجي( الدال 
علــى التّدفق والســعي إلى العمــل النبيل 

والشجاعة النقّية. 
معظم النصوص يتمظهر فيها اهتمام برسم 
مشهدية بانورامية متسح املكان واملناخ وترصد 
املتعالية،  الفكرة  وتنسج  الشخصّيات  حركة 
البــؤرة احملركة، ويحمــل داللة  املــكان  وميثل 
رمزيــة كونه املنطلق نحــو التحّدي والتصّدي 
للشخصيات التي ال حتمل سوى الفكرة واحللم 
باجتــاه الرصــاص والبنادق، في نص )ميســي 

التحرير( يقول: 
اجلمهور املتواجد

على مدرجات جبل أُحد
كان منشغالً برصد الغيوم البيضاء

املتناثرة في محيط الثورة 
املسعفون... 

يّركزون على توفير علب )الكوال(
وخلط اخلميرة باملاء

العسس املساملون... 
يذرفون دموعاً ساذجة

املوسيقيون... 
ميزجون املفردة اجلنوبّية بـ)الراب( 
حتى ال تكفُّ اجلموع عن الرقص

الشذراويات... 
يغزلن خيوط السمك
على طريقة )الّنواب(

ليطمعن املثابرين علــى العراق )اجملموعة: -42 
 .)43

تتجسد في هذا النص لوحة مكتّظة باحلركة 
والوصف املشــهدي، وإشارات موحية وجتسيد 
للفكرة املركزّية التي تصف الثائرين وخصالهم 
واملتخاذلني ممن ميســكون البنــادق للدفاع عن 
لـ)جبل  هلعهم وهناك إشارة ذكية واستعارة 
أُحد( وهــو كناية اطلقت على املطعم التركي 
الذي شهد كثيراً من وقائع التظاهر واإلحتدام، 
فاملكان – كما اســلفنا – يحتل البؤرة املركزية 
في النص ليؤســس فضاء يكشف عن بسالة 
الشــخصّيات الفادية التي متنح املكان مجداً 

باذخاً.
مجموعة )مرايا عمر ســعدون( حرث شــعري 
عــذب في صنع نصــوص احتفائية وليســت 
رثائية، إنَّه جهد ابداعي يســتحق اإلستشراف 
واإلحتفاء ملا أنطوى عليه من جماليات الشكل، 

وعمق احملتوى اإلنساني والوطني.

د. سمير الخليل

بدءاً من صورة الغــالف والعتبة األولى )اإلهداء( 
والعنوان حتيلنا مجموعة )مرايا عمر ســعدون( 
للشاعر عدنان الفضلي الصادرة عن )منشورات 
احتاد األدبــاء- بغداد، 2022( إلى مســاحة نقية 
مؤطرة بالبياض وهي ترســم مالمح وســمات 
الشــهادة من أجل الوطن وترصد سير الفادين 
واملضحني الذين عانقوا املوت بإيثار فوق اجلسور، 
وفي ســاحات التظاهر )التشــريني( وتداعياته 
املمتّدة إلى ســاحة احلبوبي وســاحة التظاهر 
في الديوانية، وحتت املطعم التركي وحتت نصب 

احلرية وجدارية )فائق حسن(. 
هذه اجملموعة الشــعرية هــي مدّونة لإلحتفاء 
الرفض  وفرســان  واملوقــف،  الكلمة  بأبطــال 
وعشــاق الوطن الذيــن يطالبون )نريــد وطناً( 
ومقايضة لهذا الهتاف فأّنهم حملوا أرواحهم 
فوق كفوفهم وتقدموا واستبسلوا وهم يرعبون 
املوت وأصحاب القناصات وعســس الســلطة، 

والقوى الظالمية األخرى. 
لكن مأثرة هذه اجملموعــة أنها لم تتمركز حول 
الهتــاف واحلماس والتعبويــة العابرة، والصراخ 
احلماســي، بل سعى الشــاعر عدنان الفضلي 
إلــى زّج النصــوص فــي أداء ميــزج الوجدانية 
بالتحليق على مستوى الفكرة، والتحليق على 
مستوى الصور الشــعرية واكتظاظ النصوص 
باالشــارات واإلحاالت والتناّصات وهو يسبر غور 
الّســير ، وخطوات الشــهداء الذين لم يغيبوا، 
وإن غابت أجسادهم لكّنهم وشموا األرض بأثر 
لن مُيحى، ولن تــزول صورهم وحتّديهم للرصاص 
وهم يضعون خوذة التوق والبســالة وتّوضحت 
النزعة الشعرية بأفقها الشفيف عبر املفردات 
املّتشحة بالعذوبة والغنائية العالية وإن كانت 
القصائد تتأطر بفن )البورتريت( ورســم مالمح 
األبطال لكّنها لم تسقط في الشخصنة اجملّردة 
والعابرة بــل كان بطل كل قصيدة متماهياً مع 

الفكرة واملكان والفضاء الشعري. 
تضمنــت النصــوص اســماء الشــهداء في 
انتفاضة تشرين ]عمر سعدون، وصفاء السراي، 
وثائر الطيب، وعلــي العصمي، وقّدوس، وحمزة 
كامل، وجمانة...[، وتضمنت اجملموعة قصيدتني 
لإلحتفاء بعارف الســاعدي ويوســف الزبيدي، 
وبقدر ما كان الشــاعر أميناً ووفّياً لذكر اسماء 
الشــهداء وســيرهم لكّنه لم يقع في النزعة 
فكانت  والتوثيقية،  الســطحية  )البورتيريــة( 
النصوص فخــاً جمالياً، وحقل إغراء يتوغل فيه 
املتلقــي وال ميلك ســوى أن يتماهــى مع أجواء 
باذخــة بالصور في نــص )فتى الدخــان – إلى 

الشهيد صفاء السراي(: 
مساحة قصيرة

تلك التي يهرول فيها األوالد
فيما بني جسر اجلمهورية وساحة التحرير

هناك بضعة أمتار من الدخان
وغيمة مسرعة من الرصاص

ذاكرة الفتى الراكض في تلك األمتار
محصورة بني حدائق وحرائق

ال الصراخ ينقذه
وال اإلشارة يفهمها األوباش

لذلك استدار الفتى عائداً إلى اجلسر 

تجّليات الوجع في »مرايا عمر سعدون« لعدنان الفضلي

لكن مأثرة هذه المجموعة 
أنها لم تتمركز حول الهتاف 
والحماس والتعبوية العابرة، 
والصراخ الحماسي، بل سعى 

الشاعر عدنان الفضلي إلى 
زجّ النصوص في أداء يمزج 

الوجدانية بالتحليق على 
مستوى الفكرة، والتحليق 

على مستوى الصور الشعرية 
واكتظاظ النصوص باالشارات 

واإلحاالت والتناصّات وهو 
يسبر غور السّير ، وخطوات 

الشهداء الذين لم يغيبوا، 
وإن غابت أجسادهم لكنّهم 
وشموا األرض بأثر لن يُمحى

عدنان الفضلي



جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يسر شركة نفط البصرة أن تعلن  عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة بأسلوب الدعوة العامة فعلى  الراغبني  باالشتراك 
فيها احلضور الى مقر الشركة /استعالمات باب الزبير / لغرض استالم جداول الكميات واملواصفات اخلاصة بها  وعلى املناقص 
املتقدم االشتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنسختني اضافيتني ملونة من جدول الكميات  بعد شراءها من ممثل شركتنا لغرض 
ختمها  قبل تســعيرها وعلى ان تكون كافة وثائق املناقصة مرتبة بالتسلسل ومنظمة مبوجب كراس .، كما على املشترك 

تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشــركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونســخ من الوثائق اخلاصة بتأسيس الشركة مع 
ارفاق الوثائق الشــخصية  للمدير املفوض للشركة وخطاب تخويل بالشــخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل مع 
كتاب عدم ممانعة صادر من الهياة العامة  للضرائب نافذة لسنة 2022 وهوية تصنيف املقاولني العراقيني نافذة.  مع الهوية 
الضريبيــة مع تقدمي كتاب يؤيد مع حجب البطاقة ،وكذلك تقدمي ما يؤيد شــمول العاملني بالضمان االجتماعي قبل صرف 

املستحقات املالية .
علماً بأن موعد الغلق  هو يوم االربعاء املصادف 2022/11/16 الســاعة الثانية عشــرة ظهراً وهو نفس موعد فتح العطاءات 
وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/11/8 وســيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح يوم 
االربعاء املصادف 2022/11/9 في متام الســاعة العاشــرة صباحا في القاعة الرئيســية في بناية الزقورة في موقع باب الزبير 
وتودع العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في استعالمات باب الزبير ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

االعالن.
- تكون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبدة )90( يوما والتأمينات االولية مبدة )28( يوما إضافة الى مدة نفاذ العطاء.

علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.
- باإلمكان االطالع على شروط املناقصة من خالل زيارة موقع الشركة اإللكتروني:

www.boc.oil.gov.iq
ع/ املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1340
التاريخ: 2022/10/24

مناقصـة رقم )40(/ إعـالن للمرة الثانية
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم

» جتهيز اليات حفارة مدولبة عدد/3 ألعمال متابعة شحة املياه وتشغيل محطات االسالة في املثنى«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم جتهيز ثالث حفارات مدولبة ســتخصص ألعمال متابعة شحة 
املياه وتشغيل محطات االسالة في محافظة املثنى , ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة , مع مالحظة ما  يأتي:

1. علــى مقدمي العطاءات املؤهلــني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية/ محافظة املثنى خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة 
التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 

2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج 
جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210

3 . درجة وصنف املكتب او الشركة املطلوبة للعراقيني هي هوية غرفة جتارة )ممتازة( يختص نشاطها التجاري بالتجهيز اما بالنسبة للشركات واملكاتب األجنبية فيجب ان تكون 
مختصة بالتجهيز 

4.تكون التأمينات األولية ملقدمي العطاءات مبلغ مقطوع قدرة )10,000,000( دينار )عشــرة ماليني دينار عراقي( على شكل خطاب ضمان يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية 
وان يكــون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكــون بصيغة واضحة من حيث مبلغة )رقماً وكتابة( وحتديد 
تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصدارة او على شــكل صك مصدق او سفتجة وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى / 

حسابات اخلطة االستثمارية(
5. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهلية القانونية: وتشتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء واملنع مبوجب قرارات األمم املتحدة ومجلس االمن الدولي.
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )144,000,000( دينار )مائة وأربعة واربعون مليون دينار عراقي«، عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر 

سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً يوضح ان اســتخدامات االليات اجملهزة تفي باملتطلبات واملواصفات الفنية املثبتة في جدول الكميات اخلاصة باملشــروع ومستندات 

املناقصة . 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية غرفة جتارة. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة , االهلية.

6 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )720,000,000( دینار )سبعمائة وعشرون مليون دينار عراقي( وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز هي )180( يوماً.
 7. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم اخلميس املصــادف 2022/10/27، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، 

ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )50،000( دينار )خمسون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 8. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق األول / جلنة الفتح االولى ، وســيكون موعد غلق املناقصة  في متام الســاعة 
الثانية عشــر ظهرا  من يوم الثالثاء  املصادف 2022/11/8 إن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في 

الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/11/1 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى. 
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل عطاء اجملهز املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي 
مســتجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وادارياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد 

بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم 
الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات 

وورقة بيانات العطاء.
11. عدم مشــاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير 

منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
12.ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية+نسختان )2( اضافيتان طبق االصل

13. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.
14. ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 

15. تقبل العطاءات التي تقل عن الكلفة التخمينية دون تقييد ذلك بنسبة معينة شريطة االلتزام باملواصفات املطلوبة واملنشأ احملدد
16.فيما يتعلق بشــراء الســلع واملنتجات من الشــركات املنتجة للمنتوج الوطني , فتعطى افضلية ســعرية بنســبة 1% للمنتج احمللي وفق اقل األسعار والعروض املقدمة 

املستجيبة وحسب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط/دائرة العقود احلكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم بالعدد )32923/7/4(في 2021/12/19
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 151
التاريخ: 2022/10/25

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب 

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة اوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية وملدة ســنة واحدة استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني االشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 15 يوما تبدأ من 
اليوم التالي للنشــر مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة 
بصك مصدق مع هوية االحوال املدنية اصلية زائدة مصورة وستجرى املزايدة في اليوم االخير من 
مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه 
املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية ويلزم 

املستاجر في حال تصديق االحالة بالتعهد خطي بابرام العقد خالل )30( يوم.. .
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

9 اعالن

إعالن
الى الشريك/ ماليد عبداهلل هاشم

صبحة ياسرسلمان
وفاق صبار هاشم

اقتضــى حضورك الى صندوق االســكان العراقي فرع ذي قــار الكائن في 
الناصرية وذلك لتثبيت إقرار باملوافقة على قيام الســيد/ )ســالم عبداهلل 
هاشــم( بالبناء على حصته املشــاعة في القطعة املرقمــة )64/35 89( 
مقاطعة )ام العظام( لغرض تســليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمســة عشر يوما من داخل العراق وشــهر إذا كان خارج العراق من تاريخ 

نشر اإلعالن. وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض مستقبال...

محكمة جنح تكريت
العدد: 403/ج/2022
التاريخ: 2022/10/19

)اعالن(
الــى املتهم )عبد اجمليد شــحاذة مجيــد الطائي( تقرر تبليغــك باحلضور ألجراء 
محاكمتــك في الدعوى اجلزائية املرقمــة 320/ج/2022 وفق احكام املادة 456 من 
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 املعدل يوم 2022/11/22 او تسليم نفسك 
الى اقرب مركز شــرطة وفي حال عدم حضورك ســتجري احملاكمة بحقك غيابيا 

وفق االصول.
القاضي
عبدالعليم فيصل عزاوي

محكمة جنح صالح الدين/ النزاهة
العدد: 169/ج نزاهة/2022
التاريخ: 2022/9/20

)إعالن(
الى املتهم الهارب )صالح تقي محمد جاسم اخلفاجي( ان هذه احملكمة أصدرت قرارها 
املرقم  169/ج نزاهة/2022 في 2022/9/20 القاضي باحلبس البسيط ملدة ستة اشهر 
وفق املادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لســنة 1969 املعدل  حكماً غيابياً كما 
قررت احملكمــة اصدار امر قبض بحقك علية اقتضى حضــورك امام هذه احملكمة او 
تسليم نفسك الي مركز شرطة خالل املدة القانونية وبخالفة يصبح احلكم وجاهياً.
القاضي
عبد العليم فيصل عزاوي

فقدان هوية
فقدت هوية دائرة الكهرباء محطة الصدر الغازية/ شركة االنتاج 
املنطقة الوسطة )باسم محمد كرمي( في منطقة الشعب سوق 

شالل على من يعثر عليها تسمليها الى جهة االصدار.

االربعاء 26 تشرين االول 2022 العدد )5000(

Wed .26 Oct. 2022 issue )5000(

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار: 2018/9/20رقم االصدار:BOC-P-05/F061رمز النموذج

 موضوعرقم املناقصةت
 ثمن بيع وثائقاملواصفاتاملناقصة

 التأميناتاملبلغ التخمينياملناقصة
االولية

 صنف
نوع املوازنةاملقاول

27/ب/12022
اعالن اول

 نصب
 وتشغيل

 محارق عدد
 اثنان في

 مستشفى
النفط

يتضمن العمل 
نصب واحملارق وانشاء 

سقائف لها من 
املقاطع احلديدية 

اخملتلفة مع التسقيف 
بالصفيح املضلع 

وربط االعمدة بنسيج 
من ال BRC يحوي 

بوابات وكذلك تهيئة 
موقع لثالجات االغذية 

ونقلها اليه

75،000
 خمسة

 وسبعون الف
دينار

60،000،000 
 ستون مليون
دينار عراقي

600،000 
 ستمائة
 الف دينار

عراقي

 ال يقل عن
 العاشر
انشائي

تشغيلية

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة2817محل رقم )2( ورشة البلدية الفنية سابقا1

محل رقم )13( ورشة البلدية الفنية 2
سنة واحدة2829سابقا

محل رقم )15( ورشة البلدية الفنية 3
سنة واحدة2828سابقا

سنة واحدة2822محل رقم )7( ورشة البلدية الفنية سابقا4

سنة واحدة2830محل رقم )5( ورشة البلدية الفنية سابقا5

محل رقم )16( ورشة البلدية الفنية 6
سنة واحدة2833سابقا



اعالن10

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 3971/ب/2021
التأريخ/ 2022/10/25

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/صبرية فرحان مللوم

املدعى عليهم )املدين(/ 1- ثجيل فرحان مللوم 2-محمد فرحان مللوم 
3- انوار فرحان مللوم

4-حمدية فرحان مللوم 5-انتصار فرحان مللوم 6-فخرية فرحان مللوم 
7-وردة فرحان مللوم

8-كافــيء فرحان مللوم 9-ثجلة فرحان مللــوم 10-قندة فرحان مللوم 
11-سكنة فرحان مللوم 

12-امل فرحان مللوم 13-حسنة كاظم ناغي
تنفيذاً لقرار احلكم الصادر من هذه احملكمة بالعدد )3971/ب/2021( 
في 2021/12/30 واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شيوع العقار املرقم 
)3/389 م38 اخلاجية( وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء كال حسب 
ســهامه فقد تقرر اعــالن بيعه باملزايدة العلنية خــالل )30( يوما 
اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في صحيفتــني محليتني ، فعلى 
الراغبني بالشــراء مراجعة هــذه احملكمة مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونيــة البالغة 10% من القيمــة التقديرية للعقار 
بصك معنون الى )محكمة بداءة الكوت( وســوف جترى املزايدة في 
اليوم األخير الساعة الثانية عشــرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير 
عطلة رســمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي موعدا 

للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي االول
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
جنســه/ دار ســكن مكونة من طارمة صغيرة واســتقبال وهول 
داخلــي ومطبخ وصحيات خارجية وداخليــة وغرفة نوم واحدة اما 
الطابق الثاني فيتكون من غرفة نوم عدد اثنني وان الدار مشيدة من 
الطابوق واالسمنت وسقف بالكونكريت املسلح ومبلط بالكاشي 
املوزائيك ودرجة عمرانة متوســطة ومجهز بكافة اخلدمات – كوت 

اخلاجية بالقرب من مدرسة اعدادية النور للبنات
املساحه:// 200 م2
الشاغل:/ ال يوجد

القيمة التقديريــة:/ 150,000,000  مائة  وخمســون مليون دينار 
ارضاً وبناًء

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 97
التاريخ: 202/10/19

م/ إعالن اول/ اعادة تقدير

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار 
فــي مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنيــة إليجار أمالك مديرية بلدية )اور( وكما 
مبينة مواصفتها ادناه عدد )2( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية 
خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال 
تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة 
انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
بلديات ذي قار

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:4740\ش\2022 
الى املدعي عليه/ امجد كاظم ظفر

اقامت املدعية )انتصار صالح هاشم( 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي طلب 
اثبات  واحلكم  للمرافعة  دعوتك  فيها 
حضانــة وجملهوليــة محــل اقامتك 
حسب اشــعار اخملتار محلة قرية عبد 
احلميد  واملرفق بكتــاب مركز النصر 
تقرر   2022/10/19 فــي   3327 بالعدد 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
رسميتني يوميتني للحضور امام هذه 
الســاعة  بتاريخ 2\11\2022  احملكمة 
وعند عدم حضورك  التاسعة صباحا 
او ارســال من ينوب عنك قانونا سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابيا وحســب 

األصول .
القاضي 
غامن عواد جنم البدري

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21865/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن 
وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف 

األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21645/43
التأريخ/ 2022/10/6

إعالن نكول

بناءا على نكول املستاجرين االحالة االولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
املزايــدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدنــاه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار 
)ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في 
إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة 
التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة في 
املعقل( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

االربعاء 26 تشرين االول 2022 العدد )5000(

Wed .26 Oct. 2022 issue )5000(

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الطوبة والنخيلةثالث سنوات 2 دومن7709/13كراج وقوف الشاحنات1

القبلةثالث سنوات1587،75 م5407/8182ساحة بيع الغاز والنفط2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة شارع املعارضثالث سنوات800 م252معرض سيارات1

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

 89/539/35 امبلدية اور1
العظام

 ملعب خماسي
 1،625،000 مليون وستمائة وخمسةسنة واحدة بصورة مؤقتة

وعشرون الف دينار

 89/976/35 امبلدية اور2
العظام

 مشتل بصورة
 525،000 خمسمائة وخمسةسنة واحدة مؤقتة

وعشرون الف دينار



جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )8 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تنفيذ الشــبكة الكهربائية في حي اور اجلزء الثالث وحي 
خلف املعارض واجلزء االخير من حي احلســني في عفك( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  
وبكلفة تخمينية )765،761،000( فقط سبعمائة وخمسة وستون مليون وسبعمائة وواحد وستون الف ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، 

املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )200( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس كهرباء    عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )76،575،334( فقط ســتة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف وثالثمائة واربعة وثالثون دينار 

الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )التاسعة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغــة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان 
احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/3( في بناية احملافظة/ 

الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة في 
كتاب االعالن ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/10( وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
)3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )22،972،830( فقط  اثنان وعشرون مليون وتسعمائة واثنان وسبعون الف وثمامنائة وثالثون دينار عراقي دينار ال غيرها ومعنون الى جهة 

التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصــادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 

القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز 

عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ 

توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة 
ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم مبوجب القوانني 

والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نسخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باالضافة الى العطاء االصلي والذي سيتم 
اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النسخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تاشيرة بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نسخة 

من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تاشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتم طلب خطاب ضمــان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )9 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلــاص ب)تأهيل جزء من مغذي املعامل- خط 
اجلواســم في الشنافية( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية  االقاليم لعام )2022(  وبكلفة 
تخمينية )300،477،000( فقط ثالثمائة مليون واربعمائة وســبعة وســبعون الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، 

املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )150( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس كهرباء    عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية 
وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )30،047،700( فقط ثالثون مليون وسبعة واربعون الف وسبعمائة دينار 

عراقي الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم 
احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم 

)اخلميس( املصادف )2022/11/3( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداءً من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد 
الرســمية املذكورة في كتاب االعالن ولغاية الساعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( 
في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/10( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على 

أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد 
في العراق وبنسبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )9،014،310( فقط تسعة مليون واربعة عشر الف دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد 

)محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها 
كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد 

عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد واحملافظات إال في 

حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نســبة الشــراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النســبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء 
بالتساوي

ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشــراكة معززا 
بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رســو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع 

العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب 
وشروط معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشــركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث ســالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل 

معهم مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نســخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باالضافة الى العطاء 
االصلي والذي ســيتم اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تاشيرة 
بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نسخة من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تاشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات 

االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد 
دراســة التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة 
على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة 
)20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتالم 

االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تســاوي اســعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية 

)صغيرة، متوسطة، كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )6 لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص )متديد شبكة ماء )لقرية سيد طالب ، قرية النورية اجلانب االمين 
مع نقل مجمع ماء كامل مسير بسعة 15 م3/ ساعة الى قرية عبيد سلطان ال شرماهي في الشافعية( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 
الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية )873،415،000( فقط ثمامنائة وثالثة وسبعون مليون واربعمائة وخمسة عشر الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب 

)58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )180( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس مدني    عدد 1
2- دبلوم فني كهرباء    عدد 1

3- دبلوم فني ميكانيك   عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )87،341،500( فقط سبعة وثمانون مليون وثالثمائة وواحد واربعون الف وخمسمائة دينار الغيرها

ج- املتطلبات القانونية:
أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.

ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.
ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.

رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )التاسعة(
خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.

5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغــة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان 
احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/3( في بناية احملافظة/ 

الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة في 
كتاب االعالن ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/10( وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
)3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )26،202،450( فقط  ستة وعشرون مليون ومائتان واثنان الف واربعمائة وخمسون دينار عراقي دينار ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد 

)محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصــادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 

القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز 

عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ 

توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة 
ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم مبوجب القوانني 

والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نسخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باالضافة الى العطاء االصلي والذي سيتم 
اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النسخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تاشيرة بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نسخة 

من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تاشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتم طلب خطاب ضمــان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )7 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل مشروع ماء عفك سعة 2000 م3/ ساعة في قضاء 
عفك( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )1,745,600,000( فقط 
واحد مليار وسبعمائة وخمسة واربعون مليون وستمائة الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( 

ومبدة عمل )240( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 EMAIL:( والبريد )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قســم العقود
)yahoo.com@2005 _dewaniarc

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس ميكانيك    عدد 1
2- دبلوم فني كهرباء    عدد 1

3- دبلوم فني ميكانيك    عدد1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )174،560،000( فقط مائة واربعة وسبعون مليون وخمسمائة وستون الف دينار الغيرها.

ج- املتطلبات القانونية:
أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.

ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.
ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.

رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )السابعة(
خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.

5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغــة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/3( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة في 
كتاب االعالن ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/10( وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
)3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )34،912،000( فقط  اربعة وثالثون مليون وتسعمائة واثنا عشر الف دينار ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم 

العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصــادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 

القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز 

عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ 

توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة 
ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم مبوجب القوانني 

والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نسخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باالضافة الى العطاء االصلي والذي سيتم 
اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النسخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تاشيرة بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نسخة 

من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تاشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتم طلب خطاب ضمــان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1342
التاريخ: 2022/10/24

مناقصـة رقم )82(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» تبليط طرق متفرقة في قضاء الرميثة بطول )20,945( كم اجملموعة الثانية«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنــى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص االعمال فيه بقشط الطريق وتسويته وإزالة كافة 
التعارضات وتثبيت املناطــق الرخوة من الطرق )ان وجدت( ومن ثم الدفن بالتراب النظيف مع احلدل 
وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بســمك )20( ســم، وفرش وحدل طبقة من االساس 
القيري بســمك كلي محدول )10( ســم، وعمل االكتاف من خالل فــرش طبقة من احلصى اخلابط 
صنف )C( بســمك )10( سم مع الرش واحلدل اجليد  كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر انبوبية 
بالســتيكية، وقناطر انبوبية كونكريتية وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات 

الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرسمي من 
الســاعة التاسعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في 

التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / سادسة )كحد ادنى( 

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )224,000,000( دينار )مائتان وأربعة وعشرين 
مليون دينار عراقي«، عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة 

قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+ مهندس مدني وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية كما يتوجب على مقدم 
العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية 
املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة 

عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )2,975,998,000( دینار )ملياران وتسعمائة وخمسة وسبعون 
مليون وتســعمائة وثمانية وتســعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي 

)360( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/11/2، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )250،000( دينار )مائتان وخمسون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنــة الفتح الثانية ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم االحد 
املصادف 2022/11/20 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/11/13 في مبنى 
دائــرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافــذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان 
يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره 
او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )42،000،000( دينار )اثنان واربعون مليون دينار عراقي( وعلى ان 
تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة 

االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12.ان عدد نســخ العطاءات الواجب تقدميها هي نســخة العطاء االصلية +نسختان )2( اضافيتان 

طبق االصل
13. عدم مشــاركة أي عطــاء ملناقص لدية ثالث عقــود او اكثر ما زالت قيــد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشــروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 

التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 14. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
15. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

16. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )20%( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمة من صاحــب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمــان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمــان جدية التنفيذ عــن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هــذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1343
التاريخ: 2022/10/24

مناقصـة رقم )83(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
1.« انشاء مركز صحي فرعي ال مطشر في السماوة«
2.« انشاء مركز صحي فرعي ال عطشان ام العكاف«

3.« انشاء مركز صحي فرعي ال طاري ال غامن«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل بأنشــاء ثالثة مراكز صحية فرعية في الســماوة والكرامة. 
ويشــتمل العمل باملشــروع على تنفيذ االعمال املدنية وتنفيذ االعمال الكهربائية وامليكانيكية 
وجتهيز اثاث وأجهزة طبية,وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في 

جدول الكميات ووثائق املناقصة ,مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرسمي من 
الســاعة التاسعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في 

التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / ثامنة )كحد ادنى( 

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )106,000,000( دينار )مائة وستة ماليني دينار 
عراقي«، عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد 

غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس كهرباء وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندســني العراقية كما يتوجب على 
مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفــة التخمينية للمشــروع هي )1,408,491,000( دینار )مليــار واربعمائة وثمانية ماليني 
واربعمائة وواحد وتسعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )360( يوماً.

 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االحد املصادف 2022/11/6، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )150،000( دينار )مائة وخمســون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنــة الفتــح االولى ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم االحد 
املصادف 2022/11/20 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة ســيكون في الساعة التاسعة صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/11/13 في مبنى دائرة 
العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط 
ويدفــع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصــة الفعلي وان يكون 
بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او 
صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )20،000،000( دينار )عشــرون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون 
صــادرة عن مصرف معتمد في العــراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حســابات اخلطة 

االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12.ان عدد نســخ العطاءات الواجب تقدميها هي نســخة العطاء االصلية + نسختان )2( اضافيتان 

طبق االصل
13. عدم مشــاركة أي عطــاء ملناقص لدية ثالث عقــود او اكثر ما زالت قيــد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشــروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 

التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 14. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
15. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

16. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )20%( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمة من صاحــب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمــان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمــان جدية التنفيذ عــن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هــذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى
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ملونشريط
عطل مفاجئ يضرب

واتساب في العراق والعالم
تعطل وبشــكل مفاجئ تطبيق التراسل »واتساب«، امس 

الثالثاء، أنحاء متفرقة من البالد. 
وأبلغ مستخدمون  للتطبيق داخل العراق، عن عدم قدرتهم 
اســتخدام اجلروبات اجلماعية، في حني بقي التراسل مفرداً 

مستمراً لبضعة من الوقت ليضربه العطل بعد حني. 
كما اشتكى مســتخدمو التطبيق من خلل في البرنامج 
وتوقف عام في عدد من دول العالم، إذ متثلت املشــكلة في 
عدم القدرة على إرســال أو اســتقبال الرسائل النصية أو 

الصوتية وكذلك الصور والفيديوهات.
وجــاء هذا اخللل بعد يوم واحد من إيقاف “واتســاب” عمله 
على عدد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS 10، و
iOS 11، والتي لن تتمكن من احلصول على حتديثات أو ميزات 

قادمة.
وبحسب مركز مساعدة واتســاب أن مستخدمي هواتف 
آيفون ســيحتاجون لنظــام التشــغيل iOS 12 أو أحدث 
ملواصلة استخدام التطبيق، أو نظام Android 4.1، أو نظام 

تشغيلي أحدث.
اجلديــر بالذكر أنها ليســت املرة األولى التــي يصاب فيها 
التطبيــق بتوقف عام حــول العالم، في حــني لم تصدر 
الشــركة املالكة له »ميتا« أي توضيــح حتى حلظة كتابة 

اخلبر.

أطباء يحددون أعراضًا تسبق الجلطة 
الدماغية بأسبوع

قال أطباء مركز بيفيرسبروك الطبي، إن السكتة الدماغية 
ميكن أن يصاحبها فقدان البصر.

واشارت صحيفة Express، إلى أنه وفق ألطباء مستشفى 
مايو، يعاني حوالي 43 باملئة من املصابني من بعض األعراض 
قبل حوالي أســبوع من إصابتهم باجللطــة الدماغية. وأن 
هذه األعراض نادرا ما تستمر أكثر من 24 ساعة. لذلك عند 

ظهور مثل هذه األعراض يجب استشارة الطبيب فورا.
ويقول غاري بارليت، من مركز بيفيرسبروك الطبي: »بعض 
املرضى الذين يصابون الحقــا باجللطة الدماغية، عانوا من 
فقــدان مفاجئ للرؤية فــي عني واحــدة، وأحيانا لم يكن 
مصحوبا بأي ألم. وفي بعض احلاالت تظهر أمام العني بقع 

داكنة أو ظالل«.
وميكن أن يشــير فقدان البصر املؤقــت، إلى حدوث جلطة 
دماغيــة دقيقة، وفــي ثلث احلاالت يكــون مقدمة جللطة 
دماغية شــديدة. كما أن مــن اعراض اجللطــة الدماغية 
الدقيقة، الشعور باخلمول وعدم الراحة في األطراف. ويؤكد 
األطبــاء على أن خفض مســتوى ضغط الدم ومســتوى 
الكوليســترول »الضــار«، يقلل كثيرا مــن خطر اإلصابة 

باجللطة الدماغية.

خالل عام واحد.. مؤسس »سناب شات« 
يخسر أكثر من %80 من ثروته

هبطت ثروة املؤسس املشــارك والرئيس التنفيذي لشركة 
»سناب«، إيفان شبيجل، بنحو 83 باملئة، بعد إعالن الشركة 
عن أبطأ منو ربع ســنوي لها على اإلطالق، مما كبد أســهم 
الشركة خســائر حادة جراء القلق حيال توقعات مستقبل 

أعمال شركة التواصل االجتماعي.
وبحسب مؤشــر »بلومبرغ« للمليارديرات، انخفض صافي 
ثروة إيفان شبيجل من 13.9 مليار دوالر في احلادي والعشرين 
من أكتوبر 2021 إلى نحو 2.3 مليار دوالر في نفس اليوم من 

العام اجلاري.
كما تراجعت ثروة املؤسس املشــارك األخر »بوبي ميرفي«، 
البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يشغل أيًضا منصب رئيس 
قسم التكنولوجيا في الشركة بنسبة 81 باملئة في العام 

اجلاري لتصل إلى 1.9 مليار دوالر.
وتكبدت الشركة خسائر في الربع الثالث بقيمة 360 مليون 
دوالر، وأرجعت سناب السبب في اخلسائر بشكل جزئي إلى 

رسوم إعادة الهيكلة والتي بلغت 155 مليون دوالر.
وبعد االعالن عن النتائج خسرت الشركة نحو ربع قيمتها 
السوقية مع انخفض سعر سهم سناب بنسبة تتجاوز 28 
باملئة، ليصبح ســعر الســهم أقل من 8 دوالرات، وهو أدنى 

مستوى منذ فبراير 2019.
وكانت »سناب شات« قد أعلنت في أواخر أغسطس املاضي 
عن خطة ضخمة إلعادة الهيكلة تتضمن االســتغناء عن 

نحو 20 باملئة من موظفي الشركة.
وتضررت ســناب مــن التضخم املتصاعــد وضعف النمو 
االقتصادي الذي تســبب بالضغط على الشركات واإلنفاق 
االســتهالكي. وفي الوقت نفســه، فإن قواعد اخلصوصية 
اجلديــدة من شــركة آبل والتــي تتطلب حصــول جميع 
التطبيقات على إذن مستخدمي الهواتف الذكية لتتبعها 
عبــر اإلنترنت جعلت من الصعب على املعلنني قياس وإدارة 

حمالتهم اإلعالنية.

بغداد - وداد ابراهيم:

للتربيــة  املتحــدة  االمم  اتخــذت 
»اليونســكو«  والثقافة  والعلوم 
يوم اخلامس من تشرين ثاني املقبل 
العنف  الدولي ملكافحــة  اليــوم 
والتنمــر في املدارس مبــا في ذلك 

التنمر عبر االنترنيت.
أزوالي«  »اودري  قدمــت  ان   بعــد 
املديرة العامة لليونسكو: تقريرها 
عــن العنف والتنمر فــي املدارس 
لعام 2019 والذي يغطي 144 دولة، 
شددت السّيدة أزوالي على احلاجة 
إلى زيادة الوعي العاملي ووضع حّد 

للمشكلتني.

املدارس حتتفل في العالم
وسيكون اول يوم خميس من شهر 
تشــرين الثاني املقبــل يوما دوليا 
في املــدارس مبا فيهــا االبتدائية 
وحتى االعدادية ملا يشكله العنف 
والتنمر من انتهــاك حلق االطفال 
والصحة  بالتعليــم  واملراهقــني 
والرفاهيــة، فيما بــدأت قبل ايام 
بالترويج  الفضائيــات  من  الكثير 
لنبــذ التنمر والعنــف في البيت 
والشارع واملدرســة على االطفال 

واملراهقني.

االسرة املدرسية
ويجد عدد من العاملني في االسرة 
املدرســية ان العنــف املدرســي 

ظاهرة بدأت تشتد وتطال عواقبها 
عــدد كبير من االطفــال اذ طالب 
تســاهم  بأن  املعلمني  مــن  عدد 
التربية  التربيــة ومديريــات  وزارة 
بتنظيم  والرصافــة  الكــرخ  في 
هذا  في  توعية  وندوات  محاضرات 
اجملال، واقامة احتفال في هذا اليوم 
والوقــوف على معانــاة عدد من 
التالميذ الذيــن يتعرضون للتنمر 

في البيت والشارع واملدرسة.

زهراء: التنمر من املعلمات 
والطالبات

زهراء طالبة في املرحلة االعدادية 
التنمر في  تقــول: عانيــت مــن 
املدرســة وفي املرحلــة االبتدائية 
وحتــى االن فالــكل يطلــق علي 
»قزم« كوني قصيرة القامة وكنت 
االستراحة  وقت  اللعب  احتاشــى 
تنمــر  اعانــي مــن  االن  وحتــى 
صديقاتــي في املدرســة مبناداتي 
ب«قزم« ووجدت ان بعض املعلمات 

ايضا يلوحن لي بأنــي قصيرة وال 
اصلح للكتابة على الســبورة اال 
في السطر االخير نعم اشعر بأني 

دون االخريات.

شفيت من الكساح و«بطة« 
معي حتى االن

ســعد عبد الرحمن يقول: ال احد 
يناديني  فالكل  باســمى  يعرفني 
عمتي  علي  اطلقته  اسم  »بطة« 
حني كنت صغيــرا ومصاب مبرض 

الكساح وكانت خطواتي متمايلة، 
عائلتي  وكل  اشــقائي  واتخــذه 
كاســم صريــح لي وصــار الكل 
ينادينــي بطة حتــى االن، وكنت 
اتعرض للتنمر في املدرسة والكل 
ينادوني باســم كان يثير الضحك 
والســخرية من االخرين ولم اترك 
املدرسة بســبب هذا االسم لكن 
لم تكــن لــي رغبة فــي اكمال 
وعملت  املدرسة  وتركت  الدراسة، 
في بيع العصير وحتى االن »بطة« 

معي لم يفارقني هذا االســم واذا 
كان هذا هو التنمــر فانا اكثر من 

عانى من اسمي املستعار »بطة«
هنــد تقول: لــم تكن املدرســة 
بالنسبة لي اال مكان اكره الدخول 
اليه ملا اتعرض لــه من التنمر من 
الطالبــات اذ اســتمع الى كلمة 
البدانة  »قنينة« لكوني اعاني من 
واجتاوز  البداية كنــت اضحك  في 
لكني اشعر بأني ال احب مشاركة 
البنــات اي فعالية رياضية او فنية 
كالرســم او تزين الصف ال اشعر 
برغبة للحديث حتى مع االخريات.

التنمر افة اجتماعية
ويجد عــدد من اخملتصني ان التنمر 
افــة اجتماعيــة لهــا عواقــب 
سلبية  تضّر بالتحصيل الدراسي 
للتالميــذ، ناهيك عــن صحتهم 
بشكل  حياتهم  ونوعية  العقلية 
شــعور  احتماالت  وتعــّد  عــام. 
بأنهم  للتنّمر  املعّرضــني  الطالب 
منبوذون في املدرسة ثالثة أضعاف 
احتمال شعور غيرهم من الطالب 
بذلــك. وتبلــغ احتمــاالت غياب 
ضحايا التنّمر عن املدرسة ضعف 
احتمــاالت غياب ســائر التالميذ 
التنّمر  ويحــرز ضحايا  عنها. هذا 
النتائج  من  أســوأ  دراسية  نتائج 
ويعّدون  أقرانهــم،  التي يحرزهــا 
أكثر عرضة لالنقطاع عن التعليم 
التعليم  إمتــام  بعــد  النظامــي 

الثانوي. 

متابعة ـ الصباح الجديد:
لقي املمثــل الفكاهي األميركي 
ليســلي جــوردان، احلاصل على 
جائزة إميي عن دوره في مسلسل 
»ويــل اند جريــس«، حتفه امس 
االول عــن 67 عامــا فــي حادث 
تصادم ســيارة عندما كان ذاهبا 

إلى عمله في هوليوود.
لوكلير  دون  أعمالــه  وكيل  وقال 
إن جــوردان تعــرض فيمــا يبدو 
»ملشــكلة طبية« غيــر محددة 
بينمــا كان يقود ســيارته التي 
اصطدمت بجانب مبنى وهو في 
طريقــه إلى موقــع تصوير تابع 
يشارك  براذرز حيث  وارنر  لشركة 
بعنوان  تلفزيوني  في مسلســل 

»كول مــي كات« )نادنــي كات(. 
وتوفي في موقع احلادث.

ويشــارك املمثل الضئيل احلجم 
الذي يبلغ طوله مترا ونصف املتر 
فقط في املسلســل بــدور خباز 
أعزب فــي مقهــى بلويفيل في 
الشخصية  والية كنتاكي متلكه 
دورها  تلعب  التي  الرئيسية كات 

مامي بيالك.
حاليا  يُنتــج  الذي  واملسلســل 
إلى  الثالث منه مقتبس  املوسم 
حد بعيد من املسلسل الفكاهي 

البريطاني »ميراندا«.
ويشــتهر جوردان، الــذي ولد في 
والية تنيسي، للجمهور األميركي 
بــدوره في املسلســل الفكاهي 

»ويل اند جريس« الذي عرض على 
فيه  ولعب  )إن.بي.ســي(  شاشة 
دور بيفرلي ليســلي. وقد حصل 
على جائزة إميي عن أفضل ضيف 
عام  فكاهي  في مسلسل  شرف 

.2006
واسعة  شهرة  جوردان  واكتسب 
بني جمهور ينتمي لســن أصغر 
املقاطع  من خالل سلســلة من 
نشرها  التي  الســاخرة  املصورة 
على تطبيق إنستجرام عن احلياة 
اليومية خــالل احلظر الذي ُفرض 
ملكافحة فيروس كورونا وانتشرت 

انتشارا واسعا خالل اجلائحة.
وجوردان املعروف بقامته القصيرة 
اجلنوبيــة ظهر كضيف  ولكنته 

شــرف في »مورفي براون« و »لويز 
انــد كالرك: ذا نيــو أدفنتشــرز 
)لويــز وكالرك:  أوف ســوبرمان« 
مغامرات الرجــل اخلارق اجلديدة(، 
و »ســتار تريك: فويجر« )ســتار 
هورور  »أمريكان  و  املسافر(  تريك: 

ستوري« )قصة رعب أميركية(.
وقــال وكيــل أعماله فــي بيان 
»العالم بالتأكيد يقبع في مكان 
مظلم أكثر اليوم بدون احلب الذي 

مينحه جوردان«.
وأضاف »لــم يكن جوردان موهبة 
معها  بالعمل  تســتمتع  كبيرة 
فحســب، وإمنا كان مالذا عاطفيا 
واحد مــن أصعب  لألمــة فــي 

األوقات«.

الخميس من الشهر المقبل اليوم الدولي
لمكافحة العنف والتنّمر في المدارس 

وفاة الممثل األميركي ليسلي جوردان في حادث سيارة بهوليوود

زهراء: ينادوني بـ«قزم »وسعد ضاق ذرعا باسم »بطة« 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة
بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد مصــدر محلي مبحافظة ذي 
قار، امس الثالثاء، بأن الكشوفات 
الفنيــة االخيرة اثبتــت تهالك 
بناية بهــو االدارة العامة مبدينة 

الناصرية مركز احملافظة.
وذكر املصــدر في تصريح تابعته 
»فريقــاً  ان  اجلديــد،  الصبــاح 
املدني  الدفــاع  مــن  مختصــاً 
كشــفاً  مؤخراً  أجرى  باحملافظة 
فنيــاً بصحبــة مختصــني من 
الدوائر احلكومية بالناصرية على 
احملافظة  مبركز  املبانــي  من  عدد 

او  وكان بينها )بهو اإلدارة احمللية 
بهو الناصرية(«.

وبني املصدر، ان » الكشف الفني 

حذر من ســقوط بنايــة البهو 
لوجود تشــققات فــي جدرانها 
مؤكداً  والســقفية«،  الداخلية 

أن »الفريــق أوعــز إلدارة الدفاع 
لوزارة  بالكتابة  باحملافظة  املدني 
بخطورة  العالمهــا  الداخليــة 
اخملتصة  اجلهــات  إلبالغ  املوقف، 
التــي يخضــع لها بهــو االدارة 
العامة وظيفياً بضرورة إغالقه«.

ويعتبر بهو الناصرية من املعالم 
الثقافيــة الكبيرة في محافظة 
ذي قــار، إذ مت بنــاؤه في زمن عبد 
الكرمي قاســم، وتعرض للقصف 
األمريكي  االحتــالل  بدايــة  في 
أعيد  ثــم   ،2003 عــام  للبــالد 

افتتاحه بعد اعماره عام 2009.

بغداد ـ خاص: 
كشفت دراسة بريطانية جديدة 
أن الذهاب إلى املتاحف واملسارح  
واملعــارض الفنيــة والفعاليات 
الثقافيــة والتراثية ال يســاهم 
في الترويح عن النفس فحسب، 
بل له فائــدة غير متوقعة، إذ إنه 
يطيل عمر اإلنســان ويســاهم 
في صحة االنســان النفســية 
واجلســدية، وقالــت الدراســة 
التــي أجراها باحثــون في كلية 
لندن اجلامعية إن املشــاركة في 

أنشــطة فنية وثقافية حتّســن 
واجلســدية  العقلية  الصحتني 
عند اإلنســان،  وقد  اثبتت هذه 

الدراسة بان  النشاطات املذكورة 
تزيد في عمر االنســان بنســبة 
14 في املئة حيــث جتلب املتعة 

و الراحــة النفســية والهــدوء 
اثناء اســتعراض االعمال الفنية 
الوحشــة،   و  العزلة  و يقلل من 
نتائجها  الدراسة  واستخلصت 
من خــالل البحث علــى 7 آالف 
شــخص جتاوزوا عامهم اخلامس 
علــى  وحرصــت  والســتني، 
مواكبتهم بشــكل دؤوب طيلة 
12 عامــا، مــن خالل تســجيل 
الــى  وزيارتهــم  نشــاطاتهم 
من  وغيرها  واملعــارض  املتاحف 

االماكن الترفيهية. 

تحذير.. »بهو الناصرية« آيل للسقوط 

دراسة تكشف: زيارة المعارض والمتاحف تطيل العمر

متابعة ـ الصباح الجديد:
توفي، امس الثالثــاء، رجل إيراني 
يبلغ من العمــر 94 عاماً، يوصف 
العالم«،  بأنه »األكثر قــذارة في 
بعــد امتناعه عن االســتحمام 
لعقود من الزمن، فيما كشــفت 
وســائل اعالم ايرانيــة بأنه كان 
املــرض فــي حــال  »يخشــى« 

استحمامه.
ووفق مــا أفــادت وكالــة »إرنا« 
الرسمية، فقد رحل الرجل املكّنى 
بـ«عمو حاجي« الذي لم يستحّم 
أكثر مــن نصف قرن،  على مدى 

 (Dezhgah( »دزكاه«  قريــة  فــي 
مبحافظة فــارس في جنوب إيران، 

فيما نقلت الوكالة عن مســؤول 
محلــي قولــه ، إن الرجــل كان 
يتفادى االســتحمام خشــية أن 

يؤدي ذلك إلى »إصابته باملرض«.
وذاع صيــت الرجــل الذي أمضى 
وسائل  أشارت  فيما  عازباً،  حياته 
إعــالم محلية إلى أنــه مت إعداد 
وثائقــي عنه عــام 2013 بعنوان 

»احلياة الغريبة لعمو حاجي«.
أنه قبل أشهر  إرنا إلى  وأشــارت 
»وللمــرة األولــى، أحضره بعض 
أهل القرية إلــى احلمام من أجل 

االغتسال«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
انتشــرت علــى شــبكات التواصل 
بشــكل فيروســي صور أغطية رأس 
»القبعات  باســم  تعــرف بعضهــا 
املضادة للغش« فــي الفلبني، وذكرت 
صحيفة »نيويورك بوست« األميركية 
أن صــورا أظهــرت طلبة فــي إحدى 
الكليات في الفلبني، وهم يرتدون هذه 
القبعات التــي تغطي رؤوس الطلبة، 
ولــم يقتصر األمر علــى القبعات بل 
امتد إلــى أغطيــة وصناديق تغطي 
الــرأس، بحيــث ال تســمح للطالب 
بالنظر في ورقــة زميله الذي يجلس 

بجواره،  وألهمت هذه التجربة كليات 
أخرى لكي يحذو حذو زمالئهم.

وبدأت احلكاية عندما ُطلب من طلبة 
كلية في مدينة ليغازي أن يرتدوا هذه 

احللــة الغريبة الشــكل، ملنعهم من 
اســتراق النظر إلى أوراق زمالئهم في 
االمتحانات، ومــا كان من الطلبة إال 
أن صنعوا قبعــات من أغراض منزلية 
والورق املقــوى وحتى علــب البيض، 
ووصل األمر بأحدهم أن صنع نظارات 
أنبوبية الشــكل ال تتيح له أكثر من 

النظر في الورقة التي أمامه.
 وقالت أستاذة الهندسة امليكانيكية 
في جامعــة بيكول، مــاري أورتيز، إن 
وأضافت  الواقع،  فــي  فعالة  فكرتها 
أنها اســتلهمت الفكرة من تكتيك 

اتبع في تايالند قبل تسع سنوات.

نصف قرن لم يستحم..
وفاة »أقذر« رجل في العالم

أغطية رأس« للحّد من الغش
باإلمتحانات في الفلبين 
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العواصم ـ وكاالت:

املدير  هيرنانديــز،  تشــافي  أعلن 
الفنــي لبرشــلونة، قائمة فريقه 
بايــرن ميونخ. الكتالونــي ملباراة 

ويواجه برشــلونة، ضيفــه بايرن 
ميونخ، مساء اليوم األربعاء، ضمن 
منافسات اجلولة اخلامسة من دور 

اجملموعات بدوري أبطال أوروبا.
تشــافي،  اختيــارات  وشــهدت 
وأندرياس  أراوخــو  رونالــد  غياب، 
كريستينســن وممفيــس ديبــاي 
وســيرجي روبيرتــو. أدى الدولــي 
الفرنســي دورًا مباشراً في جميع 
األهــداف األربعــة حيث ســحق 
برشــلونة أتلتيك بلبــاو 4-0 في 
املركز  برشــلونة،  ويحتل  الليغا.. 
الثالث في مجموعته بدوري أبطال 
أوروبا برصيد 4 نقاط، في حني يأتي 
بايرن ميونخ في الصدارة بالعالمة 
الكاملة )12 نقطة(.وجاءت قائمة 
تير شتيجن  برشــلونة كالتالي:  
بوســكيتس   - بيليرين  - هيكتور 
 - بيــدري   - دميبلــي  عثمــان   -
ليفاندوفســكي - أنســو فاتي - 
فيران توريس - ماركوس ألونســو 
- جــوردي ألبا - فرانك كيســي - 
دي يوجن - رافينيــا - كوندي - إريك 
جارســيا - إيناكي بينــا - بالدي - 

جافي - بابلو توريه - تيناس.
في اجملموعــة األولى، ضمن نابولي 
اإليطالي الذي يستضيف دالسكو 
رينجــرز اإلســكتلندي تأهله إلى 
النــادي  النهائي.ويتصــدر  ثمــن 
اجلنوبــي بالعالمة الكاملة مع 12 

نقطة من 4 انتصارات، فيما يتذيل 
رينجرز قاع الترتيب من دون نقاط.

وفي حال فــاز نابولي على رينجرز، 
ســيحتاج ليفربــول الثاني مع 9 
إلــى نقطة واحــدة فقط  نقاط 
من مواجهته في أمســتردام أمام 
مضيفــه أياكس الثالث )3 نقاط( 

أن  املتأهلني.في حني  بركب  للحاق 
فوز الـ«ريدز« ســُيبقي على آماله 
بانتزاع الصدارة مــن نابولي، قبل 
بينهما على  األخيــرة  املواجهــة 
ملعب »آنفيلــد رود« في األول من 

تشرين الثاني/نوفمبر املقبل.
يأمــل األملانــي يورجــن كلــوب 

مــدرب ليفربول عــودة مهاجمه 
األوروجوايانــي داروين نونيز بعدما 
أوتــار ركبته عن  غاب إلصابة في 
اخلســارة أمام نوتنجهام فورست 
صفر1- فــي الدوري الســبتوقال 
املباراة  داروين، هذه  أن يعود  »يجب 
للغاية«  مبكرة  كانت  )نوتنجهام( 

»أعتقد  مضيفــاً  له،  بالنســبه 
أن يومــاً آخــر مــن التعافي كان 
سيســاعده، على األقل هذه هي 

معرفتي في الوقت احلالي«.
آماله  علــى  أياكس  وســيقضي 
بالتأهل بعدم الفوز على ليفربول، 
وفي حال ســاد التعــادل بينهما 

املركز  ســيكون  رينجرز،  وخســر 
إلــى ملحق ثمن  الثالــث املؤهل 
النهائــي ملســابقة دوري األبطال 
»يوروبــا ليــج« مبتنــاول النــادي 

الهولندي.
أمــا رينجرز اخلارج من املســابقة، 
فبامكانــه أن يحفــظ ماء الوجه 
بالتأهل إلى »يوروبــا ليج«، ولكن 
في حــال خســارته مقابــل فوز 
أياكس أو تعادله على األقل، أو في 
حــال تعادل النادي اإلســكتلندي 
خالي  فســيخرج  أياكــس،  وفوز 

الوفاض.
في اجملموعــة الثانية، حقق كلوب 
إلى  تاريخياً  تأهالً  البلجيكي  بروج 
ثمن النهائي بتصدره للترتيب مع 
10 نقاط مــن 3 انتصارات وتعادل.

ويســتقبل املتصدر وصيفه بورتو 
البرتغالــي )6 نقــاط(، حيــث إن 
أتلتيكو  وعدم حصــد  األخير  فوز 
مدريد الثالــث )4( للنقاط الثالث 
األملاني  باير ليفركوزن  أمام ضيفه 
الرابع مع 3 نقــاط، ميكن أن يؤهل 

»التنانني« إلى الدور التالي.
ويقبــض »روخيبالنكــوس« على 
مصيــره بيــده، إذ أن فــوزه على 
ليفركوزن ســيؤجل احلسم حتى 
ســيخوض  حني  األخيرة  اجلولــة 
رحلة محفوفــة باخملاطر إلى بورتو 
التأهل. بطاقــة  على  للتنافــس 
ومــا زال ليفركوزن، مــن الناحية 
احلســابية، ميلك فرصــة ضئيلة 
فائزاً.أما  اذا خرج  ملتابعة مغامرته 
في حال اخلسارة أو التعادل مقابل 
فســتتبخر  بورتو،  خســارة  عدم 

آماله بثمن النهائي.

المنامة ـ وكاالت:
تضمنــت اجلولة 3 مــن دوري ناصر 
بن حمد املمتــاز لكرة القدم أحداثًا 
كثيرة، يأتي فــي مقدمتها الهدف 
احملتســب لفريق ســترة في مرمى 
األهلــي، والذي أثار ضجة كبيرة في 
الشــارع الرياضــي البحريني على 
التحكيم، إذ تبني أن الكرة لم جتتاز 
املرمى إال أن احلكم احتسب الهدف.

وشهدت اجلولة 3 زيادة ملحوظة في 

نعدالت التهديف، إذ سجلت الفرق 
املنافســة في الدوري البحريني 14 
مواجهات.وأســفرت   6 فــي  هدًفا 
النتائج عن فــوز اخلالدية على احلد 
(4 - صفــر(، والرفــاع على البحرين 
(1 - صفــر(، والشــباب على البديع 
(2 - صفر(، وســترة على األهلي )2 
- 1(، فيما شهدت مباراتني التعادل 
اإليجابــي )1 - 1( األولى بني املنامة 
واحلالة، والثانية بني الرفاع الشرقي 

واحملرق.
يعتبر مهاجم ســترة عثمان احلاج 
هــو األبرز في هذه اجلولــة، إذ متكن 
من قيــادة فريقه للفوز على األهلي 
بتســجيله هدفي املبــاراة، الثاني 
كان في الدقائق األخيرة من املباراة.

سجل جاسم الشيخ، العب الرفاع، 
أغلــى أهــداف اجلولة فــي مرمى 
لتحقيق  فريقه  قاد  والذي  البحرين، 

فوزًا صعًبا بعد مباراة مثيرة.

ويعــد فريق ســترة، حتــى اجلولة 
الثالثــة مــن الدوري، هــو احلصان 
األســود، إذ متكن مــن تقدمي أفضل 
متكاملة  ومنظومــة  املســتويات 
في اجلوالت الثــالث رغم أنه حديث 
اللعب في الدرجــة املمتازة بعد أن 
الدرجة  خاض مواســم عديدة في 
إلى  املوســم  هذا  وصعد  الثانيــة 

مصاف األندية الكبيرة.
وســقط فريق املنامة مجــددًا في 

اجلولة الثالثــة، بعد أن كان الطرف 
اللقب  على  املنافسة  في  الرئيسي 
املوســم املاضي قبل أن يحســمه 
الرفاع لصاحله فــي اجلولة األخيرة.
املنامة مع احلالة في اجلولة  وتعادل 
نقطتني  سوى  يحصد  ولم  الثالثة، 
فقط خــالل 3 مباريات خاضها في 

بطولة الدوري هذا املوسم.
بعد مــرور 3 جوالت على الدوري، لم 
تذق 5 فرق طعم االنتصار حتى اآلن 

واملنامة  واحلالة  الشرقي  الرفاع  هي 
والبديــع والبحرين.وتعتبر فرق احلد 
واملنامة والبديــع هي األضعف في 
بتســجيلها هدف  الهجــوم  خط 
واحد فقــط في 3 مباريات، في حني 
احلد هو أضعف خــط دفاعي حيث 
منيت شــباكه بـ 6 أهداف، وهناك 
الرفــاع واحملرق هــم األقوى  فريقي 
هدف  شــباكهما  بدخول  دفاعيــا 

واحد فقط.

معدالت تهديفية عالية.. حصاد الجولة الثالثة للدوري البحريني

اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشافي يحشد أسلحة برشلونة لقهر بايرن ميونخ لندن ـ وكاالت:
أعلن نادي أســتون فيال رســميا، أول أمس، 
تعيني اإلســباني أونــاي إميري، مديــرا فنيا 
للفريق.وتعاقــد الفيالنز مــع إميري، ليخلف 
ســتيفن جيــرارد، الذي أقيل مــن منصبه، 
عقب الهزمية من فولهــام، بثالثية نظيفة، 
يوم اخلميس املاضي.ورحل إميري، عن منصبه 
كمدير فني لفياريال، بعدما توصل التفاق مع 
أستون فيال على سداد قيمة الشرط اجلزائي 
في عقده، البالغ 6 ماليني يورو.ويحتل أستون 
فيال، املركــز 14 في جدول ترتيب البرمييرليج، 

برصيد 13 نقطة، من 12 مباراة.

مدريد ـ وكاالت:
أحرز الســائق الفرنسي سيباستيان أوجييه 
)تويوتا( رالــي كتالونيا، محققا فوزه اخلامس 
واخلمســني في بطولة العالم للراليات، قبل 
جولة واحدة من نهاية املوسم الذي سبق أن 

حسمه الفنلندي الشاب كالي روفانبيرا.
واكتفى أوجييه، بطــل العالم ثماني مرات، 
باملنافســة في خمس راليات هذا املوســم، 
وأنهى الرالي األحد متقدما ب16.4 ثانية على 
البلجيكــي تييري نوفيل )هيونــداي( و34.5 
ثانية على روفانبيــرا، خليفته في التصنيف 

العاملي وفي تويوتا.
وهذا االنتصار اخلامس واخلمســني هو األول 
ألوجييه مع مســاعد جديد في املقعد األمين 
هو بنجامني فيــاس الذي حل هذا العام بدال 
من جوليان إجنراســيا. لكنه رغم ذلك ما زال 
بعيدا عن الرقــم القياســي ملواطنه بطل 
العالم تســع مرات سيباســتيان لوب )80 

راليا(.
وتوج أوجييــه ببطولة العالم للراليات مع 3 
فرق مختلفة، ففاز مع فولكسفاجن بأربعة 
ألقاب متتالية بني عامي 2013 و2016 وبلقبني 
مع إم-ســبورت )2017 و2018( ومثلهما مع 

تويوتا جازو رايسينج )2020 و2021(.

إيمري مدربا ألستون فيال

أوجييه يحقق الفوز 55 
في كتالونيا

لقاء سابق بني ليفربول وبرشلونة

 10:00 مساًء
 10:00 مساًء
7:45 مساًء

مفكرة اليوم

أتليتكو مدريد ـ ليفركوزن
برشلونة ـ ميونيخ
أياكس ـ ليفربول

دوري أبطال أوروبا 

مدريد ـ وكاالت:
اإلســباني  التنس  جنــم  يعتزم 
الرقم  صاحــب  نــادال،  رافائيل 
القياســي فــي عــدد ألقــاب 
بطــوالت »جراند ســالم« األربع 
عبر  املالعب  إلى  العودة  الكبرى، 
املقرر  لألســاتذة  باريس  بطولة 
إقامتهــا في األســبوع املقبل.

وقال كارلوس مويــا مدرب نادال 
 »3 »آي.بي  إلذاعة  تصريحات  في 
في مايــوركا :«رافاييل قادر على 
ونتعامل  كان،  أينما  املنافســة 
مــع التحديات اجلديدة بكل أمل 
باريس،  بطولة  وحماس.«وبعــد 
يخطــط نادال للمشــاركة في 
للموســم  اخلتامية  البطولــة 
املقــررة في تورينو في تشــرين 
الثانــي ، والتــي لم يســبق له 

التتويج بلقبها.
ولم يشــارك نادال، 36 عاما، في 
الفردي منذ  أي مباراة مبنافسات 
تيافوي  فرانسيس  أمام  خسارته 
في الــدور الرابع ببطولة أمريكا 

املفتوحة )فالشينج ميدوز(.
النجم  بجانــب  نادال  وشــارك 
السويســري روجيــه فيدرر في 
منافســات الزوجي بكأس ليفر 
في لندن، وذلك فــي آخر مباراة 
االحترافية.وتوج  فيدرر  مبســيرة 
نادال خــالل هذا العــام بلقبي 

أســتراليا املفتوحــة وفرنســا 
املفتوحة ليتربع على القمة في 
بطوالت »جراند ســالم« برصيد 
22 لقبا، وذلك قبل أن ينســحب 
من الدور قبــل النهائي ببطولة 
وميبلــدون بســبب إصابــة في 

البطن.

جدة ـ وكاالت:
الســعودي  األهلي  نــادي  تعاقد 
5 العبات جدد، لدعم  رسمًيا مع 
صفوف الفريق النسائي، املشارك 
فــي منافســات الــدوري املمتاز 
للسيدات 2022/2023، الذي دخل 
ألســبوعه الثاني.ونشــر النادي، 
عبــر حســاب النادي الرســمي 
علــى »تويتر«، صورًا مــن توقيع 

الالعبات  مع  الرســمية  العقود 
األربعة الالتي ينتمني لدول شمال 

إفريقيا.
ووقع مع كل من العبة الوســط 
اجلزائريــة عبلــة بن سنوســي، 
والعبة الظهير األمين التونســية 
املرمى  وحارسة  اليعقوبي،  سناء 
التونســية ســليمة اجلبرانــي، 
التونســية  الوســط  والعبــة 

ياســمني اجلميعــي، واملهاجمة 
التونسية آية اجلدي.

 ومــن املقرر أن يخــوض األهلي، 
اجلمعة، مباراته مع فريق ســما، 
في امللعب الرديــف مبدينة امللك 
عبــداهلل الرياضيــة فــي جدة، 
الذي خســر في مباراتــه األولى، 
باألســبوع املاضي، من جاره فريق 

االحتاد بنتيجة )3-1(.

القاهرة ـ وكاالت:
أعلنت اللجنــة املنظمة لبطولة 
إفريقيــا املفتوحة لرفــع األثقال 
الــدول  الباراملبــي عــن قائمــة 
منافسات  في  املقرر مشــاركتها 
البطولة والتي تنطلق في املدة من 
اليوم األربعاء املوافق 26 وحتى 30 
الدكتور  بصالة  اجلاري  أول  تشرين 
حسن مصطفى مبدينة 6 أكتوبر. 

وضمــت قائمة الدول املشــاركة 
27 دولــة، هي »اجلزائر، أجنوال، كوت 
ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، 
غينيا،  غانا،  جامبيا،  الســلفادور، 
الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، 
ليبيــا، املغــرب، مالــي، نيجيريا، 
ســوريا،  ســريالنكا،  الفلبــني، 

تايالند، أوغنــدا، الواليات املتحدة، 
أوزبكســتان، زامبيا باإلضافة إلى 

مصر املستضيفة«.
وأعلنت اللجنة املنظمة للبطولة، 
برئاسة الدكتور أحمد عوين رئيس 
اللجنــة املنظمــة للبطولة، عن 
شعار البطولة والتي تستضيفها 
مصر ألول مرة.ويظهر في الشعار 
اجليزة  أهرامات  بالبطولــة  اخلاص 
وبجوارهــا ممارســة رفــع األثقال 
للباراملبي.وتعــد البطولــة إحدى 
البطــوالت التأهيلية لدورة باريس 
مصر  وتشــارك   ،2024 الباراملبية 
فيهــا بعدد 44 العبــا والعبة في 
أوزان مختلفــة للرجــال و10   10

للسيدات.

نادال يعود للتنس من بوابة باريس

األهلي السعودي يتعاقد مع 5 العبات جدد

27 دولة تشارك في بطولة أفريقيا 
لرفع األثقال البارالمبي بمصر

نادال

احدى رباعات الباراملبية



15رياضة األربعاء 26 تشرين األول 2022 العدد )5000(

Wed. 26 Oct. 2022 issue )5000)

أهال باالشقاء العرب 
تســتعد تغر العراق الباســم البصرة الحتضان كأس 
اخلليــج 25 لكرة القدم بكل اعتــزاز وفخر حيث جترى 
االســتعدادات على قدم وســاق وهاهو الزميل جليل 
العبــودي يطلعنا علــى مدى االســتعدادات بصفته 

املتحدث باسم خليجي 25.
ان احتاد كأس اخلليج على موعد القامة قرعة البطولة 
في اخلامس والعشرين من شــهر تسرين األول اجلاري 
في البصرة.. بصرة الكرم والضيافة التي تستعد منذ 
فترة لهذا احلدث الكروي املرتقب والذي سيكون عرسا 
كرويــا علــى ارض البصرة ثغر العراق الباســم، فهي 
دائما مبتسمة بوجود أبنائها ومسؤوليها في املقدمة 

محافظها النشيد اسعد العيداني وزمالئه االخرين.
نعم حســنا مت اختيار الزميل جليل العبودي متحدثا 
باســم احتــاد كأس اخلليج العربي فهــو ليس بغريب 
عن مثل هــذه األمور فهو صاحب دراية وخبرة في مثل 
هكذا مناسبات ومنها كأس اخلليج 25 ، فقد أشار في 
تصريحه مؤخرا عن عدة أمــور تتعلق بهذه البطولة 
التــي نترقبها بفارغ الصبر واالعتزاز باشــقائنا الذين 
ســيجدون كل ترحاب ومحبة ومــودة وحفاوة، فأهال 
باالشقاء في بلدكم الثاني العراق مع التحية للجميع 
على مواقفهم االصيلة خصوصا االحتاد القطري ممثال 
برئيسه الشيخ حمد بن خليفة واالشقاء االخرين في 
اللجان اخلاصة بالبطولة مــع التوفيق لزميلنا جليل 
العبــودي في مهمته هذه واهال وســهال مرات ومرات 

باالشقاء العرب في بصرة الكرم والعز مع التحايا.

متابعة ـ الصباح الجديد:

أســفرت نتائُج قرعة منافســاِت 
القدم  لُكرِة  العربــّي  كأس اخلليج 
25، التي أقيمــت صباح أمس، في 
فندِق »جرانــد ميلينيوم البصرة«، 
عن وقــوِع املنتخــب العراقّي إلى 
جانِب منتخباِت اليمن والسعودّية 
وُعمان في اجملموعِة األولى، في حني 
ضمت اجملموعــةُ الثانية منتخباَت 

البحرين والكويت وقطر واإلمارات.
ُمحافُظ البصرة  زارَ  من جانب اخر، 
»أســعد العيدانــي« أمــس مقّر 
إقامِة الوفود اخلليجّية املُشــاركة 
في ُقرعــِة خليجــي 25 وكان في 
اســتقباله أعضاُء االحتاد العراقّي 
القدم رحيــم لفته ومحمد  لُكرِة 
ناصــر وأحمــد املوســوي واألمني 
العاّم لالحتــاد محمد فرحان.  وأكَد 
العيدانــي: إن ُمحافظــَة البصرة 
واألشقاء  األخوِة  الستقباِل  جاهزٌة 
من دوِل اخلليج العربّي، وخليجي ٢٥ 

ستكون مُميزة.
يشــار إلى ان بطولة كأس اخلليج 
املقبلة ســتقام في البصرة ابتداء 
من يــوم 16 كانــون الثاني 2023.. 
وكشــف أمني عــام احتــاد الكرة 
اخلليجي جاســم الرميحي، أمس، 
عن جائــزة املركز األول في خليجي 
25 واملقــرر انطالقها فــي البصرة 
مطلع العام املقبل. وقال الرميحي 
للصحفيــني، خــالل تواجــده في 
قرعة خليجي  اجراء  البصرة عقب 
25 إن اجلائــزة قدرهــا مليون دوالر،  
فيما تبلغ قيمة جائزة املركز الثاني 

750 ألف دوالر.
من جانبه، أعلن االحتاد املركزي لكرة 

القدم، عن توقف الدوري في الـ)30( 
من الشهر اجلاري استعداداً القامة 
املباريات الوديــة األربعة للمنتخب 
العراقي في اسبانيا والعراق، مبينا 
مباراتــني منهما ستشــهدان  أن 
إشراف املدرب األجنبي اجلديد على 

قيادة املنتخب.
وقال عضــو احتاد الكــرة العراقي 
فــراس بحر العلــوم إن »االحتاد قرر 
يتوقف  أن  األخيــر  اجتماعــه  في 
الــدوري املمتاز يــوم )30( من هذا 
الشــهر، وأن يبدأ املنتخب جتمعه 
بعدها بيوم في بغداد حتت اشــراف 
راضي شنيشــل استعداداً  املدرب 

خلوض اربــع مباريات ودية في األيام 
(-9 -12 17– 21(، من شــهر تشرين 
العلوم  بحر  املقبل«.وأوضح  الثاني 
أن »مباراتني ستقامان في إسبانيا 
حتت اشراف املدرب راضي شنيشل 
 9( يومي  واالكوادور  املكسيك  أمام 
و 12( من الشــهر املقبل، وسيتابع 
املــدرب االســباني اجلديــد )رفض 
اإلفصــاح عــن اســمه( املباراتني، 
في حني ســيقود املدرب االسباني 
اجلديد مباراتي املنتخب في البصرة 
يومــي )17 و21( أمام كوســتريكا 
أن  الكرة  احتاد  عضو  وفنزويال«.وبنّي 
»املدرب راضي شنيشــل سيتفرغ 

بعد مباراتي املكســيك واالكوادور 
األوملبي استعدادا  املنتخب  لتدريب 

لالستحقاقات املقبلة«.
إلى ذلك، جرت أمس مباريات ضمن 
األولى  املرحلة  الرابعة مــن  اجلولة 
لــدوري كــرة القدم املمتــاز، فقد 
حقق نفط ميسان فوزاً مهماً على 
الطلبة بهدف مــن دون رد بامضاء 
عالء ســعد في الدقيقــة االخيرة 
وفاز النجف على الصناعة بهدفني 
نظيفني كما فاز نــوروز على زاخو 
بهدفني نظيفني سجلهما محمد 
باقر في اخلطــأ مبرماه 59 وكالدويو 
أوليفيرا احملتر البرازيلي في الدقيقة 

61.. كما فاز الكرخ على القاســم 
بهدف الالعب عمر نوري 65.

في حني اسفرت مباريات أول أمس 
فــي اجلولــة ذاتها، عــن الكهرباء 
واجلوية بهدف ملثله سجل للجوية 
 31 حســني جبــار فــي الدقيقة 
وتعادل للكهرباء السنغالي احملترف 
 54 الدقيقة  ديامي في  داوودا غايي 
.. وانتهــت بالنتيجــة ذاتها مباراة 
نفــط الوســط ودهوك، ســجل 
لألول البرازيلي لوكا ســانتوس في 
الدقيقة 13 من ركلة جزاء، وتعادل 
للثانــي الغاني بريــس أوبوكو في 

الدقيقة 47.

النفط بهدفني  الشرطة على  وفاز 
الفوز  هدفــي  ســجل  لهجــف، 
لالخضــر عبــد الرزاق قاســم 20 
ومحمــد املواس احملترف الســوري 
وللنفــط عبد اهلل ســعودي   ،74
فــي الدقيقة 6.. وفــاز الزوراء على 
مضيفــه الديوانية بهدف ســعد 

عبد األمير في الدقيقة 68.

االستئناف ترّد طلب نادي زاخو
اجتماعها  االستئناف  جلنُة  عقدت 
في )24/10/2022( فــي مقّر االحتادِ 
االســتئناِف  طلــب  ملُناقشـــِة 
املُقدم إليهــا من قبــل إدارِة نادي 
في   )382( بالعدد  الرياضـــّي  زاخو 
(19/10/2022( ضـــد قــرارِ جلنــِة 
االنضـبــــاِط الصــــــادر بتاريخ 
(17/10/2022( الذي يقضـي مبُعاقبِة 
جمهور النــادي من ُمرافقِة الفريق 
لثالثِة أدوارٍ على أرضه املُفترضـــة، 
وكذلــك فرض غرامــٍة ماليٍة على 
 )10,000,000( النادي مقدارها  إدارِة 
دينار عراقي.. وبعد  عشــرة ماليني 
دراســِة طلــِب االســتئناف وجَد 
أنــه ُمقدٌم ضمن املــدِة القانونّية، 
لكنــه لم يتضمن أيَّ دفــوٍع وأدلٍة 
ودراسـِة  االطالِع  وبعد  موضوعّيٍة، 
أولياِت املَوضـــوع تبــنَي للجنِة ما 
يلي: من خالل االطــالِع على تَقريرِ 
املُنســـق األمنّي للُمباراِة وتقريري 
ُمشـــرف وحكم املُبــاراِة واالطالع 
على كتاِب نادي الصناعة الرياضـّي 
بُخصـــوِص املُباراِة، ولتكرار أحداِث 
الشــغب مــن قبل جمهــورِ نادي 
زاخو في املوســِم املاضــي.. عليه، 
وملــا تقدَم، قررت اللجنــُة ردَّ طلب 
االستئناف واملُصـادقة على قراراِت 

جلنِة االنضباط في أعاله.

قرعة خليجي 25: منتخبنا الوطني في المجموعة
 األولى إلى جانب اليمن والسعودية وُعمان 

نفط ميسان يقهر الطلبة وفوز للنجف ونوروز والكرخ بدوري الكرة الممتاز 

من أجواء قرعة خليجي 25 أمس في البصرة

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

اجرى فريــق مركز املوهبــة الرياضية 
لكرة اليد فــي محافظة ديالى مؤخرا 
مباراة جتريبية حــل فيها ضيفا على 
وتألف  ببغــداد،  املوهبة  فريق مركــز 
وفد فريق ديالــى من علي محي الدين 
رئيسا للوفد وســيف سعد مدربا ود. 
إبراهيم ومصطفى جواد مدربني  عالء 
مســاعدين بشير عاكف مدربا حلراس 
املرمى وامنــار عدنان إداريــا والالعبون 
محمد عصام ومهند مرشــد واحمد 
ايــاد وهيب وفهد فراس ورائد حســام 
وعدنان  وعلي محمد  ويوســف خالد 
عمر ومحمد باســم وغــازي محمد 
ومحمد حميد وليث علي وحيدر مزهر 
وغيث حازم وياسر باسم ومحمد نذير 
وياسر عمار وإبراهيم أسامة ومحمود 
عــالء الدين وحســني نذيــر ومحمد 
علي وارشــد عصام وعلي بسام وكرار 

عمر ومهند وليــد ومحمد لؤي وعلي 
جاسم.

االحتكاك والثقة 
يصــف املدرب ســيف ســعد الزيارة 
الى بغداد بانهــا نقطة مهمة لتعزيز 
وادخالهم  لالعبــني  املعنــوي  اجلانب 
في مباريــات جتريبية بهدف كســب 
االحتــكاك والثقة وتطبيــق مفردات 
الفريق  الذي يواصله  التدريبي  املنهاج 
بانتظام في قاعة الراحل علي ســالم 
مبحافظة ديالى التابعة لوزارة الشباب 

والرياضة.

العبو وأندية 
يقول املدرب ســيف ســعد ان فريقه 
تشــكل عام 2017 قــدم العديد من 
الالعبــني إلــى األنديــة ومنهم عبد 
اللطيــف هاش الــذي يلعــب لنادي 
الالعبان محمد  الكوت  وفي  الشرطة 
محمود خماس وعبــد اهلل زكريا وفي 

نادي الكرخ الالعب محمد الباقر احمد 
وفي نادي ديالى مجموعة من الالعبني 
منهــم علي صــالح وحســن صالح 

وايراهيم وحيد وعلي عماد وغيرهم.

جيل جديد
وبعد فترة كورونا واالنقطاع مت تشكيل 
فريــق جديد من مواليــد 2008/ 2011 
بدانــا العمل مع هذه اجملموعة شــهر 
تشــرين الثاني من العام املاضي 2021 
، ونلعب مباريات جتريبية من اجل تعزيز 
األداء الفنــي لالعبــني وبلغنا مراحل 
الفني، حيث  العطــاء  متقدمة مــن 
سيشــارك الفريق ممثال لنــادي ديالى 
في دوري الناشــئني املقــرر ان ينطلق 
بني مرحلتــي الدوري املمتاز كما يلعب 

الفريق لتربية محافظة ديالى.
يؤكد املدرب ان العمل تطوعيا مع فريق 
املوهبة الرياضية لكرة اليد، اذ يحرص 
القدرات  تطوير  علــى  التدريبي  املالك 
الفنيــة لالعبني الواعدين، ســيما ان 

املالك التدريبي بأكمله سبق له متثيل 
فريق ديالى في دوري األضواء بكرة اليد 
ونال الثقة واخلبــرات في اعداد الفريق 

الواعد بالنحو اإليجابي.
وأشاد املدرب بتفوق العبي فريق املوهبة 
الرياضية بكرة اليد في ديالى بالدراسة 
واحلصول على ارفــع الدرجات لالعبني، 
مبينا ان التشــجيع كبير لالعبني من 
أجل التفــوق العلمي وضمان النجاح، 
علــى جانــب التميــز فــي الرياضة 
والوصول على افضل املستويات الفنية 
واحملافظة على التدريب وانتظام الوقت 
وكذلك التفوق في املباريات التجريبية 

او الرسمية.
واختتم انــه يأمل ان يشــاهد العبي 
موهبــة كرة يــد ديالى وهــم ميثلون 
افضــل األندية التي تلعــب في دوري 
األضــواء وتزايــد اعدادهم فــي اندية 
الدرجــة املمتازة والفــوز أيضا بفرص 
في  الوطنيــة  للمنتخبــات  اللعــب 

االستحقاقات اخلارجية.

نعد جيال جديدا بهدف تأهلهم للمنتخبات الوطنية وأندية األضواء
مدرب موهبة كرة اليد في محافظة ديالى.. سيف سعد:

فريق ديالى ملواهب كرة اليد سيف سعد

قاسم شالكه *
اقام اإلحتــاد العراقي لرفع االثقال 
اجتماعه االســتثنائي للجمعية 
قاعة  فــي  لالحتــاد  العموميــة 
اللجنــة  مببنــى  االجتماعــات 
ومت خــالل  العراقيــة،  االوملبيــة 
من  عدد  على  املصادقة  االجتماع 
الفقرات، منها حتديد اقامة املؤمتر 
االنتخابي لالحتاد والذي ســيكون 
موعده بعد شهر من تاريخ املؤمتر 
االستثنائي، كما تسمية اللجنة 
والتي  االنتخابات  على  املشــرفة 
ضمت رياض خليل رئيسا للجنة 
وعضوية كل من هبة هادي وعلي 
نعيــم و صالــح املالكــي، فيما 
طارق  التحكيــم   جلنــة  ضمت 
الشــرع وطــه يحيــى  ومنصور 
جميــل و محمد طاهــر محمد 
كاظــم، كما متت تســمية جلنة 
والتي تكونت كل من  االخالقيات 
عباس شــواي رئيســا وعضوية 
عبدالرحمن داود وفرحان عبداهلل،

باإلضافــة الــى املصادقــة على 
الدولي  االحتــاد  قانــون  تعديــل 

ملنصــب االمــني العــام ولوائح 
املاليــة،  واللوائــح  االخالقيــات 
توصيف  االجتمــاع  كما مت خالل 
في  املشــاركة  العامة  الهيئــة 
والتي متثلت  املقبلــة  االنتخابات 
العراق  وممثلو   االندية  مبشــاركة 
في االحتاد الدولية والقارية وممثلني 

عن الالعبــني والالعبات الدوليني 
وممثلني عــن احلــكام وممثلني عن 
املدربــني باإلضافــة الــى ممثلني 

االحتادات الفرعية.

* املنســق اإلعالمي الحتــاد رفع 
األثقال

حسين الشمري
يواصل منتخبنــا الوطني بالكرة 
الطائــرة اســتعدادته التدريببة 
كيالن  مدينــة  فــي  املنتظمــة 
كاس  بطولــة  في  للمشــاركة 
وقال  البوســنة..  فــي  العالــم 
نائــب رئيس احتاد الكــرة الطائرة 
الباراملبي  قاســم محمد انطلق 

مدينة  في  التدريبي  معســكرنا 
االســبوع  مطلع  االيرانية  كيالن 
ايام   احلالي ويســتمر ملدة ثمانية 
فــي بطولة  حتضيرا لالشــتراك 
ســتجري  التــي  العالــم  كاس 
احداثهــا في دولة البوســنة في 
االول من الشــهر  املقبل ولغاية 

احلادي عشر منه.

واضــاف نائــب رئيس االحتــاد ان 
منتخبنــا يواصــل تدريباته بكل 
همة ونشاط حتت اشراف مالكنا 
االيراني  املــدرب  بقبادة  التدريبي 
ومســاعده  رحيمي  رضا  محمد 
في  الفريق  وعناصر  فاضل كاطع 
احســن حال وبكامل جاهزبتهم  
بعد  قوبــة  منتخبــات  ملالقــاة 

جانب  الــى  القرعة  اوقعتنــا  ان 
وكازاخســتان  وكرواتيــا  ايــران 
وهــي مجموعة صعبــة جدا اال  
ان منتخبنــا ســيعمل كل مــا 
في وســعه من اجــل ان اليكون 
مجموعتنا  لفرق  سهلة  محطة 
وان تفثتنــا هذه تاتــي من خالل 
اصرار .وعزمبــة العببنا ومالكهم 

التدريبــي  علــى تقــدمي افضل 
املســتويات مــن اجــل الظهور 
املشرفة في موندبال العالم  التي 
تعد من اهم البطوالت التي نعول 
نتيجة مشرفة  فيها على حتقيق 
تعكس صورة مشــرقة عن واقع  
واحتاد  الباراملببة  اللجنــة  رياضة 

الكرة الطائرة الباراملبي .

طائرة البارالمبية تستعد في كيالن للمشاركة بكاس العالم بالبوسنة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذهابا  ثالثون كيلوا مترا يقطعها 
ومثلها إيابا، من منزله في قضاء 
احملموديــة باجتاه قاعــات املدينة 
الشــبابية حيــث ينتظم ضمن 
بكرة  الرياضيــة  املوهبــة  مركز 
الطاولة، هذه املســافة ليســت 
بالقليلة على العب مبتدئ لكنه 
اصــر علــى ان يواصــل التدريب 
وااللتزام فــي احلضور، انه منتظر 
فاضــل مواليد بغــداد في 5 متوز 
2003 الذي حصل على ثقة مدير 
مركز املوهبــة بالطاولة الكابنت 
واملدربني  جــواد  حكمــت  اخلبير 
منذ  تدريبه  على  اشــرفوا  الذين 
العام 2013.. وحاليا مدربه كفاح 

محسن.
في بداياته دربه شــقيقه عباس 
تدريب احملمودية،  فاضل في مركز 
وفــي مركز املوهوبني اســتقبله 
اخلبراء وصقلــوا إمكاناته بالنحو 
األمثل بعد ان وجدوا لديه اندفاعا 
كبيرا وحرص واضحا على الوصول 
إلى النجاحات والفوز بحسن ظن 

املدربني.
بطولة  في  كانت  اخر مشاركاته 
مدينة  ضيفتهــا  التي  العالــم 

الســليمانية شــهر اذار املاضي، 
وقبلهــا حقــق الفوز بالوســام 
الذهبي فرقيا فــي بطولة غربي 
آســيا 2018 التــي أقيمــت في 
األردن مع زمالئــه أنور مؤيد وامير 
ســعد واشــكان كرزان باشراف 
املدرب مؤيد حميد ومدير املنتخب 

حكمت جواد.
إلــى جانب تفوقــه رياضيا، فهو 
فــي مدرســته طالبا  ينتظــم 
في الصــف الســادس العلمي/ 
كبيرة  طموحات  لديه  تطبيقي.. 
وامالــه اكبــر في حتقيــق املزيد 

مــن النجاحــات في لعبــة كرة 
الطاولة التي بدأت تزداد قاعدتها 
اثر انضمام  في قضاء احملموديــة 
العديد من الالعبني اجلدد مواليد 
تدريبي  و2010 ضمن مركز   2009
 2016 افتتح فــي القضاء عــام 
وهو تابع ملركز املوهبة في املدينة 

الشبابية.
يحــب كرة الســلة إلــى جانب 
الطاولة، ويعجبه فريقي الشرطة 
واحلشد الشعبي ملا يقدمونه من 
مستويات فنية عالية كما يراقب 

مباريات دوري احملترفني األميركي.

اتحاد رفع االثقال يعقد اجتماعه 
االستثنائي ويحدد موعد مؤتمره االنتخابي 

منتظر فاضل.. تألق والقاب في كرة الطاولة 

جانب من االجتماع

قاسم محمد

منتظر فاضل

عدنان الجبوري*

ساجد سليم*
تنطلق في محافظة الناصرية منافسات املرحلة الرابعة 
واالخيرة من نهائي الدوري املمتــاز بالدراجات وذلك اليوم 
األربعاء املوافق السادس والعشرين من شهر تشرين األول 
اجلاري ولغاية التاسع والعشــرين منه مبشاركة واسعة 
من اندية الوســط واجلنوب والشــمال وللفئات االربعة 
متقدمني شباب وناشــئني ونساء بأشــراف مباشر من 
قبــل االحتاد العراقي املركزي للعبــة وبالتعاون مع االحتاد 
الفرعي في احملافظة هذا وسيســبق املنافســات املؤمتر 
الفني للبطولة بحضور ممثلي االندية املشــاركة واحلكام 

واملدربني.
هذا وســتكون ســباقات اليوم االول ثالث ســباقات هي 
سباق الفردي ضد الساعة للمتقدمني لقطع مسافة ٣٥ 
كم ويليه سباق الناشئني لقطع مسافة ٢٠ كم ومن ثم 
الســباق االخير لفئة الشباب سباق الفردي العام لقطع 
مســافة ٨٠ كم اما ســباقات اليوم الثاني وهي ســباق 
فردي ضد الساعة للنساء لقطع مسافة ٣٠ كم ومن ثم 
ســباق الشباب فردي ضد الساعة لقطع مسافة ٣٠ كم 
اما السباق االخير للناشئني فردي عام لقطع مسافة ٦٠ 
كم وفي منافسات اليوم الثالث واالخير هي سباق الفردي 
العام للمتقدمني لقطع مســافة ١٤٠ كم ويليه سباق 

فردي عام للنساء ملسافة ٧٠ كم.
وقد اســتكملت جميع االمور اللوجستية للبطولة من 
قبل االحتاد الفرعي حيث مت توفير ســيارة اسعاف ورجال 
املــرور وقوات امنية مرافقة للمتســابقني ويكون افتتاح 
البطولة في متام الساعة الثامنة صباحا بحضور محافظ 
الناصرية وعدد من املســؤولني في احملافظة ورئيس االحتاد 
الفرعي عدنان ســدخان الذي بذل جهودا سخية من اجل 

اجناح هذه البطولة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الدراجات

طه الجنابي
استنادا إلى قانون االندية الرياضية املرقم ١٨ لسنه 
١٩٨٦ وتعديالتــه النافذة قررت الهيئة العامة لنادي 
املصلحــة الرياضــي أقامه املؤمتر االســتثنائي يوم 
الســبت املصــادف ٢٩/١٠/٢٠٢٢ الســاعة الرابعة 
مساء وعلى قاعه منتدى شباب ورياضة القدس في 

مدينة الصدر وعليه توجب احلضور والتنويه.

الناصرية تضيف ابتداء من 
اليوم نهائيات دوري الدراجات 

السبت.. مؤتمر 
استثنائي لنادي المصلحة



بغداد ـ سمير خليل:
مهرجان  افتتــاح  مســتهل  فــي 
افتتحت  للمســرح،  الدولي  بغداد 
باملســرحية  املهرجــان   عــروض 
العراقيــة )طلقــة الرحمة( تأليف 
واخــراج محمد مؤيــد، وهي عرض 
مســرحي كيوكرافي ، املســرحية 
باحت بكل اســرارها باجساد اغنت 
احلــدث باحلركة والرقــص املمنهج 
عن الكالم، 25 ممثال وممثلة رســموا 
رغم  باجســادهم  جميلــة  لوحة 
واملا  وجعــا  يرقصون  كانــوا  انهم 
في مواجهة املــوت الذي توارى حتت 
احتجاج هذه االجساد، وكانت اقوى 
لغــة لالحتجاج هي ان كل املمثلني 
الذكورحلقــوا شــعورهم ونثــروا 
الشعر على خشبة املسرح فكانت 
صورة صادمة رمبا يخجل منها املوت.
بدا محمــد مؤيد عرضــه بفتيات 

اشــارة  رمبــا  البيــاض،  يرتديــن 
ثيمــة  ان  اعتبــار  للكفن!!علــى 
املســرحية هي مواجهة املوت الذي 
دلت عليه ســاحة العرض، املالبس 
، النحيب، الصراخ،  التراب  السوداء، 
كل هذا امام خلفية ترمز الى املقبرة، 
يحســب لســينوغرافيا العــرض 
احملكمة التي ساهمت باخراج عرض 
اتعب املمثلني وامتع احلضور، محمد 
مؤيد مخرج ذكي، مأل املسرح فضاء 
حركة  طريق  بالتناظرعــن  متوازنا 
حتملوا  الذين  )الراقصــني(  املمثلني 
العــبء االكبر في صــورة العرض، 
عموما مســرحية )طلقة الرحمة( 
استوفت رسالتها من خالل مقاومة 

املوت باالحتجاج واحلب .
 املؤلــف اخملرج محمــد مؤيد حتدث 

للصباح اجلديد قائال:
ضد  احتجاج  املســرحية  رســالة 

شــوارعنا،  في  اجملاني  القتل  املوت، 
في يومنا، في حياتنا هذه، هنا نحن 
احلياة،  نريد  الننا  احتجاجنا  سجلنا 
نريد ان نعيش، طرحنــا مانريد عن 
طريق الرقص، عملنا املسرحي عبارة 
العمل كمختبر  قدمنا  عن مختبر، 
وتأهيالت على  وتدريبات  مســرحي 
مدى ثالثة شــهور من خالل فرقتي 
طبعــا، احلمــد هلل والشــكر الننا 

وفقنا في هذا العرض.
الصحة  منظمــة  اعلنــت  لقــد 
العاملية فــي عام 2012 في تقريرها 
موت  حلظــة  عن  يتحــدث  الــذي 
االنســان حيث يظل الدماغ يعمل 
ملدة التقل عن ســبع دقائق حسب 
التقاريــر العلميــة اجملربــة، فكرة 
العمــل مأخوذة حســب مامبرهن 
من هذا التقرير، اذ تدور االحداث في 
هذه اللحظات االولى ملوت انســان 

عراقــي اغتيل من قبــل مجهول، 
فاحلكاية تدور في زمن مابعد املوت، 
مــاذا شــاهد؟وماذا يحكي؟ احلدث 
يختزل الزمــن التاريخي منذ بداية 
ســقوط بغداد ولهذا اليوم، اي من 
حلظة نشــوب الطلقة في الدماغ 

حلد املوت.
العمــل ثورة ضد املــوت اجلائر على 
كل البشرية في هذه االرض، يسير 
احلــدث بلغــة ملحمية لكشــف 
املستور ولتغيير هذه القوانني التي 
دمرت املدينة حيــث يدعو املمثلني 
للحب ال للحرب وللحياة ال للموت، 
 ، املوت  ونبذ فكــرة  دعوة للحيــاة 
للجمــال كتبها هؤالء  ثورية  دعوة 
باجســادهم  )الرافضون(   املمثلون 
وسيرســمون خارطة ملســودتهم 
ونبذ  التــي تدعو للحيــاة  اخلاصة 

العنف.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

 "طلقة الرحمة"..عرض أتعب 
الممثليـن وأمتع الحضور

من عروض مهرجان بغداد الدولي للمسرح..

بغداد - الصباح الجديد: 
رصدت كلية العلوم قسم علم الفلك بجامعة بغداد، 

ظاهرة الكسوف في العاصمة، كما تابعتها في محافظة 
السليمانية، والتي بدأت في متام الساعة )12:59( دقيقة 

بالتوقيت احمللي.
وشهدت مختلف دول العالم امس الثالثاء، كسوفاً جزئياً 

للشمس شمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، 
في ظاهرة تستمر ساعتني ولم تؤد إلى ظلمة كاملة لكن 

يتعني على الراغبني في متابعتها التزام احلذر.
كما إن قسمي علم الفلك بجامعة بغداد، والفيزياء 

بكلية العلوم بجامعة السليمانية أجريا ، امس الثالثاء 
متابعة ميدانية للظاهرة الفلكية باستخدام أجهزة 

متطورة .
وقال الدكتور محمد احسان املتخصص بالفيزياء في 
جامعة السليمانية في تصريحات صحفية، تابعتها 
الصباح اجلديد، إن" ظاهرة الكسوف اجلزئي للشمس 
شملت مناطق عديدة من نصف الكرة الشمالي في 

ظاهرة تستمر ساعتني، موضحاً أن الظاهرة بدأت امس 
الثالثاء الساعة 12:59 بعد الظهر وتستمر لغاية 03:30 

عصراً بالتوقيت احمللي.
واشار الى ان أعلى مستوى للكسوف اجلزئي سيحل مبا 
يغطي 51 باملئة من قرص الشمس، ثم يتراجع تدريجياً 

حلني انتهاء الظاهرة متاماً في اإلقليم عند الساعة 03:30.

عدسة: علي عدنان مزهر

"الصباح الجديد" ترصد ظاهرة 
الكسوف الجزئي للشمس في بغداد  

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

يتابــع الوســط الثقافي العراقي بــكل اطيافه 
تشكيل احلكومة املرتقبة باهتمام شديد وخاصة 
حقيبة وزارة الثقافة التي طاملا شــهدت تسمية 
وزراء من خارج الوســط الثقافي يحملون العقد 
والنفســيات املتأزمة في محــاوالت للوصول الى 
كرســي الوزارة ، ظنا منهم ان بامكانهم ادارتها 
على وفق اهوائهم ورغباتهم التي المتت للثقافة 

بصلة .
باالمس حذر نقيب الفنانني العراقيني جبار جودي 
رئيس الوزراء املكلف محمد السوداني من تسليم 
وزارة الثقافة ملوظفــي أو مديري مكاتب الزعماء 
السياســيني، داعيا إلخراجها مــن "احملاصصة"، 
فيما أكد اســتعداده ترشيح مئات األسماء "من 

الوسط الثقافي". 
وقال في رســالة وجهها الى رئيس الوزراء املكلف 
محمد شياع السوداني أنه نتيجة ملتابعتنا التي 
تعكس حرص الوســط الثقافي على وزارته التي 
طاملا شــكلت عامل انتــكاس وقطيعة مع كل 
املؤسســات الثقافية والفنيــة القطاعية فقد 
وردتنا أخبــار مؤكدة ان هناك رغبــة لدى زعماء 
هذا الطرف السياســي او ذاك لترشــيح بعض 
موظفيهــم أو مديري مكاتبهم لتســنم بعض 
احلقائب الوزارية ومنها حقيبة الثقافة باعتبارها 
مكســبا سياســيا أو مغنما حزبيا أو ما يسمى 

استحقاقا انتخابيا. 
ومن هنا، فاننــا نتابع من منبر الصحافة واالعالم 
عملية اختيار الشــخص املناســب فــي املكان 
املناســب ومن اخلطأ فطوال عقود حاولنا التنبيه 
الى خطورة ما قــد تقع هذه احلقيبــة ) حقيبة 
الثقافة ( فــي ايدي اجلهلة ومــن الذين يحلمون 
انهم ميتلكــون نوعا من الثقافــة التي يزخر بها 
عراقنــا العظيم ..لذلك نضــم صوتنا الى صوت 
نقيب الفنانني بان الوسط الثقافي يزخر باألسماء 
املشــرفة والقادرة علــى إجناح مهمــة الثقافة 
العراقية التي هي أحوج ما نكون إليها اليوم فكل 
ما يحصل هو نتيجة اخلراب الثقافي الذي سمح 

للظالميني من استباحة املشهد كامال. 
لذا نطالب برفع وزارة الثقافة من احملاصصة احلزبية 
والطائفية املقيتة واطالقها الى الفضاء الوطني 
الرحب ألنها مفتاح احلل لألزمة السياسية احلالية 
فالعــراق ميتلــك االالف بل املاليني مــن املثقفني 
الواعــني بقدرتهم على النهــوض واالرتقاء بهذا 

البلد االمني الى املستوى الذي يستحقه دوما. 

االستحواذ على الثقافة 

سامي حسن 

أربيل ـ الصباح الجديد:
فارس  ميريام  اللبنانية  الفنانة  تقيم 
حفالً في مدينة أربيل، ويقول منظم 
احلفل إن فارس ســتغني فــي أربيل 
وأعلن منظم  الكــردي،  الزي  مرتدية 
احلفل رميوند عبود في تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديد، أنه بعد سلســلة 
حفالت لفنانــني كرد وعرب في أربيل، 

ســيقام حفل للفنانة ميريام فارس 
في الرابع من تشــرين الثاني املقبل، 
وأشار عبود إلى أنه من املقرر أن تغني 
ميريام فارس فــي احلفل مرتدية الزي 
الكردي وتقدم مجموعة من أعمالها 

ملعجبيها في مدينة أربيل.
ونشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس 
منشــوراً عن حفلها فــي أربيل على 

قناتها في إنســتغرام، التي يتابعها 
21.7 مليــون شــخص، و1.97 مليون 
أكثر  منشوراتها  وشوهدت  مشترك، 

من 697.334 مليون مرة.
يذكــر أن ميريام فارس شــاركت في 
2014 فــي احتفــاالت نوروز  العــام 
بأربيل وأدت أغنية )شــمامي( باللغة 
الكورديــة، امــا آخــر أعمالهــا هو 

"قضيها انبســاط" ونشر في )18 آب 
2022( وحظــي بأكثر مــن 10 ماليني 

مشاهدة. 
للفنانــة  القويــة  األعمــال  ومــن 
اللبنانيــة، أغنية "هــذا احللو" التي 
نشــرتها فــي آذار من العــام احلالي 
العراقية وكانت لها أصداء  باللهجة 
واسعة وحظيت بأكثر من 153 مليون 

مشــاهدة، وعرضــت األغنية في 
معرض إكسبو دبي 2022. 

والى جانب الغناء، شاركت ميريام 
فارس فــي التمثيل، وكان أول دور 
لها في الفيلم السوري "سيلينا( 
في  شــاركت  ثم   ،2009 ســنة 
املصري  التلفزيوني  املسلســل 

"اتهام" .

ميريام فارس تغني في أربيل بالزي الكردي

بغداد ـ قحطان عدنان:
نظمــت دار الثقافــة والنشــر 
وزارة  تشــكيالت  احدى  الكردية 
الثقافة والســياحة واالثار، ندوة 
حواريــة حتــت عنــوان " ثقافة 
العمــل التطوعــي وتأثيره على 
اجملتمــع" ، أمس االول، على قاعة 
شيركو بيكه س في مبنى الدار.

تناولت الندوة التي اســتضافت 
فيها الــدار الباحثة رؤى جالل آل 
تاجر ، تعريفات العمل التطوعي 
التي  والشروط  املواصفات  واهم 
يتواجب توافرها في مقدم خدمة 
العمل التطوعي وتأثيره االيجابي 
فــي تنميــة وتقويــة االواصــر 
االجتماعيــة وتقدمي  يــد العون 
املدير  شــدد  فيما  واملســاعدة، 
العام للدار االســتاذ ئاوات حسن 
امــني فــي كلمة القاهــا بهذه 
استثمار  ضرورة  على  املناســبة 
خدمة  فــي  التطوعي  العمــل 
الدائــرة وتقدمي افضــل اخلدمات 

من خــالل التفاعل بني املوظفني 
واملثابرة على اجناز مهام اعمالهم 
الوظيفيــة وااللتــزام في تنفيذ 
،مؤكداً  اليهم  املوكلة  الواجبات 
على دور االســرة املهــم واحملوري 
العمل  مفاهيــم  ترســيخ  في 
باألعراف  التطوعي ، مستشهداً 
التي كانت  االجتماعية  والعادات 
تعيشــها اغلب بيوتات وعائالت 
ازمان مضت  العراقي في  اجملتمع 
، تعايش فيهــا اجلميع على روح 

احملبة والتعاون واملساعدة. 
التي حضرها  النــدوة  واختتمت 
االســاتذة و الباحثون واملهتمون 
عن  الثقافــي فضــالً  بالشــأن 
موظفــي الدار ووســائل االعالم 
درع  امني  ئاوات  االســتاذ  ،بتقدمي 
الشــكر والتقدير الــى الباحثة 
رؤى جــالل آل تاجر، ملشــاركتها 
الناجحــة واملوفقــة فــي طرح 
بحثها التوعوي بأسلوب تفاعلي 

سهل ومبسط.

الصباح الجديد - خاص:
ضمن عروض مهرجان ســومر 
اخملرج  )دورة  الدولي  السينمائي 
الفيلم  يعــرض  حداد(  صاحب 
الســوري ) االعتــراف ( متثيــل 
قندلفت  ودمية  مسعود  غسان 
ومن إخراج باســل اخلطيب في 
األدباء  باحتــاد  اجلواهري  قاعــة 
قرب ساحة  العراقيني  والكتاب 
اخلامســة  الســاعة  االندلس 
الثامن  املقبل  اجلمعة  مســاء 

والعشرون من الشهر اجلاري. 
ســومر  مهرجــان  وكان 

الســينمائي الدولــي قــد 
انطلق يوم الرابع عشر من 
الشــهر اجلاري ويســتمر 
لغاية الثامن والعشــرين 
من شهر تشــرين الثاني 
املقبل مبشاركة 32 فيلماً 
وثائقيــاً وروائياً طويالً من 
14 دولة عربيــة وأجنبية، 
فعاليــات  ويحتضــن 

املهرجان االحتاد العام لألدباء 
عــرض  مبعــدل  والكتــاب 

أســبوعي واحد كل يوم 
جمعة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس هيئة االثار والتــراث العراقية ليث 
مجيــد حســني اول امس االثنــني، عن وصول 
البعثة االمريكية الى محافظة ذي قار للتنقيب 
في آثار ســومرية، مؤكدا ان الفــرق التنقيبية 
االجنبية بدأت بالوصول الى مواقع آثارية أخرى 

في ثالث محافظات.
وقال حسني في بيان تابعته الصباح اجلديد، إن 
البعثة االمريكية برئاسة هولي بتمن ستباشر 
تلــول "الهبــاء" مبدينة لكش  التنقيب فــي 
الســومرية في ذي قار، كما أن الفرق التنقيبية 
االخرى بدأت بالوصول الى الــوركاء في املثنى، 

واريدو في ذي قار، ومحافظة نينوى.
من جانبه قال مفتش اثار وتراث ذي قار، شــامل 

تلول  ان موقــع  الرميــض، 
قدميــا(  )لكــش  الهبــاء 
يشكل مساحه تزيد على 
600 هكتــار، وهــو احد 
اكبر مواقــع االثار جنوب 

بــالد الرافدين، الفتا الى ان 
لكــش مت االســتقرار فيها 

منذ االلف اخلامس قبل امليالد 
والى منتصف االلف الثاني قبل 

امليالد.
واشــار الى ان اعمال التنقيب بدأت 

 ،1968 في هــذه املدينــة منذ عــام 
واســتمرت لفترات متقطعــة الى عام 

.1990

ثقافة العمل التطوعي 
في دار الثقافة والنشر الكردية

" اإلعتراف" على قاعة الجواهري بإتحاد 
األدباء في الجمعة المقبل 

بعثة امريكية تصل ذي قار للتنقيب بعثة امريكية تصل ذي قار للتنقيب 
في آثار سومرية في آثار سومرية 

تتقدم السيدة فاطمة عبد الواحد بالشكر اجلزيل وخالص االمتنان 
للدكتورة عال حسن حميد في عيادة كاريزما لطب االسنان والتجميل 
ملا لقيته من حالة انسانية فريدة في تعاملها وفي تعاطيها الطبي 

وتعاطفها املعنوي .. جعلها اهلل العلي القدير اسوة حسنة في مد يد 
اخلير والتفاني جلميع نظائرها من االطباء ) 07732255865(

تهنيء اسرة الصباح اجلديد 
الزميلة شفاء عبد الزهرة الكناني 

حلصولها على درجة الدكتوراه 
في كلية االعالم / جامعة بغداد 
بدرجة جيد جدا عن اطروحتها 
املوسومة " معاجلة الصحافة 

العراقية لقضايا العنف االسري 
بعد 2003 / دراسة مسحية " 

شكر وتقدير

الف مبارك
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