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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

نينوى ـ الصباح الجديد: 
كشــف رئيس أســاقفة الكلدان 
فــي املوصل وعقــرة املطران جنيب 
موســى ميخائيل، انخفاض اعداد 
الثلث،  الى  البالد  املســيحيني في 
الصابئة  رئيس كتلة  فيما شــكا 
املندائيــني فــي مجلــس النواب، 
تهميــش أبنــاء املكــون املندائي 
بإدارة  املشــاركة  وحرمانهــم من 

الدولة أسوة باملكونات األخرى
وقال رئيس اســاقفة الكلدان في 
املوصــل وعقــرة فــي تصريحات 
تابعتها الصباح اجلديد، ان »املكون 
أقدم  مــن  وهو  أصيل  املســيحي 
املكونات املوجودة في هذه املنطقة، 
وخاصة في ســهل نينوى، ونالحظ 
انه يومــا بعد يــوم يتناقص عدد 
هجرتهم  معدل  ويزداد  املسيحيني 
الى اخلارج، وهذا يعد مؤشراً خطيراً 
جداً، الســيما وان هنالك أســباباً 

تدفع املسيحيني الى الهجرة«.
»حقــوق  ان  املطــران،  واضــاف 
املســيحيني منتهكة بشــكل أو 
بآخر، وال يرون اي دعم من احلكومة 
املركزية بشــكل خــاص، وكذلك 
أو  التعيينات  حيــث  مــن  احلقوق 
فرص العمل او املساواة في قوانني 
الدولة«، موضحا ان »هنالك الكثير 
من االمور في الدولة فيها اجحاف 
بحــق املســيحيني وكذلك االخوة 
والصابئة  والكاكائيــة  االزيديــني 
لهذه  يجري  وما  وغيرهم،  املندائية 
املكونــات االصيلــة اجلميلة التي 
تعطــي نكهة للعــراق وحضارته 

القدمية يعد خسارة للجميع«.

وفيما دعا الى » تثبيت هذا الوجود 
قــدر االمكان من اجل مســتقبل 
ارقى واحســن«، افاد انــه »ال نريد 
ان حتكــم دول اجلــوار العــراق، بل 
العراقيون انفســهم  ان يدير  نريد 
بأنفسهم، وتدير الكفاءات الدولة، 
وليس بعض املكونــات التي نكون 
على محك معها في بعض األحيان، 
لذا يجب ان يكــون املكون االصيل 
هو من يدير ويحكم ويســاعد في 
ادارة الدولة، وأيضاً وضع الشخص 
املناسب في املكان املناسب وبذلك 

يكون مستقبل العراق أجود«.
أما بخصوص أعداد املسيحيني في 
موسى  جنيب  املطران  اشار  العراق، 
ميخائيل الى انه »وقبل غزو تنظيم 
داعــش كان عدد املســيحيني في 
العراق يتراوح بــني املليون واملليون 
ونصف بشكل عام، لكن العدد اآلن 
هو اقل من الثلث، اما الباقني فإما 
ســافروا الى دول اجلــوار او هاجروا 
واســتدرك  الالعودة«،  طريــق  في 
أن »ذلــك يجــب أال يجعلنا نيأس 
مــن عودة هــذه اجملموعــات وهذا 
املكــون بطريقة صحيحة ونعطي 
للكنيســة دورهــا احلقيقــي في 
خدمــة اجملتمع من حيث الســالم 
املوجودة  الكفــاءات  وايضاً  واحملبة، 
لالســف  املســيحي  املكون  عند 

نراهم في اخلارج«.
»كلنا امل فــي ان تعمل احلكومة 
اجلديــدة جاهدة مــن خالل غبطة 
ان يعمل  روفائيل ساكو  البطريرك 
املواطنــني  ان كل  جاهــدا علــى 
سواســية، ونريد ان يقــود املكون 

وليس  وكنيسته  نفسه  املسيحي 
دخيلة«،  اخــرى  اصــوات  قبل  من 
وفق قولــه، عــادا »الكوتــا تضر 
املسيحيني في بعض االحيان أكثر 

مما تنفعهم«.
املطران جنيب موسى ميخائيل رأى 
أن »متثيل املســيحيني في البرملان 
يعملون،  وهــم  وفعلي  حقيقــي 
لكنهم ال ميتلكــون كل احلرية في 
تقرير ما يريدون، الن هنالك طريقة 
وصلــوا بها الى هــذا املكان تكون 
غير صافيــة او غير حرة«، مردفا ان 
»ممثلي املسيحيني ليسوا احراراً في 

فعل ما يريدون«.
ولفت الــى ان »محافظ نينوى جنم 
اجلبــوري يعمل على تطوير املوصل 
باملناطق  ويهتــم  نينوى  وســهل 
بسواســية،  والقــرى  والنواحــي 
وبغديــدا  احلمدانيــة  وخاصــة 
والقــوش،  وبرطلــة  وكرمليــس 
وهــو يقدم اخلدمات بشــكل رائع، 
توفير  عدم  بســبب  لكنه محدود 
به«،  القيــام  يريد  ما  الســلطات 
اعطــاء كل  »يتم  بــأن  مطالبــاً 
االبــداع،  امكانيــات  محافظــة 
ومحافظة نينوى من بني احملافظات 

الراقية جــدا من حيــث اخلدمات 
وفي نفــس الوقت من حيث محبة 
واســتقبال املســيحيني وقبــول 
االســاتذة في اجلامعــات، كما ان 
ايقاف  اجلبوري حــاول  احملافظ جنم 
التغييــر الدميوغرافي، لكن هنالك 

ضغوطات كثيرة علينا«.
أما بشــأن ملف التعويضات، ذكر 
املطران جنيب موســى ميخائيل ان 
عليها  حصل  التــي  »التعويضات 
داعش  دخــول  جراء  املســيحيون 
جداً،  قليلة  وتدميرهــا  ملناطقهم 
والكنيســة لم تتســلم أي شيء 

ولذلك استطيع القول ان %95 من 
اي شيء،  يتسلموا  لم  املسيحيني 
منوها الى ان »عودة املسيحيني الى 
املوصــل خجولة، ألن معظم بيوت 
اجلانب  فــي  وخاصة  املســيحيني 

االمين مهدمة«.
ولفت الى ان »كنائسنا واديرتنا التي 
يبلغ عددهــا 35 والتي منها قدمية 
تعود الى القرنــني الرابع واخلامس، 
لم تقــم الدولة بصــرف أي مبلغ 
عليها، بــل احياناً تضع عقبات من 
حيث الضرائب، حيث ندفع ضرائب 
تنظيم  فيهــا  كان  التــي  للفترة 

كنائســنا  على  يســتولي  داعش 
وهدمها واستباح امالكنا«، معتبراً 
أن »هنالك اجحافاً بحق املسيحيني 

بشكل واضح«.
واوضح ان »معظم املنظمات التي 
تريد العمل في الكنائس انسحبت، 
تضعها  التــي  العراقيل  بســبب 
النســب  او  طريقها  في  احلكومة 
املئويــة التي تريد اخذهــا منها«، 
مبينــا ان »املنظمــات تقــدم لنا 
املســاعدات مجاناً، لكن احلكومة 
تبتزها، وكل هــذه العراقيل جتعل 
املسيحيني ال يعودون الى املوصل«.

وفي الســياق نفســه، وجه رئيس 
في  املندائيــني  الصابئــة  كتلــة 
البدري،  أســامة  النــواب  مجلس 
امس األربعاء، رسالة إلى الرئاسات 
الثالث والرأي العام، بشأن تهميش 
أبناء املكون املندائي وحرمانهم من 

املشاركة بإدارة الدولة. 
وجاء في بيــان صدر عــن البدري، 
واطلعــت عليه الصبــاح اجلديد، 
أنَّ »مبــدأ التــوازن الــذي تتحدث 
عنــه جميــع القوى السياســية 
املُتنفذة، ما هــو إالّ حبر على ورق، 
وال صحــة له، والدليــل على ذلك 
حرمان املكون املندائي من أبســط 
املواطنة(، فال متثيل لنا في  )حقوق 
احلكومة، وال في رئاسة اجلمهورية، 

وال في السلك الدبلوماسي«.
وأضاف أن »املندائيني وهم يتمتعون 
بطاقات وكــوادر أكادميية ومهنية 
وبامتياز  االختصاصات  شــتى  في 
معروف وأمانــة وإخالص وتفاٍن-لم 
يُنتدب منهم وزيــر وال وكيل وزارة 

وال مدير عام في الوزارات وال سفير 
اجلمهورية،  لرئيس  ُمستشــار  وال 
أو رئيــس الــوزراء، رغــم أن رئيس 
اجلمهورية الراحل جالل الطالباني، 
شــدد على ضرورة وجود مستشار 
من املكون املندائــي، لكن أمره لم 

يُنفذ لهذه اللحظة«.
وأشــار البــدري، إلــى أن »املقعد 
النيابي لكتلــة الصابئة املندائيني 
في البرملــان العراقي هو ممثل لكّل 
العراقيني، فنظــام الدائرة الواحدة 
)الكوتا( ميثل العراق من شماله إلى 
ناخبينا،  دائرة  اّتساع  ورغم  جنوبه، 
إاّل أّننا ما زلنا نعاني من االستبعاد 
من املشاركة في إدارة الدولة، حتت 
ذريعــة أنَّ املكون لديه مقعد واحد 
في البرملان، في حني أنَّ عدد نفوس 
أبنائــه يســتحق أكثر مــن ثالثة 

مقاعد«.
وقلوبنا  »نوجه رسالتنا هذه  وتابع: 
سياســة  لفرض  األلم،  يعتصرها 
األمر الواقع بحق أبناء املكون الذي 
هاجر العديد من كفاءاته إلى خارج 

البلد ألسباب معلومة لديكم«.
»رســالتنا  القــول:  إلى  وخلــص 
إلــى الرئاســات الثــالث، والقوى 
السياســية إلنصافنــا، فأبناؤنــا 
تؤهلهم  التي  اخلبرات  من  ميتلكون 
لالشــتراك في إدارة الدولة، ناهيك 
عن اســتعدادهم خلدمــة الوطن 
كما  ســبيله،  فــي  والتضحيــة 
عهدمتوهم من قبل، فاألوطان تُبنى 
مبشــاركة جميع أطياف الشعب، 
وليــس  الطاقــات،  وباســتغالل 

بسياسة اإلقصاء والتهميش«.

األقليات تضع همومها امام الحكومة الجديدة والرئاسات الثالث

رئيس اساقفة الكلدان في الموصل: مكوننا انخفضت اعداده الى الثلث بسبب الهجرة

المسيحيون والمندائيون يشكون االجحاف والتهميش
وحرمانهم المشاركة في إدارة الدولة

خاص - الصباح الجديد:
اإلطــار  فــي  أطــراف  حتدثــت 
عن  االربعاء،  أمس  التنســيقي، 
قــرارات جديــدة ســتصدر عن 
املرحلة  خــالل  الــوزراء  مجلس 
املقبلة تتعلق مبعاجلة ما وصفته 
الســابقة،  احلكومــة  بخــروق 
مشــيرة إلى أن محمد شــياع 
فقــرات  أول  نفــذ  الســوداني 
الديوانية  االوامر  بإلغاء  منهاجه 
االنتخابات  إجــراء  بعد  الصادرة 

املبكرة.
وقال عضو ائتــالف دولة القانون 
عمران كركوشــي فــي تصريح 
إلــى »الصباح اجلديــد«، إن »ما 
صدر عن مجلس الــوزراء بإلغاء 
حلكومــة  الديوانيــة  األوامــر 
مصطفى الكاظمي بعد حتولها 
إلى تصريف مهــام اليومية، هو 

موافق للدستور والقانون«.
وتابــع كركوشــي، أن »احملكمة 
االحتادية العليا ســبق أن حددت 
املهام،  تصريف  حكومــة  مهام 
العامــة،  املرافــق  بأنهــا إلدارة 
وليس من اختصاصها تعيني في 

املناصب العليــا للدولة أو اتخاذ 
إجراءات خارج صالحياتها«.

واشار، إلى أن »حكومة الكاظمي 
اتخذت عدداً مــن القرارات خالل 
مدة حتولها إلــى تصريف املهام 
اليومية تتعلق بالتعيني، وإسناد 
املناصــب، كمــا حصل بشــأن 
تســمية بعض احملافظني ومدراء 
عامني وأصحاب مناصب خاصة«.

أن  إلــى  كركوشــي،  ولفــت 
هذه  تالفت  السوداني  »حكومة 
فأنها  ولذا  بإلغائهــا،  اإلجراءات 
نفــذت ســريعاً أول فقــرة في 
املنهاج الوزاري الذي كان يتضمن 
إعــادة النظر بجميــع القرارات 
الصــادرة عن حكومــة تصريف 

املهام اليومية«.
وعّد هــذا االمــر، نقطة مهمة 
فــي تثبيــت ســلطة القانون، 
وهي معالــم حلكومة مكتملة 
مــن  ومدعومــة  الصالحيــات 
القوى السياســية واملؤسسات 

الدستورية في البالد«.
ونوه كركوشــي، إلى أن »الوضع 
حالياً قد تغير عما كان عليه في 

الســابق، بعد أن ثبتت احلكومة 
وتبدو  الدولــة  اجلديــدة معالم 
جادة في ممارســة املهام املناطة 
بها، من خالل اسناد املناصب إلى 
أشخاص يتم تعيينهم على وفق 
والقانون وبصالحيات  الدســتور 

كاملة«.
السياســية  »القــوى  أن  وأورد، 
والــرأي العــام، وغيــر ذلك من 
ارتياحه  أبــدى  اجلميع  املراقبني، 

لهذه القرارات«.

أن  إلــى  كركوشــي،  ومضــى 
املزيد  املقبلة ستشهد  »املرحلة 
من القــرارات من أجــل هيكلة 
الدولة وإعادة الوضع إلى النصاب 
الدستوري والقانوني الصحيح«.

من جانبــه، ذكر عضــو حتالف 
الفتح فرات الشرع، أن »القرارات 
الصادرة من احلكومة أمس االول 
تعــّد اجنازاً مهمــاً وخطوة على 

الطريق الصحيح«.
وتابع الشــرع، فــي تصريح إلى 

»هناك  أن  اجلديــد«،  »الصبــاح 
عديد من امللفات تنتظر احلكومة 
واألمني  اخلدمي  الصعيــد  على 
ننتظر  ونحن  الفساد  ومكافحة 
املزيد مــن القــرارات التي تعيد 
الدولــة إلى اجلانب الدســتوري 

الصحيح«.
وأشــار، إلــى أن »احلكومة أبدت 
خالل األيــام املاضية همة كبيرة 
وذلك  قــادم،  ملا هو  واســتعداد 

مبساندة الكتل السياسية«.

»الشارع  أن  إلى  الشــرع،  ولفت 
ينتظر املزيد من اخلطوات وبنحو 
أوســع«، مبيناً أن »امللفات التي 
تعطيهــا احلكومــة أولوية جند 
أنها تالمس الواقع العراقي بنحو 

مباشر«.
وحتدث، عن »مؤشــرات تدل على 
األشــهر  خالل  جناحــات  ظهور 
احلكومــة  لتســلم  االولــى 
آمال  وجــود  مع  مســؤولياتها، 

شعبية بأن القادم هو أفضل«.
وانتهى الشرع، إلى أن »املطلوب 
من البرملان، مســاعدة احلكومة 
فــي رفدهــا بالقوانــني التــي 
تســاعدها فــي إجنــاز املنهاج 

الوزاري«.
أصدرت  قــد  احلكومة  وكانــت 
مجموعــة كبيرة مــن القرارات 
شــملت إلغاء تعيينات حصلت 
خالل األشهر األخيرة من حكومة 
أبطال  بينها  املهام، من  تصريف 
تعيــني محافظي بابــل وذي قار 
والنجف، ورئيــس جهاز اخملابرات 
ورئيس جهاز األمن الوطني وأمني 

بغداد وأخرين.

اإلطار: مجلس الوزراء يعتزم اتخاذ قرارات جديدة
تعالج اخطاء حكومة الكاظمي

أكد أن السوداني نفذ أول فقرات منهاجه وعزمه لتصحيح المسار السابق تقريـر

غياب بن سلمان وبن زايد ومحمد السادس
وزير النفط: نعتزم رفع الطاقة التكريرية3عن قمة الجزائر يعكس االنقسامات العربية

6للمصافي لبلوغ االكتفاء الذاتي

الصباح الجديد - وكاالت:
القمة  أكد املشــاركون فــي 
في  انعقدت  التــي  العربيــة 
اجلزائر مؤخرا، دعمهم سياسة 
مجموعة »أوبك+«، التي تضم 
دول منتجــة للنفط من داخل 
في  »أوبك«،  منظمــة  وخارج 

سوق الطاقة العاملية.
وفي بيان صــدر امس االربعاء 

جمللــس   )31( الــدورة  عـــن 
العربيــة،  الــدول  جامعــة 
املمثل  اجلزائــر – كونها  قالت 
للمجتمعــني- إنها »تثمـــن 
التي  املتوازنـــة  السياســـة 
انتهجهــا حتالــف »أوبــك+« 
مــن أجل ضمــان اســتقرار 
للطاقة  العامليــة  األســواق 
في  االســتثمارات  واستدامة 

القطاع احلســاس ضمن  هذا 
تضمن  اقتصاديــة  مقاربــة 
املنتجة  الدول  حماية مصالح 
حـــد  علــى  واملستهلكـــة 

سواء«.
وأعلنت مجموعة »أوبك+« في 
5 أكتوبر املاضــي قرار خفض 
مليوني  مبقــدار  النفط  إنتاج 
برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر 

املقبل، وذلك لدعم األســواق 
في وقت تواجــه فيه مخاطر 
من تراجع الطلــب على اخلام 

بسبب األزمة االقتصادية.
وخلف القــرار حالة من التوتر 
وقال  والرياض،  واشــنطن  بني 
بايدن،  جو  األمريكــي  الرئيس 
إنه سيكون هناك تبعات على 

السعودية بعد قرار »أوبك+«.

بغداد - الصباح الجديد:
العراقي  الوزراء  رئيس  اســتقبل 
اليوم  الســوداني،  شياع  محمد 
لألمني  اخلاصة  املمثلــة  االربعاء، 
العام لــألمم املتحدة فــي العراق 
جينني بالســخارت والوفد املرافق 
لها، وبحث اللقاء جهود احلكومة 
احلاليــة فــي تعزيز االســتقرار 

وترسيخ املسار الدميقراطي. 

وشــهد اللقاء استعراض خطط 
احلكومة ملعاجلــة ملف النازحني، 
عبر العمل علــى تأمني عودتهم 
الى مناطقهم بعد توفير ســبل 

احلياة الكرمية واالستقرار لهم.
وتطّرق اللقاء الى جهود احلكومة 
إجراءات  الفساد عبر  في محاربة 
اتخذها رئيس الوزراء وسيكون أول 
العمل في مؤسسات  منطلقات 

الدولة للمرحلة احلالية.
»احلكومة  أن  الســوداني  واكــد 
املرعيــة  القوانــني  ســتفّعل 
وتســتفيد مــن جتــارب الــدول 
الناجحة في هذا اجملال«، وأشــار 
الى حاجة العــراق لدعم اجملتمع 
الدولي من أجل اســترداد أمواله 
املهربة، كذلك استرداد املطلوبني 
واملتورطني  املدانــني  من  للقضاء 

الفســاد والســيما في  بقضايا 
قضية التأمينات الضريبية.  

بالســخارت  من جانبها، عرضت 
املســاعدة من خــالل برامج االمم 
املتحدة لتقــدمي التدريب والدعم 
جهود  الى  ولفتت  اللوجســتي، 
الســوداني وجديته في  حكومة 
مكافحة الفســاد وتأكيده على 

احلد من ممارساته.

المشاركون في القمة العربية يدعمون سياسة
أوبك + في خفض انتاج النفط

السوداني لممثلة األمم المتحدة: نحتاج الدعم الدولي 
السترداد اموالنا المهربة والمدانين

بغداد - الصباح الجديد:
استضافت بغداد امس األربعاء، 
للجنة  الثالث  املُؤمتر  اجتماعات 
الدائمة حلــوار األديان بني العراق 
ودولــة الفاتيكان فــي مقر دار 

ضيافة مجلس الوزراء.
من  ممثلــون  االجتماع  وحضــر 
دواوين األوقــاف الدينية الثالثة 
وزارة  العــراق، وممثلني عــن  في 
إقليم  حكومــة  فــي  األوقاف 
کردســتان العــراق، ووفد دولة 
الفاتيكان، برعاية وزارة اخلارجية 
العراقية متمثلــة بنائب رئيس 
الوزراء وزير اخلارجية فؤاد حسني، 
السفيرة صفية  الوزارة  ووكيلة 
طالب الســهيل، عضو اللجنة 
التنظيمية للمؤمتر، ودائرة أوروبا 

في الوزارة.
واستهل املؤمتر أعماله باجللسة 

ألقى خاللها  التــي  اإلفتتاحية 
وكيــل الــوزارة عمــر البرزجني 
كلمة أشــار فيهــا إلى أهمية 
عقــد هــذا املؤمتر، الــذي جاء 
كتجســيد عملي إلشاعة قيم 
بني  والسالم  واحملبة  التســامح 
شــعوب العالم اخملتلفة، والتي 
واملشــتركات  الروابط  أبرز  متثل 
الديانات  عليهــا  جتتمــع  التي 

السماوية الثالث.
وأشار البرزجني إلى أن هذا املؤمتر 
الذي يعد أحد مخرجات زيارة بابا 
الفاتيكان إلــى العراق في عام 
2021، ميثل رســالة واضحة بأن 
العــراق، ورغم الصعاب التي مر 
بها، إال إّنه قادر على مد جسور 
من  املشــترك  والعمل  التعاون 
خالل احلوار الفعال بني الديانات 

اخملتلفة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت أســعار النفط في 
التعامــالت املبكــرة بأكثــر 
مــن %1، امس األربعــاء، بعد 
الصناعة  بيانــات  أظهرت  أن 
فــي  مفاجًئــا  انخفاًضــا 
مما  األمريكية،  اخلام  مخزونات 
يشــير إلى اســتمرار الطلب 
على الرغم من الزيادات احلادة 
في أسعار الفائدة التي أعاقت 

النمو العاملي.
وارتفعــت العقود اآلجلة خلام 
1.29 باملئة  أو  1.22 دوالر  برنت 
للبرميــل  دوالراً   95.88 إلــى 

بحلول الساعة 04:14 بتوقيت 
جرينتــش، بينمــا ارتفعــت 
العقــود اآلجلــة خلــام غرب 
تكســاس الوسيط األمريكي 
1.30 دوالر أو 0.47 باملئــة إلى 

89.67 دوالراً للبرميل.
العقديــن  كال  وارتفــع 
القياســيني بنحــو ٪2 فــي 
اجللسة السابقة على خلفية 
ضعــف الــدوالر األمريكــي 
واحلديــث عن قيــام احلكومة 
طرًقــا  بدراســة  الصينيــة 
 COVID قواعــد  لتخفيــف 

اعتبارًا من مارس 2023.

بغداد تستضيف الُمؤتمر 
الثالث لحوار األديان مع الفاتيكان

ارتفاع في أسعار النفط جراء انخفاض 
كبير في مخزونات الخام األميركية 
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بغداد - الصباح الجديد: 

طالبــت جلنــة حقوق االنســان 
اجلديد  العــدل  وزيــر  النيابيــة 
كاملة  بتفاصيل  شــواني  خالد 
عــن الشــركات املتعاقــدة مع 
املقدم  الطعام  وطبيعــة  الوزارة 

للسجناء.
معنون  نيابــي  لطلــب  ووفقــا 
بتوقيع  ومذيــل  بـ)عاجل جــداً( 
رئيــس اللجنة أرشــد الصاحلي، 
فقد طالبــت اللجنة الوزير خالد 
شــواني بتزويدها بالبيانات كافة 
اخلاصة  اإلطعام  بعقــود  اخلاصة 
دائرة  في  واملوقوفني  بالســجناء 

اإلصالح العراقية.
كمــا طالبــت اللجنة بأســماء 
الوزارة،  مع  املتعاقدة  الشــركات 
وكميــة  بنوعيــة  وإحصائيــات 
الطعــام واملبالــغ اخملصصة مع 

نسخة من العقود.
وكانت مفوضية حقوق اإلنســان 
 15 قد كشفت مؤخراعن تلقيها 
ألف شكوى من منظمات وأهالي 
الســجناء ســنويا، تتعلق برداءة 
الطعام وسوء املعاملة والتعذيب.

وقد وثقت فــي تقاريرها لألعوام 
تراجعــا  و2020،  و2019   2018
النزالء  توفير طعام  على مستوى 
واملوقوفني واملودعني، باإلضافة إلى 

سوئه.
وخلــص تقريرها الســنوي لعام 
2020، إلــى 14 اســتنتاجا، منها 
رداءة الطعام وقلته ورداءة األواني، 
التي يقدم وينقــل فيها الطعام 
ومرافق  الســجون  معظــم  في 
التوقيف االحتياطي، وتســتخدم 
أو  الفارغة  امليــاه  قنانــي  أحيانا 
لوضع  البالســتيكية  األكيــاس 
التزام  وعــدم  والشــاي،  الطعام 
متعهــد اإلطعام باجلــدول الذي 

يتضمن أصناف الطعام.

وتديــر وزارة العــدل 36 ســجنا 
ودور  لألحداث  تأهيل  ومؤسســة 
األحداث  فيهــا  )يوقف  مالحظة 
متهيدا حملاكمتهــم(، وتتعاقد مع 

شركات خاصة.
ويحــدد مبوجــب العقــد كمية 
للنزالء  يقدم  الذي  الغذاء  ونوعية 
تقرير  وفق  واملوقوفــني،  واملودعني 
العراق  في  اإلنسان  حقوق  أوضاع 
والذي يؤكد   ،  2020 العام  الصادر 
تعاقد وزارة العدل مع 4 شــركات 

فــي بغداد والكرخ، هي “شــركة 
املؤمل وشركة ميس الرمي لتجهيز 
الطعام  لتقــدمي  الغذائية”  املواد 
لسجناء التاجي ومجمع العدالة، 

شمال العاصمة.
واألخيرتــان شــركتا “إشــراقات 
لتقدمي  الصباح”  ونســيم  الوادي 
الرصافة  فــي جانــب  الطعــام 
)مركــز  التســفيرات  ومجمــع 
احتجــاز(، باإلضافة إلى تعاقدات 

مشابهة في كل محافظة.

يذكر أن مرصد أفاد )املعني برصد 
اإلنســانية  االنتهاكات  وتوثيــق 
واخملالفــات القانونية في العراق(، 
تقدمي  شــركات  أن  ســابقا  أكد 
 10 توفر  ال  للســجناء  الطعــام 
باملئة من مفــردات الطعام التي 
وردت في العقود املوقعة مع وزارة 
سجناء  وجود  إلى  مشيرا  العدل، 
فــي ســجن التاجــي شــمالي 
العاصمة العراقية بغداد، وسجن 
احلوت املركزي في مدينة الناصرية 

جنوبي العراق ال يتجاوز وزنهم 40 
كغم، وهذا الــوزن وفقا للمعايير 

العاملية غير طبيعي.
وكان مجلــس القضــاء األعلى، 
قد أصدر في شــهر متوز املاضي، 
توضيحا بشــأن تقــدمي الطعام 
واحملكومني  للموقوفــني  املقــدم 

املودعني في سجون اإلصالح.
هــي  العــدل  وزارة  أن  وأكــد 
املتخصصــة بذلك، حيث تتعاقد 
الــوزارة التــي تديــر الســجون 

ومؤسســات تأهيل األحداث ودور 
خاصة  شــركات  مــع  املالحظة 
ونوع  العقد كمية  ويحدد مبوجب 
الغذاء الذي يقدم للنزالء واملودعني 

واملوقوفني.
واشــار إلى أن القضــاة وأعضاء 
خالل  يتابعــون  العــام  االدعــاء 
مــدى  التفتيشــية  جوالتهــم 
صالحيــة الطعام الــذي يقدمه 
وجبات  وصول  ومــدى  املتعهدون 

الطعام في األوقات احملددة.

طلب برلماني )عاجل جدًا) لوزير العدل بشأن إطعام السجناء

كانت مفوضية 
حقوق اإلنسان قد 
كشفت مؤخراعن 

تلقيها 15 ألف 
شكوى من 

منظمات وأهالي 
السجناء سنويا، 

تتعلق برداءة 
الطعام وسوء 

المعاملة والتعذيب

الى الرئاسات الثالث .. ومن يهمه االمر
املوضوع / معاناة حلقوق .. في مهب الريح

بعد التحية :
من املعروف ان كل قوانني العالم تصب في مصلحة 
املواطــن املتضــرر.. والقوانني التي تشــرع تواكب 
التطور والتغير الزمني والظرفي للبلد وتعمل على 
تعويض ممن تضرروا ســواء كان اخللل من الدولة أو 
من قبل أشخاص ، أال في بلدنا جند ان القوانني متثل 
عرقلة واعاقة جتحف حقــه حتت غطاء قانون ولم 
يتم تعديل فقراتــه مواكبة مع التطور الزمني وال 

احلياتي للناس .. 
الوطنيةعندما  التقاعــد  ما وجدته فــي هيئــة 
راجعتها حول ملف ) تعويض االرهاب( ممن تعرضوا 
للعمليات االرهابية واحلربية أو االخطار العسكرية 
فقــد اوضحوا لي شــروط الراتب بنســبة 100% 

عندما يكــون املصاب بدرجة عجــز %80فما فوق 
يســتحق راتب %100وهو حســب نســبة العجز 
املكتوبة متناســني ان هذه النســبة حتددها جلنة 
من مجموعة اطباء أختصاص وهم يجتهدون في 
حتديد هذه النسبة التي يقع فيها املصاب ضحية 
لهذه الشــروط العقيمة واملعرقلة لالســتحقاق 
كونه مصاب جراء ظرف أمني غير مســتقر وليس 
كونه مريض او تعرض حلادث دهس او مشاجرة ادت 

به الى هذه االعاقة... 
بل يتناسون أو يغضون النظر عن تطبيق املادة )10( 
ثالثاًمــن قانون 57 لســنة )2015(اخلاص باالرهاب 
والتي تتضمن علــى أجازة الدمج مــا بني الراتب 
التقاعدي مع راتب االرهاب الذي مينح له ومخصص 
له .. وليس فقط املوظــف الذي ينطبق عليه هذه 

املادة.. 

ما نريد قوله هو ان هناك نســبة العجز التي حتدد 
موقف اســتحقاق الراتب بنسبة %100 فأذا كانت 
نسبة العجز %30الى %60يستحق راتب )400( الف 
دينار واذا كانت النســبة من%60الى %74يستحق 
راتــب )800( الــف دينــار واذا كانت النســبة من 
%75فما فوق يستحق راتب %100 ويعامل معاملة 
الشــهيد بالرغم من كونه )على قيد احلياة ( وهنا 
نقول ملن حدد هذه النســب أال ترون ان هذا أجحاف 
وظلم لقاء هذه املبالغ بالنسب املتباينة ذات الوقع 
النفسي املؤثر سلباً عندما جند ان احلي يطلق عليه 

)شهيد(.. 
بالنســبة لي مضــت )3( ســنوات متواصلة من 
املراجعــات اخملتلفــة حتــى حصلت علــى ملف 
التعويض وســط كم من املشــكالت واملصاريف 
ولعدة جهــات ملدة )3( ســنوات وعنــد مراجعة 

)التقاعد( لغرض التعديل أجد االجابة انه متأخرعن 
ابالغنا كونه )جريح ارهــاب( وكنت موظفاً حينها 
حلني التقاعد العســكري الذي شــملنا بعد عمر 
(60(  وان التعويــض )800( الف دينــار هو اقل من 
راتبي التقاعدي البالغ )865(الف دينار علماً ان هذا 
الراتب أصالً خطأ وظلم أيضاً كوني انا عند الدرجة 
الثانيــة وعنواني ) مدير اقدم( لكن اســتلم راتب 
تقاعدي على الدرجة الثالثة وحالياً لدينا شــكوى 

في القضاء بهذا الشأن .
نرجو ممن يعنيهم االمر ينظروا بعني العطف واالبوة 
الى معاناتنا وان يحددوا الراتب وال يبخسوا حقوق 

االخرين واهلل من وراء القصد.

الصحفي ثائر الثائر 
           10/2022/ 24

مناشدة 

بغداد - الصباح الجديد: 
التربوية  العمليــة  التربية،  وزارة  قيمــت 
والتعليميــة منذ بداية العام الدراســي 

احلالي حتى اآلن.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر 
فاروق في تصريح صحفــي، ان :”التقييم 
األولــي للعملية التعليميــة في املدارس 
االبتدائية والثانوية، جيد وتســير بحسب 
اخلطة التي أعدت للعام الدراسي احلالي،”.

وبــني أن “التقييم مت على أســاس متابعة 
آلية الــدوام باملــدارس للتالميذ والطلبة 
واملالكات التربوية وتنفيذ اخلطة الدراسية 
واحلصص لكل مادة، فضالً عن رفد املدارس 
بحصصها من املســتلزمات اللوجستية 
بال نقص، ما شــجع الطلبة على االلتزام 

بالدوام”.
وسبق أن أعلنت وزارة التربية، أنها ستتابع 
سير العملية التعليمية خالل األسبوعني 
األولني من العام الدارســي احلالي، بهدف 
تقييمهــا واعتماد آلية للــدوام احلضوري 

على أساس ما يتم رصده.
يشار الى ان عدداً كبيراً من مدارس جانبي 
الكرخ والرصافة بغداد، تعاني نقصاً كبيراً 
ببعض عناوين املناهج التربوية، إضافة إلى 
املقاعد الدراسية )الرحالت( وما ينتج عنه 
من جلــوس ثالثة طالب أو أكثر في الرحلة 

الواحدة.

صالح الدين - الصباح الجديد: 
يشــوب ملــف كاميــرات املراقبــة في 
محافظة صالح الدين الكثير من شبهات 
املطالبة  االصوات  تعالت  الفســاد، حيث 
بضرورة اجناز املشــروع الــذي صرف عليه 

الكثير من االموال.
مشــروع كاميرات املراقبــة في محافظة 
صالح الدين، مشــروع يشــوبه الفســاد 
بحســب ما ذكره مراقبون وأّكدته الوثائق 
بإجمالــي مبالغ عقود وصلــت ملا يقارب 

اخلمسني مليار دينار.
أكثر من ثالثة أعوام مضت على املباشــرة 
بالعمــل، وعلى أرض الواقــع هنالك بقايا 
ابــراج فقط دون أي كاميــرات تذكر، وهذا 
ب بعدم امكانية  التلّكؤ في االجناز تســبّ
ومجازر  منّفــذي جرائــم  الكشــف عن 
عّدة ارتكبها مجهولــون وذهب ضحيتها 

العشرات من املواطنني.
مشــروع نصب الكاميرات الذي ميّس أمن 
وحياة املواطنني رصدت له خمسون مليار 
دينار لكنه لم يرى النور، لتتعالى االصوات 
مطالبــة بضــرورة اجنازه، والكشــف عن 

مصير االموال التي خّصصت له. 

التربية تقيم العملية 
التعليمية مع نقص 

الكتب وإكتظاظ المدارس

مشروع كاميرات المراقبة 
في صالح الدين لم ير النور 

برغم تخصيصات مالية هائلة

بغداد - الصباح الجديد: 
اقامــت البعثــة الدبلوماســية 
الهنديــة فــي العــراق مهرجان 
األضــواء "ديوالــي" في ســفارة 
الهند بالعاصمة بغداد ، مبشاركة 
عشــرات الدبلوماســيني سفراء 
واجنبية  عربيــة  لدول  وملحقني 
الشــخصيات  مــن  وجمهــور   ،
واالعالمية  واالقتصادية  التجارية 
واالكادمييــة والدينية والتعليمية 

العراقية .
وقال الســفير الهندي في العراق 
االحتفال  ان  بيســاي  براشــانت 
مهرجان االضواء ديوالي ، من خالل 
اقامة نشــاطات متعددة ، تعبيراً 
عن احملبة والتســامح والتماسك 
االجتماعي واالســري ، وفي الهند 
يقــدم الــزوج لزوجتــه هدايــا ، 
حيث مت بيــع هذا العــام مبتابعة 
احصائيــة في يوم واحــد اربعني 
طــن من الذهــب ، قــام الزوجني 
واهدائهــا بعضهــم  بشــرائها 

لالخر ، كاحد االمثلة على اهمية 
مهرجان ديوالي باحلياة العامة في 
جمهورية الهنــد ، واالهتمام بها 
من الشعب الهندي وارجاء القارة 

الهندية .
وشــهد املهرجان عــرض االضواء 
وكاملعتاد  املتسلســلة  املرتبــة 
وأضــواء   ، ديوالــي  ملهرجــان 
ومسابقات ذهنية وفكرية ، وعرض 

ملشاركات عراقيات ببرنامج رياضة 
اليوغا املنفــذ في العراق من قبل 
مدربــني جــاءت بهم الســفارة 
الهندية من الهند ،؟وموســيقى 
وغنــاء هندي قــدم مــن فتاتني 
بغداديتــني مشــاركتني ببرنامج 
  ، التعليمي  الدبلوماسية  البعثة 
وألعاب وجوائــز مغرية للفائزين ، 
وطعام هندي فاخر لالكالت احلارة . 

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن أمني بغداد عمار موســى 
كاظم عــن تفعيل خطة عمل 
جديدة تتضمن اشــراك الدوائر 
البلديــة بحمــالت مكثفة في 
بغداد  فــي  محــددة  مناطــق 
تتطلب جهــد خدمي مضاعف 
تنطلق فجراً لغاية بداية الدوام 
ايــام العطل  الرســمي وخالل 

واجلمعة والسبت.
وأشــرف كاظــم ميدانيا على 
فجر  اجلديــدة  اخلطة  انطــالق 
ابي  االربعــاء من شــارع  امس 
بلديتــي مركز  باشــراك  نؤاس 
بتنفيــذ  والكــرادة  الرصافــة 
حملة مشــتركة باسناد جهد 
آلي وبشــري من الدوائر البلدية 

االخرى بجانب الرصافة.

ونقــل بيــان لالمانــة عن امني 
بغداد قوله انــه “وضمن خطة 
امانة بغداد لدعم اجلهد البلدي 
شرعت  البلدية  القواطع  ضمن 
امانــة بغــداد بتنفيــذ حملة 
خدمية فجريــة تتضمن اعمال 
التنظيــف والزراعــة وتنظيف 
املشــبكات وخطوط التصريف 
للمقطع  نؤاس  ابي  في شــارع 
الى  املمتد من جسر اجلمهورية 
جســر اجلادرية مبشاركة دائرتي 
بلديتي الكرادة ومركز الرصافة”.
واضــاف ان “هــذه احلملة تعد 
خطــوة جديدة لدعــم الدوائر 
البلدية عبر زج كادر بلدي بشري 
األخرى  البلدية  الدوائر  من  وآلي 
التي ستستمر  في هذه احلملة 
واالرتقاء  البلــدي  الزخم  لزيادة 

باملستوى اخلدمي املقدم ملناطق 
في بغداد تتطلب جهد اضافي”.
واشار الى ان “أمانة بغداد ماضية 
بتنفيذ خططها من اجل اظهار 
الالئــق  بالشــكل  العاصمــة 
النظافة  حمــالت  تكثيف  عبر 
واكســاء الطرق وجتميل املدينة 
وانشــاء احلدائــق واملتنزهــات 
كمتنفس للعوائــل البغدادية” 
مبينــاً ان “ هناك خطة لتأهيل 
متنزه ابو نؤاس من خالل تفعيل 
نهر  بجوار ضفاف  املشاتل  خط 
لعدة  احلدائق  وتقســيم  دجلة 
تأهيلها  اعــادة  لغرض  مقاطع 
بالكامــل وزراعتهــا وصيانتها 
وفتحها امــام املواطنني لتكون 
متنفس حيوي الهالي العاصمة 

بغداد “ . 

السفارة الهندية في بغداد تحتفل 
بمهرجان االضواء )ديوالي)

أمانة بغداد تفعل خطة عمل جديدة 
لزيادة الزخم الخدمي في العاصمة



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعت موسكو واشــنطن وشركاءها لتزويد 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية ببيانات 
حول املنشــآت الكيمياويــة املزعومة التي 
تســببت في هجمات على سوريا في 2017 

و 2018.
روســيا حتث واشــنطن على تزويد منظمة 
حظــر األســلحة ببيانــات عن املنشــآت 
الكيمياويــة املزعومة  في سوريادمشــق: 
واشنطن ودول غربية حّولت “منظمة حظر 

الكيميائي” أداة للتالعب السياسي
وقــال نائــب رئيــس الوفــد الروســي إلى 
لألمم  العامة  للجمعيــة  األولــى  اللجنــة 
“ليس  فورونتسوف:  كونســتانتني  املتحدة، 
من املســتغرب أن تكون اململكــة املتحدة 
والواليات املتحدة وفرنســا، الذين يصرخون 
اآلن بأعلى صوت بشــأن التضليل الروسي، 
حتت ذرائع كاذبة، قد ارتكبوا أعمال عدوانية 
مرتني ضد سوريا - في عامي 2017 و 2018”.

الصاروخية  الضربــات  “اهداف هذه  وأضاف 
كانت كما زعموا بعض منشآت عسكرية - 
كيمياوية في دمشق. أود هنا أن أسال: متى 
يتــم التخطيط لالعالن عن هذه املنشــآت 
أم  الكيميائية؟  ملنظمة حظــر األســلحة 
أن الســنوات اخلمــس التي مــرت منذ عام 
2017 ليســت كافية بالنسبة لكم؟ أو هل 
تعتقدون أنــه خالل هذا الوقت نســي كل 
شــيء بالفعل، وســوف تفلــت أكاذيبكم 

معكم؟ “.
من جهة أخرى دعا املســؤول الروســي إلى 
املتحــدة عن  الواليات  ضــرورة محاســبة 
أفعالها:  “على ســبيل املثال، ملاذا ال نكافح 
إفالت الواليــات املتحدة مــن العقاب على 
رفيع  اغتيال قاسم سليماني، وهو مسؤول 
املســتوى في دولة عضو فــي األمم املتحدة، 
خالل زيارته الدبلوماسية لدولة أخرى عضو 

في األمم املتحدة؟”.
التي  الوحيــدة  املعركــة  قوله  وبحســب 
تستطيع دول االحتاد األوروبي وحلفاء الواليات 
املتحدة اآلخرون خوضها هــي “النضال من 
أجل إفالت واشنطن من العقاب على خلفية 

أفعالها غير القانونية”.
في أبريل 2017، أعلنت املعارضة الســورية 
عن مقتل 80 شــخصا في هجوم بالسالح 
فــي مدينــة خان شــيخون  الكيميــاوي 
مبحافظة إدلــب، وإصابة 200 آخرين. وألقت 
باللوم في الهجوم علــى القوات احلكومية 
السورية التي نفت بشدة االتهامات وألقت 

باللوم على املسلحني ورعاتهم.
وهاجمت الواليات املتحــدة، دون إظهار أدلة 
على إدانة اجليش الســوري ودون االستجابة 
لدعوة روسيا إلجراء حتقيق شامل، هاجمت 

القاعدة العسكرية السورية الشعيرات.
كما ألقــى الغرب باللوم على دمشــق في 
الهجــوم الكيميــاوي علــى مدينــة دوما 
السورية في الغوطة الشرقية، والذي يُزعم 
أنــه وقع في 7 أبريــل 2018 ، وهدد بضربات 

عسكرية.

روسيا تطالب واشنطن ببيانات 
عن المنشآت الكيمياوية 

المزعومة في سوريا

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

األميركيــة  االنتخابــات  ســتجري 
النصفية الثالثــاء املقبل والتي غالباً 
ما توصف بأنهــا اختبار حلزب الرئيس 

وعقاب له بعد سنتني من حكمه.
غيــر أن انتخابات هــذا العام حتولت 
إلى حدث تتفــوق درجات االهتمام به 
دولياً على ما تعنيه بالنسبة للداخل 
أحداث  وســط  جتري  فهي  األميركي. 
واخلطورة،  األهميــة  فائقــة  دوليــة 
وسيتابع العالم ما الذي ستحدثه من 
األميركي  السياسي  القرار  تغيير في 

حولها.
وبينما تشــير كل االستطالعات إلى 
أن االقتصاد سيكون العامل الرئيسي 
وراء تفضيالت الناخبني، تشــير بعض 
إلى  الثالثاء  التي صــدرت  التحليالت 
أنه ليس العامــل املهيمن، ولم يكن 
كذلك أبــداً، إذا ما متت مراجعة نتائج 
تاريخها  فــي  النصفية  االنتخابــات 

احلديث.
وتؤكــد إحصــاءات مثبتــة أن حزب 
االنتخابات  دومــاً  يخســر  الرئيــس 
انتخابــات  وخصوصــاً  النصفيــة، 
النواب، في حــني أن مجلس  مجلس 
الشــيوخ غالباً مــا كان محط صراع 

غير محســوم. وهو ما يشــير إلى أن 
الدوام  على  األميركي سعى  الشعب 
إلى احلفاظ علــى التناغم بني طرفي 
الســلطة التنفيذية: البيت األبيض، 

ومجلس الشيوخ.
ومن أصل 20 جولة انتخابات نصفية، 
منذ 1942، خســر حــزب الرئيس 18 
منها؛ ال بــل إن كثيــراً منها حصل 
فــي ظل أداء اقتصــادي قوي للرئيس 
وحلزبه. وهذا مــا حصل في انتخابات 
و2018،  و2014  و2006   2000 أعــوام 
في حني أن باراك أوباما مت التجديد له 
في انتخابــات 2012، في ظل اقتصاد 

سيئ.
وبحسب بعض التحليالت، كان هناك 
تفسيران ألسباب خسارة حزب  دائماً 
الرئيس احلاكم لتلــك االنتخابات، وال 

يتعلق أي منهما باالقتصاد:
ناخبي  الناخبــني ،وخصوصاً  أن  األول 
احلــزب احلاكــم، ال يتوجهــون إلــى 
صناديق االقتراع باحلماســة والكثافة 
نفسيهما لدى ناخبي حزب املعارضة 
الذيــن عادة مــا يكونــون متحفزين 
لالنتقام من خسارة حزبهم انتخابات 
الرئاسة قبل ســنتني. وهو ما تطلَّب 
جهوداً كبيرة على الــدوام من احلزب 
احلاكم حلض ناخبيه على املشــاركة 

في التصويت.

وثانيــاً، هناك كتلة املســتقلني التي 
غالباً مــا تتأرجح بني احلزبني، وتتطلع 
دائمــاً إلــى موازنــة الســلطة في 
واشــنطن. وهــو ما يعكــس حرفياً 
صاغوا  الذين  األوائل  املؤسسني  رغبة 
الدســتور األميركــي، مبــا مينع حتول 
الرئيس إلى “ملك”، في ظل السلطات 
التي ميتلكها. وهو ما يدفع  الواسعة 
احلــزب احلاكــم إلى االهتمــام بتلك 

الناخبــني، حلضهم على  الكتلة من 
احلزب  مرشــحي  ملصلحة  التصويت 

أيضاً.
ويضيف محللــون أن االقتصاد اجليد 
ال يضمــن فوز احلزب احلاكــم، مثلما 
أنــه ال يضمــن هزميتــه. وإذا كان منو 
أو معدل  اإلجمالــي،  احمللــي  النــاجت 
أو مؤشر أسعار املستهلك،  البطالة، 
أو أي مقياس آخر، يعد أفضل مؤشــر 

للظروف االقتصادية لألميركيني؛ فإنه 
في الواقع أمر قابل للنقاش أيضاً. فال 
يوجد عامل واحد ميكــن البناء عليه 
في توقع نتائج االنتخابات األميركية. 
فخسارة الدميقراطيني املتوقعة جمللس 
النــواب، ليســت بســبب التضخم 
وحده: “بل ألن ســاكن البيت األبيض 

دائماً ما يخسر مجلس النواب”.
بأن خســارة  ويناقــش البعض أيضاً 

الدميقراطيــني املتوقعــة، فــد تعود 
إلى تركيزهم علــى قضايا اإلجهاض 
والعرق والسياسة، على سبيل املثال، 
اســتقطاب  محاولة  عن  وابتعادهم 
البيــض الذين يشــعرون على الدوام 
بأنهم مهددون من التغيير الدميغرافي 

الزاحف على التركيبة السكانية.
وعلــى الرغم مــن ذلك، لــم ينجح 
احلــزب الدميقراطي -علــى األقل في 
اســتقطاب  في  احلديــث،  تاريخــه 
تلــك الشــريحة التي عــادة ما متيل 
إلــى اجلمهوريني، مبعــزل عن اخلطاب 
واإلجنــازات االقتصادية التي يحققها 

احلزب الدميقراطي.
فاجلمهوريون قــادرون على التحريض 
علــى تلــك القضايــا في أوســاط 
االقتصاد،  البيض، مبعزل عن قضايــا 
كما يحصــل اليوم في حمالتهم في 
الواليــات املتأرجحــة واألكثر أهمية 
في تقريــر مصير االنتخابات، كواليات 

بنسلفانيا وويسكنسن ونيويورك.
وتظهــر االســتطالعات أن االقتصاد 
كان مهماً بنســبة لم تتجاوز الـ30 
فــي املائة؛ لكــن عديداً مــن احملللني 
يجمعون على أنــه من غير املرجح أن 
يصّوت هؤالء ملرشــحني على أساس 
أن  ويتوقعون  االقتصــادي.  خطابهم 
يكون التصويت على أســاس احلزبية، 

بنســبة قد تفــوق 80 فــي املائة أو 
90 فــي املائة. وعلــى الرغم من قدرة 
الترويج إلجنازاته  احلاكم علــى  احلزب 
جيدة  كانــت  وبأنهــا  االقتصاديــة، 
وإيجابية، فإن التصويت ال يقوم على 
هذه الرافعة فقط. وهذا يشمل كتلة 
املستقلني التي ينبغي رصد اجتاهاتها 
فــي أي انتخابــات نصفيــة، ناهيك 
عــن احتفاظهــم بآرائهــم أو حتى 
كذبهم بشــأن نيــات تصويتهم في 
نتائجها  والتي سببت  االستطالعات، 
كثيــراً من اإلحراجات للمؤسســات 

التي تنظمها.
وعليه، يقول بعض احملللني إن خسارة 
لالنتخابــات  الدميقراطــي  احلــزب 
النصفية قد ال تكون مؤشــراً كافياً 
خلســارتهم انتخابات الرئاســة عام 
2024، مثلما أنها قد ال تفقد الرئيس 
أجندته.  تطبيق  علــى  القدرة  احلالي 
لكنها حتماً ستضيف صعوبات على 
تطبيق أجندته فــي العامني املقبلني 
من عهــده، والتي حماها الدســتور 
األميركــي نفســه، عبــر صالحياته 
“التنفيذية” التي يستطيع من خاللها 
االلتفاف أو جتاوز معارضة الكونغرس. 
والتجــارب كثيرة في هــذا اجملال، من 
كلينتــون وأوباما وترمــب وعديد من 

الرؤساء السابقني.

18 من 20 جولة انتخابات نصفية خسرها الديمقراطيون منذ 1942

االقتصاد ليس العامل الوحيد في خيارات الناخب األميركي

الصباح الجديد - متابعة

لوفيغــارو  صحيفــة  اعتبــرت 
الفرنســية، أن غياب ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان، 
ورئيــس دولــة اإلمــارات محمد 
بن زايــد، وملك املغــرب، محمد 
الســادس، عــن أعمــال القمة 
يعكس  اجلزائــر،  فــي  العربيــة 
االنقسامات داخل العالم العربي 
واالختالفات في املؤسســة التي 
غالبــا مــا توصف بأنهــا مجرد 

قوقعة أو صدفة فارغة.
لكن مــع ذلك، ال يبدو أن غيابهم 
املُرحبة  املستضيفة،  القوة  يربك 
بســماع  النشــيد الوطني وهو 
يعــزف على مدرج مطــار هواري 
طائرات  هبــوط  مــع  بومديــن 
لشخصيات بارزة، مبن فيهم أمير 
قطر الشــيخ متيم بــن حمد آل 
ثاني، والرئيس املصري عبد الفتاح 
راضية  اجلزائر  وبدت  السيســي. 
عن العودة إلى الســاحة الدولية 
بعد الكســوف الطويل في عهد 
عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم 
والصمت،  بالعجــز  املرض  عليه 

وبالتالي ممارسة أي نفوذ جديد.
ولي  أن  إلى  “لوفيغارو”  وأشــارت 
العهــد الســعودي محمــد بن 
سلمان عزا غيابه عن قمة اجلزائر 
إلى ظروف طبية. وكان هذا األخير 
قد ألغى في شــهر يوليو املاضي 
محطة توقف كانــت مقررة في 
اجلزائر العاصمة بعد اســتقباله 
الرئيس  باريس مــن قبــل  فــي 

الفرنسي إميانويل ماكرون.
كما رفض العاهل املغربي محمد 
الســادس الدعوة، بعد أن حتدثت 
تقارير إعالمية عن أنه سيشارك 
فــي القمــة، مــن دون أن ينفي 
املغربي ذلك. فقد  امللكي  القصر 
زار مبعوث جزائري املغرب، وتوجه 
وزيــر اخلارجية املغربي إلى اجلزائر، 
وكل ذلــك على وقع مناوشــات 
إعالمية. وكان فندق الشــيراتون، 
الواقع في منتجع “نادي الصنوبر” 
بالقــرب مــن مركــز املؤمتــرات 
الدولي في اجلزائر، على استعداد 
بامللك وجناحه املهيب.  للترحيب 
البلدين  بــني  العالقــات  لكــن 
اجلارين ما تزال متصدعة. ونقلت 
“لوفيغارو” عن دبلوماسي جزائري 
ســابق، اعتبــاره أن “مشــاركة 
العاهل املغربي فــي قمة اجلزائر 
كانت ســتعد حدثاً، بينما ال يعد 

غيابه حدثاً”.
اتفاقات أبراهام

اجلزائر  أن  إلى  “لوفيغارو”  وأشارت 
الدبلوماســية  قطعت عالقاتها 
عام  أغســطس  منذ  املغرب  مع 
2021، فــي حني مت إغــالق احلدود 
البريــة بــني البلدين منــذ عام 
1994. وتعــد مســألة الصحراء 
الغربيــة احملور الرئيســي لألزمة 
بينهما، وعززها توقيع الرباط على 
 ،2020 عام  فــي  أبراهام  اتفاقات 
والتي مت مبوجبها تطبيع العالقات 

بني دول عربية )من بينها اإلمارات 
والبحرين( وإسرائيل.

وانضــم املغــرب إلــى اتفاقات 
أبراهام على أمــل جعلها رافعة 
إقليم  على  بســيادته  لالعتراف 
يعتبره مــن “والياتــه اجلنوبية”، 
حيث أعاد عالقاته مع إســرائيل 
االنتفاضــة  قطعتهــا  التــي 
الفلســطينية الثانيــة، واقترب 
أكثر عســكريا واستراتيجيا من 
الدولــة اليهوديــة، كمــا تقول 
“لوفيغــارو”، موضحــة أن اجلزائر 

القضية  دعــم  من  جعلت  التي 
مقدسة،  مسألة  الفلسطينية 
وال تعترف بوجود إسرائيل، تعتبر 
أنه “مت جتاوز اخلــط األحمر”. وقال 
الدبلوماســي اجلزائري الســابق 
املذكور أعاله: “لطاملا كانت هناك 
عالقات بني املغرب وإسرائيل، لكن 
وجود اإلســرائيليني على أعتابنا 

يغير قواعد اللعبة”.
إيران.. نقطة شائكة أخرى

ومضت “لوفيغــارو” موضحة أن 
أخرى،  نقطة شــائكة  إيران هي 

مشــيرة إلــى أن جــدول أعمال 
القمة العربية األولى منذ جائحة 
كوفيــد يعتزم النظــر في حالة 
ســوريا واليمن، وهما دولتان في 
حالة حــرب أهلية، حيــث تندد 
بـ“التوسع  وداعموها  السعودية 
إعادة  محاولة  وفشلت  اإليراني”. 
ســوريا املدعومة من إيــران إلى 

جامعة الدول العربية.
فلسطني

التوضيح  “لوفيغــارو”  وتابعــت 
أن الرئيــس اجلزائــري عبد اجمليد 

تبون يضع فلســطني في صميم 
اهتماماته، بينمــا اتخذت الدول 
أبراهام  اتفاقــات  املوّقعــة على 

طرقا جانبية.
فلم تتحقــق “مبادرة الســالم” 
التي اقترحتهــا اململكة العربية 
الســعودية فــي قمــة جامعة 
الدول العربية قبل عشرين عاما. 
وبالتالــي، فــإن إعــادة القضية 
تبدو  السرج  إلى  الفلســطينية 
اإلعالنات  يتجــاوز  مبــا  شــاقة، 

املبدئية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصدرت محكمــة فدرالية، في وقت 
مبكــر من امــس االربعــاء ، حكما 
أميركية  بحــق  20 عاما  بالســجن 
انضمت إلى صفــوف داعش ووصلت 
إلــى مراتــب عليا حيــث عينت في 
وهو  نســائية،  قائدة كتيبة  منصب 

أمر نادر.
وأقرت، أليســون فلوك إيكرين، وهي 
ربة أســرة تبلغ من العمــر 42 عاما، 
بذنبها في يونيــو "بتقدمي دعم مادي 

ملنظمة إرهابية".
وأعربــت عــن "أســفها العميــق 
كل  من  "السماح  وطلبت  خلياراتها" 

من تضرروا مــن األفعال" التي قامت 
بها.

لكنها شددت على أنها "لم تشارك 
يوما شخصيا في القتال"، وأنها "لم 

تطلق ولو رصاصة واحدة".
2019، دعمت  2012 و  وبــني عامــي 
منظمــات "جهاديــة" في ســوريا 
والعراق وليبيا حيث "غســلت دماغ 
فتيات صغيرات ودربتهن على القتل" 

بحسب املدعي العام، راج باريخ.
وأضــاف في الئحــة اتهام أرســلت 
إلى القاضيــة، ليوني برينكيما، قبل 
جلســة النطق باحلكــم "لقد بثت 
الرعــب وأغرقت أطفالها في درجة ال 

ميكن تصورها من الوحشــية واإليذاء 
والعاطفــي  والنفســي  اجلســدي 

واجلنسي".
وقــال أحــد أبنائها بحســب وثائق 
قضائية "أمي وحش ال حتب أطفالها 
أن  تغتفــر" مضيفــا  ال  وأفعالهــا 
كل  وبألم  بالدماء  ملطختان  "يديها 

أطفالها".
فــي يونيو، أقــرت، أليســون فلوك-
ايكرين، بأنها "دربت عسكريا أكثر من 
100 امرأة وفتاة تراوح أعمار بعضهن 
بــني 10 و11 عامــا" وعلمتهن على 
اســتخدام بنادق هجوميــة وأحزمة 

ناسفة.

وقال ممثلو االدعاء إن أليسون إليزابيث 
بروكس ولدت في مزرعة مســاحتها 
بواليــة  أوفربــروك  فــي  فدانــا   81
كانســاس، وهي ابنة مدرس ومحارب 

قدمي باجليش خدم في فيتنام.
وتزوجــت في كنيســة ميثودية في 
وأصبحــت  التســعينيات،  نهايــة 
أن  السيدة فلوك، وأجنبت ولدين قبل 

تطلق.
وتزوجت هذه السيدة من رجل يدعى، 
االســالم.  واعتنقت  إيكرين،  فولكان 
وفي 2008 غــادرت العائلة إلى مصر 

حيث بدأت ميولها املتطرفة.
وفي 2011، انتقلت العائلة إلى ليبيا 

حيث وفقــا للســلطات القضائية، 
سرق زوجها وثائق بعد الهجوم على 
بنغازي  فــي  األميركية  القنصليــة 
وســاعدته على حتليلها وتلخيصها 
حلســاب "أنصار الشريعة"، اجملموعة 

اجلهادية املرتبطة بالقاعدة.
وانتقلت العائلة بعد ذلك إلى سوريا 
فــي 2012 ألنها وفقا لشــاهد وردت 
أقوالــه في الئحــة االتهــام، "تريد 
االنخراط فــي اجلهاد". فــي البداية 
بقيت ستة أشهر فقط في البالد ولم 
تستقر بشــكل نهائي مع طفليها 

سوى في 2014.
األسلحة  وبفضل خبرتها في مجال 

التي اكتســبتها من مزرعة والديها 
كلفت تدريــب زوجات مقاتلني آخرين 
على استخدام بنادق AK-47 والقنابل 

اليدوية.
واقترحت "للثــأر" ألطفال قتلوا في 
عملية قصف، التخطيط العتداء في 
جامعة أميركية وادعت أمام الشهود 
بأنها حصلت على وعد بالتمويل من 
قــادة داعش لكنها تخلــت عن هذا 

املشروع بسبب حملها.
بعد ذلك وضعــت خطة جديدة هي 
الواليات  مهاجمة مركز تســوق في 
املتحدة. لكن هــذه املرة ثناها زوجها 

عن تنفيذ خطتها.

وفــي 2015، قتل زوجهــا في قصف 
ثالث  تزوجت  التالية  الســنوات  وفي 
مرات مع عناصــر آخرين في تنظيم 

داعش وأجنبت أربعة أطفال مجددا.
وبحســب نص االتهام فإنها أرغمت 
أيضا ابنتها على الــزواج من مقاتل 

في تنظيم داعش.
وفــي مــوازاة ذلك شــكلت كتيبة 
نسائية باسم "كتيبة نصيبة" بدأت 
نشاطها في فبراير 2017 للمساعدة 

في الدفاع عن الرقة.
وبعــد ســقوط املدينــة طلبت من 
شاهد أن يقول لعائلتها بأنها قتلت 

بهدف جتنب املالحقات القضائية.

غياب بن سلمان وبن زايد ومحمد السادس 
عن قمة الجزائر يعكس االنقسامات العربية

السجن 20 سنة ألميركية قادت كتيبة نسائية لداعش
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )38   لسنة 2022(
1- يســر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل وتوسيع مشروع الشامية سعة 500 م3/ 
س في مركز قضاء الشامية( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل استراتيجية التخفيف من الفقر لعام )2022(  
وبكلفة تخمينية قدرها )982،230،000( فقط تســعمائة واثنان وثمانون مليون ومائتان وثالثون الف  دينار الغيرها ال وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، 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(. 

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:
1- مهندس ميكانيك   عدد 1

2- مهندس مدني    عدد 1
3- دبلوم فني كهرباء  عدد1

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 )98،223،000( فقط ثمانية وتسعون مليون ومائتان ثالثة وعشرون الف 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 )التاسعة(
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 )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 الســاعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 

)2022/11/10( 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 )اخلميس( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/17( 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 )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )29،466،900( فقط تسعة وعشــرون مليون واربعمائة وستة وستون الف وتسعمائة دينار عراقي الغيرها 

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 باإلضافة 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 تأشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ 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 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 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )36   لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تاهيل الشبكة الكهربائية حلي اجلمهورية في 
قضاء الشــامية( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)949،122،500( فقط تســعمائة وتســعة واربعون مليون ومائة واثنان وعشــرون الف وخمسمائة دينار الغيرها ال وحســب 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(. 

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:
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 )94،911،300( اربعة وتسعون مليون وتسعمائة واحد عشرالف 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 )التاسعة(
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 )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 الســاعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 

)2022/11/10( 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 )اخلميس( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/17( 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 )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )28،473،675( فقط ثمانية وعشرون مليون واربعمائة وثالثة وسبعون الف وستمائة وخمسة وسبعون دينار 

عراقي الغيرها 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 باإلضافة 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 تأشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ 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 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 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )39   لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)متديد شبكة ماء بأقطار مختلفة في مركز قضاء 
الشامية( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل استراتيجية التخفيف من الفقر لعام )2022(  وبكلفة تخمينية 
قدرها )1،284،000،000( فقط واحد مليار ومائتان واربعة وثمانون مليو ن  دينار الغيرها ال 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(. 

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:
1- مهندس مدني    عدد 1

2- مساح    عدد1
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 )128،400،000( فقط مائة وثمانية وعشرون مليون واربعمائة الف 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 )الثامنة(
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 وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/10( 

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 )اخلميس( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/17( 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 )25،680،000( فقط خمســة وعشرون مليون وستمائة وثمانون الف دينار عراقي الغيرها 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 باإلضافة 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 تأشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ 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 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 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )37   لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تنفيذ الشــبكة الكهربائية حلي السراي في 
قضاء عفك( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعــم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظــة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعــام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)1،715،063،000( فقط واحد مليار وســبعمائة وخمسة وعشرون مليون وثالثة وستون الف دينار الغيرها ال 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(. 

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:
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 )171،504،584( فقط مائة وواحد وسبعون مليون وخمسمائة واربعة الف وخمسمائة 

واربعة وثمانون 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- 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 وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/10( 

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 )اخلميس( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/17( 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 )34،301،260( فقط ثالثة واربعون مليون وثالثمائة وواحد الف ومائتان وستون دينار عراقي الغيرها 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 باإلضافة 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 تأشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ 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 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 



5 اعالن

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )42   لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تاهيل مجمعات ماء في قضاء الدغارة )تأهيل 
مغذي قرى املنطقة الغربية- البو ايدام 11 كي في في نفر( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم 
لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )1،385،007،500( فقط واحد مليار وثالثمائة وخمسة وثمانون مليون وسبعة الف وخمسمائة دينار الغيرها ال وحسب التبويب )الباب )58(، 

نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )250( 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 
)yahoo.com@2005 _EMAIL: dewaniarc(

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - اوال: 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 تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )138،500،195( فقط مائة وثمانية وثالثون مليون وخمســمائة الف ومائة وخمسة 

وتسعون دينار عراقي
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 )الثامنة(

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 )االحد( املصادف )2022/11/13( 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 )االحد( في متام الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/20( 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 )27،700،150( فقط سبعة وعشرون مليون وسبعمائة الف ومائة وخمسون دينار عراقي الغيرها 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 باإلضافة 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 تأشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ 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 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 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )40   لسنة 2022(
1- يســر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)اكساء شوارع في السراي وحي االنتفاضة وحي 
اجلوادين وحي الشــرطة وحي احلسني في قضاء عفك( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام 
)2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )899،220،000( فقط ثمامنائة وتســعة وتسعون مليون ومائتان وعشــرون الف دينار الغيرها ال وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، 

القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )365( 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:
1- مهندس مدني    عدد 1

2- مساح    عدد1
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 )66،517،644( فقط ستة وستون مليون وخمسمائة وسبعة عشر الف وستمائة واربعة 

واربعون 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 )التاسعة(

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 )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 الســاعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 

)2022/11/10( 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 )اخلميس( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/17( 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 )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )26،976،600( فقط ستة وعشرون مليون وتسعمائة وســتة وسبعون الف وستمائة دينار عراقي الغيرها 

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 باإلضافة 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 تأشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ 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 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

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )43   لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تأهيل مجمع ماء الغرب سعة 50م3/ سا في قضاء 
الشنافية( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )233،013،000( 
فقط مائتان وثالثة وثالثون مليون وثالثة عشــر الف دينار الغيرها ال وحســب التبويب )الباب )58(، نوع االســتثمار )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(. 

3- علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قســم العقود( او املوقــع 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:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهندس مدني    عدد 1
2- دبلوم فني كهرباء    عدد1

3- دبلوم فني ميكانيك   عدد1
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 )23،301،300( فقط ثالثة وعشرون مليون وثالثمائة وواحد الف وثالثمائة  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 شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في 
ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االحد( املصادف )2022/11/13( في بناية 

احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداءً 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، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االحد( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ 
)2022/11/20( 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 ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق 
وبنسبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )6،990،390( فقط ستة ماليني وتسعمائة وتسعون الف وثالثمائة وتسعون دينار عراقي الغيرها 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 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 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 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 باإلضافة 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 تأشيرة 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 بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراســة 
التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل سعري 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 واملتنافســة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشــروع 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 )41  لسنة 2022(
1- يســر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل مغذي قرى عفك من محطة املشروع في 
عفك( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )1،439،532،500( 
فقط واحد مليار  واربعمائة وتسعة وثالثون مليون وخمسمائة واثنان وثالثون الف وخمسمائة دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل 

)4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )250( 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:  
ب - اوال: 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 السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )143،952،674( فقط مائة وثالثة واربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الف وستمائة 

واربعة وسبعون 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 )الثامنة(

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 )االحد( املصادف )2022/11/13( 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 )االحد( في متام الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/20( 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 )28،790،650( فقط ثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وتسعون الف وستمائة وخمسون دينار عراقي الغيرها 

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 باإلضافة 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 تأشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ 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 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 :
األربعاء،  امــس  النفط،  وزير  اكد 
النهوض  الــوزارة علــى  حــرص 
بقطاعــات التوزيــع و التصفية 
والعمــل علــى رفــع الطاقــة 
التكريريــة للمصافــي الوطنية 
وصــوالً الى االكتفــاء الذاتي من 
املنتجات النفطية ، والعمل على 
هذه  في  االســتثمارات  تشجيع 

اجملاالت .
جــاء ذلك خالل ترؤســه اجتماع 
العمليــات القيــادي، وفقا لبيان 

صادر عن الوزارة.
وقــال وزيــر النفط حيــان عبد 
إن  االجتمــاع،  خــالل  الغنــي 
البرنامــج احلكومــي يؤكد على 
املقدمة  باخلدمات  االرتقاء  أهمية 
للمواطنــن ، مــن خــالل تلبية 
احلاجات الرئيسية لهم ، والعمل 
علــى زيــادة االنتــاج والصادرات 
التحتية  البنى  وتطوير  النفطية 
، وتعظيم اإليرادات املالية املتأتية 
من تصدير النفط دعماً لالقتصاد 

الوطني .
واشار الى ضرورة تنفيذ الشركات 
والدوائر املعنيــة ملفردات خارطة 
الى حتقيق  تهــدف  التي  الطريق 
خطــط اإلرتقــاء بعمــل الوزارة 
واخلدمــات املقدمــة للمواطنن 

ومنها
مادة  توزيع  بتوقيتــات  “االلتــزام 
النفــط االبيض وفــق البطاقات 
احملافظــات  جلميــع  الوقوديــة 
،واالســراع بتنفيذ خطــط زيادة 
وصوالً  الوطنية  املصافــي  إنتاج 
لإلكتفــاء الذاتــي  ،العمل على 
االســتراتيجي  اخلزين  تعظيــم 

للمنتجــات النفطيــة ، والعمل 
علــى حتقيــق انســيابية فــي 
من  النفطية  املنتجــات  تدفــق 
املستودعات الى املواطنن واملنافذ 

التوزيعية .

باخلطة  االلتــزام  الــى  أضافــة 
الوقوديــة اخلاصــة بتجهيز وزارة 
الكهربــاء بإحتياجاتها من أنواع 
الوقود  ،وأستمرار العمل بتجهيز 
املولدات االهلية باحلصص املقررة 

من وقود الكاز  ،واإلســراع بوضع 
خطــط وآليــات جديــدة لزيادة 
مســاحة أســتخدام وقود الغاز 
الســائل “LPG” للمركبــات من 
خالل زيادة عدد الورش املتخصصة 

الغاز بجميع  في نصب منظومة 
العمل  الــى  ،فضال  احملافظــات  
على تشجيع اجملمعات السكنية 
واملستشــفيات واملطاعــم على 
اســتخدام الغــاز الســائل عبر 

واالنابيب  اخلزانــات  منظومــات 
، بالتعــاون مــع شــركة تعبئة 
بعمل  ،واالرتقاء  الغــاز  وخدمات 
املنافذ التوزيعية ومحطات تعبئة 
الوقود ، واالهتمام بتوفيراخلدمات 
للمواطنن  املقدمة  والتسهيالت 
، فضالً عــن االهتمــام بالذائقة 

اجلمالية والتعامل احلضاري .
مــن جانبه أكــد وكيل الــوزارة 
حامد  والتوزيع  التصفية  لشؤون 
يونــس جناح الــوزارة فــي تنفيذ 
مفــردات اخلطــة الوقودية ، رغم 
التحديــات الكثيــرة ، عبر تلبية 
احتياجــات محطــات الطاقــة 
الكهربائيــة ومولدات القطاعات 
احلكوميــة واالهليــة ، فضالً عن 
النفط  مادة  توزيع  في  املباشــرة 
الوقودية  البطاقــة  وفق  االبيض 
واحلصص املقــررة على احملافظات 
الشــمالية ، تعقبهــا عمليــة 
الوسطى  احملافظات  على  التوزيع 
، وان الوزارة ماضية في  واجلنوبية 
تنفيذ خطط زيادة االنتاج الوطني 
مــن املنتجــات النفطيــة ، من 
خالل تنفيذ العديد من مشــاريع 

النهوض بالصناعة التكريرية .
ويذكــر ان اجتمــاع العمليــات 
منتظم  بشــكل  يعقد  القيادي 
لبحــث املواضيــع التــي تتعلق 
بشؤون التوزيع والتصفية وجتهيز 
الطاقة  توليــد  حملطــات  الوقود 
الكهربائيــة والقطــاع اخلــاص 
االجتماع  ويحضــر  واملواطنــن، 
العامــون  واملديــرون  الــوكالء 
للشــركات والدوائر املعنية وممثل 
واملكتــب  الكهربــاء  وزارة  عــن 

االعالمي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املعدنية  والثروة  الصناعة  وزير  قال 
اململكة  إن  اخلريف،  بندر  السعودي 
تخطــط لطــرح أكثر من عشــر 
رخــص للتنقيب عن املعــادن أمام 
مستثمرين دولين في الوقت الذي 
تتطلع فيه للتوســع فــي قطاع 
التعدين لتنويع االقتصاد بعيدا عن 

الهيدروكربونات.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها في 

املؤمتر الدولــي للتعدين واملوارد في 
ســيدني أن هناك خمســة مواقع 
لرخص  متاحة  جديدة  استكشاف 
اململكة  وستنشــر  االستكشاف 
تفاصيل عن عشــر فرص إضافية 

العام املقبل.
وقال الوزير جلمهور من عمال املناجم 
وقادة وخبــراء صناعة الطاقة “في 
ظل موقعها االستراتيجي في قلب 
الشــرق األوسط وآســيا وأفريقيا 

وأوروبا، ومع وجود إرادة وبنية حتتية 
وطلب محلــي مرتفع على املعادن، 
ميكــن أن تكون اململكــة العربية 
السعودية مساهما رئيسيا في منو 

قطاع التعدين”.
وتنطوي جهود الرياض لبناء اقتصاد 
ال يعتمد على النفط على التحول 
غير  االحتياطيات  استكشاف  نحو 
املســتغلة للعديد مــن املوارد في 

البالد.

وقال الوزير إنه مت إصدار 145 رخصة 
حتى اآلن وشهدت البالد منوا بنسبة 
27 باملئة على أســاس ســنوي في 

عائدات التعدين.
وأضاف “لدينا استراتيجية طموحة 
جلذب اســتثمارات بقيمة 32 مليار 
دوالر لقطاع التعدين، وهذه ليست 

سوى البداية”.
تقدر  احلكومة  أن  اخلريــف  وأوضح 
املوارد املعدنية غير املســتغلة في 

تريليونات  بنحو خمســة  اململكة 
ريال )1.33 تريليون دوالر( مع كميات 
هائلة من األلومنيوم والفوســفات 

والذهب والنحاس واليورانيوم.
والثــروة  الصناعــة  وزارة  وقالــت 
املعدنية السعودية في وقت سابق 
تخطط  إنها  احلالي  األســبوع  من 
لطرح رخــص جديدة للتنقيب في 
بئر عمق وأم حديد والردينية وجبل 

الصهايبة وجبل إدساس.

تخطط  اململكة  إن  اخلريــف  وقال 
االستكشــاف  مــن  لالنتقــال 
واالستخراج إلى املعاجلة والتصنيع.
وأضاف “بدعم من إمداداتنا املتزايدة 
بأســعار  املتجددة  الطاقــة  مــن 
تنافســية، فــإن طموحنــا هو أن 
نصبح مركزا رائدا لتكرير ومعاجلة 
املعادن اخلضــراء”، قائال إن احلكومنة 
تخطــط لالســتثمار فــي قطاع 

السيارات الكهربائية سريع النمو.

متابعة ـ الصباح الجديد :
مع تســجيل ما يقرب من مليون 
وظيفة شــاغرة، تــرى كندا في 
اســتقبال  مواصلــة سياســة 
مشكالت  ملعاجلة  حال  املهاجرين، 
نقــص العمالــة، حيــث حددت 
أهداف هجرة قياســية للسنوات 

القليلة املقبلة.
وتهــدف السياســة اجلديدة إلى 
1.45 مليون  جذب ما مجموعــه 
مهاجر بن عامــي 2023 و2025، 
وفق مــا أعلن عنه وزيــر الهجرة 
الكندي شــون فريــزر امس االول 
الثالثاء، وفــق صحيفة “نيويورك 
تاميــز”. ويعتبر موقــف احلكومة 
الكندية جتــاه الهجرة “مختلفا” 
عن مواقــف احلكومات في الدول 

وإيطاليا،   الســويد  مثل  الغربية 
التي تســعى أحزابهــا املنتخبة 
حديثا إلى احلد من الهجرة وحتمل 
املهاجريــن مســؤولية اجلرميــة 
والفوضــى، وفــق املصــدر ذاته. 
الكندي  الهجــرة  وزير  وكشــف 
بتورنتون  صحفــي  مؤمتــر  خالل 
امس االول الثالثاء، أن بالده بحاجة 
إلى املزيد من املهاجرين، مؤكدا أن 
“الكنديــن يتفهمون احلاجة إلى 
زيادة عدد سكاننا،  االستمرار في 
القوى  احتياجات  تلبيــة  أردنا  إذا 
العاملة، وإعــادة التوازن إلى اجتاه 
دميوغرافي مثيــر للقلق، وإذا كنا 
سنستمر في لم شمل العائالت”.
إلى  أن  وأشار املســؤول الكندي 
ما وصفهــا بـ”االجتاهات املقلقة” 

في الدميوغرافية الكندية، تشمل 
ارتفاع نسب الشيخوخة، ونسب 
األشــخاص القريبــن من ســن 
التقاعــد، حيث أظهــرت بيانات 
إحصائية صادرة في أبريل املاضي، 
أن عدد األشــخاص على مشارف 
ســن التقاعد يصل إلى مستوى 

قياسي في كندا.
وقــال فريزر “إذا لم نفعل شــيئا 
لتصحيح هذا االجتاه الدميوغرافي، 
سنجريها  التي  املناقشــات  فإن 
بعد 10 أو 15 عاما من اآلن لن تكون 
حول نقص العمالة”، بل ستتعلق 
بحســبه حول “حول ما إذا كانت 
ملواصلة  االقتصادية  القدرة  لدينا 
واملستشــفيات  املــدارس  متويل 
واخلدمات العامة التي أعتقد أننا 

في كثير من األحيان نأخذها كأمر 
مسلم به”.

وتتبع كندا استراتيجية استقبال 
ارتفاع  للتعويــض عن  املهاجرين 
نسب شيخوخة السكان احمللين 
وانخفــاض املواليــد، وهي خطة 
حتظــى بدعم شــعبي واســع، 
وفقــا لنيويورك تاميز، حيث يظهر 
للمهاجرين  “تفضيــال  الكنديون 
مــن العاملن في اجملــاالت التي 
تعاني من نقص حاد في العمالة 
- مبــا في ذلك الرعايــة الصحية 

والتصنيع والهندسة واحلرف”.
وفــي اســتطالع حديــث أجراه 
لألبحاث،  إنفايرونكــس  معهــد 
وهي شركة استطالع غير ربحية، 
عبر 58 فــي املئة عــن تأييدهم 

املهاجرين،  من  املزيد  الســتقبال 
فيما أجــاب 69 في املائة بالرفض 
على ســؤال بشــأن إذا ما كانت 
بالدهم تســتقبل عددا كبيرا من 

املهاجرين.
ومع ذلك، يعتقــد حوالي نصف 
الذين شــملهم االســتطالع أن 
الوافدين اجلــدد “ال يتبنون القيم 
الكندية”، مما يشير إلى أن الدعم 
العام ميكن أن يصبح “أكثر تقلبا”.

ويصل غالبية املهاجرين اجلدد إلى 
كندا من دول آســيوية وأفريقية، 
وتهدف احلكومــة إلى جذب 465 
ألف مقيم دائم عام 2023، و485 
ألفا في عام 2024، و500 ألف في 
عام 2025، وفقا خلطط احلكومة. 
نشرتها  جديدة،  بيانات  وكشفت 

وكالة اإلحصاء الوطنية األسبوع 
املاضي، أن 23 باملائة من ســكان 
أعلى  املهاجريــن، وهي  كندا من 
 ،1867 عــام  االحتاد  منذ  نســبة 
عندما توحــدت املقاطعات األربع 

األولى لتشكيل كندا. 
وتتوقع هيئــة اإلحصاء الكندية 
أنه فــي غضون عقديــن تقريبا، 
ميكن أن يشكل املهاجرون ما بن 
29 إلى 34 باملائة من السكان، إذا 

استمرت أمناط الهجرة احلالية.
التســعينيات،  أوائــل  ومنــذ 
عالية  نسبة  على  كندا  حافظت 
مــن الهجرة ، حيــث اجتذبت ما 
متوســطه حوالي 235 ألف وافد 
جديد سنويا، وفقا لبيانات تعداد 

عام 2016.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قــال هيثــم الغيص األمــن العام 
البلدان املصــدرة للبترول  ملنظمــة 
“أوبــك” ، إن علــى العالــم التحرك 
النفط  فــي  لالســتثمار  بســرعة 
أزمات طاقــة طارئة في  ملنع حدوث 
املستقبل مع منو الطلب العاملي على 

الهيدروكربونات على املدى الطويل.
ووفقا لـ”رويترز” أضاف في مقابلة “إذا 
لم ننجح هذه املرة، فنحن نزرع بذور 
أزمات طاقة في املستقبل. ليس أزمة 

واحدة فقط بل عدة أزمات”.
بأن  التفــاؤل  وأبدى الغيــص بعض 
صانعــي السياســات فــي مؤمتــر 
األمم املتحــدة املعنــي بتغيــر املناخ 
)كوب27( ســيكونون أكثــر انفتاحا 
على االستماع إلى وجهة نظر قطاع 
النفط فــي النقاش الدائر حول تغير 

املناخ.
وكان األمن العــام لـ”أوبك” يتحدث 
بعد يوم من إصدار املنظمة لتوقعات 
التي   2022 لعــام  العاملية  النفــط 
قدرت أن هناك حاجة إلى استثمارات 
بقيمــة 12.1 تريليــون دوالر لتلبية 
الطلــب املتزايد علــى النفط على 
املدى الطويل. وقــال الغيص: إن 9.5 
للتنقيب  تريليون دوالر ســتخصص 

واإلنتاج، أو استثمارات املنبع.
وأضاف “هذا مهم جدا للمســتقبل 
تســتغرقه  الذي  الوقــت  بســبب 

االستثمارات حتى تبدأ اإلنتاج”.
التراجع  معــدالت  “متوســط  وقال 
السنوية يراوح بن 4 في املائة و5 في 
املائة، لذا فأنــت تتحدث عن احلاجة 
إلى إضافة خمســة ماليــن برميل 
يوميــا فقط للحفاظ علــى اإلنتاج 
العاملي احلالي، فضال عن الطلب في 

املستقبل”.
وأضــاف “نحن نتخلــف بالفعل عن 

ذلك، ونشعر بآثاره في نطاق أوسع”.
وتوقعــت “أوبك” أن يبلغ متوســط 
الطلب العاملــي 109.8 مليون برميل 
يوميــا فــي 2045. وحافظت “أوبك” 
في التقرير علــى رؤيتها بأن الطلب 
العاملــي على النفط لن يســتقر إال 

بحلول 2035.
كما توقعت أن يشكل النفط 29 في 
املائة من مزيج الطاقة بحلول 2045، 
انخفاضا من النسبة احلالية البالغة 
31 في املائة، في سيناريو من املتوقع 
أن ينمو فيه حجم االقتصاد العاملي 
إلى مثليه، من 135 تريليون دوالر إلى 

270 تريليون دوالر.
وقال الغيص “بســبب هــذا احلجم 

الهائل لنمو االقتصاد، ال ميكن تلبية 
الطلب مــن خالل مصــادر الطاقة 

املتجددة وحدها”.
وأضاف “واقع األمــر هو أن هناك من 
النفط  على  الطلــب  ذروة  يتوقعون 
منذ الثمانينيات وحتى العام املاضي. 

يجب أن نتعلم من التاريخ”.
وصدرت توقعات “أوبك” قبل أســبوع 
من اجتماع زعماء العالم في شــرم 

الشيخ في مصر حلضور قمة املناخ.
وللمنظمة موقف ثابت بأن محاوالت 
خفض االســتثمار في النفط والغاز 
ملكافحة تغير املنــاخ “مضللة” وبأن 
نقص االســتثمار اخملصــص للوقود 
األحفــوري رمبا يؤدي إلــى نقص في 
الطاقة واختالل في الســوق وارتفاع 

األسعار.
من جهة أخرى، يتوقع منتدى الطاقة 
ارتفاع ســعر النفط اخلام  الدولــي 
إلــى 100 دوالر للبرميل مرة أخرى إذا 
النفط  تراجع حاد في إمدادات  حدث 
الروســي مبجرد تشــديد العقوبات 
األوروبية على موسكو خالل األشهر 

الستة املقبلة.
ووفقــا لـ”األملانيــة”، قــال جو ماك 
موجنيــل أمــن عــام املنتــدى في 
تصريحات على هامش مؤمتر أبوظبي 

اآلن  والغــاز: “نحن  للنفــط  الدولي 
أمام سوقن.. السوق الفعلية تعاني 
نقصا شديدا في اإلمدادات، والسوق 
على الورق تستغل األنباء االقتصادية 
السيئة والركود االقتصادي السيء”.

تســتضيف إمــارة أبوظبــي حاليا 
منتدى أبوظبي الدولي للنفط والغاز 
مبشاركة أكبر شركات النفط والغاز 
الطبيعي فــي العالم ووزراء الطاقة 
من السعودية واإلمارات والهند ودول 
أخرى خــالل الفترة مــن 31 أكتوبر 

املاضي حتى 3 نوفمبر احلالي.
وســجلت أســعار العقــود اآلجلة 
للنفط اخلــام ارتفاعا بســيطا في 
بدايــة تعامالت ، إلى جانــب ارتفاع 
أسواق األسهم اآلسيوية قبل صدور 
قرارات أسعار الفائدة من جانب عدد 
من البنــوك املركزية الرئيســة في 

العالم.
ومن املقرر أن يعلن مجلس االحتياط 
االحتــادي )البنك املركــزي( األمريكي 
قراره بشــأن أسعار الفائدة الرئيسة 
اليــوم، في ظل اســتمرار تشــديد 
لكبــح جماح  النقدية  السياســة 
التضخم. واملفتــرض أن يؤدي تراجع 
الدوالر أمام العمالت الرئيسة األخرى 

إلى دعم أسعار النفط.

وزير النفط: نعتزم رفع الطاقة التكريرية
للمصافي لبلوغ االكتفاء الذاتي بغداد ـ الصباح الجديد:

انخفضــت مبيعات عملة الــدوالر النقدية 
العملة  مبزاد  التوســط  للمصارف وشركات 
للبنك املركزي العراقي بشــكل كبير، اليوم 

األربعاء، لتصل إلى 120 مليون دوالر.
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنــك املركزي 
بــاع اليوم خالل مــزاده لبيع وشــراء الدوالر 
االمريكي، 120 مليوناً و302 الف و612 دوالراً، 
فيما بلغت مبيعات البنك يوم امس الثالثاء 
150 مليونــاً و863 الفــاً و380 دوالراً غطاها 
البنك بسعر صرف اســاس بلغ 1460 ديناراً 
لكل دوالر. وبلغت متوســط مبيعات البنك 

خالل األسبوع املاضي 233 مليون دوالر.
واضاف املصدر ان نسبة %91 من هذه املبيعات 
ذهبت لتعزيز االرصدة في اخلارج على شكل 
حواالت واعتمادات حيــث بلغت 110 مالين 
و2 ألــف 612 دوالرا، فيما ذهبت البقية على 
شــكل مبيعات نقدية التي بلغت 10 مليونا 

و300 الفا دوالرا.
وأشــار املصدر ، إلى ان 19 مصرفا قام بتلبية 
طلبات تعزيز االرصدة في اخلارج، و11 مصرفا 
 51 لتلبية الطلبــات النقدية، إضافــة الى 

شركة توسط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طلبت شــركة هيونداي من مالكي أكثر من 
44 ألف سيارة رياضية متعددة األغراض )إس 
يو في( في الواليات املتحدة إيقاف السيارات 
في الهــواء الطلق، ألن النيران قد تشــتعل 

فيها حتى لو كانت احملركات متوقفة.
وقالت شــركة صناعة الســيارات إن بعض 
طرازات “ســانتا في ســبورت” موديل 2018 
يجب إيقافها بعيدا عن الســيارات واملباني 
األخرى حتى يتم إصالحها كجزء من عملية 

استدعاء.
وحتتوي هذه السيارات مكابح مانعة لالنغالق 
تعمل وفق أنظمة حاســوب، والتي ميكن أن 
تتعطل وتــؤدي إلى حدوث متاس كهربائي، ما 

يزيد من خطر نشوب حريق.
ولم يتم تضمن ذلك في عمليات االستدعاء 
في فبراير ألكثر من 350 ألف ســيارة لنفس 
املشكلة. ومن املقرر أن يتم استبدال صمام 
كهربائي بآخــر يحد من انتقــال التيار إلى 
وحدة املكابح املانعة لالنغالق. ومن املزمع أن 
يتم إخطار مالكي السيارات باالستدعاء عن 

طريق البريد اعتبارا من 26 ديسمبر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
رفع العراق والســعودية صادراتهما من النفط 
اخلام إلى الصن خالل شهر تشرين األول املاضي، 
ليزيد نصيبهما في السوق الصيني بعد أن زادت 
روســيا صادراتها النفطية لألخيرة في أعقاب 

غزوها ألوكرانيا.
ووفقــا لوكالة بلومبيــرغ اإلخبارية األمريكية، 
شــحن كال من العراق والســعودية نحو ثالثة 
مالين برميــل يوميا من اخلام إلى مســتوردين 
في الصن في تشــرين األول ، ومع وجود بعض 
الناقالت التي لم تعلن حتى اآلن موانئ الوصول، 
وهــي متثل أعلــى أرقام للصــادرات منذ كانون 
الثاني يناير 2021. وتتســابق روسيا إلى حتديد 
أســواق غير أوروبية إلنتاجها مــن النفط اخلام 
هــذا العام بعد إعالن االحتاد األوروبي الذي يضم 
27 دولة أوروبية أنه سيحظر معظم مشتريات 
النفط املنقولــة بحرا من روســيا عقابا على 
غزوها أوكرانيــا، ومنذ شــهر آذار املاضي، قفز 
إجمالي واردات الصن من النفط الروسي مبعدل 

سنوي بلغ %20 تقريبا، وفق بيانات اجلمارك.

انخفاض كبير في مبيعات 
المركزي للدوالر 

هيونداي تستدعي 44 ألف 
سيارة وتوصي: إركنها في 

الهواء قد تشتعل 

ارتفاع صادرات العراق 
والسعودية النفطية 
للصين في تشرين االول

السعودية تروم طرح أكثر من عشر رخص للتنقيب عن المعادن

بسبب الشيخوخة ونقص العمالة..

كندا تحتاج مليون و450 الف الجيء خالل السنوات الثالث المقبالت

أمين »أوبك«:

االستثمار في النفط ضرورة لمنع حدوث أزمات طاقة في المستقبل
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )44   لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تأهيل مجمعات ماء  في قضاء الدغارة 
)مجمع ماء الغنانيم ســعة 200م3/ سا مجمع ماء البوشهيب سعة 25م3/ ســا ومجمع ماء احلسينية سعة 15 م3/ ساع( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم 
الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )643،178،500( فقط ستمائة وثالثة واربعون مليون 
ومائة وثمانية وســبعون الف وخمســمائة دينار الغيرها ال وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القســم )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.( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قســم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد )com

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهندس مدني    عدد 1
2- دبلوم فني كهرباء    عدد1

3- دبلوم فني ميكانيك   عدد1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة 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 )64،317،849( فقط اربعة وستون مليون وثالثمائة وسبعة عشر الف 

وثمامنائة وتسعة واربعون  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 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 

)االحد( املصادف )2022/11/13( 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 
الرســمية 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 )االحد( 
في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/11/20( 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 وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )19،295،355( فقط تسعة عشــر مليون ومائتان وخمسة وتسعون الف وثالثمائة وخمسة 
وخمســون دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم 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 والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية لكافة أقســامها 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 نســبة الشراكة بني الشركاء وحســب 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 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 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 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 باإلضافة 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 تأشيرة 
بعبارة )نســخة اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نســخة 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- تقبــل العطــاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات 
التعاقد دراسة التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل سعري 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 

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 

Public Tender Announcement for Tender No: 044-SC-22-EBS
Provision of Chinese catering and accommodation services for EBS

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Chinese catering and accommodation services for EBS
Tender No.: 044-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to provide Chinese 
catering and accommodation services for EBS.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli 
tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the tender submission deadline 16:00 PM, 1st December 2022 based on the ITB documents. If the closing date coincides 
with the public holiday or curfew, the closing day would be extended automatically to the next working day after holiday 
or curfew.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled(.
B. Commercial proposal )one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled(.
C. Bid Bond with a value of 60,000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )45   لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )اكســاء شوارع متفرقة في قضاء 
املهناوية/ املرحلة الثانية( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة 
تخمينية قدرها )327،864،000( فقط ثالثمائة وســبعة وعشــرون مليون وثمامنائة واربعة وستون الف دينار الغيرها وحســب 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.( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قســم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد )com

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهندس مدني   عدد 1
2- مساح     عدد1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة 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 )32،786،400( فقط اثنان وثالثون مليون وسبعمائة وستة وثمانون 

الف واربعمائة 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- 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 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 

)االحد( املصادف )2022/11/13( 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 
الرســمية 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 )االحد( 
في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/11/20( 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 )9،835،920( فقط تسعة ماليني وثمامنائة وخمسة وثالثون الف وتسعمائة وعشرون دينار عراقي 

الغيرها 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 والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية لكافة أقســامها 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 نســبة الشراكة بني الشركاء وحســب 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 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 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 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 باإلضافة 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 تأشيرة 
بعبارة )نســخة اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نســخة 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- تقبــل العطــاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات 
التعاقد دراسة التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل سعري 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 

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 

Public Tender Announcement for Tender No: 038-SC-22-EBS 
Provision of General Maintenance Service for EBS Camp 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a Company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of 
East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of General Maintenance Service for EBS Camp  
Tender No.: 038-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies who 
have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this 
announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
The Company to seek One Contractor who has qualified professional experience and ability that can carry out the project of Provision 
of General Maintenance Service for EBS Camp. Work and services requirements are: 
1( In General, simple construction and/or maintenance service Works for the EBS camps and surrounding sites.
2( Maintenance of circuits and Electric Appliance: according to the Materials List )The quantity in the list is the estimated usage, and 
the settlement shall be subject to the actual usage(.
3( Manpower service for maintenance: repair and maintain the air conditioner, water heater, toilets, water pipe and so on. electrical 
and mechanical maintenance; at least five years’ experience; on-call service.
4( Typical Work to be performed includes but not limited to maintenance of roads, shed, walkway, platform and public facilities; 
caravans’ maintenance; plumbing maintenance; maintenance of circuits and electrical appliances.
For more detail, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- 
Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its 
affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender 
submission deadline 4:00 PM, 23rd November 2022 based on the ITB documents. If the closing date coincides with the public holiday 
or curfew, the closing day would be extended automatically to the next working day after holiday or curfew.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the 
deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of USD 8,000.00, and valid for 120 days from the closing date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in 
accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be 
clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 
Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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والطيور التي متأل املكان بال فزع
تطير وحتط وتطير

والطفل يدور معها حيثما تدور  / ص11
 

لوحتــه  يحقــق  فاملنتج)الشــاعر(   
الذات  بتموجات  املشــحونة  املشهدية 
وهمومها من اجــل دميومة العزف على 
حلظــات حركيــة احلــواس وتناغماتها 
الشعرية  اللحظة  وايحاءات  املنســابة 
املتماهية وخطابه الذي تتنوع  اشكاله 
وال تخضع للمعاييــر التقليدية.. فضال 
عن انها تتميز بالتدفق اخليالي وتوظيف 
املكنــون الســردي واحلواري فــي بنائه 
اجلملي..اضافــة الــى توظيــف املنتج 
واملكانية  والبصريــة  احلســية  الفنون 
خللق عوامله الشــعرية..مع تقانات فنية 
كالتكــرار الدال علــى التوكيد كصفة 
بنائية لها داللتهــا النصية واجلمالية..
مبنح النص تدفقا موسيقيا مع تكثيف 

الرؤيا..
منذ قرن وانت منتصبة

في باحة بيتنا
وتظللني عليه ميينا وشماال

وحتفظني عن ظهر قلب
كل الذين تسلقوا جذعك

الذي ال يشيخ
وتعرفني مهاراتهم

في اقتناص مترك الرطب
وتضحكني مبلء سعفك

ممن سقطوا دومنا الظفر  / ص26
 

 فالنــص يعتمــد الصورة املشــهدية 
بوصفها تشكيال مينحه حيوية شعرية 
الــى جانــب اللغــة املوحيــة وااليقاع 
تتشــابك  واخلارجي(..والتي  )الداخلــي 
بنسق نفســي وفكري يعكس العالقة 
الوجدانيــة بني املنتج )الشــاعر( وعامله 
بــكل موجوداتــه.. كونهــا  املقيــاس 
النص  الذي يكشف عن سمو  االبداعي 
وارتقائه مبنى ومعنى.. اضافة الى تعدد 
دالالتها فــي نصوص املنتج )الشــاعر( 
واجملازية  الذهنيــة  محتضنة)الصــورة 
والصــورة التي جتســد رؤيــة رمزية او 
حدســية..( والتي صارت عنصرا أسهم 
في توســيع افق اللغة والكون الشعري 
الذي يقوم علــى مجموعة من العتبات 
التي تقدم نفســها بفقرات تقتســم 
النص الى مجموعــات داللية متكافئة 
وهــي تســبح وســط بنى اساســية 
ثالث:اولهمــا البنية اللغويــة وثانيهما 
واخيرا  املعرفية االســتذكارية  البنيــة 

البنية املكانية..
 

كم من العمر
لكي اجعل العالم كتــاب حب واغنية 

ريفية
ليت العالم يعرف اني احبك

وما زلت اذرع الطرقات وكثيرا ما اضعت 
آثارك

آه كم كنت متسرعا
يا)اورفيوس(

انى لك ان تترك)اوريديس( وحيدة
بينك وبينها سدود وحراس

ال فرصة لك بعد
آه يا فتاتي:اني ما زلت اطيل الوقوف في 

مرآب حافلة نقل الركاب
والعب معك لعبة االختباء

كم مرة توهمت بقدومك
لكنني سرعان ما اكتشف

بانك تغطني فــي نومة عميقة والعالم 
ذات العالم

و)اريســتايوس(والثعبان يقطعان عليك 
الطريق  /ص98ـ ص99ـ ص100

 
 فاملنتج)الشــاعر( يرتكــز على جمالية 
الســياق املســتمد من خلجات النفس 
الســابحة في فضــاء اخمليلــة املمزوج 
بالواقع..باعتماد السرد الشعري املهيمن 
االســلوبي الــذي يحيــل الــى حوارية 
في)االنا(  تنحصــر  مركبة  منولوجيــة 

مشــهدا  لنفســها..لتقدم  احملــاورة 
صوريا يســتدعي املســتهلك)املتلقي( 
الســتنطاق عوامله والكشف عما خلف 
الفاظه.. اضافة الى بث املنتج )الشاعر( 
مشاعره الرومانســية.. احلاملة.. بضمير 
املتكلم ولغة االعتراف في حضرة اآلخر 
بتعبير ميازج ما بني الوجداني واحلســي 
خللق لوحة مشــهدية مكتظة باخليال 
اخلصب اخلالق للنص املنسوج من الفاظ 
الغارقة  اناملــه  اوتار  على  متشــظية 
في الشعرية الســردية املعبرة عن ذات 
اآلخر..  ومناجاة  بالتســاؤل  مســكونة 
فضال عــن جتلي ابداع املنتج)الشــاعر( 

في توظيــف التناص شــعريا من اجل 
خلق انفعال جمالــي يعمل على حتريك 
اخلزانة الفكرية للمتلقي وتوليد االفكار 
والدالالت..اضافــة الى اعتماد الشــاعر 
تقنية الســرد لبناء نص شعري مؤثث 
بالتداعيــات التي يضخهــا زمن خارج 
التي  الصفات  بتراكــم  الذاكرة..املتميز 
اسهمت في الكشف عن توتر نفسي.. 
اضافــة الــى توظيفه اســلوب النداء 
الصور  بتأثير  املتراكمة  الزمنية  )احلركة 
في وجدان الشاعر تراكما كثيفا مترابط 
الوحدات وهو يعتمــد النمو الزمني..(اذ 
فيه تتوافد الصور من القلب وتتراكم فوق 
والشــاعريوقظها من سباتها  بعضها 
لينســجها بعقالنية فكرية مشــوبة 
باخليال..فضالعن توظيفه للرمز الذي هو 
)اداة فكريــة للتعبير عن قيم غامضة..

الشــعري(..اذ  التكنيك  تصعيد  لغرض 
فيه ترتفع التجربة الشــعرية الى حالة 
من الشــمول والصورة فيه تتحول الى 
رؤيا..اضافة الى اســتخدام احلوار الذاتي 
القائم على فعل احلركــة الدرامية من 
خالل اســتخدام االفعــال احلركية في 
النص..مــع قدرة املنتج)الشــاعر( على 
حتريك اللغة في افق شعري عبر االنزياح 
احملقق لصوره املتوالية لتحقيق املشهد 
وتكثيف  بوتيرة جمالية  للنص  الدرامي 
شعري عبر االيجاز واالختزال اجلملي.. مع 
محاولته  استنطاق اللحظات الشعورية 
عبر نســق لغوي قادر على توليد املعاني 
من اجل توسيع الفضاء الداللي للجملة 
الشعرية بذهنية متفتحة ورؤية باصرة 
لوعي الفكرة وحتقيق اضاءتها باعتماده 
اللفــظ املكتــظ بااليحــاءات واملتميز 
باالنســيابية.. من خــالل تركيز اجلملة 
داخل عوالــم البناء املتدفق  شــعوريا 
بوحدة موضوعية وفكرية مركزية يحلق 

حولها املعنى..
 وبذلــك قدم املنتج) الشــاعر( نصوصا 
مضيئتني:اولهما  بعالمتــني  متميــزة 
البنيــة الدراميــة.. وثانيهمــا اللغــة 

املنطلقة من ضمير املتكلم)أنا(..

علوان السلمان 
النــص الشــعري.. منظومــة معرفية 
ينســج عواملها النصية منتج )شــاعر( 
مســتجيب اليقاع احلياة املكتنز بالصور 
برؤية واعية  لها القدرة في اســتحضار 

اخلزين  الذاكراتي بروح معاصرة ..
الشعرية)سيرة  وباســتحضاراجملموعة   
انامل  مختلفة(التي نســجت عواملهــا 
منتجها الشاعر جاسم اخلالدي واسهم 
االحتاد العام لالدبــاء والكتاب في العراق 
/2021..كونها  وانتشــارها  نشــرها  في 
نتاج مخــاض جتريبي يقوم على مكونات 
وتأمالت  جمالية..وفق معطيات حضارية 
فــي حيثيــات احليــاة املتســارعة التي 
تقتضي احلــراك االبداعــي القائم على 
التكثيف اجلملي مــع قدرة على التعبير 
اخلالق ملشــهديته بتكنيك فني ولغوي.. 
باعتمــاد الفــاظ موحيــة تهــدف الى 
حتقيــق ذات املنتج )الشــاعر( في تكوين 
متاهيها  عن  بذاته..فضال  قائم  موضوعي 
واحلس االنساني عبر صورها التي تترجم 
عمق املشــاعر وهي تنطلــق في تصوير 
اجلزئيات والتركيز على املفارقة املتناغمة 
والبنــاء الدرامي من خالل فاعلية التتابع 
الصــوري النابع من معطيــات واقعية.. 
اضافــة الى اكتنازها باضــاءات جمالية 
تنطوي علــى دالالت تكشــف عن قدرة 
بنائية ومعان انسانية..ابتداء من العنوان 
بفونيمها  الدالة  الســيميائية  العالمة 
املشــكالن جلملة اسمية جاذبة تكشف 
عن املضامني النصيــة ..مع تقدمي موجز 
شــكل نصا موازيــا مضافا كاشــفا.. 
متصدرا  النصير  ياســني  الناقد  سجله 
اجملموعة شاهدا ملنتجها ونسجها مبنى 
اخلاصة.. يقظتها  التجربة  ومعنى)لهذه 
وهــي ان مكنونها وخزينهــا مدفون في 
الذاكرة اجلمعية..ففيها ما يجعلنا نحن 
القراء اســتعادة بعض العابنا املنسية..(

ص7ـ ص8..
حني كنا صغارا

نذهب كل عام الى املراقد
تصطحبنا امهاتنا

لنســتعيد بعض طفولتنا التي غادرتها 
املسرات

كان اكثر ما يبهرنا
تلك القباب املتاللئة باملصابيح

»سيرة مختلفة« لجاسم الخالدي.. واالستجابة اليقاع الحياة

النص يعتمد الصورة 
المشهدية بوصفها 

تشكيال يمنحه حيوية 
شعرية الى جانب اللغة 

الموحية وااليقاع )الداخلي 
والخارجي(..والتي تتشابك 

بنسق نفسي وفكري 
يعكس العالقة الوجدانية 

بين المنتج )الشاعر( وعالمه 
بكل موجوداته.. كونها  

المقياس االبداعي الذي 
يكشف عن سمو النص 
وارتقائه مبنى ومعنى

تشكيل

متابعة

انطوان جوكي*  
   

»أكثر من أي شــيء، املصري يجذبني، إنه 
نقي، وأناقة الروح تكلــل جميع أعماله«. 
جملــة كتبها النحات الفرنســي الكبير 
أوغســت رودان )1840 ــ 1917( في نهاية 
حياته، وتعكــس مدى افتتانه بفنون مصر 
القدميــة، افتتان خلف آثــاراً عميقة داخل 
فنه أهملها النقــاد والباحثون في وطنه، 
الذين فضلــوا قراءة إجنازاتــه في ضوء ما 
استقاه هذا العمالق من الفنون اإلغريقية 

والرومانية.
ولتصحيح هذه القــراءة، ينظم القائمون 
علــى متحفه فــي باريس حاليــاً معرضاً 
ضخماً له يحمل عنوان »رودان، حلم مبصر«، 
معرض توقع مساره أعمال غزيرة تتراوح بني 
قطع أثرية من مجموعــة الفنان املصرية، 
ومنحوتات ورســوم انبثقــت من بني يديه، 
ويبني للمرة األولى كم تغــذى أبو النحت 
احلديث من مصر محلوم بها، استيهامية، 
وأصداء هــذا »الغــذاء« داخــل عمله، ال 
سيما على مستوى متثيل اجلسم البشري 
وتبسيط األشــكال، واعتماد قياسات تارًة 

صغيرة جداً وطوراً شديدة الضخامة.
وجتدر اإلشــارة بدايًة إلى أن شــغف رودان 
بفنون مصر القدمية حصل بعد انغماسه 
والرومانية،  اإلغريقية  الفنون  وتشبعه من 
شــغف كان محتومــاً نظراً إلــى إقامته 
فــي باريــس التي كانــت تعيــش آنذاك 
مثــل عواصــم أوروبية عديــدة على وقع 
اكتشــافات علماء املصريات الناشــطني 
فــي أرض الفراعنة منذ حملــة بونابرت، 
وتظهــر آثار هذا الشــغف قبل عام 1870 

من خالل ملسات وتفاصيل صغيرة داخل 
ذات  موضوعات  ومقاربتــه  منحوتاتــه 
طابع استشــراقي، ثم نحو 1880، حني 
بلورها  التــي  املصرية  الصوريــة  أغرته 
وسيرها التيار الرمزي. ويجب انتظار عام 
1890 كي يســتحوذ هذا الشغف كلياً 
عليه ويدفعه إلــى جتميع األثار املصرية 
بشكل محموم حتى نهاية حياته، وهو 
ما يفســر حضور أكثر من ألف قطعة 
أثرية مصرية داخــل مجموعته الفنية 
اخلاصة الغنية بـ 6500 حتفة فنية! ِقطع 
تغطي الفترة املمتدة مــن زمن ما قبل 

األسرات الفرعونية إلى احلقبة العربية.
وفــي تلك الفترة تتــراءى مصر القدمية 

في رسوم رودان ومنحوتاته على طريقة 
ذكريات شــكلية أو صوريــة، وال عجب 
في ذلــك، فاألمر يتعلق بالنســبة إليه 
باســتيعاب أمثولة الفــن املصري الذي 
»هيراطيقي، هياب  لتحديــده  وفقاً  هو 
وأشــرس، أنيق في الــروح، متناغم في 
أشــكاله وبســاطة خطوطه، طاغ في 
بانفعال  ومشحون  األساسية،  مالمحه 
دينــي«، فن عثر رودان فيــه على ما كان 
يبحث عنه، أي »منوذج سرمدي«، فسعى 
املقابل  جاهداً كي يكون »مصرياً«، وفي 
حتولــت أعماله وإن بشــكل متأخر إلى 
ركائــز لعلماء املصريــات من أجل فهم 

الفن املصري.

وعلى رغم ما قد توحي به حمى جمعه 
مئات القطع األثريــة املصرية، لم تكن 
لدى رودان أي نية لتقليدها بخالف عديد 
مــن الفنانني داخــل فرنســا وخارجها 
آنــذاك، بل ســعى إلى التشــبع منها 
واستلهام روحية الفن »العظيم واحلي« 
الــذي تنتمي إليــه، بغيــة إدراج عمله 
مثال  أفضل  ولعل  اســتمراريته،  ضمن 
على ذلك منحوتته الشــهيرة »بلزاك« 
)1898( التي غالباً مــا ينظر إليها كأول 
عمل في النحــت احلديث، وتتجلى فيها 
قرابة جمالية مدهشة مع الفن املصري، 
إذ نعثر فيها على الضخامة الشــكلية 
التي عــرف هذا الفن كيف يرســخها، 

حتى في أعمال ذات قياســات أصغر من 
احلجم البشــري، كما نعثــر فيها على 
ذلــك التالعب باملــادة الذي مييــز الفن 
املذكــور، ويظهر من خــالل أجزاء منها 
اســتبقاها رودان خامــاً وأخرى صقلها 
بعناية كما من خــالل املعطف الكبير 
اخلالي من التفاصيل، الذي يخفي جسد 
بلزاك ويسهم في الوقت نفسه في إبراز 
مالمح وجهه، من دون أن ننســى طابع 
الكتلة في شكل املنحوتة الذي يدرجها 
بصرياً ضمــن عالم املعــادن الطبيعي 

والسرمدي.
باختصــار، ألقى رودان على آثار هذا الفن 
ملمســية،  نظرة جماليــة، وخصوصاً 
فأعطــى أهميــة قصوى إلــى ماديتها 
الكبيــرة، وفي ذلك  اإليحائية  وقوتهــا 
الهتمامه  التحــف  هــذه  اســتجابت 
في ســعي مبتكريها  وأيضاً  وتوقعاته، 
فيها إلى استثمار ذلك احلوار الذي ينشأ 
التي جتسده، بغية  واملادة  الشــكل  بني 
االرتقاء مبوضوعهــا ومدها ببعد روحي، 
وقــد فهــم رودان جيداً ذلك بحدســه 
ونظرته كفنــان، كما فهم قبل غيره أن 
الفن املصري القدمي سعى خلف الشكل 
الصافي البسيط والصائب بغية التعبير 
عما ســماه التقليد الفلسفي الغربي 

منذ أفالطون »جوهر األشياء«.
وفعالً، يجب انتظار نهاية ثالثينيات القرن 
املاضــي كي تتبنــى أول عاملة مصريات، 
مارســيل مود، نظرته، فتصرح إثر ذلك، 
»لو أننا فهمنا ميول الفن املصري وسرنا 
بها، مثل رودان، لكانت شــكلت املرجع 

الشكلي األول لفنون القرن العشرين«.

* إندبندنت عربية 

متابعة ـ الصباح الجديد:

حتت شعار »حّل الثنية«،تتواصل أعمال الدورة الـ 
33 أليام قرطاج السينمائية بتونس، إلى اخلامس 
من نوفمبراجلاري. وحضــر احلفل مجموعة من 
وجوه الســينما العربية واإلفريقيــة، ومن بني 
احلضور الفنانتان املصريتان بشرى وهالة صدقي، 
واملبدعة الســورية منى واصف التي عبرت عن 
مدى ســعادتها بتكرميها من قبل إدارة املهرجان 
والفنــان عبد املنعم عمايري والفنانة شــكران 

مرجتى، والبنانية ندى أبو فرحات.
وســجلت هذه الدورة غياب أبرز الوجوه الفنية 
التونسية التي اشتهرت على الساحة العربية 
بأعمال ســينمائية وتلفزيونيــة متنوعة على 

غرار الفنان ظافــر العابدين وهند صبري ودرة 
زروق التي عرفــت بوفائها ألبــرز املهرجانات 
الســينمائية العربية وهو مــا اثار جدال لدى 
الرأي العام مــن النقاد واإلعالميني واملتابعني 
لفعاليــات املهرجــان الــذي يعتبــر احلدث 

السينمائي االبرز والذي ينتظره الكثيرون.
وأعلنــت اللجنــة املنظمــة للمهرجان عن 
تكرميها لعــدد من الفنانني والســينمائيني 
باالضافة الى الفنانة الســورية منى واصف 
واملصريــة هالة صدقي، واخملــرج املصري داود 

عبد السيد.
ويتنافس على الفوز بجوائــز هذه الدورة ٤٤ 
فيلما توزعت بني ١٢ فيلمــا روائيا طويال ١٢ 
فيلما وثائقيا طويــال ١٢ فيلما روائيا قصيرا 
و ٨ أفــالم وثائقيــة قصيرة، ومن الســينما 

التونسية ٨ افالم في جميع األقسام.
ووصف ســلمان العبيدي رئيــس مدير عام 
سكاي لالنتاج االعالمي وممثل اوريكس اليف 
في شــمال افريقيا، للشرق دورة هذه السنة 
بأنها اســتثنائية مــن حيث عــدد احلضور 
والنوعية وقال ان هذه الدورة ستكون ناجحة. 
فيما واعتبــرت املمثلة شــاكرة الرماح أيام 
قرطاج السينمائية في مفهومها الشامل ال 
تعني مجرد الوقوف والعبور من فوق السجاد 
االحمر فحســب بــل هي باالســاس موعد 
واللقاءات اإلبداعية وتبادل  الفرح  رسمي مع 
االراء الفنيــة وهي أيضا فرصة اســتثنائية 

للتواصل مع املبدعني.
وأكد الفنان التونســي خالد هويسة للشرق 
انه تفاجــأ بغياب بعض النجــوم والفنانني 

وصناع الســينما عن هذه الدورة، حيث كان 
من املفروض ان يســجلوا خاللها حضورهم 
على اعتبار ان لديهم اعماال سينمائية وهم 
متواجدون بتونس. مشيرا إلى غياب التنظيم 
ووجود عدة اشــكاليات خالل حفل االفتتاح 
متت مالحظتها منذ االستقبال على السجاد 

االحمر.
وحتــدث للشــرق عن اهميــة ايــام قرطاج 
الســينمائية ودورها في تقــدمي اعمال فنية 
متنوعــة وقــال انها ايــام معتبــرة ولديها 
قيمــة فنية كبيــرة فــي العالــم العربي 
والدول اإلفريقية وتتمتــع بخاصية القاعدة 

اجلماهيرية التي تستقبل املهرجان.
وفيما يتعلق مبشاركته في الدورة احلالية قال 
انه ســيحضر يوم اخلميس )اليوم( من خالل 

مشاركته في احد األفالم الذي سيعرض في 
املسابقة الرســمية للمخرج املصري سمير 
نصر وهو عمــل مقتبس مــن رواية الكاتب 

املصري صنع اهلل ابراهيم.
وأثار حفل االفتتــاح انتقادات كبيرة توجهت 
إلى غيــاب بعض الوجوه التونســية وغياب 
التنظيــم احملكم وباالضافــة إلى االطالالت 
اجلميلــة لبعض النجــوم واحلضور مثل مرمي 
بن شعبان وشكران مرتضى وسناء كسوس 
ورمي الرياحي وبشرى فقد شد انتباه املتابعني 
حضور اطالالت بعض الوجوه الفنية الغريبة 
على غــرار اطاللــة الراقص والفنــان احمد 
الطايع الــذي عادة ما يثير اجلــدل بإطالالته 
اخملتلفــة وظهور احدى احلاضــرات في احلفل 

بفستان زفاف.

حداثة النحات »أوغست رودان« عبرت الفن الفرعوني 
معرض باريسي يكشف مدى تأثره بحضارة مصر القديمة

انطالق أيام قرطاج بإطالالت غريبة وغياب نجوم تونس

غالف الكتاب

شعر

رافع بندر

نعرُف أن  رؤوَسنا
متنعنا من فهم ما يجري .. حتى  إذا ُقِطعت

لن نزدد فهماً
نحن أناٌس متعجلون

كنا نُكلُِل بأكاليِل الغار رؤوساً عفنة ..
آن لنا أن نرى األشياء كما هي ..

وأن ال منزِج رائحة قمصانَنا بعطرِ الفاسدين
انني ما بَرحُت

منذ سبعَة عشر عاما
أقرُع اجلرس

ألوقَظ الناس
وسأظُل أشُد احلبَل

إلى أن يدَق ناقوُس موتي
كيف أُِحُب َمن ال أَعرِفُه ..

ومن لم يكن له وطٌن
يحبه

لم يكن له إله

شاعٌر يكتُب َقصيَدتُه بحروٍف من حجٍر صلٍد .
وأحياناً من خشٍب  باذٍخ  . او من حديد ِمطواٍع ..

ولذا كانت قصائــده عابرًة على حــدودِ  النحِو 
والصرِف والتفعيالت والوزن ..

بيد أن أوزان قصائده أثقل ..
إنها قصائد الفنانني الشعراء ليوناردو دافنشي و 
مونيه اوســكار و فان كوخ فانسان مايكل إجنلو 
، بابلو بيكاســو ، وسلفادور دالي و جواد سليم ، 
عبد الغني حكمت ، ليلى العطار . أجمُل شاعرٍة 

تشكيليٍة .  تكتُب قصائَدها
بلوِن دِمها  النازِف على بغداد .

وأصدقائــي في جمعية التشــكيلني مكانهم 
على ضفِة النهرِ املُهمل في البصرِة القدمية 

ما أثقل قصائدهم وهم يكتبونها بحزٍن شديد .
الشــعراء التشــكيليون اصدقائي يذهبون الى 
البســاتني واملدن القدمية يرســمون  قصائدهم 
بجــراِح  األمكنــة . فيعــودون ملطخــني بدِم 

القصيدة  وهي تهذي بالوانٍها  الشاحبة
كوجوههم املتعبة وفرشــاِة لوحاتهم َشــِعثَة 

عرِ ِمهذارَة الشَّ
اللساِن تُبهُر َمن يتأملها من بعيد 

لن نزداد فهمًا

من اعمال الفنانة نوال السعدون
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جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 69913
التاريخ: 2022/11/1

))إعالن ثاني((

تعلن جلنة البيــع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى 
)مديريــة بلدية الناصريــة( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحــكام قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملــدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشر اإلعالن في اجلريدة الرســمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير 
اللجنة ومحاسب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني معهم تأمينات 
القانونية وقدرهــا 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر 
وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الســاعة الثانية عشرة 
صباحا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شــعبة الــواردات وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمية على ان يجلب 
املزايــد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
منير طاهر البكاء
مديرية بلدية الناصرية / وكالة
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 69914
التاريخ: 2022/11/1

))إعالن((

تعلن جلنة البيــع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى 
)مديريــة بلدية الناصريــة( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحــكام قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملــدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشر اإلعالن في اجلريدة الرســمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير 
اللجنة ومحاسب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني معهم تأمينات 
القانونية وقدرهــا 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر 
وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الســاعة الثانية عشرة 
صباحا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شــعبة الــواردات وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمية على ان يجلب 
املزايــد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
منير طاهر البكاء
مديرية بلدية الناصرية / وكالة
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة  االحوال الشخصية في 

خانقني
العدد/553/ش/2022
التاريخ /10/31\2022

م/اعالن
 الى املدعــى عليه\ انيس رجــب حيدر \ 
مجهولة محل االقامة في الوقت احلاضر 
 بتاريــخ 12\9\2022 اصدرت هذه احملكمة 
)553\ش\2022(واملتضمن  املرقــم  القرار 
احلكم بالزام املدعــى عليه ) انيس رجب 
حيــدر( بتأديته للمدعيــة )علياء عباس 
حســن( مهرهــا  املؤجل البالــغ مبلغا 
قــدره )10،000،000( عشــرة ماليني دينار  
الــذي تضمنه عقد الــزواج  املرقم )764 
فــي 6\5\2013( ، وجملهولية محل اقامتك  
وحســب شــرح القائم بالتبليغ واشعار 
اخملتار ، واملتضمــن بانك ارحتلت الى جهة 
مجهولــة ، عليــه قررت هــذه احملكمة 
هــذه احملكمة تبلغك اعالنــا بصحفتني 
محليتني  وفي حالــة  عدم حضوركم او 
االعتراض على القرار فان احلكم ســوف 
يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون. 
القاضي/ ازاد احمد ويس

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1890/ش/2022
التاريخ: 2022/10/30

اعالن
الى/ املدعى عليه 

)منيس شنوف مطني(
اقامــت املدعية )صابرين هــزاع غريب( 
املرقم  الدعــوى  احملكمــة  هــذه  امام 
احلكم  فيها  تطلــب  )1890/ش/2022( 
وجملهولية  اخلارجــي(  الطالق  )بتصديق 
محــل اقامتك حســب شــرح القائم 
بالتبليــغ وتاييد اخملتار لذا قررت احملكمة 
املوافــق  املرافعــة  مبوعــد  تبليغــك 
بالنشــر في صحيفتني   )2022/11/27(
محليتــني يوميتــني وفي حالــة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف 

جتري بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
مع التقدير

القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البياع

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة: 176/خ/2020
التاريخ: 2022/11/2

اعالن
تبيــع مديرية تنفيــذ البياع العقار تسلســل 264/19 ام 
اخلر الواقع في البياع / شــارع عشــرين التجــاري م/817 
قرب مصرف الرشــيد العائــد للمدين عبــد الكرمي عبد 
الرزاق عبد احلســني احملجوز لقاء طلب الدائن علي شفيق 
عبد الســيد البالــغ 110،000،000  مائة وعشــرة مليون 
دينار فعلى الراغب بالشــراء مراجعــة هذه املديرية خالل 
مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر مستصحبا 
معه التأمينات القانونية عشــر باملائة من القيمة املقدرة 
وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على املشتري.
املنفذ العدل 
ضياء فرج طه

املواصفات :
1-موقعه ورقمه : البياع/ شــارع عشرين/ م817 جتاري قرب 

مصرف الرشيد العقار املرقم 264/19  ام اخلر 
2-جنسه ونوعه : ملك صرف

3-حــدوده و اوصافه : بناية تتكــون من اربعة  محالت من 
واجهــة العقار وقيصريــة حتتوي على محــالت عدد )3( 
مشــيدة بالطابوق والســقف كونكريت مسلح وسلم 
يؤدي الى سطح البناية املبلط بالشتايكر مع وجود مرافق 
صحية صغيرة وابواب احملالت اضافة الى ســتاليت حديث 

وباب لبنك
4-مشتمالت : 

5-مساحته:300 م2
6-درجة العمران :

7-الشاغل : خالي من الشواغل
8- القيمة التقديرية: 700،000،000 سبعمائة مليون دينار 

لعموم العقار ارضا وبناًء

 الرقماملوقعت
العقار

 املساحة
 مدةالتقدير السنويم2

االيجار

 سنة1,800,000 مليون وثمامنائة الف دينار8 م642حانوت مشيد/ كراج قدمي1
واحدة

 محل مشيد/مقر اللجنة2
 سنة1,150,000 مليون ومائة وخمسون الف دينار18 م212االوملبية

واحدة

 حانوت مشيد خارج علوه اخملضر3
 1,780,000 مليون وسبعمائة وثمانون6 م222القدمية

سنتانالف دينار

 4,750,000 أربعة ماليني وسبعمائة109 م32قاعة لبيع الكتب / شارع النهر4
سنتانوخمسون الف دينار

 حانوت مشيد/ قرب مستشفى5
سنتان640,000 ستمائة واربعون الف دينار12,15 م92الرازي

 الرقماملوقعت
العقار

 املساحة
مدة االيجارالتقدير السنويم2

سنة واحدة3,000,000 ثالثة ماليني دينار1200 م152ملعب خماسي في احلي العسكري1

سنة واحدة2,850,000 مليونان وثمامنائة وخمسون الف دينار1500 م672ملعب خماسي في االمن الداخلي2

سنتان4,100,000 أربعة ماليني ومائة الف دينار934,5 م202محطة ماء RO خلف جسر الهولندي3

سنة واحدة1,205,000 مليون ومائتان وخمسة الف دينار6,25 م262محل مشيد في مقر اللجنة األوملبية سابقا4

سنة واحدة905,000 تسعمائة وخمسة الف دينار6,25 م272محل مشيد في مقر اللجنة األوملبية سابقا5

سنة واحدة1,200,000 مليون ومائتان الف دينار18م232محل مشيد في مقر اللجنة األوملبية سابقا6

سنة واحدة1,200,000 مليون ومائتان الف دينار18م22محل مشيد في مقر اللجنة األوملبية سابقا7

سنة واحدة1,200,000 مليون ومائتان الف دينار18م222محل مشيد في مقر اللجنة األوملبية سابقا8

سنة واحدة1,200,000 مليون ومائتان الف دينار18م242محل مشيد في مقر اللجنة األوملبية سابقا9

سنتان1,700,000 مليون وسبعمائة الف دينار15م42حانوت في شارع االخالص10
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اعالن10

دعوة عامة
رقم املناقصة 6/ ميسان

إعالن ثاني
املوازنة التشغيلية طلبية محلية

1. تدعو شــركة نفط ميســان الى تقدمي عطاءات مغلقة من مقدمــي عطاءات ذوي أهلية ومؤهلــن لتنفيذ املناقصة أعاله 
واملتضمنة جتهيز رافعة انارة نوع هيونداي موديل HD72 محرك ديزل العدد )1(.

2. سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة 
رقم 2 لسنة 2014 والصادرة عن وزارة التخطيط.

3. للمتناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من شركة نفط ميسان/ القسم التجاري أو على املوقع 
اإللكتروني www.moc.oil.gov.iq أو البريد اإللكتروني moc_cd@moc.oil.gov.iq وتفحص وثائق العطاء خالل ســاعات الدوام 

الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
4. تشمل متطلبات التأهيل )معايير التقييم والتأهيل الواردة بالوثيقة القياسية اخلاصة باملناقصة اعاله(.

5. ميكن شــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املتناقصن الراغبن من مقر شــركة نفط ميســان/ 
القسم القانوني ودفع رسم غير مسترد مقدراه 50000 فقط خمسن ألف دينار عراقي نقدا.

6. يجب تسليم العطاءات في مقر شركة نفط ميسان/ استعالمات الشركة/ صندوق رقم )2( في موعد أقصاه الساعة الثانية 
عشــرة ظهراً )غلق املناقصة( من يوم االحد املصادف )2022/11/20( وال يســمح بتقدمي العطاءات اإللكترونية وميكن اســتالم 
العطاءات من خالل التســليم باليد على أن يؤّمن وصولها قبل موعد الغلق والعطاءات املتأخرة ســيتم رفضها وسيتم فتح 

العطاءات فعلياً بوجود ممثلن عن املتناقصن أو احلضور شخصياً في مقر شركة نفط ميسان/ استعالمات الشركة.
7- يجــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان عطاء )التأمينات األولية( بقيمة )4,800,000( فقط أربعة مالين وثمامنائة  الف دينار 
عراقي على شــكل سفتجة أو صك مصدق أو خطاب ضمان )مغطى ائتمانياً( صادر عن مصرف معتمد من قبل البنك املركزي 

العراقي ونافذ )28( يوما بعد تأريخ نفاذ العطاء.
8. على مقدم العطاء توفير الســيولة النقدية اخلاصة باملشروع ومببلغ ال يقل عن )48،000،000( فقط ثمانية واربعون ملن دينار 

عراقي كحد ادنى مؤيد بكتاب )صادر عن مصرف معتمد في العراق(
9. ســيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن االستفســارات في متام الساعة التاســعة صباحاً بتوقيت العاصمة بغداد من يوم االحد  
املصــادف 2022/10/13 وذلك على قاعة املركز الثقافي النفطي الواقعة في دور النفط بقضاء العمارة وأن كل االستفســارات 
املتعلقة بوثائق املناقصة يجب أن تقدم في موعد أقصاه سبعة أيام تسبق تأريخ انعقاد املؤمتر وعلى العنوان املذكور في الفقرة 

رقم 7- 1 القسم الثاني ورقة بيانات العطاء.
10. إذا صادف موعد انعقاد املؤمتر أو موعد غلق املناقصة عطلة رسمية او تعطيل للدوام الرسمي حلاالت استثنائية وطارئة فإن 
موعد انعقاد املؤمتر أو موعد غلق املناقصة حســب احلال سيكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة في التأريخ 

األساس لعقد املؤمتر وساعة الغلق.
11. ال يجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة وللشركة احلق في استبعاد 

العطاءات غير املستوفية للشروط واملعايير.
12. العطاءات املدونة بقلم الرصاص أو أي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.

13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
14. شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول اوطأ األسعار.

15. مدة نفاذية العطاء 120 يوما تبدأ من اليوم التالي لغلق املناقصة.
16. في حال فشــل مقدم العطاء الفائز في تقدمي ضمان حســن األداء أو توقيع العقد سوف يترتب عنه إلغاء اإلحالة ومصادرة 

ضمان العطاء من دون احلاجة الى حكم قضائي.
17. يلتزم مقدمو العطاءات بتقدمي براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملن لديهم بالضمان 

االجتماعي.
املدير العام

قاسم عبد الرحمن حسني
املدير العام 

رئيس مجلس االدارة
مصعب احمد ابراهيم

مدير الهيئة الفنية واالدارية

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)404(

العدد: 3694
التاريخ: 2022/11/2

إعالن

تعلن الشركة العراقية إلنتاج البذور )م- م( عن إجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة وبكمية 
)150 طــن( قابلة للزيادة والنقصان واخملزونــة في معمل تنقية البذور في الصويــرة. فعلى الراغبن 
بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشرة من صباح يوم اخلميس 
املوافق 2022/11/10 مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )12،000،000( اثنا عشر مليون 
دينار لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وسيتم اســتيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد 

)أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشــركة فرض - اجور خزن بنســبة2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشــركة بيع املال للمرة 

الثانية. 
- يتحمل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشر االعالن مع أجور التحميل 

وأي مصاريف أخرى.
ع. املدير املفوض 
د.نزار ممدوح الكبيسي

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار 

العدد:102
التاريخ:2022/10/31

م/اعالن اول/إعادة تقدير

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلديات 
ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية)الشــطرة(وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد)34( 
فعلى الراغبن باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوم تبدا من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمــة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في 
اليــوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن في ديوان محافظة البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال 

املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف أخرى.
م.ر مهندسني 
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

إعالن
الى الشريك/ حميده عبد اخلضر عليوي

اقتضى حضورك الى صندوق االسكان العراقي فرع ذي قار الكائن في 
الناصرية وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة على قيام شــريكك السيد/ 
)نور حســن خيون( بالبناء على حصته املشاعة في القطعة املرقمة 
)34931/110( مقاطعة )جزيرة( لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمســة عشر يوما من داخل العراق وشهر إذا كان خارج 
العراق من تاريخ نشــر اإلعالن. وبعكســه ســوف يسقط حقك في 

االعتراض مستقبال...

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

180,700,000 مائة وثمانون مليون وسبعمائة  الف دينارسنة واحدةعلوة بيع االسماك6886/8بلدية الشطرة1

2,000,000 مليونا دينار سنة واحدةساحة بيع الغازجزء من 1159/9بلدية الشطرة2

3,000,000 ثالثة ماليني دينارسنة واحدةساحة بيع الغاز والنفطجزء من 125/12بلدية الشطرة3

3,100,000 ثالثة ماليني مائة الف دينارسنة واحدةملعب خماسي رقم 4جزء من 5010/3بلدية الشطرة4

2,250,000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينارثالث سنواتفرن صمون حجري رقم 2جزء من 8048/8بلدية الشطرة5

4,000,000 أربعة ماليني دينارثالث سنواتفرن صمون حجري رقم 3جزء من 360/8بلدية الشطرة6

1,400,000 مليون واربعمائة الف دينارثالث سنواتفرن صمون حجري رقم 5جزء من 1266/2بلدية الشطرة7

2,000,000 مليونا دينار ثالث سنواتحانوت رقم 87جزء من 1484/1بلدية الشطرة8

4,750,000 أربعة ماليني وسبعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت رقم 88جزء من 1484/1بلدية الشطرة9

900,000 تسعمائة الف دينارثالث سنواتمخزن رقم 89جزء من 1484/1بلدية الشطرة10

1,000,000 مليون دينارثالث سنواتمخزن رقم 90جزء من 1484/1بلدية الشطرة11

1,400,000 مليون واربعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 91جزء من 1484/1بلدية الشطرة12

1,650,000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواترصيف جلوس الكورنيش رقم 9جزء من 1484/1بلدية الشطرة13

جزء من بلدية الشطرة14
1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينارثالث سنواترصيف جلوس الكورنيش رقم 103/164312

جزء من بلدية الشطرة15
2,750,000 مليونان وسبعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواترصيف جلوس الكورنيش رقم 103/164315

جزء من بلدية الشطرة16
2,000,000 مليونا دينار ثالث سنواترصيف جلوس الكورنيش رقم 103/164316

جزء من بلدية الشطرة17
1,150,000 مليون ومائة وخمسون الف دينارثالث سنواترصيف جلوس الكورنيش رقم 103/164318

جزء من بلدية الشطرة18
1,150,000 مليون ومائة وخمسون الف دينارثالث سنواترصيف جلوس الكورنيش رقم 103/164320

2,100,000 مليونان ومائة الف دينار / إعادة تقديرثالث سنواتمشتل بصورة مؤقتهجزء من 5024/2بلدية الشطرة19

جزء من بلدية الشطرة20
9,800,000 تسعة ماليني وثمامنائة الف دينار / إعادة تقديرسنة واحدةكراج مبيت سيارات1643/103

680,000 ستمائة وثمانون الف دينار / إعادة تقديرثالث سنواتكشك رقم 81جزء من 5024/2بلدية الشطرة21

1,120,000 مليون ومائة وعشرون الف دينار / إعادة تقديرثالث سنواتكشك رقم 3جزء من 17254/8بلدية الشطرة22

1,120,000 مليون ومائة وعشرون الف دينار / إعادة تقديرثالث سنواتكشك رقم 7جزء من 17254/8بلدية الشطرة23

1,120,000 مليون ومائة وعشرون الف دينار / إعادة تقديرثالث سنواتكشك رقم 15جزء من 17254/8بلدية الشطرة24

480,000 اربعمائة وثمانون الف دينار / إعادة تقديرثالث سنواتحانوت رقم 203جزء من 360/8بلدية الشطرة25

425,000 اربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار / إعادة تقديرثالث سنواتحانوت رقم 214جزء من 360/8بلدية الشطرة26

520,000 خمسمائة وعشرون الف دينار / إعادة تقديرثالث سنواتحانوت رقم 67جزء من 360/8بلدية الشطرة27

520,000 خمسمائة وعشرون الف دينار / إعادة تقديرثالث سنواتحانوت رقم 80جزء من 360/8بلدية الشطرة28

990,000 تسعمائة وتسعون الف دينار / إعادة تقديرثالث سنواترصيف جلوس رقم 30جزء من 17765/8بلدية الشطرة29

1,105,000 مليون ومائة وخمسة االف دينار / إعادة تقديرسنة واحدةكشك رقم 5 جزء من 17254/8بلدية الشطرة30

361,250ثالثمائة وواحد وستون الف ومائتان وخمسون ثالث سنواتمحل حدادة وشبابيك رقم 24جزء من 5020/2بلدية الشطرة31
دينار / إعادة تقدير

382,500 ثالثمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائة دينار ثالث سنواتمحل تصليح سيارات رقم 76جزء من 5020/2بلدية الشطرة32
/ إعادة تقدير

525,000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار/ثالث سنواتحانوت رقم 284جزء من 360/8بلدية الشطرة33
إعادة تقدير

320,000 ثالثمائة وعشرون الف دينار / إعادة تقديرثالث سنواتحانوت رقم 215جزء من 17765/8بلدية الشطرة34
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جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
العدد/ 1039
التاريخ/ 2022/10/27

إعادة اعالن مناقصة اشغال عامة رقم )6(  ضمن خطة الدعم الطارئ لألمن 
الغذائي والتنمية تبويب )213/18/13/4(

تعلن محافظة كربالء املقدسة عن إعادة االعالن املرقم )6( )للمرة األولى( ملشروع
)تأهيل الشارع اخلدمي حلي شهداء االمام علي مقابل الضغط العالي(

وفــق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياســية  للمشــروع 
املذكــور انفا والتي ميكــن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في احملافظة / 
وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ )100،000( مائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قســم الشؤون املالية في 
احملافظة فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )انشائية 
/ ثامنة( تقدمي اعطيتهم املســتوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفا الى سكرتير اللجنة املركزية لفتح 
العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات األولية املذكورة 
ضمن شروط املناقصة ادناه مع وصل الشــراء )باسم مقدم العطاء( النسخة االصلية مع املستمسكات 
األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياســية للمشــروع انفا . وان اخر موعد لتقدمي وتسليم االعطية 
)موعد الغلق( هو الســاعة الثانية عشر ظهرا يوم )االحد( املصادف 2022/11/13 وسترفض أي عطاء متأخر 
عن موعد الغلق وســيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور  في املوعد 

انفا.
شروط املناقصة /

1. تقدمي التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن )1%( من مبلغ الكلفــة التخمينية املذكورة في ادناه ومببلغ 
قدره )11،829،200( احدى عشر مليون وثمامنائة وتسعة وعشرون الف ومائتان دينار عراقي على شكل صك 
مصدق معنون الى محافظة كربالء املقدســة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة 
كربالء / قسم الشؤون املالية ملدة )120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية وباسم مقدم العطاء 
)بالنســبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للشــركات حصرا( وصادر عن مصرف 

عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة.
2. على مقدم العطاء تقدمي نسخة إضافية طبق األصل من العطاء عدد)1( مختوم بختم حي من الشركة 
إضافة الى العطاء األصلي وتوضع النسخة االصلية في غالف منفصل ويتم تأشيرة بعبارة نسخة اصلية 
ووضع النســخة االصلية مع اإلضافية في مغلف واحد ويقدم من قبل املقاول نفســه او وكيلة واملصدقة 
وكالته النافذة لدى كاتب العدل وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار مدة نفاذية العطاء 

املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة
3.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.

4.على املقاولني والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تأســيس الشركة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع 

انفا( وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
5.في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( السلفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االستمرار 
بتنفيذ املشروع اعتمادا على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند اإلحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته 

اصوليا دون االخالل مبضمون املادة )62/ط( من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
6.ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات 
 1.مدة املشروع )270( مائتان وسبعون يوما.

 2.الكلفة التخمينية )1،182،920،000( واحد مليار ومائة واثنان وثمانون مليون وتســعمائة وعشرون الف 
دينار

 3.احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات
4.على جميع الشركات واملقاولني تكوين األسعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون 

خالي من احلك والشطب
5.املشــروع عبارة عن ) اعمال تطوير الشــوارع متضمنه اعمال التبليط بكافــة فقراته وطبقاته واعمال 
القالب اجلانبي واعمال تطبيق األرصفة بالشــتايكر املقرنص باإلضافة الى تنفيذ تعارضات الدوائر اخلدمية 

مما يجعل املشروع متكامل من كافة اخلدمات( وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات املرافقة .
6.حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة لعام 2022.

7.موعد انعقاد املؤمتر يوم )االحد( املصادف 2022/11/6 الساعة )الثانية عشر ظهرا( في قسم العقود العامة 
ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع أعاله.

8.بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية ارسال األسئلة عبر عنوان 
البريد االلكتروني لقسم العقود العامة )okoodkerbala2008@gmail.com( لإلجابة على استفساراتكم 
من الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا وحسب ما مبني في ورقة بيانات العطاء ضمن 

وثيقة للمشروع انفا.
9.العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء االلكترونية.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 28471
التاريخ: 2022/11/2

إعالن مناقصة عامة الول مرة 
على حساب قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022/ مشاريع البترو دوالر ضمن 

التبويب)215-18-13-4-1-55-3((
)  وفقا لوثيقة عقود التجهيز( 

1. يســر ديوان محافظة واسط / قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات واملكاتب املتخصصة واملسجلة في وزارة التجارة / دائرة 
تســجيل الشركات ممن لديه هوية غرفة التجارة نافذة جتارة عامة صنف )ممتاز ( وكذلك شركات القطاع العام املتخصصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات املدرجة في 

ادناه  وبأسلوب املنافصة العامة .
2.  إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل (

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او 
 www.wasit.iq وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات يتم نشر نتيجة املناقصة والتبليغ على املوقع  cd@wasit.iq عبر البريد االلكتروني

4.  يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد في وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاءه على  جميع املتطلبات املثبتة في ) ورقة بيانات العطاء ( .
5. على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي 

من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة ال يستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
6. على مقدم العطاء تقدمي كشف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف 
مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تســبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف 
االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة 
سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( و ال يعتمد كتاب املصرف الذي يتضمن عبارة )بعدم ترتب أي اثر مالي او قانوني ناجت عن هذا الكتاب ( أي يجب ان ال يكون مشروطا  .

7.  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم ) اخلميس ( املصادف 17  
/11 /2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة(, علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنوان التالي ) واســط / الكوت / شارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واســط /الطابق األول قاعة االجتماعات ( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )   

اخلميس  ( املصادف    2022/11/17.
8. كل العطــاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو ســفتجة أو صك مصدق (  معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية)هيئة 
االعمار( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويجب أن يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي  ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر 
منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء  أو )أي من املســاهمني في 

الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وان يكون صادرا وفقا لنموذج البنك املركزي ومحمال لدى املنصة االلكترونية  وبخالفة يستبعد العطاء .
9. يتم  شراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض حصرا او من الوكيل اذا كان احد مساهمي الشركة  او بصيغة شهادة تسجيل الشركة 

)شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(.
10. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة  ويجب ترقيم و ختم جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم 

مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة مع CD يحتوي على )الكشف املسعر – كشف احلساب – خطاب الضمان (.
11. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

12. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
13. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه ) وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد  عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

14. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة ويكون املنشأ واملواصفات وفقا ملا هو مثبت في كشف التجهيز بجميع متطلباته 
وشروطه  وعلى املناقصني ملئ احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وارفاق  جميع املستمسكات املطلوبة .

13.يحــق جلهــة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة باي تعويض .ال يترتب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى في حالة عدم 
استكمال االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات منفعة جراء ذلك .

14- سوف يتم عقد مؤمتر لكل مشروع بتاريخ 10-11-2022 الساعة العشرة صباحا .
15- يتم استبعاد العطاء للمناقص اذا كان لديه ثالثة عقود او اكثر مبرمة مع محافظتنا و ال زالت قيد التنفيذ  .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظ واسط

قسم العقود
العدد: 28555
التاريخ: 2022/11/2

عالن مناقصات للمرة الثانية لعدم حصول راغب في اإلعالن األول 
ت 3-4-5 لعدم استجابة العطاءات ملعايير التأهيل

على حساب قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022- مشاريع تنمية األقاليم تبويب 2- 55-1-4-13-18-214
ت 2 مشاريع تنمية األقاليم – إضافة مكون  ت3 ضمن خطة مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021 

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة            
           

1. يســر ديوان محافظة واسط / قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشــركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات 
وبأسلوب املناقصة العامة  واملدرجة في اجلدول:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل( .
cd@ 3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل )أوقات الدوام الرسمي(  او وفقا للبريد االلكتروني

.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  wasit.iq
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شــروط املنافســة لضمان إحالة املشاريع 
لشركات رصينة مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.
7. على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة 

في ورقة بيانات  العطاء.
8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واســط مرفقه معه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي من 
املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي 

حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9. مع مراعاة الفقرة 7 اعاله  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف  17 /2022/11 وهو )تاريخ 
غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى 

ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم ) اخلميس ( املصادف     17 /   11  /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   ويتضمن اإلشــارة السم 
ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم 

استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
12. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شــراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل الحد 
املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشــهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشــركة التي تظهر حق التوقيع عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق 
املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مســتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اســم ورقم املناقصة  و يســتبعد العطاء ان ثبت 

مخالفته لشروط اإلعالن .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .
 15-  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

16-   يتم استبعاد العطاء للمناقص اذا كان لديه ثالثة عقود او اكثر مبرمة مع محافظتنا و ال زالت قيد التنفيذ  .
17-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

18- جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
19- يجب ان يكون العطاء مفهرس مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

20- يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
www.wasit. 21- يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا  لأللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويعد من شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني

iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
22- سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 2022/11/10الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه 

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد: 12393
التاريخ: 2022/11/1

قدم املواطن )غزوان عبد محمد( طلبا 
يروم فيه تبديل االسم اجملرد لقيد ابنه 
القاصر )لوجني( وجعله )عبد الرحيم( 
)لوجني( فمــن لديه اعتراض  بدال من 
مراجعة هــذه املديرية خالل )15( يوما 
مــن تاريخ نشــر االعالن وبعكســه 
ســيتم النظر في الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

فقدان
فقــدت الهويــة الصــادرة 
املنتجات  توزيع  من شــركة 
النفطيــة باســم )اميــره 
عبداهلل كاظــم( فعلى من 
الى  يعثر عليها تســمليها 

جهة االصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد/ 912/ب/2022
التاريخ/ 2022/11/1

م/ اعالن 
تبيــع محكمة بداءة الناصرية وعــن طريق املزايدة 
العلنية العقار تسلســل 3199/110 اجلزيرة وخالل 
ثالثون يوم اعتبارا من اليوم التالي للنشر واذا صادف 
يوم الثالثون عطلة رســمية ففي اليوم الذي يليه 
وفي متام الســاعة الثانية عشــر ظهــرا في قاعة 
بالشــراء احلضور  الراغبني  البداءة فعلى  محكمة 
فــي املكان والزمان املعينني مســتصحبني معهم 
التأمينــات القانونية بنســبة 10% بصك مصدق 
مع رســم التسجيل العقار بنســبة 3% وال نقبل 
املبالغ النقدية وان لم يكونوا من الشركاء علما ان 

الداللية على املشتري
القاضي
عزيز شنته اجلابري

االوصاف
1.العقار عبارة عن دار مفرز منها محل بصورة غير 
رســميه واحملل متخذ لبيع املــواد الغذائية والدار 
مؤلفة مــن باحــة خارجية وصحيات مشــتركه 
واســتقبال وهول وكلدور ومطبخ وغرفتني وحمام 
ومرافق صحية وعموم العقــار مبني من الطابوق 

ومسقف بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء
2.مساحة العقار:200م2

3.القيمة املقدرة للعقار : مائة وعشرة ماليني دينار 
فقط

4.عموم العقار مشغول من قبل املدعي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 3063/ب/2022
التأريخ/ 2022/10/31

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعني )الدائن(/ عالء حسني علي

املدعى عليهم )املدين(/ نورية ورسمية وسعدية وكاظمية وهدية 
وفاطمة والهام أوالد علي سلمان وضياء وصفاء وزهراء ودعاء اوالد 

حسني علي
تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصــادر مــن هــذه احملكمــة بالعدد 
)3063/ب/2022( في 2021/11/30 واملتضمــن اعالن املزايدة إلزالة 
شــيوع العقار املرقم )978/5م46 نصــف الدجيلة( وتوزيع صافي 
الثمن بني الشركاء كال حسب سهامه فقد تقرر اعالن عن  بيعه 
باملزايــدة العلنية خالل )15( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر 
فــي صحيفتني محليتني ، فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة هذه 
احملكمة مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيمة التقديرية للعقار بصــك معنون الى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جترى املزايــدة في اليوم األخير الســاعة الثانية 
عشــرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رسمية فيعتبر اليوم 
الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي االول
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
ملك صرف دار ســكني تتكون من كراج صغير واســتقبال وهول 
داخلي وغرفة نوم ومطبخ وصحيات خارجية وداخلية وهو يتكون 
مــن طابق واحد وحالة البناء متوســط ومســقف بالكونكريت 
املسلح ومبلط بالكاشي املوزائيك ومجهز باملاء والكهرباء ودرجة 

عمرانه متوسط تقع في انوار الصدر
املساحه:// 150 م2

الشاغل:/ اسعد عليوي سايش
القيمة التقديرية:/ 80,000,000  ثمانون مليون دينار عراقي

قيمة األرض / 50 مليون وقيمة البناء /30 مليون

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

مبلغ التأمينات االولية
ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

)دينار(

 تطوير شارع احملكمة بطول 225 م وعرض12022-4-55.
100,000عاشرة انشائي20222,025,0001206,660,٧50 م في ناحية تاج الدين

250,000سابعة انشائي1,٧44,0٧9,00036052,322,3٧0تطوير كورنيش الكرميية في مدينة الكوت٧8-22022-5

 تأهيل مغذي الزوية 11 كف في قضاء32022-12-8٧
500,000عاشرة كهربائي291,438,000608,٧43,140 العزيزية

42022-12-89

 حتسني شبكة الكهرباء لقرى )مكطاع –
 حميد الزيدان ( وايصال التيار الكهربائي
 الى دور عددها 18 دار قرية حميد الزيدان

 في ناحية الدبوني

500,000عاشرة كهرباء883,305.80,120٧ ٧٧6,860,262

 انشاء ملحق ردهة طوارئ في مركز صحي52022-16-85
 عاشرة انشائي312,280,0001209,368,400 ناحية واسط القدمية

500,000عاشرة كهربائي

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
)دينار(

مدة االجناز
)يوم(

مبلغ ضمان العطاء
)دينار(

 هوية
التصنيف

مبلغ القطع
)دينار

 جتهيز سيارات مبردة حمولة12022-16-161
500,000ممتاز1,250,000,00018036,150,000 )26( م3  خاصة بنقل االدوية

22022-28-162

 جتهيز احملطة املتنقلة ملراقبة
 تلوث الهواء احمليط ومراقبة

 االنبعاثات الغازية ضمن
 منطقة فعاليات مديرية بيئة

واسط

250,000ممتاز٧13,653,50030021,409,605

اخلميس 3 تشرين الثاني 2022 العدد )5006(
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 1125/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/2  

الى/ املدعى عليه )ليث سامي كوكز(
م/ اعالن

اقامت املدعية )بيسم ناذر كوكز( الدعوى 
امام  1125/ش/2022  املرقمة  الشــرعية 
محكمة األحوال الشــخصية في هيت 
والتــي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بتأييد حضانة األطفال )ســارة 
ومحمد( وقــد وردت الدعوتية غير مبلغ 
اإلقامة وحسب ما  كونك مجهول محل 
ورد بشرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللة عليه فقد عني 2022/11/16 
وتبليغك بصحيفتني  للمرافعــة  موعدا 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف 
جترى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

األصول.
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سوق الشيوخ

تنفيذ/18
رقم االضبارة/2022/160
التاريخ/2022/10/26

اعالن
تبيــع مديريــة تنفيذ ســوق الشــيوخ العقار 
تسلسل 54/526 جزيرة الواقع في سوق الشيوخ 
جنــاوة اجلزيرة العائد للمدين حســنني حســن 
مكطوف احملجوز لقاء طلب الدائن بلدية ســوق 
الشــيوخ البالغ 85,908,825 دينار فعلى الراغب 
بالشــراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثون 
يوما تبدا من اليوم التالي والداللية على املشتري

املواصفات:
1- موقعه ورقمه:- سوق الشيوخ 54/526 جناوة

2- جنسه ونوعه:- دار سكن
3- حدوده واوصافه:- شــماال وشرقا طريق عام 

جنوبا 53/526 وشرقا 57/521
4- مشتمالته :- الطابق األول ساحة +صحيات+ 
غرفــة عدد 2 كليــدور+ مطبخ الطابــق الثاني 

درج+صالة+غرفة عدد 1 +صحيات
5- املساحة:- 446,89 م2

6- درجة العمران:- دون الوسط
7- الشــاغل:- ورثــة املتوفي  حســن مكطوف 

سعيد
8- القيمة املقدرة:- 318134000

املنفذ العدل
واثق عبداحلسني املوسوي  

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد/ 464/ب/2022
التاريخ/ 2022/11/1

م/ اعالن 
تبيع محكمة بداءة الناصرية وعن طريق املزايدة 
العلنيــة العقــار تسلســل 4590/110 اجلزيرة 
وخالل خمســة عشــر يوم اعتبارا مــن اليوم 
التالــي للنشــر واذا صادف يوم اخلامس عشــر 
عطلة رســمية ففي اليوم الــذي يليه وفي متام 
الســاعة الثانية عشر ظهرا في قاعة محكمة 
البداءة فعلى الراغبني بالشراء احلضور في املكان 
والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية بنســبة 10% بصك مصدق مع رسم 
التســجيل العقار بنســبة 3% وال نقبل املبالغ 
النقديــة وان لم يكونوا من الشــركاء علما ان 

الداللية على املشتري
القاضي
عزيز شنته اجلابري

االوصاف
1.العقار عبارة عن دار مؤلفة من استقبال وهول 
ومطبخ وثالث غرف نوم وكلدور وصحيات مبني 
باملاء  من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومجهز 

والكهرباء
2.مساحة العقار:200م2

3.القيمة املقدرة للعقــار : مائة واربعون مليون 
دينار فقط

4.عموم العقار مشغول من قبل املدعي

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:5331\ش\2022 

الى املدعى عليه/حسن مكي 
مطشر

اقامــت املدعية )رســل كــرمي راغر( 
أعاله  املرقمــة  الشــرعية  الدعــوى 
والتي تطلب فيهــا دعوتك للمرافعة 
واحلكــم بالتعويــض عــن الطــالق 
اقامتك  محل  وجملهولية  التعســفي 
حســب اشــعار القائــم بالتبليــغ 
واملرفــق بكتاب مركز شــرطة اخللود 
بالعــدد  42 فــي 2022/10/29  علية 
محليتني  بصحيفتني  تبليغــك  تقرر 
رسميتني للحضور امام هذه احملكمة 
بتاريخ 2022/11/10 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارســال 
املرافعة  من ينوب عنك ســوف جتري 

بحقك غيابيا وحسب األصول .
القاضي 
غامن عواد جنم البدري

وزارة الصناعة واملعادن/ شركة ديالى العامة
م/ اعادة إعالن

مناقصة استيرادية
16/م/د ي أ/2022 )جتهيز حديد مقاطع مختلف القياسات ملعامل احملوالت 
على ان يكون املنشأ اسيوي او اوروبي وحسب املواصفات الفنية وقائمة 

جدول التسليم 
)معلنة للمرة الثالثة(         تاريخ الغلق )2022/12/4(

يسر )وزارة الصناعة واملعادن/ شركة ديالى العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم مبوجب الوثائق القياسية 
اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:

1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )شركة ديالى العامة( وعبر البريد اإللكتروني او موقع 
االلكتروني لشركة ديالى املوضع في ادناه  وكما موضح بالتعليمات ملقدمي مع مالحظة ما يلي:

أ - الكلفة التخمينية للمناقصة  هي )168000( دوالر امريكي )فقط مائة وثمانية وســتون الف دوالر امريكي ال غيرها( واصل خازن شــركة 
ديالى عامة.

ب- مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو )5040( دوالر امريكي )فقط خمسة االف واربعون دوالر الغيرها( واملطلوب تقدميه مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات املناقصة هو )100000( دينار عراقي )فقط مائة الف دينار عراقي الغيرها(

هـ. على مقدم العطاء ان يســتخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع )مناذج العطاء( ويجب ان تعبئة النموذج بالكامل دون اي 
تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.

• مالحظة:- تعفي الشركات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او متثيل رسمي او وكيل جتاري مسجل في العراق من تقدمي وصل شراء 
مستندات املناقصة.

* ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا
* في حال كانت طريق الدفع )نقدا( فيتم الدفع بـ )الدينار العراقي( ومبا يعادل قيمة الدوالر حســب نشرة البنك املركزي العراقي ليوم اطالق 

املتسحقات للمواد اجملهزة.
*تقدمي تعهد خطي في القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والشركات التابعة لها

3. متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(
4. يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي )شركة ديالى العامة/ طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب تقاطع القدس( وان آخر موعد لتسليم 
العطاء ســيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة في 2022/12/4 وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح  العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر شــركتنا/ غرفة جلنة فتح العروض( في الســاعة التاســعة 
صباحا ليوم 2022/12/5 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر 

موعد الغلق... مع التقدير
املهندس 
عبدالستار مخلف عليوي
املدير العام/ وكالة

رئيس مجلس االدارة 

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية زراعة محافظة واسط
األراضي/ جلنة إيجار األراضي الزراعية

العدد: 21077
التاريخ: 2022/11/2

إعالن
 

تعلن مديرية زراعة محافظة واســط عن وجود مزايدة علنية لتأجير املساحات املدرجة تفاصيلها 
ادناه وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 )املعدل( وسيتم التعاقد وفق ضوابط 
القانون 35 لســنة 1983 والقرار 44 لســنة 1997، فعلى الراغبني من غير منتســبي دوائر الدولة 
والقوات املســلحة وقوى األمن الداخلي وأعوان النظام الســابق واملستفيدين من قوانني اإلصالح 
الزراعي االخرى االشتراك باملزايدة التي ســتجرى في اليوم التالي بعد انتهاء مدة )30( يوما والتي 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر هذا اإلعالن في الصحيفة اليومية واذا صادف املوعد عطلة رســمية 
فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي موعدا إلجرائها ويتحمل من ترسو عليه املزايدة تسديد 
بــدل اإليجار كامالً وأجور جلنتي التثمني واإليجار واملصاريــف األخرى يوم املزايدة وتكون املزايدة في 

مقر )مديرية زراعة محافظة واسط( الساعة العاشرة صباحا
ر. مهندسني زراعيني
سالم مزعل عكال
مدير زراعة محافظة واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استنئاف بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة بداءة البياع

العدد/ 1587/ب/2022
التاريخ/ 2022/10/31

اعالن
الى الشخص الثالث الى جانب املدعى عليهم كل من )حيدر 
حسني علي و عمر حسني علي ( مجهول محل االقامة حاليا 
اقام املدعي )امني بغداد/ اضافــة لوظيفته (الدعوى املرقمة 
اعاله لدى هذه احملكمة يطالبكــم فيها )بأبطال قيد العقار 
املرقــم 14455/2 م 10 ابو دشــير(.وجملهولية محل اقامتكم 
حسب شــرح القائم بالتبليغ بانتقالكم الى جهة مجهولة 
قرر تبليغكم بصحيفتني محليتــني يوميتني مبوعد املرافعة 
املوافق يوم 2022/11/13 الســاعة التاســعة وفي حال عدم 
حضــورك او من ينوب عنك قانونا ســتجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة سوق الشيوخ

العدد/ 189/ب/2022
التاريخ/ 2022/11/1

م/ اعالن )بيع عقار تسلسل 332/50 الكرامة(
تبيع محكمة بداءة ســوق الشيوخ وعن طريق املزايدة 
العلنية العقار تسلسل 332/50 الكرامة وخالل ثالثون 
يــوم اعتبارا من اليــوم التالي للنشــر واذا صادف يوم 
الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه وفي متام 
الساعة الثانية عشــر ظهرا في قاعة محكمة بداءة 
سوق الشــيوخ فعلى الراغبني بالشــراء احلضور في 
املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية بنسبة 1% بصك مصدق مع رسم التسجيل 
العقــار بنســبة 3% وال نقبل املبالــغ النقدية وان لم 

يكونوا من الشركاء علما ان الداللية على املشتري
القاضي
بسام فريد حسن

االوصاف
1.العقار عبارة عن دار ســكن وحتتوي على :- استقبال 
بابعــاد 6م*4م وطارمــة بابعاد 13م*9م وهــول بابعاد 
5م*8م ومطبــخ بابعــاد 3م*3م وثالثــة غــرف بابعاد 
4م*4.5م وصحيــات بابعاد 4م*2م علما ام العقار مبني 
من البلوك وســقف بالشــيلمان والطابــوق ومبلط 

بالسيراميك العقار مجهز باملاء والكهرباء
2.مساحة العقار:2/83/58 اولك

3.القيمة املقدرة للعقار : مائة وواحد مليون وستمائة 
وواحد وتسعون الف  ومائة دينار )101,691,100(

4.الدار مشغولة من قبل املدعي علية خالد عبد األمير 
مطير ويرغــب بالبقاء بالعقار بصفة مســتأجر بعد 

إزالة شيوع العقار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الناصرية

العدد/ 2022/198 
التاريخ/ 2022/11/1

اعالن
 تبيــع مديرية تنفيذ الناصرية الســيارة 
املرقمــة 15518 صالح الديــن حمل نوع 
تريلة بــراد لقــاء طلب الدائن حســني 
قاســم كاظم لقاء طلــب الدائن البالغ 
الراغــب بالشــراء  13,698,800 فعلــى 
مراجعة هــذه املديرية خالل مدة تبدا 10 
التالي للنشر مستصحبا  تبدا من اليوم 
معه التأمينات القانونية 10% من القيمة 
وان  العراقية  اجلنســية  وشهادة  املقدرة 
رســم التحصيل والداللية على املشتري 
تنفيذ  مديريــة  داخــل  املزايدة  وتكــون 

الناصرية 
املواصفات 

الســيارة املرقمــة 15518 / صالح الدين 
حمــل نوع تريلة براد موديــل 2006 اللون 
احمر ملون القيمــة املقدرة 19,250,000 
تســعة عشــر مليون ومائتان وخمسون 

الف دينار
منفذ عدل الناصرية

املساحة/ املقاطعةالقطعة
نوع األرضدومن

خط 
الشروع 
بالدينار 

للدومن

الشعبة 
طريقة اإلرواء الوحدة اإلداريةالزراعية

واملالحظات

11/ هورة السوادة 1 
شبه 182واملنارة

ناحية واسط 5000مستصلحة
القدمية

ناحية واسط 
القدمية

تتوفر لها احلصة 
املائية
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ُأسود هاربة من حديقة حيوان تثير رعبًا في 
أستراليا 

متكنت خمسة أسود من الهرب لفترة قصيرة من محبسها 
في حديقة حيوان تاروجنا في سيدني في وقت مبكر األربعاء 
2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مما دفع احلديقة إلطالق حتذير 
من املســتوى األول، واإلسراع بنقل مشــاركني في برنامج 

لقضاء الليل في احلديقة إلى مكان آمن.
وأُطلق التحذيــر بعدما أظهر مقطع فيديو أربعة أشــبال 
وأسداً خارج محبســها، بالرغم من أنها كانت في منطقة 

يفصلها جدار طوله 6 أقدام عن باقي احلديقة.
وســيطر حراس احلديقة على أحد األشبال عن طريق حقنة 
مهدئة، بينما عادت األسود األربعة األخرى إلى محبسها من 

تلقاء نفسها.
فيما قالت وســائل إعالم محلية إن احلديقــة أكدت أنه مت 
تفعيل خطة االستجابة العاجلة خالل أقل من عشر دقائق 
من هروب األُســود من منطقة العرض الرئيســية، وتأكدت 
عودة األسود إلى محبسها بحلول الساعة التاسعة صباحاً.
ولم يتعرض أي شــخص أو حيوان لإلصابة، وفتحت احلديقة 
أبوابها بصورة طبيعية. وذكر املدير التنفيذي حلديقة احليوان 
ســاميون دافي في مؤمتــر صحفي: »تطبــق احلديقة نظام 
ســالمة صارماً للتعامل مع مثل هذه األحداث ومت التحرك 

فوراً«.

دراسة تكشف أهمية تناول اللوز
يعدُّ اللوز من أنواع املكســرات املتعارف عليها في األنظمة 
الغذائية الصحية، وذلك الحتوائه على قيمة غذائية عالية 
ومضادات األكســدة واألحماض الدهنيــة أوميغا3 ، إال أن 
فريقاً من الباحثني في »كينغز كوليدج« بلندن كشــفوا أن 
اللوز له تأثير على تكوين ميكروبات األمعاء والتي تلعب دورًا 

حيويًا في هضم العناصر الغذائية 
وأوضح كيفني ويالن الباحث الرئيســي في الدراســة التي 
شــملت 87 شــخصاً، أن إنتاج األحماض الدهنية قصيرة 
السلســلة، مثل »حمض البيوتيريك« )butyrate( تؤثر على 

بكتيريا األمعاء وبالتالي على صحة اإلنسان.
 butyrate فقد اكتشف الباحثون أن تلك األحماض الدهنية
كانت أعلى بشكل ملحوظ بني الذين يتناولون اللوز مقارنة 
مــع أولئك الذيــن تناولــوا الكعك في التجربة، بحســب 
ما نشــره موقــع Neuroscience News نقــاًل عن الدورية 

.Clinical Nutrition األميركية
وأوضحوا أنه عندمــا تعمل خاليا القولون بشــكل فعال، 
فإنها توفر حالة مثالية الزدهار ميكروبات األمعاء لكي يكون 
جدار األمعاء قوياً وغير ملتهب عالوة على حتسني امتصاص 

العناصر الغذائية.
كما بّينت الدراســة أن من تناولوا اللوز الكامل لديهم 1.5 
حركة أمعاء إضافية في األسبوع مقارنة باجملموعات األخرى 
، وأشــارت هذه النتائج إلى أن تناول اللوز ميكن أن يفيد أيضاً 

أولئك الذين يعانون من اإلمساك.
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ملونشريط

بغداد ـ وداد ابراهيم: 

كشــفت دراســات اثاريــة ان 
العراقيني لديهم عادات صحية 
في االكل والشرب مأخوذة عن 
وكلنا  الســومريني،  أجدادهم 
يعرف اننا كنــا ندرس موضوع 
آداب الطعــام واجللــوس على 
املائــدة ضمن عــادات وتقاليد 
العراقي،  اجملتمــع  موجودة في 
وهــي ثقافة محليــة بل ومن 
جتمع  التــي  املهمة  العــادات 
العائلــة اليهــا هــي وجبات 
الطعــام وما يزيــد من جمال 
احلميمية  له  ويضيف  املوضوع 
والتي  الرابعة  الوجبــة  واحملبة 

تسمى »شاي العصر«.

تغيير كبير في عادات االكل 
والشرب 

اجلديــد  الصبــاح  صحيفــة 
التقت د.«علي فرحان الربيعي« 
الصدر  جراحــة  اختصاصــي 
والقلــب واالوعيــة الدمويــة 
النفيس  ابن  مستشــفى  في 
العادات  تداعيات  عن  للحديث 
اجلديــدة لــأكل فــي اجملتمع 
يثير  ما  فقــال:  اليوم  العراقي 
املرضية  احلــاالت  اســتغرابي 
التي ترد املستشفى واالصابات 
الكثيرة مبرض تصلب الشرايني 
وعجز القلــب وامراض صدرية 
وما  الثالثني  اخرى ألعمار مــن 
العشــرينات  في  وحتــى  دون 
اضافة الى مرض اعتبره جديدا 
هــو الســمنة ويعتقد بعض 
بالسمنة  املصابني  االشخاص 

بانهم غيــر مرضى كونهم لم 
او  يســجلوا اصابة بالســكر 
بحد  الســمنة  لكن  الضغط 
ذاتهــا مرض قاتــل، وهو بداية 
ألمراض كثيرة تداهم الشخص 

على غفلة.

عادات البيت العراقي انتهت
واكمل: في التســعينيات كان 
يدخــل املستشــفى  مرضى 
الشــرايني  تصلب  او  القلــب 
وهم بأعمار ما بعد اخلمســني 

يدخل  يكــن  لــم  والســتني، 
املستشفى كمريض باألمراض 
التــي ذكرتها بعمر الشــباب، 
والســبب هو العــادات اجليدة 
والصحيــة التي كانــت تتبع 
فــي البيت العراقــي والعائلة 
على  حتافظ  التــي  العراقيــة 
ان تكــون الوجبة مبــا يكفيها 
يأكل  والشخص  الواحد  لليوم 
ما يشــبعه او اقل من الشبع 
والطعام الذي يحضر في البيت 
العراقي ال تضاف له االنزميات او 

الدهون الثقيلة او التوابل  وفي 
كل االحــوال كانــت الوجبات 
تقــل فيها الدهــون واللحوم، 

وتكثر فيها اخلضار الطازجة.

وجبات تعد كرنفاال لأكل
واضــاف: لكن ما يحدث االن ان 
عليه  دخلت  العراقــي  اجملتمع 
عادات جديدة فــي االكل، وفي 
احلفالت  مثــل  الوجبــات  كل 
وموائــد املأمت واالعراس وســار 
وجبات  الــى  الكبير  التغييــر 

ونوعيــة الطعــام حتــى في 
رمضــان اذ اصبــح لرمضــان 
ووجبات  الطعــام  من  كرنفال 
تبــدأ من وقــت االفطار وحتى 
الســحور، بوجبــات تســمى 
»اوبن بوفيــه« وجبة مفتوحة 
بوجبات  االكل  على  ما تشجع 
اكثر من الشبع و بأطعمة فيها 
واالنزميات  الدهــون  من  الكثير 
والتوابــل ودهــون ثالثية وغير 
مشبعة ما تؤدي الى زيادة الوزن 
والســمنة وزيادة الكولسترول 

وانسداد شــريان القلب وشلل 
االطراف.

عادة االراجيل صباحا
وتابــع: ومــن خــالل الفحص 
الســريري للمرضــى وجدنا ان 
بأمراض  مصاب  منهم  الكثير 
عادة  جراء  الصدر  حساســية 
الشباب  بني  انتشــرت  جديدة 
»تدخني  وهي  الصبيــة  وحتى 
فــي  جندهــا  اذ  النارجيلــة« 
كل املطاعــم واماكن شــرب 
زيادة  وهناك  والقهوة  الشــاي 
كبيرة فــي تدخني الســجائر 
لرخــص اســعارها  ولم نكن 
جند »النارجيلــة« في املطاعم 
صباحــا ولــم تكــن واحــدة 
مــن عــادات وتقاليــد اجملتمع 
اســتغرابي  يثير  وما  العراقي. 
لكن  الرياضــة  قاعــات  كثرة 
كثرتها ســبب ضررا للكثيرين 
الذين يذهبــون اليها بحثا عن 
عضالت وهمية وليس من اجل 
الرياضة ألنها تدار من قبل جتار 
وليســوا رياضيــني، ومن خالل 
خاطئ  بشكل  البروتينات  اخد 
واتباع نظام خاطئ ما ســبب 
القلب والفشــل  امراض عجز 

الكلوي.

رسالتي لكل االعمار
اخيرا قال: لذا رسالتي للجميع 
ولــكل االعمــار االبتعــاد عن 
الدهــون والوجبــات الزائــدة 
وليس  الرياضة  واتباع  والسهر 
من  للقاعات  الذهاب  الضروري 
املشي  رياضة  تكون  ان  املمكن 

تعوض عن ذلك.

مختصون يدعون لوقف العادات والتقاليد
 الجديدة الطارئة على المجتمع

د. علي فرحان الربيعي

د. الربيعي مستغربًا: شباب مصابون بأمراض القلب وانسداد الشرايين 

متابعة ـ الصباح الجديد:
ككانيندين  فــرح  اســتقلت 
ســيارة أجــرة فــي بريطانيا، 
املستشــفى  إلى  متوجهــة 
من أجل إجــراء فحص روتيني 

لكونها حامال.
وأفــادت صحيفــة »الصــن« 
باغت  اخملاض  بــأن  البريطانية 
فرح، البالغة من العمر 26 عاما، 
وهي على منت »التاكسي« في 
باكينغهامشــير،  مقاطعــة 
وســط بريطانيا. وبــدأ اخملاض 
بعــد خمــس دقائق فقـــط 

من ركوبهـــا سيارة األجـــرة 
 20 مسافتهـا  رحلـــة  فـــي 

كيلومتـرا.
ووضعــت فــرح مولــودة في 
نايا،  »التاكســي«، وســمتها 
أبلغ  وكان سائق الســيارة قد 
هاتفيا  املستشــفى  طاقــم 
تطلب  التــي  الوضع  بحالــة 

استجابة سريعة.
وبعــد أيام، تلقت فــرح فاتورة 
دوالرات،   103 تعــادل  بقيمــة 
عن  املسؤولة  الشــركة  قالت 
ســيارة األجرة إنهــا تكاليف 

عملية  من  الســيارة  تنظيف 
دوالرا   34 إلى  باإلضافة  الوالدة، 

أجرة النقل.
وقالــت األم، لطفــل يبلغ من 
ويدعــى  شــهرا   15 العمــر 
»كايرو«، إنها تقر بأنها أحدثت 
حالــة من البلبلــة، لكن »من 

الصفاقة أن يتم تغرميي«.
وأضافــت: »لقد كانت أســرع 
عمليــة وضع علــى اإلطالق«، 
مشيرة إلى أن »كيس املاء )ماء 
اجلنني( انفجر بعد 5 دقائق من 

انطالق الرحلة«.

ولفتت إلى أن الســائق اقترح 
جانب  علــى  التوقف  عليهــا 
الطريــق، لكنهــا أصرت على 
مواصلــة الرحلــة معتقــدة 
أنهــا ســتضع مولودهــا في 

املستشفى.
ابنتها  ولفــت األم البريطانية 
وعندما  الســوداء،  بســترتها 
املستشــفى،  إلــى  وصلــت 
الالتــي  القابــالت  أصيبــت 
ينتظرنها بصدمة من املشهد.
واعتبــرت أن مــا قامــت بــه 

الشركة أمر مجحف بحقها.

وضعت مولودها في »التاكسي« لتفاجأ بغرامة

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الســلطات التركيــة 
متكنها من إحباط تهريب 1100 
نحلة، بحــوزة رجل من جورجيا 

على أحد منافذ احلدود.
الرجل  أن  اإلعالم  وسائل  وأفادت 
تسبب في حالة من القلق أثناء 
مروره باألمــن، وعلى الرغم من 
أن لديه األوراق املناســبة لعبور 
تنبيه ســلطات  مت  احلدود، فقد 
»حتركاته  خــالل  مــن  اجلمارك 

املشبوهة«.

وقد أُمر املشتبه به برفع سترته، 
وكشــف النقاب عن 110 علبة 
من هذه احلشــرات مثبتة على 
جســده واحتوت كل علبة على 
نحالت  وتســعة  نحــل  ملكة 

عامالت.
تركيا  العامة في  النيابة  وقالت 
الهويــة  اجملهــول  الرجــل  أن« 
مواطــن جورجي يتــراوح عمره 
بني 45 و55 عاًما«، والحقا جاءت 
إدارة مختصة بتهرب احلشــرات 

وتعاملت مع النحل املهرب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
امس  الفاتيكان،  مــن  وفد  وصل 
األربعــاء، إلى محافظــة ذي قار، 
ألداء مناســك احلج في مدينة أور 

األثرية جنوب غربي احملافظة.
وذكر ممثــل األقليات في احملافظة، 
ماهر طوبيــة، في تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديــد ، أن »زيارة وفد 
مؤمتر  إطار  فــي  تأتي  الفاتيكان، 
حوار األديان السنوي، الذي انطلق 

بعد زيارة البابا عام 2021«.

وأضــاف طوبيــة، أن »مؤمتر هذا 
العام انطلــق الثالثاء بالعاصمة 
بغــداد واختتم اليــوم )االربعاء( 

اعماله في مدينة أور األثرية«.
أن  إلى  احمللــي،  املســؤول  ولفت 
»الوفــد الذي يزور ذي قــار حالياً 
يضم ســفراء دول عدة، وأعضاء 
في  الفاتيــكان  حكومــة  مــن 
إيطاليا، إلقامة قداس زيارة مدينة 
أور األثرية، باعتبارها موطن األديان 

كافة«.

أربيل ـ الصباح الجديد:
 ، أربيل  أعلنت شــرطة محافظة 
امس األربعاء، القبــض على )د.غ( 
بتهمة قتل زوجهــا املدعو )احمد 
جواد( وحــرق جثته داخــل حمام 

بيته.
وقال املقدم هوكــر عزيز، املتحدث 
تصريح  في  أربيل  شــرطة  باسم 
إن«  اجلديــد،  الصبــاح  تابعتــه 
أن  أظهــرت  الشــرطة  حتقيقات 
 43 البالغ مــن العمر  اجملني عليه 
عامــا، ويعمل موظفا لــدى وزارة 

الثقافة، قد مت قتله بآلة حادة قبل 
إحراق جثته.

وأفــاد عزيز بأن اجملني عليه كان قد 
)دغ( قبل ســبع سنوات  تزوج من 
وأجنب منها طفلني، وكانا يسكنان 
أربيل، وقد استفحلت  بأحد أحياء 
دفع  مما  مؤخرا،  بينهما  املشــاكل 
بالزوجة إلى قتل زوجها بحســب 
ما اعترفت به خالل التحقيق بعد 

القبض عليها من قبل الشرطة.
وأشــار املقدم عزيز إلى أن املتهمة 
كانت قــد ابلغت الشــرطة قبل 

يومــني بأن زوجها مــات حرقا في 
حمام بيته، بينما كانت هي خارج 

البيت مع طفليها.
غير أن حتقيقات الشرطة و حتليالت 
اجملني  وفاة  أظهرت  العدلي  الطب 
إثر تعرضه آللــة حادة على  عليه 
راســه قبل إحراق جثتــه مما دعا 
الشــرطة إلى القبض على زوجته 

التي أقرت بارتكابها اجلرمية.
وأكدت الزوجــة أنها قتلت زوجها 
مبطرقة كبيرة هوت بها على راسه 

أثناء النوم مرات عدة.

وأضافت : سحبت جثته إلى احلمام 
وســكبت عليها مادة الكيروسني 
»املازوت« وتركتهــا حتترق متاما.ثم 
غادرت املنزل مع طفليها، وتوجهت 
إلى الســوق. وبعد ساعات، عادت 
البيت وصارت تصرخ في احلي  إلى 

زاعمة أن زوجها احترق في احلمام.
وأوضح املتحدث باســم شــرطة 
أربيل ان أورق املتهمة ستحال بعد 
اســتكمال التحقيقات القانونية 
بتهمة  القضــاء حملاكمتهــا  إلى 

القتل العمد.

 إحباط محاولة تهريب 1100 نحلة خبئت بطريقة غريبة

 وفد الفاتيكان يحط في ذي قار ألداء مناسك الحج

جريمة تهز البالد.. امرأة تحرق زوجها أثناء نومه
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12330
التاريخ: 2022/11/2

إعالن مناقصة رقم )100( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تنفيذ خط دفع لتحويل مياه الصرف الصحي حملطة معاجلة 
العمارة/ البتيرة الى البزل املؤدي الى منخفض الدمية/ غرب العمارة( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ 
تنمية االقاليم( التبوبيب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )12،055،150،000( اثنى عشــر مليار وخمســة وخمسون مليون ومائة 

وخمسون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )360( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي الى 
العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على 

مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في الوثيقة القياسية، على 
ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واســم ورقم املناقصة 

مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )120،552،000( )مائة وعشــرون مليون وخمسمائة واثنان وخمسون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان 
)صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ 

غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى قسم العقود احلكومية 

لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )1،000,000( )مليون دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )األربعاء ( املصــادف )2022/11/16( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( املصادف 
)2022/11/17( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح 
عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما 

من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/10( 

ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة 
عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء 

مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12337
التاريخ: 2022/11/2

إعالن مناقصة رقم )107( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )بناء مدرســة ثانوية 18 صف مع 
التأثيث في قضاء اجملر الكبير/ قرية القادســية( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لســنة 
2022/ تنمية االقاليــم( التبوبيب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،575،810،000( مليار وخمســمائة 

وخمسة وسبعون مليون وثمامنائة وعشرة االف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )360( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
التأمينات األولية البالغة )15،759،000( )خمسة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى 
شــكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنــك املركزي العراقي( او صك مصدق او 

سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 
قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )300,000( )ثالثمائة 

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/17( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم 
)االحد( املصادف )2022/11/20( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( 

املصادف )2022/11/13( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12333
التاريخ: 2022/11/2

إعالن مناقصة رقم )103( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )جتهيز ونصب وتشــغيل مجمع ماء سعة 200م3/ س في 
ناحية علي الشرقي مع اخلط الناقل والشبكة لقرى )املدلول والزيادات( ومد شبكة ماء بطول 1500 م الى قرية السالم مع شبكة قرية العدالة بطول 
3500 م وتأهيل مجمع ســعة 200 م3/ س في مركز الناحية( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية 
االقاليم( التبوبيب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،428،150،000( مليار واربعمائة وثمانية وعشرون مليون ومائة وخمسون الف 

دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )240( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي الى 
العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على 

مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في الوثيقة القياسية، على 
ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واســم ورقم املناقصة 

مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينــات األولية البالغة )14،282،000( )اربعة عشــر مليون ومائتان واثنان وثمانون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شــكل خطاب ضمان )صادر 
مــن احــد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق 

املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى قسم العقود احلكومية 

لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( املصــادف )2022/11/16( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( املصادف 
)2022/11/17( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح 
عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما 

من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( املصادف )2022/11/13( ويكون 

املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة 
عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء 

مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12335
التاريخ: 2022/11/2

إعالن مناقصة رقم )105( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل مجمع ماء الشــرموخية سعة 
100 م3/س وتأهيل مجمع ماء اخلورة االولى والثانية سعة 100 م3/ س عدد/2 وتأهيل مجمع ماء املدحلب سعة 100 م3/س/ ناحية 
السالم( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( التبوبيب )13-4-1-54-
18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )959،500،000( تســعمائة وتسعة وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي الغيرها، 

ومبدة تنفيذ أمدها )210( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصــاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( 

وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصــوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقــدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقــدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )9،595،000( )تسعة مليون وخمسمائة وتسعون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان 
)صــادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة 

)118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا الى 
قســم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )200,000( )مائتان الف 

دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/17( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )االحد( 
املصادف )2022/11/20( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق 
املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( املصادف 

)2022/11/13( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشــغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط 
املناقصــة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة1. سيولة نقدية مببلغ )30،016،787،500( دينار عراقي1. مهندس )مدني( / عدد )1(
 القياسية

2. فني )مساحة( / عدد )1(

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل 
املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن )7،233،090،000( دينار 

عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة
3. معدل االيراد السنوي مببلغ )12،222،582،639( محسوبا من الدفعات 
الكلية املستلمة عن االعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة 

وملدة ال تقل عن )سنتني( وال تزيد عن )10( سنوات من تاريخ غلق املناقصة 
3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة مع مراعات عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسله

)الثالثة/ انشائية/ ميكانيكية( وإجازة ممارسة 
مهنة. 

4.احلسابات اخلتامية : تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني 
القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجوز تقدمي احلسابات 

اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014 ويجب ان تكون 
معدالتها رابحة.

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / او مهندس )مساحة(/ 
1. سيولة نقدية مببلغ )142،815،000( دينار عدد )1(

عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة2. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. فني )كهرباء( / عدد )1(
يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة التتجاوز 
)10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )428،445،000( دينار عراقي، 
وتقدم االعمال االخرى الغراض املفاضلة في 

حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة 
)الثامنة/ انشائية/ ميكانيك( وإجازة ممارسة 

مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / او مهندس 
1. سيولة نقدية مببلغ )95،950،000( دينار )مساحة(/ عدد )1(

عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة2. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. فني )كهرباء( / عدد )1(

يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة التتجاوز )10( سنوات قبل املوعد 
النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل 

عن )287،850،000( دينار عراقي، وتقدم 
االعمال االخرى الغراض املفاضلة في حالة 

التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )التاسعة/ ميكانيك( وإجازة 

ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ )118،185،750( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 3. مالحظ )فني( / عدد )1(
الدرجة )السابعة/ انشائية( وإجازة ممارسة 

مهنة. 
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نادي النجدة يحدد موعد 
انتخاباته الجديدة

غدا.. ثالث مباريات في 
الجولة الثالثة لممتاز اليد

نتائج مباريات الجولة 
األولى لدوري الصاالت 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت الهيئة األدارية لنــادي النجدة الرياضي  
الساعة احلادية عشــر من صباح يوم السبت 
املصادف الثالث من كانون األول املقبل، موعدا 
ألجراء انتخاباته وذلك على قاعة النادي والكائن 

في منطقة البنوك بالعاصمة احلبيبة بغداد.
وقال عضــو الهيئة األدارية للنادي ماهر كاظم 
: ان أدارة النادي فتحت اجملال امام جميع ابنائها 
ومتثيلها خالل  بالترشــيح  الراغبني  الرياضيني 
الــدورة األنتخابيــة املقبلة، مبينــا ان : األدارة 
احلالية حققــت أجنازات كبيــرة وفي مختلف 
األلعاب وذلك وفق استراتيجية وتخطيط وضع 

وفق خطة مدروسة من قبل اخملتصني.
وختم كاظم حديثه بالقول: أدارة النادي عازمة 
علــى حتقيق حلم العودة الــى األضواء مجددا 
بالنسبة لفريقها الكروي، وعلى الهيئة اإلدارية 
اجلديــدة املنتظرة مواصلة العمــل والنهوض 

بواقع النادي مهما كانت األسماء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفتتــح يوم غد اجلمعة املوافق 3 تشــرين الثاني 
اجلاري مباريات اجلولــة الثالثة من املرحلة األولى 
لدوري كرة اليــد املمتاز بإقامة 3 مباريات، ويلعب 
الشــرطة ونفــط ميســان في قاعة املدرســة 
التخصصية ببغداد ويتقابل احلشــد الشــعبي 
واجليش في قاعة النشــاط الرياضي في الكرخ، 

ويلتقي ديالى والكوت في قاعة نادي ديالى.
وتقام السبت 4 مباريات، الناصرية يضيف الفتوة 
في قاعة الشــهيد حيدر، واجليش يقابل اخلليج 
العربي في قاعة اجليــش، ويضيف الكوفة فريق 
التعاون العربي فــي قاعة الكوفة.. وحصل فريق 
الكرخ على انتظار في هذه اجلولة، علما ان جميع 

املباريات تقام في الساعة 2 ظهرا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقيمت، اليوم الثالثاء، ســبُع ُمبارياٍت في افتتاِح 
اجلولِة األولى من ُمنافســاِت الدوري املُمتازِ لُكرِة 
الصــاالت للَموســم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، وجاءت نتائُج 
الفرق املُتبارية اليوم كما يلي: أسفرت مباراُة فريق 
اجلنوب ونظيره الشرقية عن فوزِ األخير بخمسِة 
أهداٍف من دون مقابل. كمــا انتهت ُمباراُة نفط 
البصرة وضيفه احلشــد الشــعبّي بفــوزِ األول 
بسبعِة أهداٍف مقابل هدٍف واحٍد، في املُباراة التي 

جمعت الفريقني في قاعِة نفط البصرة. 
وفــي ُمباراٍة أخــرى، حقَق فريُق الشــرطة الفوزَ 
على نظيره آلياِت الشــرطة بثالثِة أهداٍف مقابل 
هدفني، في املُباراة التي جرت في قاعِة الَشــباب. 
وفــي اللقاِء الرابع، تقاســَم فريقــا املرور ونفط 
الوســط نقاط املَباراة التي جمعتهما في قاعِة 
الســيدية، وانتهت على وقِع التعــادل اإليجابي 

بنتيجة )4 – 4(.
وتغلَب فريُق مصافي الوسط على نظيره الظفر 
بأربعــِة أهــداٍف مقابل هدفني في املُبــاراِة التي 
احتضنتها قاعُة الشباب.أما فريُق بلدية البصرة 
فقد اســتطاَع حتقيَق الفوز على فريِق الَشــباِب 
البصــرّي بهدٍف مــن دون رّد، فــي املُواجهِة التي 
جمعتهمــا في قاعِة املعهــد الفنّي.من جهته، 
حقَق فريُق غاز اجلنوب فوزاً ُمســتحقاً على فريِق 
اجليش، بعد أن تغلَب عليه بســتِة أهداٍف مقابل 

هدٍف واحد.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد راضي شنيشــل، املدير الفني 
للمنتخــب العراقــي، أن خــوض 
مباريــات وديــة مــع املكســيك 
واإلكوادور وكوســتاريكا وفنزويال، 
ســتعود بالفائدة الفنية الكبيرة 
على أسود الرافدين.. ومن املقرر أن 
يخوض أســود الرافدين أول مباراة 
ودية ضمن معسكر املنتخب، أمام 
نظيره املكســيكي يوم 9 الشهر 

اجلاري.
وواصل شنيشــل، في تصريحات 
على هامش أول مــران للمنتخب 
العراقــي حتضيــرا ملباراتــه أمام 
هــذه  »مواجهــة  املكســيك: 
املنتخبات الكبيرة، تســاعد على 
االرتقاء باملستوى العام للمنتخب 

العراقي خالل الفترة املقبلة«.
وزاد: »بهــذا املباريــات خرجنا من 
دائرة اللعب مع منتخبات املنطقة، 
وهي  جديدة،  مبــدارس  لالحتكاك 
خطــوة إيجابيــة من قبــل احتاد 
»مت  شنيشــل:  الكرة«.وأوضــح 
اســتدعاء أفضل الالعبني احملليني، 
ونحتــاج إلــى إبــراز املواهب في 
مثل هــذة املباريات قوية، ونطمح 
للظهور بشــكل مميز في املباريات 
ال4، وحتقيق نتائــج إيجابية أمام 

منتخبات عاملية«.
مــن جانبه، أوضــح محمد عماد، 

املنســق االعالمي ملنتخب العراق، 
6 من احملترفني عن  أســباب غياب 
املباريات الودية املقبلة.. قائال: »لم 
يحصل زيــدان إقبال على موافقة 
يونايتد  مانشســتر  ناديــه  مــن 
لاللتحاق مبباريات العراق خارج أيام 
)فيفا(، وهناك محاوالت الستدعاء 

كوســتاريكا«. ملبــاراة  الالعــب 
وافــاد بــأن: »مهند جعــاز العب 
هاماربــي أبلغنا بأنه ســيخوض 
عمليــة جراحية، بســبب إصابة 
ســابقة، وبانتظار خطاب رسمي 
مــن ناديه الســويدي، وأيضا نادي 
سلوفاتسكو التشيكي رفض ترك 

ميرخاس دوسكي«.
»الصفاقسي  أن:  إلى  عماد  وأشار 
التونسي رفض إرسال حسني علي 
بسبب التزامه مبباريات التصفيات 
علي  التحــاق  وتعذر  اإلفريقيــة، 
احلمادي بســبب تفريغ الالعب من 
نادي ويكمــب لفترة ضيقة،  قبل 

وهي غير كافية بحسب رأي املدرب 
»كيفن  شنيشل«.واختتم:  راضي 
يعقوب يحتاج للسفر إلى السويد 
إلكمال إجراءات احلصول على جواز 

السفر في السفارة العراقية«.
وأجرى منتخب العــراق اول وحدة 
تدريبيــة له في ملعب الشــعب 

الدولي حتت اشــراف املدرب راضي 
شنيشــل اســتعدادا خلوض اربع 
مواجهــات دوليــة وديــة علــى 

مستوى عال .
وذكر االحتــاد العراقي لكرة القدم 
في بيان ان الالعبني الذين شاركوا 
فــي تدريبــات اليوم، هــم: جالل 
حســن  مهدي،  دولفان  حســن، 
أحمد عبد  أحمد شــاكر،  أحمد، 
احلســني، عالء عباس، حسن عبد 
قاســم، حســني  الكرمي، محمد 
جبار، إبراهيم بايش، حمزة عدنان، 
أمجــد عطوان، أمين حســني، زيد 
ياسني، علي فائز، شهاب رزاق، كرار 
عامــر، أحمد زيــرو، أحمد يحيى، 
جاســم..  وســجاد  يونس  مناف 
وعلــى صعيٍد متصٍل، ســيتعذرُ 
التونسي  على العِب الصفاقسي 
حسني علي االلتحاق مع املُنتخِب 
العراقي بعد تَغييرِ أجندِة ُمبارياِت 
النــادي التي تتزامُن مــع ُمبارياِت 

املُنتخِب العراقي.
إلــى ذلك، وصلــت بعثة منتخب 
لإلقامة  إســبانيا  إلى  املكسيك، 
في معسكرها اإلعدادي استعداداً 
للمونديال وخوض مباراة ودية مع 
منتخــب العراق في التاســع من 
املنتخب  احلالي.وسيلتقي  الشهر 
في  العراق  منتخب  املكســيكي 
مدينة جيرونا اإلســبانية وديا في 
مباراة يقودها طاقم حتكيم دولي 

إسباني.

غيابات بالجملة في صفوف العراق أمام المكسيك
إسبانيا تضيف اللقاء الودي يوم 9 الجاري

جانب من تدريبات املنتخب الوطني أول أمس

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

اكتفــى نادي برشــلونة ببلوغ امللحق 
األوروبي  الدوري  إلى ثمن نهائي  املؤهل 
بعد أن حقــق فوزًا معنويًــا 4-2 على 
أول  بلزن مســاء  فيكتوريا  مضيفــه 
أمس فــي اجلولة السادســة األخيرة 
من دوري أبطال أوروبا.. وخرج برشلونة 
من احلســابات في اجلولة املاضية بعد 
خســارة مذلة على أرضــه أمام بايرن 
توريس  فيران  املهاجم  صفر3-.وسجل 
)44 و54( وماركوس ألونســو  ثنائيــة 
(6( وبابلو توري )75( أهداف برشــلونة، 
وتوماس تشــوري )51 مــن ركلة جزاء 

و63( هدفي أصحاب االرض.
من جانبه، أحلــق ليفربول هزمية قاتلة 
بضيفــه نابولــي، بنتيجــة )2-0( في 
املباراة التــي جمعتهمامبلعب أنفيلد، 
فــي إطار لقــاءات اجلولة السادســة 
محمد  ســجل  للبطولة..  واألخيــرة 

 ،85 صالح الهدف األول فــي الدقيقة 
وداروين نونيــز بالدقيقة 90+8، ليلحق 
الريــدز الهزميــة األولــى بنابولي في 
5 انتصارات  مرحلــة اجملموعات بعــد 

متتالية للفريق اإليطالي.
الهــدف، يحتل صــالح صدارة  وبهذا 
أوروبا هذا  أبطــال  ترتيب هدافي دوري 
املوسم، برصيد 7 أهداف.. ووفقا ملا ذكره 
حساب دوري أبطال أوروبا على »تويتر«، 
فقد عادل صالح الرقم القياسي لعدد 
واحد في  التي سجلها العب  األهداف 
تاريخ مشــاركات ليفربول باملسابقات 
األوروبية، واملسجل باسم قائد ليفربول 
هدفا(.  41( جيرارد  ستيفن  األسطوري 
كما أنها املرة األولى التي يسجل فيها 
صالح أهدافا في 5 مباريات متتالية مع 

ليفربول في دوري األبطال
بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 15 
نقطة ويتأهــل كثاني اجملموعة األولى 
بعدما تساوى مع املتصدر نابولي الذي 
جتمد رصيده عند 15 نقطة أيضا، لكنه 

تفوق علــى الريدز في ســلم الترتيب 
بفارق األهداف واملواجهات املباشرة.

وحجــز توتنهام هوتســبير اإلجنليزي 

مقعده في دور ال16 مــن دوري أبطال 
أوروبا، بعد عودتــه بانتصار ثمني أمام 
مضيفه مارســيليا الفرنسي بنتيجة 

(2-1(، في املباراة التي احتضنها ملعب 
األخيرة  اجلولة  لقاءات  ضمن  فيلودروم 

من دور اجملموعات.

وافتتــح مارســيليا التســجيل عبر 
شانســيل مبيمبا فــي الدقيقة )45 
+ 2(، وعــدل توتنهــام النتيجــة في 
الدقيقة )54( عبــر لينجليت، قبل أن 
الثاني  الهدف  هويبرج  إمييل  يســجل 
في الدقيقة *90 + 5(.. وبتلك النتيجة 
رفع توتنهام رصيده إلى 11 نقطة في 
بينما جتمد  الرابعــة،  اجملموعة  صدارة 
رصيد مارســيليا عند 6 نقاط ليتذيل 

الترتيب.
وانتزع نادي باير ليفركوزن األملاني املركز 
الثالــث املؤهــل إلى الــدوري األوروبي 
بتعادلــه الســلبي مع كلــوب بروج 
البلجيكي الذي فشل في احلفاظ على 
صدارة اجملموعة الثانية من دوري أبطال 
أوروبا.. وســاهمت خســارة أتليتيكو 
مدريد اإلســباني أمام بورتو البرتغالي 
(1-2( في انتزاع ليفركوزن املركز الثالث 
مــن الفريق اإلســباني بفضــل فارق 
املواجهتني املباشــرتني بــني الفريقني 
بعد أن حصداً 5 نقاط، ليواصل الفريق 

األملاني مشواره القاري في »يوروبا ليغ« 
حيث يخوض امللحق املؤهل للدور ثمن 

النهائي.
ومتكــن آينتراخــت فرانكفــورت، من 
الوصــول إلى ثمن نهائــي دوري أبطال 
أوروبــا، فــي اجلولــة اخلتاميــة لدور 
اجملموعات.. حامل لقب الدوري األوروبي 
جنح في قلــب تأخره بهــدف إلى فوز 
ليتأهل   ،)1-2( على سبورتنج لشبونة 
الرابعة.. وبحســب  ثانيا من اجملموعة 
شــبكة »أوبتــا« لإلحصائيــات، فإن 
فرانكفورت ســار على خطى ليســتر 
بالتشامبيونز  األول  سيتي في ظهوره 
ليج.. وأشــارت إلى جنــاح فرانكفورت 
في  حصــد 10 نقاط بأول مشــاركة 
بالبطولة، وهو أعلــى رقم وصل إليه 
فريق في ظهوره األول بآخر 6 سنوات.. 
وســبق للثعالب حصد 13 نقطة في 
ظهورهم األول بدوري األبطال مبوســم 
2016-2017، الذي تلى تتويجهم بلقب 

الدوري اإلجنليزي.

برشلونة يوّدع دوري األبطال بفوز معنوي على فيكتوريا بلزن
صالح يعادل رقم جيرارد األسطوري مع ليفربول

صالح يسجل هدف السبق لليفربول

11:00 مساًء
8:45 مساًء

مفكرة اليوم

أرسنال ـ زيوريخ 
سوسييداد ـ مان يونايتد

الدوري األوروبي

متابعة ـ الصباح الجديد:
وصل وزيــر الشــباب والرياضة 
احمــد املبرقــع برفقــة املالك 
محافظة  الــى  للوزارة  املتقدم 
البصــرة في اول زيارة رســمية 
له بعد تســنمه منصــب وزير 
الشباب والرياضة ، وتاتي الزيارة 
ضمــن برنامــج معــد لتفقد 
املنشــات الرياضية في البصرة 
واالطــالع ميدانيــا عــن اخــر 
بخليجي  اخلاصة  التحضيــرات 

 .25
وعبــر املبرقع عــن ارتياحه من 

متميزة  بصــورة  العمل  ســير 
وبصورة  املنشــات  جميــع  في 
خاصــة ملعب املينــاء االوملبي 
ســعة 30 الــف متفــرج الذي 
باشــراف  فيه  العمل  يســتمر 
دائــرة املهندس املقيــم وبوتيرة 
وجبتني  وبواقع  متصاعدة  عمل 
صباحية ومســائية لغرض اجناز 
التوقيتات احملددة  املشروع ضمن 
مــن قبــل الشــركة اخملتصة ، 
املقيم  املهندس  لتقريــر  ووفقا 
فــان اعمال االنهــاءات اخملتلفة 
الصبــغ , تركيــب القواطــع , 

املقرنص   , اللوكــرات  تركيــب 
االتصاالت  منظومــات  واعمال 
والصوتيات وتشــغيل شاشات 
امللعــب الرئيســي فضــال عن 
ربط شــبكات اجملــاري واالمطار 
اخلارجيــة  واعمــال زراعــة في 
تركيــب  و  اخلارجيــة  احلدائــق 
األبنية  فــي  اللولبية  األبــواب 
اخلدميــة  وابنية التذاكر و صب 
بناية االعالم  ارضيات كراج قرب 
تركيــب انارة امللعب الرئيســي 
لســاحة امللعــب و اعمال دفن 

وحدل مضمار امللعب الرئيسي.

 حسين الشمري 
بــارك االمــني العــام للجنــة 
الباراملبيــة مجلي عــودة االجناز 
الرائــع الــذي حققــه منتخب 
رفع االثقال فــي بطولة افريقيا 
الدوليــة التــي اختتمــت قبل 
ثالثة ايام ، وقــال عودة حقيقة 
ان مــا حقفه احتــاد رفع االثقال 
الباراملبي يعــد انحازا رائعا بعد 
18وســاما  ابطالنا   ان حصدوا 
وفضية  ذهبية  13منهــا  ملونا 
واحــدة واربعة برونزيــة اضافة 
لتاهيل ستة رباعني الى باراملبياد 
فرنســا مع حتقبق اكثر من رقم 
اســيوي جديد وبالتاكيد ان هذا 
العامرة  احلصيلــة  وهذه  االجناز 
من االوسمة امللونة تؤكد حسن 
سياســة اللجنــة الباراملبيــة 
التدريبية  مناهجنــا  وصحــة 
الذي  التنفيذي  املكتــب  بقيادة 
الدكتور عقيل حميد  يتراســه 

واخوته في املكتب التنفيذي.
واشــار االمــني العام الــى اننا 
نســعى ان تكون هــذه النتائج 
احتاداتنا  جميــع  على  االيجابية 
اخلارجية  االســتحقاقات  فــي 
وهــذا ما نعمل عليــه من اجل 

رياضيينا  مــن  عدد  اكبر  تاهيل 
ورياضياتنا الــى باراملبياد باريس 
للعام بعد املقبــل كوننا نعمل 
بكل قوة علــى ان تكون رياضة 
الباراملبيــة فــي احســن حال 
لعكس صورة مشرفة ومشرقة 

عن واقع رياضة الباراملبية.
وانهــى االمــني العــام مجلي 
نحن  بالقــول  حديثــه  عــودة 
كمكتب تنفيــذي نثني ونبارك 
الحتاد رفع االثقــال  هذا اإلنحاز 

املميــز ونامل ونتطلــع ان حتذو 
بقية احتاداتنــا نفس اخلطى في 
حصد اوســمة الفوز  التي تليق 
برياضيينــا االبطــال كي نؤكد 
على  نســير  واننا  صحة عملنا 
الطريــق الصحيح للوصول الى 
البطـوالت  فـي  االفضـل  االجناز 
املقبلـــة السيمـا فـي بطولـة 
االسيـــاد املقبلـــة بالصـــني 
العـــان املقبـــل  وباراملبـــياد 

فرنسـا لعـام 2024.

إعالم اللجنة األولمبية
العامــة  اجلمعيــة  إنعقــدت 
في  اآلســيوي  األوملبي  للمجلس 
العاصمة البحرينية املنامة خالل 
يومــي الثالثني واحلــادي والثالثني 
من شهر تشــرين األول املنصرم.
عضوة  ملكتبنــا  ذلــك  أعلنــت 
األوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب 
جلنة  رئيســة  العراقية  الوطنية 
الدكتورة  اجلنســني  بني  املساواة 
واألمني  إنها  مبينــة  بيداء كيالن 
الســيد  األوملبية  للجنــة  العام 
العراق في  هيثم عبداحلميد مثال 
االجتماع الذي كرســت جلساته 
لبحــث وإقرار جلنة املســاواة بني 
اجلنسني، وتفعيل ذلك في اللجان 

األوملبية الوطنية االعضاء.
وبينــت كيالن إن عضــوة املكتب 
التنفيــذي للمجلــس األوملبــي 
اآلســيوي، رئيســة جلنة املساوة 
فيه الشــيخة حيــاة عبدالعزيز 
آل خليفــة قدمــت رؤية معمقة 
حول املســاواة بني اجلنســني في 
احلركــة األوملبيــة مؤكــدة على 
ضرورة إشــراك املرأة في املناصب 
القياديــة األوملبية وزيادة نســبة 

تلك املشاركة الى 50%.
وقالــت كيــالن ان الشــيخة آل 
خليفــة دعــت الى تفعيــل دور 

املــرأة الرياضــي فــي اجلوانــب 
والتحكيمية  التدريبيــة  الفنية 
واالدارية الفتًة الى ضرورة ســعي 
الى  الوطنية  األوملبيــة  اللجــان 
جمــع البيانات وحتديــث النظم 
والتشــريعات التي من شأنها ان 
تكفل املشاركة النسوية الفاعلة 
في جميع املفاصــل األوملبية وان 
تضطلــع النســوة العامالت في 
اجملال األوملبي الــى توثيق بياناتها 
األوملبي.ومضت  ومنجزها  وإدائها 
كيــالن للقــول ان الشــيخة آل 
خليفــة أكدت علــى تقدمي مناذج 
أوملبية نســوية جنحت في حتقيق 

منجزهــا األوملبي لتكــون مبثابة 
مصدر إلهــام وإقتــداء للفتيات 
الناشــئات  والالعبات  الصغيرات 
مبينــة ان وجود العنصر الرجولي 
الداعم واملؤمن باملساوة سيشكل 

إضافة جململ الهدف املنشود.
وختمت كيالن حديثها مؤكدة ان 
إجتماع اجمللس األوملبي اآلســيوي 
توجهات  مــع  جــاء منســجماً 
اللجنــة األوملبية الدولية ودعوات 
بهــذا  املتحــدة  األمم  مجلــس 
الصدد الســاعي القحام النساء 
االنسانية  البرامج  في  الكفوءات 

ومنهج احلوكمة العصرية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
منذ سنة، ميارس املوهوب مصطفى 
املفضلة  رياضته  موســى  محمود 
رفــع االثقال فــي املركــز الوطني 
لرعاية املوهبــة الرياضية في وزارة 
ويتدرب حتت  والرياضــة،  الشــباب 
اشــراف والده بطل االثقال السابق 

محمود موسى هادي.
مصطفى مواليد بغداد 2015 يهوى 
رياضة رفع االثقــال ويأمل ان يلعب 
لفريق نادي امانــة بغداد، واملوهوب 
متأثــرا بألق اســرته الوهــاج في 
هــذه اللعبة، فجــده خبير اللعبة 
الذي  السابق موسى هادي  وبطلها 
ميلك تاريخا مشرفا في رياضة قهر 

اتــى دور املدرب محمود  احلديد، ثم 
ليمضي في مســيرة والده.. وسبق 
حملمود ان رعى ولده عبد اهلل مواليد 
2004 ســبق له ان ترعرع في مركز 

املوهبة قبل ان ينتقل إلى األندية.
حتقيق  إلــى  مصطفــى  يطمــح 
املهرجانــات  فــي  النجاحــات 
والبطــوالت التي سيشــارك فيها 
باملدة املقبلة، وان يكون احد ابطال 
ويقدم  املســتقبل،  فــي  اللعبــة 
الشكر إلى مدير مركز املوهبة برفع 
االثقال، علي عيدي، وجميع املدربني 
راضي  احمد  يونــس  فيه  العاملني 
وعمار يســر ووالده مدربه محمود 

موسى.

ملعب الميناء االولمبي يقترب من انهاء 
اعمال التشطيب استعدادا لخليجي 25 

امين عام البارالمبية يبارك ويثني على 
انجاز االثقال في البطولة االفريـقية

عبدالحميد و كيالن يمثالن العراق في 
إجتماع المجلس األولمبي اآلسيوي 

مصطفى محمود.. طاقة واعدة في رفع االثقال

حضور الوفد العراقي في االجتماع

امني عام اللجنة الباراملبية يحتفي بالبطل رسول كاظم

مصطفى محمود موسى



بغداد ـ سمير خليل:
اطرت  مشــروع مهم وخطوة كبيرة 
املشــهد املســرحي وزينت مهرجان 
بغداد الدولي للمســرح الذي اختتم 
مؤخرا، تلك هي ورشــة تبادل اخلبرات 
التي تتوهج للســنة الثانية من رحم 
هــذا املهرجان، ومتيــزت بانها ضمت 
عددا مــن فتيات املســرح في العراق 
والدول العربيــة وايران تلقني تدريبات 
جســدية وفنية وافــكارا ومقترحات 
وخبــرات وباشــراف مجموعــة من 
االســماء املعروفة في عالــم االبداع 

املسرحي عراقيا وعربيا.
وتوجــت الورشــة اعمالهــا بعرض 
مســرحي قصيــر زين حفــل ختام 

املهرجان بعنوان"بروفة نسائية" .
العراق مدير  الدكتور كرمي عبود مــن 
الورشة واملسؤول عن تفاصيل العمل 

فيها قال:
احلقيقة هو مشــروع يؤكد على فعل 
تبــادل اخلبرات بني ثقافــات واجتاهات 
املشروع  مختلفة،  ابداعية  وجتانسات 
ضم مجموعة من االختالفات الكبيرة 
في طرق واســاليب التدريب من خالل 
ممثالت عربيات يشــكلن تنوعا ثقافيا 
مــن االردن ومن اجلزائر ومن تونس ومن 
العراق مبحافظاتــه املتعددة ، الهدف 
من هــذا املشــروع هو كيــف لنا ان 

نتعامل مع فعل تبادل اخلبرات بعملية 
االبداع الفني بشــكل عام وبالتمثيل 
بشــكل خاص لكي ننتج ممثلة قادرة 
على ان تتعامل مع الدور باستمرارية 

وفاعلية ابداعية".
السينوغراف الكويتي خليفة الهاجر 
املسؤول عن تدريب وتشكيل الفضاء 

السينوغرافي في الورشة قال:
عملنا احلقيقــي يتلخص في اعطاء 
لهــذا  واملنتمــني  للمتدربــني  ورش 
املهرجــان مــن عناصــر مشــاركة 
فيــه وايضا ميكن الشــخاص يبغون 
املســرح  علــوم  مــن  االســتزادة 
مشــاركتي  املســرحية،  والتدريبات 
في املهرجــان ودخولي بغــداد للمرة 
االولى فــي حياتي، يأتي فــي اجلانب 
تعني  وهي  بالســينوغرافيا،  املتعلق 
بالتصميم املسرحي واالضاءة واالزياء 
في اجلانب النظري والعملي، الشــق 
انني اعطي  النظري في هذا املوضوع 
بعض احملاضــرات او بعض التوجيهات 
النظريــة اخلاصة في عملية تصميم 
وتشــكيل املكان والصورة املشهدية 

وسينوغرافيا العرض املسرحي".
اما الكاتب املعــروف علي عبد النبي 
الزيدي مــن العراق فذكران" ورشــة 
تبادل اخلبرات وهو عنوان مهم وجديد 
على ورشاتنا التي اقمناها في العراق 

وفي العديد من الدول العربية، واضاف 
: انا كمؤلف ايضا اختلفت عندي هذه 
الورشــة مثلما كنت اقيم ورشــات 
على فعل الكتابة للمسرح ، هنا دوري 
مقترح انه كيف اجمع هؤالء املمثالت 
فــي شــخصيات نســائية، هنــاك 
مشــتركات مابني شــخصية واخرى 
فكنت افكر كيف لــي ان اجمع هذا 
الكم الهائل من املمثالت بشخصيات 
كبيرة  مجموعة  فاقترحت  نســائية 
من النصوص املســرحية التي كانت 
بطلها املــرأة لذلك وجــدت صراحة 
شخصية  مابني  مهمة  مشــتركات 
واخــرى وكأننا ازاء شــريط من االلم 
واالحالم والتطلعات لهذه النسوة في 
داخل هذه النصوص واعتقد اننا امام 
مقترح جديد يحتفي بهذه النصوص 

بطريقته اخلاصة".
الذي  الشــيباني  العراقي علي  اخملرج 
شــارك في تدريــب وتكويــن ورصد 
التي تظهر من شباب  االكتشــافات 

الورشة قال: 
هي ورشة مقترحة الن جنمع مجموعة 
من الطاقات التي تبغي التعليم، التي 
ترغب ان تتعلم فنون املســرح واداءه، 
لذلك جتد في الورشــة هنالك اخملرج 
والكيرغراف  واملؤلف  والســينوغراف 
، حقيقــة العنصــر النســوي يكاد 

يكون غير موجــود لدينا وهذا الغياب 
ورش،  لم يسبقه  النســوي  للعنصر 
فالورشــة هي عملية طمأنينة وبناء، 
طمأنينــة للنفــس وبنــاء للقدرات 
ومتهيد لدخول عالم املسرح، هذا االمر 
كيف ننفذه؟ كيف نعمل ؟، اوال نأتي 
بخبرات، ناس ميتلكون تاريخا مسرحيا 
يعملون مايشبه بجلسة حوار، ما ان 
ينتهي هذا الضيف ونودعه، نبدأ نحن 
العمل،  تطبيقات  املتخصصني بهذا 
بالورشــة، اوال نبدأ بالصوت، بحركات 
اجلســم، في هــذه الورشــة تفضي 
الى عمل مســرحي او دعني اسميه 

فعالية مسرحية".
الســورية  الفنانة  االداء  فنون  مدربة 
التي شــاركت في  مــروة االطــرش 
تدريــب املشــاركات على املســتوى 
اجلســدي والصوتي حتدث عن نفسها 
بانهــا مدربة فنــون االداء، وهي ممثلة 
العالي  املعهــد  خريجة  مســرحية 
للفنون املسرحية في سوريا موجودة 
في الورشة برفقة االســاتذة الكبار، 
واضافت: لي الشــرف بالعمل معهم 
لنعمل ورشة، اكثر شــيء احبه في 
الورشــات انني اتعلم اكثر مما اعلم ، 
الستة والعشــرون انثى املوجودة هنا 
اليوم، ماذا يحدث لهــن؟،  معاناتهن 
، قساوة االســتمرارية، حتملهن ، هذا 
كلــه يعلمني اكثر مما انــا اعلمهن ، 
نحاول االشــتغال معهن على اجلسد 
معهن  ندخل  واالحســاس،  والصوت 
ملنولوجهن  الداخليــة،  ملكنوناتهــن 
الشــيء  ان  اكثرمــن  الداخلــي 
الــذي تعلمنــاه جميعا وهــو االداء 
الكالســيكي القدمي ، اليوم نحن في 
وجهة نظر مختلفة احاول االشتغال 
عليهــا بــان املمثل يجــب ان يكون 
على  يعتمد  وواقعيا  وحياتيا  حقيقيا 

هذه الكالسيكية باالداء".
الورشة الدكتورة   من املشاركات في 
واملشــرفة على  املســؤولة  نبأ جبار 
الورشــة اثنت على هذا املشروع الذي 
يضم النســوة احلاضــرات مع الفرق 
املشاركة في املهرجان ومن جنسيات 

مختلفة.
اما فنانتنا القادمــة من البصرة بدور 
العبــد اهلل فذكــرت هذه الورشــة 
تختلف متامــا عن كل الــورش التي 
فيها  تشارك  وهي  حضرتها ســابقا 
للســنة الثانية ، وسعيدة النها متثل 

مدينتها البصرة.

الصباح الجديد ـ خاص:
أعلنــت إدارة معرض الشــارقة الدولي 
للكتــاب في مؤمتر الناشــرين الذي جاء 
للتعريــف بالكتــب والــدور والضيوف، 
بأنهــا ســتحتفي بالطاقات الشــابة 
كّتــاب دار شــاهني للنشــر والطباعة 
فؤاد  العراقي  الكاتــب  ومنهم  والتوزيع 
يوم غد اجلمعة  رئيسية  املصمم بفقرة 

في الســاعة الرابعــة والنصف عصراً 
ونوهــت إدارة املعرض ان هــذا االحتفاء 
ســيكون في املنصة الرئيســية لركن 
أصحاب  اجلُدد  للكتــاب  ومينح  التواقيع 
املنجــز. املتفــوق فضة وطــن للكاتب 
العراقي فــؤاد املصمم هو الكتاب األول 
الذي طبع بدعم ومساندة وزارة الثقافة 
والشــباب االماراتية ودار شاهني للنشر 
يتحدث عن  الكتاب  والتوزيع.  والطباعة 
احلــب والوطن والثورة والشــهداء وكل 
ما يســمى وطن، االم واحلبيبة والكيان 
واالب والصديق، استغرقت كتابته خالل 
الثالث الســنوات االخيرة وما تضمنته 

من حــدث كبير في 
تاريــخ العــراق 

ثورة  احلديث،  
ين  تشــر
ونبض هذه 

الثورة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت ميغان ماركل، دوقة ساســكس، 
أنها درســت الختبار اجلنســية البريطانية 
أثناء إقامتهــا في اململكة املتحــدة، وفقاً 

لصحيفة »إندبندنت«.
وحتدثــت ميغان عن ذلك، خــالل حلقة من 
»آرتشــيتايبس«،  بها  اخلاص  البودكاســت 
حيث استضافت سيدة كندا األولى صوفي 

ترودو.
وكشــفت زوجة األمير البريطاني هاري أنها 
املتحدة  اململكــة  في  لالختبار  اســتعّدت 
»قبل نحو عامني«، لكنها لم تكشــف عما 
إذا كانت قــد أجرت االختبار بالفعل، أم أنها 

ببساطة درست من أجله.
وتنّحــى هــاري وميغــان عــن منصبهما 
بوصفهمــا أعضــاء عاملني فــي العائلة 
املالكة عــام 2020 وانتقال إلى كاليفورنيا 

في الواليات املتحدة.
وقالــت الدوقة: »امتحان اجلنســية 
هذا صعب جداً. كنت أدرس وسألت 

زوجي: )هــل تعلم هذا؟ هــل تعلم ذلك؟(، 
وأجاب بأنه ليست لديه أية فكرة أو إجابات 

عن بعض األمور«.
والتقت ميغان وصوفي تــرودو ألول مرة في 
أســبوع املوضة في تورونتو، قبل 7 سنوات 
عندمــا كانــت الدوقــة ال تــزال متثِّل في 

مسلسل »سوتس«.
أيًضا أن صوفي »اعتادت  وكشــفت ميغان 
أن ترســل لي تأمالت صغيــرة أثناء حملي 
مع مالحظة صوتية للتشــجيع«. وأضافت: 
»جلأت إليهــا على مر الســنوات للحصول 

على املشورة«.

w
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

متدربات ارتشفن فنون االداء 
واالفكار من رحيق المسرح 

ورشة تبادل الخبرات..

متابعة ـ الصباح الجديد:
فــي خطوة قــد تشــعل مجددا 
العالقة بني تامر حســني وزوجته 
البلوجرز  قررت  بوســيل،  بســمة 
جليلــة املغربية اخلــروج للرد على 
ادعــاء تســببها في خــراب بيت 
املطــرب املصري، وأشــارت إلى أن 
هناك قصــة حب جتمعها 
 10 اســتمرت  بتامــر 
سنوات لدرجة أنه كان 
زفافة  ليلــة  برفقتها 

على بسمة بوسيل.
اإلعــالن  وحســب 
حللقــة  التشــويقي 
من  القادمة  اجلمعــة 
القصة"  "شو  برنامج 
رابعــة  لإلعالميــة 

الزيات، قالــت جليلة أنها قررت ســرد 
بتامر حســني  كافة تفاصيل عالقتها 
دفاعا عن شرفها وعن سمعة أسرتها، 
بعدما خــاض في عرضها عدد كبير من 

املتابعني.
أنها مســتهدفة دوما  وأضافت جليلة 
بالشائعات، وقالت إنها لم تعرف كيف 
مت زواج بســمة وتامر حسني، بينما كان 
معهــا قبلها بليلة واحــدة، وأكدت أن 
عالقة احلب بينهما استمرت 10 سنوات 
ولم تنقطع بعــد زواجه من مواطنتها 

املغربية.
وصمتت جليلة عند سؤالها عن زواجها 
اتهامها  سرا من تامر حسني، ورفضت 
بأنها السبب في خراب العالقة الزوجية 
تامر وبسمة بوسيل، وقالت جليلة  بني 
أنهــا الوحيــدة التي دفعــت ثمن هذه 

العالقة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
لم يســتطع فيلم »بنات عبدالرحمن« 
الفنانة صبــا مبارك،  األردني، بطولــة 
حتقيق إيرادات مميزة خــالل أيامه األولى 
في مصر، كأول فيلــم أردني يُعرض في 
مصر خالل الفترة احلالية. وخالل يومني 
من العرض في عــدد قليل من القاعات 
لم يحقــق الفيلــم أكثر مــن 5 آالف 
جنيه، وهي إيــرادات قليلة للغاية، وجاء 
ذلك بســبب الفترة احلالية التي تراجع 

فيها اجلمهور بشــكل عام 
السينما.  لدور  الذهاب  عن 
ورغــم ذلــك، فقــد حقق 
الفيلم انتشاراً كبيراً خالل 
باملهرجانات  املاضية  الفترة 
العاملية، وتــدور قصته عن 
4 فتيات شقيقات يتفرقن، 
ثم تعــود كل واحــدة إلى 
منــزل والدها، من أجل حل 

لغز ما، وتتوالى األحداث.

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية وكيل وزارة الثقافة الدكتور نوفل 
ابو رغيف، تقيم الــدار العراقية لالزياء 
اليوم اخلميس وبالتعاون مع دائرة الفنون 
عنوان  يحمل  تشكيليا  معرضا  العامة 
" متازج الــرؤى" على قاعة الواســطي 
للفنون التشكيلية مببنى الدار الكائنة 

مبنطقة زيونة في بغداد..
ويضــم املعــرض اعمــاال لرواد 
الفن ممن لهــم بصمة في تاريخ 
واملعرض  العراقــي،  التشــكيل 
السادسة  الســاعة  عند  يفتتح 
مســاء اليوم اخلميس ويســتمر 
لغاية السادس من الشهر اجلاري.

بغداد ـ خاص:  
تشارك الفنانة "عشتار جميل حمودي" في معرض "الوان 

عراقية مختارة" والذي يقيمه امللتقى العراقي للثقافة 
والفنون مبشاركة عدد من الفنانني العراقيني مساء 

السبت الثاني عشر من شهر تشرين الثاني اجلاري، وعلى 
قاعة "كاليري جودار" في عمان .

املعروف ان عشتار جميل حمودي، تعد واحدة من اجليل 
الفني النسوي اللواتي ظهرن على ساحة التشكيل 

العراقي في الثمانينيات من القرن املاضي بعد عودتها 
من باريس اذ ولدت ودرست فيها وتعلمت فن الرسم من 
خالل ثقافتها الفرنسية وزياراتها للمتاحف وحضورها 
للمعارض برفقة والدها الرسام والنحات ورائد احلروفية 

جميل حمودي.
اقامت حمودي العديد من املعارض الفنية في بغداد وعمان 
ولها مشاركات في مهرجانات ومعارض مشتركة وكتابات 

باللغة الفرنسية عن التشكيل العراقي والعاملي.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
يستعد الفنان محمد العطار للتحضير إلجناز اعمال 

موسيقية مميزة ومغايرة عـن اعماله املوسيقية 
السابقة .

وقال العطار في تصريح تابعته الصباح اجلديد، " 
أستعد إلجناز اعمال موسيقية جديدة ومختلفة عن 

اعمالي السابقة كونها حتمل طابع املوسيقى التعبيرية 
والروحانية التي ستنال اعجاب اجلمهور العراقي احملب 

للموسيقى، وسأقدم مقطوعة موسيقية خالل حفلني 
مميزين حتمل أسم فنان كبير تخليدا لروحه وعطائه".
وأضاف: "انتهيت من تأسيس )خماسي العود( الذي 
يضم خمس اآلالت عود مختلفة عن بعضها تعزف 

بأنامل خمسة من العازفني املاهرين مصطفى محمد، 
رحمن املاجد، رعد رياض، أحمد سالم، محمد عمار، ومن 

املؤمل ان نقدم اخلماسي في حفل فني مرتقب في 
بغداد".

"ألوان عراقية مختارة"
في عمان 

محمد العطار يستعد
ألعمال موسيقية جديدة

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

 - 1 -
من أروع القصص التي سجلها لنا التاريخ قصة )يقطني( 
مع االمــام الصادق )ع( حيــث فزع اليه مســتنجداً به 

للخالص مما أوجبه الوالي عليه من ضرائب .
لقد كان والي االهواز يُقال له ) النجاشــي ( فكتب اليه 

االمام الصادق )ع( يقول :
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

إنَّ هلل في ظل عرشــه ِظالالً ال يسكنها االّ من نّفس عن 
أخيه ُكربًة ،

أو أعانه بنفسه ،
او صنع له معروفاً ولو بشق مَتْرٍة ، 

وهذا أخوك والسالم "
ان البالغــة – كما هو معلــوم – مطابقة مقتضى احلال 
، وقد كانت رســالة االمام الصادق الى النجاشي بليغة 
بكل املعانــي، ثم انها ســلطت االضواء علــى اهمية 

تنفيس الكربات وقضاء احلاجات لالخوان .
هذا األمر الذي أصبــح اليوم معدوداً فــي جملة االمور 

املنسية – لالسف الشديد – 
وحني وصل ) يقطني ( الى منزل النجاشي أخبر مبا يحمل 

إليِه  
 وقال للحاجب :

قل له :
رسول االمام الصادق )ع( بالباب  

فخرج النجاشي حافيا 
فلما نظر الّي سّلم علّي ،
وَقْبَل مابني عينّي ثم قال :

" يا سيدي :
كيف خلفَت موالي االمام ؟

فقلُت :
بخير ،

ثم ناوله الرقعة فقرأها وَقلْبها على عينيه ثم قال :
يا أخي :

مّر بأمرك 
فقلُت له :

" في جريدتك علّي كذا مقدار من املال ، 
وفي دفعه عطبي وهالكي "

فدعا باجلريدة فمحا عني كل ما كان علّي ، 
وأعطاني براءًة منها .

ثم دعا بصناديِق مالِه فناصفني عليها ،
ثم دعا بدوابِِه فجعل يأخذ دايًة ويعطيني دابًة 

ثم دعا بغلمانه فجعل يأخذ غالماً ويعطيني غالماً 
ثم دعــا بثيابه فجعل يأخــذ ثوبا ويعطنــي ثوبا حتى 

شاطرني جميع ملكه وهو يقول لي :
هل سررتُك ؟

وأقول :
اي واهلل وزدَت في السرور .

يقول يقطني :
فلما كان املوســُم خرجُت الى احلج ألدعــو له ، وأللقى 
موالي )عليه السالم( فأبشره مبا صنع معي ، فلما دخلُت 

عليه )ع( رايُت السرور في وجهه فقال لي :
يا يقطني :

حّدثني بخبرَك مع الرجل 
فصرُت أحّدثه بخبري ووجهه يتهلل من السرور ، فقلُت :

سيدي :
هل سررَت مبا كان منه اليَّ ؟

فقال :
لقد سّرني ، 

وَسرَّ آبائي ،
وسّر اميرَ املؤمنني 

وسّر اهلَل في عرِشِه 
أقول :

وكلمات االمام الصادق في اهمية قضاء احلاجات امنا هي 
رسالة موجهة 

الينا جميعا 
والسؤال اآلن :

أين هم الذين يســتقبلون رسالته مبثل ما استقبلها به 
النجاشي والي االهواز ؟

وهنا محطة االختبار 
والبد لنا في اخلتام أن نشير الى ان ) يقطني ( هذا هو والد 
) علي بن يقطني ( الذي كان مبثابة وزير الرشيد والذي قال 

له االمام الكاظم )ع( :
} كّفارة العمل عند السلطان قضاء حوائج االخوان { 

ولم يعد خافياً عليــك أهمية قضاء حوائج االخوان بعد 
ان وقفت على ما قاله االمامان الصادق والكاظم عليهما 

السالم فيها .

هكذا يكون الوالء 
الصادق 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

جليلة المغربية: كنت مع 
"حبيبي" تامر حسني ليلة 

زفافه على زوجته

اليوم الخميس .."تمازج الرؤى"
 في الدار العراقية لالزياء

عزوف الجمهور عن »بنات عبدالرحمن« 

"ميغان" تكشف صعوبة اختبار الجنسية البريطانية "معرض الشارقة للكتاب" يحتفي 
بتوقيع" فضة وطن" لفؤاد المصمم 
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