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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تعتزم جلنة األمن والدفاع النيابية 
بحث ملف اخراج اجليش من املدن 
وتسليم مســؤوليته إلى القوات 
الداخلية  وزيــري  مــع  األمنيــة 

والدفاع.
وقال عضــو اللجنة مهدي آمرلي 
في تصريح صحفي امس االثنني، 
إن جلنتــه » ستســتضيف خالل 
الفتــرة القادمــة كالً مــن وزير 
الداخليــة الفريــق عبــد األمير 
ثابت  الدفــاع  ووزيــر  الشــمري 
ملفات  عدة  ملناقشــة  العباسي 

مهمة«. 

وبــني أن »من أهم تلــك امللفات 
تفعيــل نظام البديل، وتســليح 
قيــادة الدفــاع اجلــوي باألجهزة 
وإخــراج  واملتطــورة،  احلديثــة 
اجليش من املدن وتســليمها إلى 

الداخلية«.
وفــي الثالث من الشــهر اجلاري، 
القائد  العراقي  الوزراء  وّجه رئيس 
محمد  املســلحة  للقوات  العام 
شياع الســوداني، بتشكيل جلنة 
لتبــادل األدوار األمنية داخل املدن 
بني وزارتي الدفاع والداخلية، على 
نتائج أعمالها  اللجنــة  أن تقدم 

خالل سبعة أيام.   

ديالى ـ الصباح الجديد: 
ديالى  العظيم في  أفاد مدير ســد 
عبــد اجلبــار العبيــدي، بانخفاض 
منســوب املياه في السد الى نحو 
%80 مــن طاقتــه االســتيعابية، 
معرباً عن أمله في أن يكون املوسم 

الشتوي ممطراً.
ويعد ســد العظيم من مشــاريع 
الري للســيطرة علــى فيضان نهر 
العظيــم، وتأمــني كميــات املياه 
الالزمة لري املســاحات املزروعة في 
يســتفاد  وكذلك  العظيم،  حوض 

منه في توليد الطاقة الكهربائية. 
وقال عبد اجلبار العبيدي في تصريح 
صحفي امس االثنني ان »منســوب 
 300 بحدود  املياه في الســد حالياً 
مليون متر مكعب، أي نحو %20 من 
طاقته اخلزنية«. وأوضح أن »الطاقة 
ملياراً  تبلغ  للســد  االســتيعابية 
و500 مليــون متر مكعــب«، مبيناً 
اهالي  الــى  أن »كميــة االطالقات 
امتار مكعبة   9 تبلغ حالياً  الناحية 
في الثانيــة«، معرباً عن أمله في أن 

»يكون املوسم الشتوي ممطراً«. 

بغداد - الصباح الجديد: 
قرر البنــك املركزي إيقــاف تعامل 
أربعة مصارف، ثالثة منها اسالمية 
الــدوالر  بعملــة  التعامــل  عــن 

األمريكي، حسب كتاب صدر عنه.
االنصاري  »مصــرف  هي،  واملصارف 
والتمويل،  لالســتثمار  اإلســالمي 
ومصرف القابض اإلسالمي للتمويل 
العراق  واالســتثمار، ومصرف اسيا 
والتمويل،  لالســتثمار  اإلســالمي 
العراقي  األوسط  الشــرق  ومصرف 

لالستثمار«.

وكان أفــاد مصدر مطلــع في وقت 
ســابق من يوم امس، باجراء عملية 
تدقيق بحق ســتة مصارف وشركة 
التعامل  عــن  وإيقافهــا  صرافــة 

بالدوالر.
إن »هنــاك عملية   ، وقال املصــدر 
تدقيــق بخصوص ســتة مصارف 
وشــركة صرافــة وإيقافهــا عــن 

التعامل بالدوالر«.
وأضــاف املصــدر أن »هــذا األمر ال 
بالدينار  اجلهات  هذه  تعامل  يشمل 

العراقي«.

انخفاض مياه سد العظيم بنسبة 
80 % من قدرته االستيعابية

البنك المركزي يوقف أربعة مصارف عن 
التعامل بـ«الدوالر« ثالثة منها اسالمية

البرلمان يعتزم بحث ملف اخراج الجيش 
من المدن وتسليمها الى الداخلية 

خاص - الصباح الجديد:
يبــدو أن الطريق أمــام البرملان في 
تشريع قانون خدمة العلم لن يكون 
سهالً، مع تراجع حظوظ إقراره رغم 
كثرة  نواب  وأرجع  احملاوالت،  استمرار 
االعتراضات عليه إلى أسباب مالية 
تتعلــق بعــدم القــدرة على حتمل 
تكاليفه ســواء على صعيد إنشاء 
مقــرات التدريب أو توفيــر الرواتب 

للمشمولني.
وقــال النائب معــني الكاظمي في 
تصريــح إلى »الصبــاح اجلديد«، إن 
»حظوظ تشريع قانون خدمة العلم 
إلى نحــو كبير بعد  تراجعــت  قد 
اخلالفات التي ظهرت عليه بشأن ما 

سبب من أعباء مالية«.
وتابــع الكاظمي، أن »هــذا القانون 
لــم يكن موجــوداً ضمــن جوالت 
الــذي متخضت عنه  الوطني  احلوار 
ورقة سياســية وضمت عــدداً من 
املنهاج  التشــريعات مت دمجها مع 
الــوزاري حلكومــة محمد شــياع 

السوداني«.
وأشار، إلى أن »العديد من املالحظات 
قــد وردت علــى القانون، الســيما 
مــن ناحية األعبــاء املالية وتوقيت 

تشريعه«.
وأوضح الكاظمي، أن »احلكومة تدعو 
وتوجيهها  املصاريــف  تقليص  إلى 
أن  التنمية واالستثمار«، مبيناً  نحو 
»احلديث عــن معاجلة أزمة البطالة 
من خالل خدمــة العلم أمر غير ذي 

جدوى«.
اســتيعاب  »إمكانية  عــن  وحتدث، 
الشــباب في القطاعات الصناعية 

اجلوانب  مــن  وغيرهــا  والزراعيــة 
االنتاجيــة التي ميكن مــن خاللها 
االســتفادة مــن أمــوال اخلدمــة 

اإللزامية«.
وشــدد الكاظمي، على أن »العمل 
غير املنســق هو الذي أدى إلى إدراج 
هذا القانون في جدول األعمال، فكان 
ينبغي أن تقدم الكتل السياســية 
مواقفها بشأن هذا املشروع ابتداًء«.
ويواصــل، أن »الذي يحصــل حالياً 

هــو إن رئيس مجلس النواب محمد 
احللبوسي هو من يتولى إعداد جدول 
أعمال اجللســات دون العــودة إلى 

الكتل السياسية«.
أن »جميع  إلــى  الكاظمي،  وانتهى 
املؤشرات تدل على عدم احلاجة إلى 
قانون اخلدمــة االلزامية في الوقت 
الوضع  بالنظر الســتقرار  الراهــن 
األمني من جهــة، ووجود عدد كبير 
من املنتســبني للقوات املســلحة 

من جهة أخــرى، فضالً عن موضوع 
التكاليف املالية«.

من جانبها، كشفت النائب ابتسام 
الهاللي، فــي تصريح إلى »الصباح 
اجلديد«، عن »وجــود مقترح بإجراء 
تعديل على قانون خدمة العلم قبل 

املضي فيه«.
وأفــادت الهاللــي، بأن »أبــرز تلك 
التعديالت هو جعل اخلدمة إجبارية 
وليست الزامية كما ورد في املشروع 

احلكومي«.
ولفــت، إلى أن »هــذا املقترح يعاب 
عليه بأن عددا كبيرا من املشمولني 
لن يذهبوا إلى خدمة العلم وبالتالي 

سينتفي الغرض منها«.
ومضت الهاللي، إلــى أن »اخلالفات 
الكبيــرة التــي علــى القانون هي 
مــا عطل مناقشــته لغاية الوقت 

احلالي«.
وعلــى صعيد متصل، يــرى النائب 

همــام التميمــي، فــي تعليق إلى 
»الصباح اجلديد«، أن »قانون اخلدمة 
إيجابيات  االلزاميــة ينطوي علــى 
أبرزها اخلروج من موضوع احملاصصة 
واجلميع ســوف يكون مشتركاً في 

القوات املسلحة«.
وتابــع التميمــي، أن »الغــرض من 
القانون إدامة املؤسسة العسكرية 
ورفدها بالدماء اجلديدة ودعم اجليش 
على  قادراً  ليكــون  احتياطية  بقوة 

مواجهة التحديات«.
وذكــر، أن »الســلبية األبــرز التي 
القانون هو موضوع  ســجلت على 
واالســتعدادات  املالية  التكاليــف 
اللوجســتية التي يفترض أن تكون 

جاهزة قبل أن يتم تنفيذه«.
ويــرى النائب محمد الشــمري في 
تصريــح إلى »الصبــاح اجلديد«، ان 
»اجلوانــب الســلبية للقانون تفوق 

على االيجابية بأضعاف كبيرة«.
ويتفــق الشــمري مــع الكاظمي 
والتميمــي، بأن »هــذا القانون في 
حــال مت تشــريعه ســوف يكلف 
الدولة اعبــاء مالية كبيرة ويتطلب 
املعســكرات  لتهيئة  تخصيصات 
رواتب  عن  فضــالً  التدريب  ومقرات 

امللتحقني«.
وكان مجلس النــواب قد أعلن عن 
تأجيل القراءة األولى ملشــروع قانون 
خدمة العلم، فيمــا يطالب بعض 
األعضاء بضرورة أخذ رأي األوســاط 
الشعبية واملتخصصني، بعد حملة 
مــن االعتراضات شــهدتها مواقع 
األسبوع  خالل  االجتماعي  التواصل 

احلالي.

خالفات كبيرة عطلت مناقشته حتى الوقت الحالي

تكليف الدولة أعباء مالية كبيرة يعرقل 
تشريع البرلمان قانون »خدمة العلم« 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
االثنني،  امس  العالم  قادة  بدأ 
التوافــد إلى مؤمتــر األطراف 
املناخ كوب27 في مصر  حول 
لضغوط  يتعرضــون  فيمــا 
تعهداتهم  لتعزيــز  كبيــرة 
اآلخذ  االحتــرار  إزاء  املناخية 
باالرتفــاع ولتوفير دعم مالي 
للدول الفقيرة أكثر املتضررين 

من التغير املناخي.
عبد  اجلمهورية  رئيس  وتوّجه 
اللطيف رشيد الى جمهورية 
مصر، للمشــاركة في مؤمتر 
 »27 »كــوب  العاملي  املنــاخ 
املقرر عقده في مدينة شــرم 

الشيخ.
وســُيلقي الرئيس اجلمهورية 
تتناول  املؤمتــر  خــالل  كلمة 
والتغيرات  البيئية  املشكالت 
إلى جانب  البالد،  املناخية في 
العراق  وخطــط  طموحــات 
املوضوعة في مواجهة ظاهرة 

التغير املناخي. 
110 من قادة  ويشــترك نحو 
مبداخالت  واحلكومــات  الدول 
االثنني،  امــس  بعضها  القي 

فيما يشــهد اليــوم الثالثاء 
املندوبــني  أمــام  عرضهــا 
اجملتمعني في شرم الشيخ في 
، على خلفية  إطار كــوب27 
أزمات متعــددة مترابطة تهز 
الروســي  الغزو  وهي  العالم 
اجلامح  والتضخم  ألوكرانيــا 
وخطــر وقــوع ركــود وأزمة 
الطاقة مع جتدد الدعم ملصادر 
وأزمة  األحفوريــة،  الطاقــة 
الغذاء في حني سيتجاوز عدد 
سكان العالم ثمانية مليارات 

نسمة.
وهذه »األزمة متعددة اجلوانب« 
قد تدفع بأزمة التغير املناخي 
إلى املرتبة الثانية في ســلم 
األولويــات برغم أن تداعياتها 
العام  كثيــرا  املدمــرة جتلت 
2022 مــع فيضانــات قاتلة 
وموجــات قيظ وجفاف عاثت 

فسادا باحملاصيل.
وقال ســامين ستييل مسؤول 
لدى  املتحدة  األمم  فــي  املناخ 
لكوب27  الرســمي  االفتتاح 
مهمة  األزمات  »كل  االثنــني 
لكن ما من أزمة لها تداعيات 

املناخي  االحترار  مثل  كبيرة« 
عواقبــه  ســُتواصل  الــذي 

املدمرة »التفاقم«.
إال أن الــدول ال تــزال مّتهمة 
بالتقصير في ما ينبغي عليها 

فعله ملكافحة االحترار.
انبعاثات  تنخفض  أن  وينبغي 
غازات الدفيئة بنســبة 45 % 

بحلــول العــام 2030 لتكون 
أكثر  لتحقيق  فرصــة  هناك 
باريس للمناخ  اتفــاق  أهداف 
املبــرم العــام 2015 طموحا 
ويقضي بحصر االحترار بـ1,5 
درجة مئويــة مقارنة باحلقبة 

ما قبل الصناعية.
لكن التعهدات احلالية للدول 

في  احترمت  لو  املوقعة حتى 
نهايــة املطاف، ســتؤدي إلى 
بنســبة  االنبعاثات  ارتفــاع 
تــراوح بــني 5 و10 % ما يضع 
العالم على مســار تصاعدي 
قــدره 2,4 درجــة مئوية في 
أفضل احلــاالت بحلول نهاية 

القرن احلالي.

السياســات  مــع  أّنه  غيــر 
املّتبعة راهًنــا، يُتوّقع أن يبلغ 
درجة مئوية وهو   2,8 االحترار 
أمــر كارثي، على ما تفيد األمم 

املتحدة.
وفي مؤشــر إلــى »التراجع« 
وحدها  كثيرون،  يخشاه  الذي 
29 دولــة رفعــت إلــى كوب 
2021 خططا بزيادة تعهداتها 
بخفــض االنبعاثات رغم أنها 
إلى  يدعوها  »ميثاقــا«  أقرت 

القيام بذلك.
احملتملة  اإلعالنات  وســتكون 
إضافــي  خفــض  حــول 
لالنبعاثات موضع ترقب كبير 

في شرم الشيخ. 
العالــم  يترّقــب  كمــا 
املتعّلقة  اإلعالنــات  باهتمام 
الــدول  إلــى  باملســاعدات 
الفقيــرة وهــي عــادة أكثر 
لتداعيات  عرضــة  البلــدان 
االحترار املناخــي، حتى لو أّن 
محدودة  فيها  مســؤولّيتها 
إذ إّن انبعاثاتهــا مــن غازات 

الدفيئة قليلة جدا.
وفــي بــادرة يأمــل كثير من 

الناشــطني أال تكــون رمزية 
فقــط، قــرر املندوبــون إلى 
األولى  للمرة  األحــد  كوب27 
األضرار  متويل  مســألة  إدراج 
الناجمــة من االحتــرار على 
جــدول األعمــال الرســمي 

للمؤمتر.
وتُقّدر هذه األضرار بعشــرات 
املليــارات منــذ اآلن، ويُتوّقع 
الكبير.  باالرتفاع  أن تســتمر 
فالفيضانــات األخيــرة التي 
غمرت ثلث باكستان تسّببت 
وحدها بأضرار ُقّدرت بأكثر من 

30 مليارا.
إزاء  الضعيفة  الدول  وتُطالب 
هذه التداعيــات، بآلّية متويل 
الغنية  الــدول  أّن  إاّل  خاّصة، 
تتحّفظ على ذلك، إذ تخشى 
رسمًيا  املســؤولية  حتمل  أن 
وتُفيد بأّن نظــام متويل املناخ 
معّقد كفاية بحالته الراهنة.
ويجرى املؤمتر في غياب طرَفني 
رئيســيني. إذ يغيــب الرئيس 
الصينــي شــي جيبينغ عن 
كــوب27 في حــني أّن نظيره 
املنشغل  بادين  جو  األميركي 

الوالية  منتصف  بانتخابــات 
الثالثاء، ســيمّر على شــرم 
الشيخ سريعاً في 11 تشرين 

الثاني.
بني  حيوي  التعــاون  أّن  بيــد 
أعلى  يُصدران  اللذين  البلدين 
مســتوى من انبعاثات غازات 
الدفيئة وتشــهد عالقاتهما 
توّترًا شــديًدا. لكن قد يلتقي 
شــي وبايــدن فــي بالي في 
هامش  على  التالي،  األسبوع 

قّمة مجموعة العشرين.
في املقابل، يحضر ولي العهد 
بن  محمد  األمير  الســعودي 
سلمان الداعم الكبير لإلنتاج 

النفطي.
ويأتــي أيًضــا رئيس الــوزراء 
البريطانــي اجلديــد ريشــي 
أّنــه  أّكــد  الــذي  ســوناك 
ســيتطّرق فــي مصــر إلى 
قضّيــة املعتقل املصري الذي 
يحمل اجلنســّية البريطانّية 
عن  املضرب  الفتاح  عبد  عالء 
أشهر  ســبعة  منذ  الطعام 
والذي توقف عن شــرب املياه 

األحد بحسب عائلته.

مؤتمر كوب 27 يضع قادة العالم تحت ضغوط الدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي 
ينعقد في شرم الشيخ بالتزامن مع اربع أزمات عالمية كبيرة

تقريـر

فوز الجمهوريين باالنتخابات األميركية سيحدث 
عزم البالد على استكشافات نفطية3تغييرا جذريا بالعالقات مع الشرق األوسط

6وغازية في مياه الخليج يثير جدال واسعا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
املدني  الدفاع  مديريــة  أعلنت 
إصابة  االثنــني،  امس  العراقي 
آخرين  وفقــدان  شــخصا   32
ضمن احلصيلة النهائية، حلريق 
مخازن الوزيرية الذي شب امس 

األول.
أن »احلصيلة  املديريــة،  وذكرت 
بلغت  احلريق،  النهائية حلــادث 
32 مصابــاً، بينهــم مدير عام 
الدفــاع املدني، اللــواء كاظم 

بوهــان، وضابــط برتبــة لواء، 
وعدد من الضباط واملنتسبني«.  
وأوضحت مديرية الدفاع املدني، 
أن »اإلصابات تنوعت بني اختناق 

وكسور ورضوض«.
وكانــت املديرية، قد أعلنت في 
الســيطرة على  وقت ســابق 
حريق شــب داخل مبنى جتاري، 
و11 مخزناً في منطقة الوزيرية 

ضمن العاصمة بغداد.
الفرق  باشــرت  ذلــك،  وبعــد 

واإلنقاذ  بالبحــث  املتخصصة 
التابعــة للمديريــة، بحملــة 
واحملاصرين  املفقودين  عن  بحث 
داخــل املبنى، الــذي انهار جزء 
منه بسبب شــدة لهيب النار 
وتأثرها مبواد كيماوية، عبارة عن 

بالستيك وعطور.
وقــال مديــر دائــرة العالقات 
واإلعــالم فــي وزارة الداخلية، 
اللواء ســعد معــن، إن هناك 
عشــرة مواطنني علــى األقل، 

مفقودين داخل املبنى، مستنداً 
إلــى روايــات مواطنــني، لكن 
أكدت  املدني،  الدفــاع  مديرية 

عدم العثور على أي شخص.
ووقع احلريق في حوالي الساعة 
بغــداد( من ظهر  )بتوقيت   12
اول امس األحد، بينما سيطرت 
فرق اإلطفاء عليه بعد العاشرة 
استنفار  بعد  اليوم،  من مساء 
فرقة   50 كبير شهد مشاركة 

إطفاء.

 عشر ساعات من اللهب اطفأتها 50 فرقة
والحصيلة 32 مصابًا وعشرة مفقودين

حريق الوزيرية..

السليمانية - عباس اركوازي:
قدم رئيس برملان كردستان االسبق 
يوسف محمد صادق امس االثنني، 
شــكوى لــدى احملكمــة االحتادية 
اقليم  الســلطات في  العليا ضد 
كردســتان، وذلــك علــى خلفية 
متديد عمر البرملان دون الســياقات 

القانونية.
وقال صــادق في حديــث للصباح 
اجلديــد:« قمت اليوم 7 من شــهر 
تشــرين الثاني اجلــاري برفع دعوى 

االحتادية  احملكمــة  لــدى  قضائية 
بالضــد مــن متديــد عمــر برملان 

كردستان«.
واضاف ،«بعد ان قامت الســلطات 
في االقليم بنشر قانون متديد مدة 
برملان كردستان في وقائع كردستان 
امس االول االحد، والذي ينص على 
عام،  ملدة  احلالية  الدورة  اســتمرار 
قمــت بدوري بتقدمي شــكوى لدى 
احملكمــة االحتادية العليــا بالرقم 
248 للطعــن في مدى دســتورية 

اصدار هذا القانــون من قبل برملان 
للشــرعية  وفقدانه  كردســتان، 
والدســتورية وهم ما يترتب عليه 
متديد مدة الســلطات في االقليم 
دون اجراء انتخابات نزيهة وشفافة، 
مؤكدا ان احملكمة االحتادية ستنظر 
خالل  قدمها  التــي  الدعــوى  في 

الفترة القليلة املقبلة«.
واكــد صــادق، ان » االنتخابات هي 
العقد بــني الشــعب وممثليه وان 
اجراءها في موعدها احملدد احد اهم 

انه  مؤكدا  الدميقراطية«،  اســس 
»بعد يــوم امس االول االحد انتهت 

شرعية برملان كردستان«.
واوضــح، ان التوجه االن في العراق 
نحــو اجــراء االنتخابــات املبكرة 
التزوير والتالعب  ومعاجلة مشاكل 
التــي تشــهدها فــي كثيــر من 
االحيان، اال ان ما يجري في االقليم 
مــن اســتمرار للتزويــر والتالعب 
لالنتخابات  املســتمر  والتأجيــل 

خالف ذلك متاما.

رئيس برلمان كردستان االسبق يرفع دعوى قضائية
في المحكمة االتحادية ضد سلطات االقليم

على خلفية تمديد عمر برلمان كردستان
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بغداد - الصباح الجديد:

استناداً ألحكام املادة )47( من النظام 
الداخلي رقم )1( لسنة 2022 املنشور 
فــي جريدة الوقائــع العراقية بالعدد 
(4679( فــي 13 /6 /2022املتضمنــة 
اصــدار مجلــة حتت عنــوان ) مجلة 
تختص   ) العراقي  الدستوري  القضاء 
بنشــر القرارات واالحكام الدستورية 
والدراســات واالبحــاث واجتهــادات 
والثقافــة  الدســتوري  القضــاء 
الراغبني باملشاركة  , على  الدستورية 
فــي اصــدارات هــذه اجمللة ارســال 
مقاالتهــم وبحوثهــم ودراســاتهم 
العلميــة والقانونيــة املتخصصــة 
في اجملــال الدســتوري علــى البريد 
federalcourt.  :االلكترونــي التالــي

iraq2005@gmail.com
وادنــاه قواعــد واجراءات النشــر في 

مجلة القضاء الدستوري العراقي :
اوالً- التعريف باجمللــة :   مجلة دورية 
تصدر عــن احملكمة اإلحتاديــة العليا 
اســتناداً الى احكام املــادة ) 47 ( من 

النظــام الداخلي للمحكمة اإلحتادية 
العليا رقم )1( لســنة 2022 املنشور 
فــي جريدة الوقائــع العراقية بالعدد     
( 4679 ( فــي 13 / 6 / 2022 ، رئيــس 
حتريرها معالي الســيد رئيس احملكمة 
اإلحتاديــة العليــا القاضي جاســم 

محمد عبود  .
ثانيــاً- اهــداف اجمللة : تهــدف اجمللة 
الى حتقيــق ما يلي : املســاهمة في 
اثــراء الفكر القانوني بصــورة عامة 
والدســتوري بصفة خاصة من خالل 
نشــر املفاهيــم القانونيــة عامــة  
املناخ  وتهيئــة  والدســتورية خاصة 
املالئــم للمفكرين والباحثني لنشــر 
نتاج افكارهم وانشــطتهم العلمية 
القانونية  اجملــاالت  فــي  والبحثيــة 
والدســتورية واذكاء روح املواطنة عن 
، وجتديد  الوطنية  الهوية  طريق غرس 
االنتمــاء ، وتدعيــم الــوالء للوطن ، 
واحملافظة على القيم الوطنية العليا 
الواردة  االساسية  واملبادئ  الســامية 
في دســتور جمهورية العــراق لعام 
2005  والتعريــف بالتطور القانوني و 
جمهورية  تشــهده  الذي  الدستوري 

العراق في احلاضر واملستقبل وتعميق  
الفكر  البناء بني اقطــاب  التواصــل 
القانونــي والدســتوري ) املشــرع – 
القضــاء – الفقه ( علــى نحو يُحدث 
تفاعــالً ايجابيــاً يثــري الدراســات 

القانونية والدستورية .

ثالثاً - قواعد النشر :أ - 
تختص اجمللة بنشــر ما يلي : املقاالت 
 ، املتخصصة  الدراســات  و  والبحوث 
الدستورية بصورة خاصة ، والقانونية 
بصورة عامة والتعليقات على االحكام 
والقرارات الصادرة من احملكمة اإلحتادية 

العليا واالقضية الدســتورية املقارنة 
التي تتضمن مبادئ مهمة  والقرارات 
الصادرة عن احملكمــة اإلحتادية العليا 
التي تتضمن مبادئ مهمة او عدوال عن 
مبدأ سابق او التصدي لعدم دستورية 
نص وارد في قانــون او نظام وملخص 

للرســائل واالطاريــح املتخصصــة 
باملؤلفات  .وملخص  الدستوري  باجملال 
والكتب الصــادرة حديثا املتخصصة 
باجملال الدستوري  والتشريعات املهمة 
الصادرة عن السلطة التشريعية في 

جمهورية العراق .  
ب - يتــم اســتقبال املــادة العلمية 
املرسلة من قبل املشــاركني وفقا ملا 
يلي : على املوقع الرسمي االلكتروني 
للمحكمــة اإلحتادية العليــا ، نافذة 
مجلــة القضاء الدســتوري العراقي 
احملكمة  الــى  املعــدة الســتقبالها 
اإلحتاديــة العليا مباشــرة – قســم 
تكنلوجيــا املعلومــات واإلعالم ويتم 
كتابة املادة العلمية املرسلة بصيغة 
ملــف )word  ( عند ارســالها على 
املوقــع االلكترونــي او محملة على 
قرص ( )CD(عند ارسالها مباشرة الى 
احملكمة اإلحلادية العليا ) ، حجم اخلط 
 Simplified Arabic  (  نــوع اخلط )14)
( . وملخص يتضمن اســم املرســل 

وحتصيله العلمي ومكان عمله . 
رابعــاً- إجــراءات النشــر للبحــوث 
والدراســات  :ان يلتزم الباحث بأصول 

البحث العلمي وقواعــده العامة  ان 
يتســم البحث او الدراسة ، بالعمق 
او  البحــث  أن ال يكــون  واالصالــة  
الدراسة جزءاً من رسالة علمية تقدم 
بها الباحث او جزءاً من كتاب ســبق 
نشره وان يتعهد الباحث كتابة  بعدم 
نشــر البحث او الدراسة سابقاً ، وانه 
غير مقدم للنشر في مجلة اخرى  وأن 
ال يزيد حجم البحث او الدراسة، مبا في 
ذلك الهوامــش وقائمة املراجع ، على 
عشــرين صفحة  مطبوعة بصيغة 
ملــف )word  (  حجم اخلط )14( نوع 
اخلط )Simplified Arabic ( .  وان يرفق 
الباحث سيرة ذاتية حديثة له  وتتولى 
اللجنة العلمية في احملكمة اإلحتادية 
املبدئي  الفحــص  العليــا  مهمــة 
للبحــوث ، لتقرير مــدى صالحيتها 
للنشــر ، وال تنشــر البحوث إال بعد  
موافقة اللجنة العلمية على نشرها 
باإلجماع وتؤول حقوق النشر الى اجمللة 
، وال تلتزم برد البحوث املرســلة ، حتى 
ان لــم تنشــر  واألراء التي يتضمنها 
البحث او الدراسة او املقالة تعبر عن 

وجهة نظر

اطالق نافذة مجلة القضاء الدستوري العراقي 

البصرة - أمجاد ناصر:

أكد وزيــر النقــل رزاق محيبس 
السعداوي ان من أولويات واهداف 
وزارة النقــل في الفتــرة املقبلة 
مكافحــة الفســاد ورفع حظر 
االوروبــي على اخلطوط  الطيران 
اجلويــة واكمال مشــروع ميناء 
الفاو الكبير ، هذا املشروع احليوي 
الكبيــر الــذي ســيكون طفرة 
باالقتصاد العراقــي ، الن املوانئ 
العراقية تعمل على نقل وشحن 
اهمية  تكمــن  فيما  البضائــع 
ميناء الفاو الكبير هو ربط العراق 
بدول العالم مع تقليص املسافة 
للنقــل والتصدير من 10 الى 12 

يوما .
 واضــاف الوزيــر خــالل جولته 
امليدانية فــي ميناء الفاو الكبير 
البصــرة ومدير  مــع محافــظ 
عــام شــركة املوانــئ , الحظنا 
عمــل جبار تشــكر عليه جهود 
منتســبني وزارة النقــل واملوانئ 
والشــركات املنفذة التي جتاوزت 
احملددة لسقف عمر  االجناز  نسب 
املشروع الذي يتكون من خمسة 
اخلمســة  االرصفــة   ، مراحــل 
والطريــق الذي يربط بوابة امليناء 
مع الطريق الســريع الدولي من 
مدينة ســفوان الــى العاصمة 
والنفق    ، بغداد وساحة احلاويات 
املغمــور  وحفر القنــاة املالحية 

بعمق  19,8 .
واشار وزير النقل الى رئيس الوزراء 
اطلق تسمية على هذه احلكومة 
بحكومــة اخلدمــات واالقتصاد 
املنطلق  ومن هــذا   ، والتنميــة 
لتنفيذ  قصــوى  اهمية  توجــد 
مشروع مياء الفاو الكبير ولدينا 
ثقة مبجلس النواب بأقرار املوازنة 
ســتتضمن  التي  وقت  بأســرع 
النشــاء  الكافية  التخصيصات 

امليناء .
واوضح الوزير انه برغم التحديات 
الكبيرة عازمون على أكمال هذا 
االستراتيجي  الوطني  املشــروع 
الكبيــر ولن نخضــع وال تعنينا 
ضغوطــات دول اجلــوار املعروفة 
انشــاء املشروع  اهدافها عرقلة 

، واي اشــكال مــع دول اجلــوار 
نتمنــى ايجــاد احللــول بالطرق 
الدبلوماســية مــن قبــل وزارة 

اخلارجية  .
الدكتور فرحان  اوضح  من جانبه 
الفرطوســي مدير عام شــركة 
املوانئ العراقيــة انه قبل نصف 
شــهر كانت نسبة االجناز 28 % و 
اليوم وصلت نسبة االجناز الى 31 
% وهذه النســبة املتقدمة ممتازة 
جدا بتقــدم العمــل واحلكومة 
احلاليــة ال تختلف مــع القبلها 
الن هذا املشروع للشعب وجميع 
يتمنون  العراقيــني  املواطنيــني 
 ، املشــروع  تنفيذ  مــن  االنتهاء 
والدليــل زيــاراة وفد ميثــل وزارة 
املاليــة  خــالل الفتــرة املاضية 
من اجــل توفيــر التخصيصات 

املالية واالسناد الكامل من وزارة 
التخطيط . 

البصرة  قــال محافظ  ذلك  بعد 
اســعد العيداني اننا نعمل على 
اعادة اخملطط االساســي لقضاء 
الفــاو وتطورير شــامل للقضاء 
وتوســيعه ومت التعاقد مع احدى 
العراقية  االستشارية  الشركات 
لتنفيذ املشــروع وقدمنا املقترح 
الى رئيس مجلــس الوزراء ، ومن 
املمكن ان تتحول الفاو الى ستة 
وجتارية  اقتصادية وصناعية  مدن 
وســكنية ومصفى اســتثماري 
فضال الى انطالق مشــروع حتلية 

املياه من الفاو . 
الفاو  مينــاء  مشــروع  ان  يذكر 
الكبيــر ميكــن ان يحــدث نقلة 
األهميــة  ويحقــق  نوعيــة 

االســتراتيجية واالقتصادية له , 
عبر حتريك عجلة املالحة البحرية 
كما ســتكون املدينة الصناعية 
في  االولى  الفــاو  منطقــة  في 
الشــرق األوســط حيث ستبلغ 
طاقته االســتيعابية القصوى ) 
99 ( مليون طن ســنويا . ويهدف 
املشروع فضال عن تنشيط قطاع 
النقل في العراق الى تنويع طرق 

االستيراد والتصدير .
للحبوب  بناء مخازن  كما سيتم 
واحزمة  هوائية  وساحبات  وابراج 
ناقلــة عــدد 2 مــع 22 رافعــة 
 , مختلفــة  بطاقــات  منطيــة 
ومهابط للطائــرات , وفتح طرق 
واقامة معامــل ملعاجلة  دوليــة 
. وتوقع  املياه ومحطات للوقــود 
اقتصاديــون ان يحقــق املينــاء 

للعراق منافع تقدر بنحو 15 مليار 
دينار شهريا عند اكتمال املشروع 
وعمله بطاقته القصوى . لذا من 
املتوقــع ان تصبح منطقة الفاو 
حاقة وصــل تربــط العديد من 

األطراف مع بعضها .
وتأتــي اهميــة هــذا املشــروع 
منظومة  كونــه  مــن  العمالق 
متكاملة تتكون من امليناء وشبه 
جزيــرة الفاو التي ســتكون في 
حــال اكمالها واحــدة من اكبر 
, وثاني  العاملية  املدن االقتصادية 
 , بالعالم  موانــئ  اكبر عشــرة 
وبديال عــن مينــاء ) هونغ كونغ 
(. وذلك من خــالل تطوير ظهير 
امليناء مبشــاريع صناعية كبرى , 
قريبة من  اقتصادية  وبناء قاعدة 
جتارية  ارصفة  تشــمل  األسواق, 

ومصانع  تفريغ  وساحات  واسعة 
الطبيعي  والغــاز  النفط  تكرير 
ومهابــط  والبتروكيمياويــات 

للطائرات .
ويضم امليناء شــبكة واســعة 
احلديد  البرية وسكك  الطرق  من 
ومدن ســكنية وفنــادق ومرافق 
ترفيهيــة وغيرهــا , اضافة الى 
توفير فــرص عمل والقضاء على 
البطالة ليس في مدينة البصرة 
فقط بــل في كل مــدن جنوب 
ووســط العراق , ولتحقيق هذه 
الرؤية املشــرقة وضمان جناحها 
والدفع باجتاه االســراع في تنفيذ 
علمية  اسس  وفق  على  املشروع 
وقانونية ، لكن هناك بعض اآلثار 
الســلبية وااليجابية على ميناء 

الفاو الكبير منها.

وزيـر النقـل: برغـم التحديـات نعتـزم
 اكمـال مينـاء الفـاو الكبيـر

نسبة االنجاز فاقت السقف الزمني المحدد

تجاوزت نسب االنجاز 
المحددة لسقف 

عمر المشروع الذي 
يتكون من خمس 
مراحل ، االرصفة 
الخمسة والطريق 

الذي يربط بوابة 
الميناء مع الطريق 
السريع الدولي من 

سفوان الى بغداد

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت ســفارة اليابان في بغداد أن تأشــيرات 
الدخول السياحية وغيرها إلى اليابان مفتوحة 

حالًيا. 
واوضحــت الســفارة اليابانية انــه ميكن ألي 
مواطن عراقي يرغــب بالتقدمي للحصول على 
تأشيرة دخول مراجعة وكاالت السفر املعتمدة 

في بغداد وأربيل على وفق منطقة إقامته. 

بغداد - الصباح الجديد: 
وافق وزيــر التعليــم العالي والبحــث العلمي 
العبــودي على شــمول طلبة  الدكتــور نعيم 
الدراسات العليا الراسبني باملعدل مبعاجلة حاالت 
الدراسية  للسنة  التحضيرية  للســنة  الطلبة 

.2022/2021
وتضمن القرار شــمول الطلبة الراسبني باملعدل 
بهذه املعاجلة عن طريق إضافة عشر درجات على 
املادة بشــكل كامل او إضافة ما تبقى منها في 
حال اســتخدام جزء منها في الفصل الدراسي 
األول بشرط تغيير احلالة الى درجة النجاح )70%(. 

عواصم - وكاالت: 
باتــت الســوق العراقيــة متثل احد اهــم وجهات 
العالــم، حيث متتلك  التكنلوجيا املتطــورة حول 
السوق املتنامي الذي يشــجع على تواجد كبريات 

الشركات العاملية في العراق. 
 وأبرمت STARZPLAY، املصنفة باســتمرار ضمن 
أفضل 3 منصات لتقدمي خدمة مشــاهدة الفيديو 
حسب الطلب في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، اليوم صفقة لتوزيــع خدماتها في العراق 
NOOR SHI-  بالتعــاون مع شــركة “نور شــيالن ”

التلفزيونيــة املدفوعة، لدعم  القنوات  LAN، مزود 
العمالء في إمكانية الوصول إلى املنصة. وتعّد “نور 
شيالن ” املزّود واملوزع الرئيسي للعديد من العالمات 
التجارية التلفزيونية املدفوعة املعروفة في العراق، 
وتُقدم لعمالئها باقات بأسعار تفضيلية، كما إنها 
أكبر املوزعــني املعتمدين ألجهزة بــث وتلفزيونات 

أندرويد في كافة أرجاء املنطقة.   
وفي إطار االتفاقية، ســتتولى “نور شــيالن ” توزيع 
قســائم ورقية علــى محبي الرياضــة كبديل عن 
االشتراك باستخدام بطاقات االئتمان في العروض 
الرياضية لـ STARZPLAY التــي تقوم حالياً ببث 
الــدوري اإليطالي لكــرة القدم. وســيتم بيع هذه 
القســائم عبر مختلف مواقع الشركة في كافة 
أرجاء العراق. كما ســتقوم الشركة ببيع أو تقدمي 
 STARZPLAY باقــات خلدماتها إلــى جانب باقــة

  .SPORTS
وبهذه املناسبة، قالت راغدة أبو فاضل، نائب رئيس 
 :STARZPLAY قسم املبيعات وتطوير األعمال في
“ تلتــزم STARZPLAY بتزويــد العمالء بخدماتها 
بشكل سهل ومريح وميّســر لالستمتاع باحملتوى 
املنّوع الذي توّفره. وتتيــح صفقات التوزيع املماثلة 
لصفقتنا مع ’نور شــيالن‘ للمشتركني في املناطق 
التي يقّل فيها اســتخدام البطاقــات االئتمانية 
إمكانية الوصول إلى املنّصة دون أي فواتير إضافية 
 STARZPLAY أو مدفوعات شــهرية. ونتطلع في
قدماً إلى توسيع نطاق وصولنا في السوق العراقي 
وإتاحة باقتنا االســتثنائية من احملتوى عالي اجلودة 

ملشتركينا في الدولة ”.      
مــن جانبه، قــال عبــد املطلب عبــد اهلل، رئيس 
مجلس إدارة شــركة “نور شــيالن ”: “لطاملا سعينا 
الستكشاف ورصد السبل التي تساهم في إضفاء 
القيمة املعززة لعمالئنــا وترتقي بتجربتهم معنا. 
نحن سعداء ومتحمسون لتوقيع هذه االتفاقية مع 
منّصــة STARZPLAY، إحدى املنصات الرائدة على 
صعيد املنطقة في تقدمي خدمة مشاهدة الفيديو 
حســب الطلب، لنتيح للمشــتركني اآلن الوصول 
إلى احملتوى املتنوع مــن العروض الرياضية والبرامج 
الترفيهية بكل سهولة ويُسر، انطالقاً من حرصنا 
في ’نور شــيالن‘ على تقدمي األفضــل في اخلدمات 

التلفزيونية املدفوعة لعمالئنا في العراق ”. 
يذكر ان خدمة STARZPLAY تتوفر في 19 دولة في 
الشرق األوســط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم 
للمشــتركني محتــوى يضم آالف الســاعات من 
األفالم واملسلســالت الغربية واملسلسالت العربية 
والتركيــة واألنيمي، واألحداث الرياضية املباشــرة، 
ومتكن مشــتركيها من مشــاهدة احملتوى املفضل 

لديهم في أي وقت ومن أي مكان وعبر أي جهاز. 

اليابان تفتح تأشيرات 
السفر للعراقيين

التعليم: شمول الراسبين 
بالمعدل في الدراسات العليا 

بمعالجة حاالت الطلبة

التكنلوجيا المتطورة تقصد 
االسواق العراقية 

عامر جاسب 
 بتوجيه مــن املديرالعام، املهندس 
كاظم،  محمــد  فاضــل  اخلبيــر 
ومبتابعــة حثيثة من مدير قســم 
كاظم  صادق  املهندس  املشــاريع، 
املــالكات  تواصــُل  عبداحلســني 
الهندســية والفنية في، شــركة 
للمقــاوالت  العامــة  املعتصــم 
االنشــائية، أحد تشــكيالت وزارة 
والبلديــات  وإالســكان  إالعمــار 
العامــة، تنفيذ مشــروع إنشــاء 
فــي محافظة  الكارضية  جســر 
واسط. وأكد املهندس محمد كمر 
مالكاتنا  تواصل   " املشــروع  مدير 
الهندســية والفنيــة, وبخطــى 
مختلفة  فقرات  تنفيذ  متسارعة, 
من املشــروع وصــوالً إلجنازه ضمن 
املواصفــات الهندســية الدقيقة 

وبالفترة الزمنية احملددة له". 
وأضــاف" تضمنت أحــدث أعمال 
املشــروع صب الركيزة العاشــرة 
جميع  أجنزنــا  وبذلــك  النهريــة, 
الثامنة  للدعامات  النهرية  الركائز 
الى  والتاسعة والعاشــرة, مشيراً 

بعد  القبعــات  بأعمال  املباشــرة 
املصادقة على أمــر الغيار". وتابع" 
الزال العمل متواصل بصب الروافد 
الكونكريتيــة موقعيــاً, مع صب 
للجدار الساند واالجنحة للمقترب 
اجلنوبي جهة الكارضية, فضالً عن 
للمقترب  الدفن  اعمال  أســتمرار 
الشمالي". وبني" تبلغ نسبة أالجناز 
الفعلية %83, وبأشراف دائرة الطرق 
ويعد  للــوزارة,  التابعة  واجلســور 

الرئيس للطريق احلولي قيد  اجلسر 
إالنشــاء ملدينة الكوت حيث يبلغ 
طول اجلسر مع املقتربات 1128م.ط 
14م  وبعرض  وإياب(  )ذهاب  ومبمرين 

لكل ممر". 
اجلدير بالذكر أن مشــروع إنشــاء 
املشاريع  أهم  الكارضية من  جسر 
احليويــة فــي محافظة واســط 
وسيســهم عند إجنــازه بتوصيل 

احملافظة باحملافظات اجلنوبية. 

بغداد - الصباح الجديد:
املهندس  بغداد  محافظ  افتتح 
مدارس   )3( العطا،  جابر  محمد 
الزهور  منوذجيــة فــي قضــاء 

“احلسينية ”. 
وقال الســيد احملافــظ في بيان 
صادر عن قسم اإلعالم واإلتصال 
الفنية  “املــالكات  إن  احلكومي، 
حملافظــة بغــداد أجنــزت ومبدة 
قياســية )3( مــدارس منوذجية 
في قضاء الزهــور، وهن مدارس 
ومتوسطة  االبتدائية،  الشمس 
وإعدادية  للبنــني،  األمجاد  نبع 
حطني للبنات، نفذت بواقع )18( 
صفــاً وفق أفضــل املواصفات 

القياسية.
 حيــث حتتوي علــى مختبرات 
تخصصيــة، وقاعات للمؤمترات 
والندوات، فضالً عن توفير كل ما 
يحتاجه الطالب من مستلزمات 

تعليمية ”.
 الفتــا الــى “أن تلــك املدارس 
املنفذة هي جزء من تنفيذ أكثر 
من )50( مدرسة في احلسينية، 

والتي تُعد خطوة مهمة لتوفير 
منوذجية،  تعليميــة  منشــآت 
تســهم فــي فـــك الـــدوام 

املـزدوج ”. 
وأشــار العطــا الى انــه “متت 
املباشــرة بخطــة 2022 والتي 
تتضمن إنشــاء مدارس جديدة، 
وهدم وإعــادة بناء اخرى، كذلك 
إضافــة مالحــق مثــالً إضافة 

أجنحــة صفوف لـــ 6 مدارس، 
وإضافة وحــدات صحية في 25 
“املدارس  أن  مبينــاً  مدرســة ”، 
قانون  طريــق  عــن  املرفوعــة 
الدعم الطــارئ لألمن الغذائي 
مدرسة   13 تضمنت  والتنمية، 
بني  متنوعة  احلســينية،  فــي 
وبنـــاء مبـاٍن  بناء،  وإعادة  هدم 

جديـدة ”.

بخطى متسارعة.. المعتصم العامة تواصل 
تنفيذ مشروع إنشاء جسر الكارضية

محافظ بغداد يفتتح ثالث مدارس نموذجية 
في قضاء الزهور )الحسينية)



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الضوء  إسرئيلية  إعالم  وسائل  سلطت 
على األســباب احملتملــة وراء عدم قيام 
كبار املســؤولن األمريكيــن حتى اآلن 
بتهنئــة بنيامــن نتنياهو بفــوزة في 

االنتخابات األخيرة.
وذكــرت صحيفة “إســرائيل هايوم” أن 
الســفير األمريكي لدى إســرائيل توم 
نايــدس كان الشــخص الوحيــد الذي 
هاتف نتنياهو مهنئا بالفوز، بعد دقائق 
من اعتراف رئيس الوزراء املنتهية واليته 
بالهزمية. وقال مسؤولون في  لبيد  يائير 
اإلدارة إنه “مــن املتوقع أن يتحدث بايدن 

مع نتنياهو” في نهاية األسبوع.
وحسب معلومات “إسرائيل هايوم”، فقد 
كانت هناك محاولة فاشــلة لتنسيق 
مكاملــة هاتفية بــن نتنياهــو وبايدن 
السبت املاضي، ويعتبر يوم األحد عطلة 
نهاية األســبوع في الواليــات املتحدة، 

لذلك لم تنته الفترة احملددة بعد.
وقال أحد املســؤولن إن بايدن مشغول 
بانتخابات التجديد النصفية التي جتري 
املقبل،  الثالثــاء  املتحدة  الواليــات  في 
بينما قال مصدر آخر، هو مسؤول سابق، 
إن ذلــك ليس إال ذريعــة وإن التأخير لم 

يكن عرضيا.
وأوضح املسؤول: “استغرق األمر بضعة 
أيام لنتنياهو قبل أن يهنئ بايدن بفوزه 
فــي انتخابــات 2020 على منافســه 
)دونالــد( ترامب، وقد فعــل ذلك فقط 
عندما أصبح واضحا مبــا ال يدع مجاال 
للشــك، أن ترامب قد خســر بالفعل. 
وهناك صلة بن تأخــر نتنياهو حينها، 

وتأخر بايدن اآلن”.
لكــن بايــدن ليــس الوحيد فــي عدم 
فوزير  بنتنياهو،  باالتصال  االســتعجال 
خارجيتــه أنتوني بلينكن الذي شــارك 
 ،G7 في األيــام القليلة املاضية في قمة
حيث التقى عددا من وزراء اخلارجية من 
جميع أنحــاء العالم، حتدث خالل احلدث 
هاتفيا مع قادة مصر والعراق والسلطة 
الفلســطينية، لكنه لم يعقد اتصاال 

مع نتنياهو.
وفي هــذه املرحلة ينتظــر املقربون من  
نتنياهــو بصبر وميتنعون عــن التعليق 
على تأخير البيت األبيض، لكن مسؤوال 
رفيع املســتوى ســابقا قال إنه “إذا لم 
جتر احملادثة بحلول يوم األحد، فســتكون 

هناك أسئلة”.

لماذا لم يهنئ كبار المسؤولين 
األمريكيين نتنياهو بفوزه في 

االنتخابات؟

متابعة ـ الصباح الجديد:
التجديد  انتخابات  نتائج  تنعكس 
األميركي،  للكونغــرس  النصفي 
الثالثاء،  اليــوم  إجراءها  واملزمــع 
اخلارجية  السياســات  على ملف 
األميركية بشــكل كامــل، فيما 
يتوقــع مراقبــون حتــول جــذري 
الغــرب ومنطقة  للعالقــات مع 
فــي ضــوء  األوســط،  الشــرق 
اجلمهورين  فوز  مؤشرات  تصاعد 

باألغلبية.
ويترقــب األميركيون، اليوم الثالثاء 
النصفية  التشريعية  االنتخابات   ،
حيث تشــتد املنافسة بن احلزبن 
فــي  واجلمهــوري،  الدميقراطــي 
لها  وخارجية  داخليــة  أزمات  ظل 
الداخل  وانعكاسات على  تداعيات 

األميركي.
وتوقع اخلبير مبركز األهرام للدراسات 
أحمد  واالستراتيجية،  السياسية 
ســيد أحمد، عالقات أكثــر تقارباً 
مع دول الشــرق األوسط في حال 
األغلبية،  إلــى  اجلمهورين  صعود 
وأن تشــهد السياسات األميركية 
اخلارجية حتــوالً جذرياً فيما يتعلق 
بثالث ملفــات حيوية فيما يخص 

منطقة الشرق األوسط.

أهمية استثنائية
يقول أحمــد إن انتخابات التجديد 
النصفــي للكونغــرس األميركي 
حتظي بأهمية استثنائية هذه املرة، 

نظراً لـ:
وفي املقابل يســتغل اجلمهوريون 
حالــة االمتعــاض لدى الشــارع 
األميركــي جراء سياســات احلزب 

أجــل حصد  مــن  الدميوقراطــي 
األغلبيــة، فيمــا تشــير غالبية 
التقديــرات إلــى أن اجلمهوريــن 
فــي طريقهــم للســيطرة على 
نســبة  بتحقيــق  الكونغــرس 
األغلبيــة فــي مجلســي النواب 

والشيوخ.
وبحسب أحمد، تعود أسباب تقدم 
االنتخابات بشكل  في  اجلمهورين 
اخلاطئة  السياسات  إلى  رئيســي 

مــن جانب الرئيــس احلالي وحزبه 
ســواء علــى املســتوى الداخلي، 
بارتفاع نســبة التضخــم وعجز 
امليــزان التجــاري داخل البــالد، أو 
على مستوى السياسات اخلارجية 
بعض  مع  العــداء  حالة  بتصعيد 
الدول، والدعم غير احملدود ألوكرانيا، 

وأيضاً استفزاز الصن.

سياسات أكثر دفئاً مع الشرق 

األوسط
بالشــأن  اخملتص  اخلبيــر  يتوقــع 
مع  العالقات  تتجــه  أن  األميركي 
دول الشــرق األوســط، فــي حال 
إلى مزيد  فوز احلــزب اجلمهــوري، 
املشــترك  والتعاون  التقــارب  من 
بعيداً عن سياســة الضغط التي 
مارســتها إدارة بايــدن على مدار 
الســنوات املاضية باســتغالل بع 
املثال  ســبيل  على  منها  امللفات، 

امللــف احلقوقي للضغط على دول 
املنطقة.

السياســات مع  تلك  أثــرت  كما 
على  األوســط  الشــرق  منطقة 
األميركيــة مع حلفاءها  املصالح 
الفترة  وشــهدت  كبير،  بشــكل 
الفتــور بن  املاضيــة حالة مــن 
الواليــات املتحــدة ودول الشــرق 
األوســط، لكن تلك السياســات 
لم جتــد نفعــاً، لذلك ســيتجه 

لعالقات  العــودة  إلى  اجلمهورين 
أكثر دفئاً مع دول املنطقة.

امللف النووي اإليراني
اإلدارة  أن املفاوضات بن  يرى أحمد 
وإيران بشــأن برنامج  األميركيــة 
بشكل  يتأثر  سوف  النووي  الثانية 
كبير في حال وصــول اجلمهورين 
لألغلبية داخــل الكونغرس، ففي 
الرئيــس بايدن  إدارة  حــن تبــدو 
النووي  االتفاق  إحياء  حريصة على 
دون مراعــاة لضمانــات تضع حداً 
ملســاعي إيــران بامتالك ســالح 
نووي، وكذلــك تتجاهل إدارة بايدن 
الذي  اإليراني  الباليستي  البرنامج 
ميثــل تهديــداً مباشــراً على دول 

اجلوار.
في املقابل ال يرغب اجلمهورين في 
إحياء االتفاق، وســيحاولون إذا ما 
جنحوا في حتقيق األغلبية الضغط 
الراهنة  األميركيــة  اإلدارة  علــى 

لتغيير سياساتها جتاه إيران.

امللف اليمني
تتجه  أن  أيضــاً  أحمــد  ويتوقــع 
السياســات االميركية ملسار أكثر 
حســماً فيما يتعلــق بالتجاوزات 
احلوثية باألزمة اليمنية، ففي حن 
على  العقوبات  بايدن  إدارة  خففت 
بشكل  إليران  التابعة  امليليشيات 
اجلمهورية  السياسة  تتجه  كبير، 
نحو حتركات وعقوبات حاسمة ضد 
احلوثين وســتكون هناك ضغوط 
الســابق  الرئيس  قرار  إلى  للعودة 
وضعها  إلى  بالعودة  ترامب  دونالد 

على قوائم اإلرهاب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال جيش كوريا الشمالية، اإلثنن، 
إن وابل التجارب الصاروخية األخيرة 
كان مبثابــة تدريــب علــى ضرب 
رئيسية في كوريا اجلنوبية  أهداف 
والواليات املتحدة “بال رحمة”، مثل 
قيادة  وأنظمــة  اجلوية  القواعــد 
العمليــات، مبجموعة متنوعة من 
الصواريخ التي من احملتمل أن تكون 

قادرة على حمل أسلحة نووية.
يعكس إعــالن كوريا الشــمالية 
تصميــم الزعيم كيــم جونغ أون 
على عــدم التراجع فــي مواجهة 
لتوســيع  خصومــه  مســاعي 

مناوراتهما العسكرية.
لكن بعض اخلبراء يقولون إن كيم 
الكورية  املناورات  أيضا  اســتخدم 
املشــتركة  اجلنوبية-األميركيــة 

ترســانته  لتحديــث  كذريعــة 
النووية وزيادة نفوذه في التعامالت 

املستقبلية مع واشنطن وسول.
أطلقــت  املاضــي،  واألســبوع 
بيونغيانــغ عشــرات الصواريــخ 
وحلقــت طائــرات حربيــة باجتاه 
البحر، مــا أدى إلى حتذيرات اإلخالء 
في بعض املناطق الكورية اجلنوبية 
واليابانيــة، وذلــك احتجاجا على 

املنــاورات الضخمة للقوات اجلوية 
التي  اجلنوبية  والكورية  األميركية 
تعتبرهــا كوريا الشــمالية مبثابة 

تدريب على الغزو.
األميركيــون  املســؤولون  ورد 
بأنهــم  اجلنوبيــون  والكوريــون 
املشتركة  مناوراتهما  ســيعززون 
وحــذروا كوريا الشــمالية من أن 
النوويــة  األســلحة  اســتخدام 

سيؤدي إلى نهاية نظام كيم.
وفــي بيــان نقلته وســائل إعالم 
الكوري  اجليــش  قــال  رســمية، 
الشــمالي: “العمليات العسكرية 
األخيــرة املماثلــة التي قــام بها 
اجليش الشعبي الكوري هي إجابة 
على  الشمالية  كوريا  من  واضحة 
أنــه كلمــا اســتمرت التحركات 
العسكرية االســتفزازية لألعداء، 

الشــعبي  اجليش  واجههم  كلما 
الكوري بشكل أكثر شمولية وبال 

رحمة”.
وأضــاف أن اختبــارات األســلحة 
باليســتية  صواريــخ  تضمنــت 
متناثرة  حربيــة  بــرؤوس  محملة 
ورؤوس حربية تصل إلى حتت األرض 
تهدف إلى شن ضربات ضد قواعد 

جوية للعدو.

بيونغيانغ: التجارب الصاروخية تدريب على مهاجمة واشنطن وسول

فوز الجمهوريين باالنتخابات األميركية سيحدث 
تغييرا جذريا بالعالقات مع الشرق األوسط
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــذر مســؤولون أردنيــون من أن 
العالقــات الثنائية مع إســرائيل 
ســتتضرر إذا حاولــت احلكومــة 
اجلديدة تغيير ترتيب الوضع القائم 

في القدس الشرقية.
البــث  لهيئــة  تقريــر  وســلط 
اإلســرائيلية الضــوء على األزمة 
التي تنتظر  الدبلوماسية احملتملة 
بنيامن  »الليكــود«  زعيم حــزب 
نتنياهو في حال توليه الســلطة 
اليمينين  املتشــددين  من  بدعم 
هنــاك  أن  مبينــا  املتطرفــن، 
حساســية خاصة فيمــا يتعلق 
والتي  األردن،  بعالقات إسرائيل مع 
هي الوصي على احلرم القدسي، مما 
يؤدي إلــى صدام محتمل مع نواب 
من ائتالف نتنياهو املفترض الذين 
دفعوا إســرائيل لتأكيد سيادتها 
علــى املوقع املقــدس في القدس 
والســماح لليهود مبمارســة قدر 
في  الدينية  حريتهــم  مــن  أكبر 

املوقع.
أردني  مصدر  عــن  الهيئة  ونقلت 
قوله »أي محاولــة لتغيير الوضع 

القدسي ستضر  احلرم  القائم في 
بالتأكيــد بالعالقــات بــن األردن 
حتذيرا  املصدر  ووجه  وإســرائيل«، 
محددا إلــى إيتمار بن غفير، رئيس 
حزب »عوتسما يهوديت« املتطرف 
الــذي من املقرر أن يصبح جزءا من 
االئتالف احلاكم، والذي حرص على 
القيام بجولة في املوقع في أوقات 

التوترات املتزايدة.
واعتبــر املصــدر األردنــي أن زيارة 
و«القيــام  للموقــع  بــن غفيــر 
باســتفزازات، ســتكون مختلفة 
متامــا إذا فعــل ذلــك كوزير في 

احلكومة«.
يذكــر أن نتنياهو وحلفــاءه، فازوا 
بأغلبية 64 مقعــدا في انتخابات 
األســبوع املاضي، مما مهد الطريق 
الوزراء  رئاســة  إلى  للعودة  أمامه 
إلى جانب تشكيل حكومة مكونة 
من أحــزاب الصهيونيــة الدينية 
املتشــدد ويهدوت  وحزب شــاس 

هتوراة.
وأشار نتنياهو إلى أنه منفتح على 
منح منصب وزاري لنب غفير، الذي 
كشف أنه وضع منصب وزير األمن 

والداخليــة نصب عينه، والذي من 
شــأنه أن مينحه الســيطرة على 
الشرطة، وهي الهيئة التي تفرض 

حظر صالة اليهود.
ذكــرت صحيفــة »وول ســتريت 
األمــن  مستشــار  أن  جورنــال« 
األمريكي جيك سوليفان  القومي 
أجرى في األشهر األخيرة سلسلة 
محادثات سرية بشأن أوكرانيا مع 
الروسي  الرئيس  مســاعدي  كبار 

فالدميير بوتن.
وقالــت الصحيفــة نقــال عــن 
املتحدة  الواليــت  مســؤولن في 
ودول حليفة، إن احملادثات جاءت في 
محاولة »للحد من مخاطر نشوب 
صراع أوســع حول أوكرانيا وحتذير 
اســتخدام  مغبة  من  موســكو 
األســلحة النوويــة أو غيرها من 

أسلحة الدمار الشامل«.
سوليفان  فإن  املسؤولن،  وحسب 
أجرى اتصاالت مع يوري أوشاكوف، 
اخلارجية  السياســة  مستشــار 
للرئيــس الروســي، وكذلــك مع 
نظيره املباشر نيكوالي باتروشيف، 

سكرتير مجلس األمن الروسي.

الهدف  إن  إلى  املســؤولون  وأشار 
التصعيد  مخاطــر  »جتنــب  كان 
مفتوحة،  االتصــال  قنوات  وإبقاء 
وليــس بحث تســوية للحرب في 

أوكرانيا«.
ووفقــا ملصــادر الصحيفــة، فإن 
رغبة ســوليفان في احلفاظ على 
االتصاالت مع روســيا ال جتد دعما 
بن كبار السياســين األمريكين 
يعتبــرون مثل  ال  الذين  اآلخريــن 
هذا التفاعل مثمــرا في الظروف 

احلالية.
وذكــرت الصحيفة أن ســوليفان 
حث كييف على إرســال إشــارة 
واضحة إلى استعدادها حلل النزاع 

مع روسيا.
وأفــادت »وول ســتريت جورنــال 
امــس األول االحــد » بــأن الدول 
الغربيــة تناقــش وراء الكواليس 
شــروط الســالم احملتملــة بــن 
روســيا وأوكرانيا، وأن إدارة الرئيس 
بايدن طلبت بصورة  األمريكي جو 
شــخصية من القيادة األوكرانية 
التفاوض مع  على  االنفتاح  إظهار 

موسكو.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ميليشــيا  جرائــم  تقــف  ال 
أقدم  احلوثــي عند حــد، فقــد 
امرأة  أحد مشــرفيها على رمي 
ســبعينية مــن أعلى ســطح 
أحد املنازل فــي مديرية اجلعفري 
اعتدى  بعدمــا  رميــة  مبحافظة 
عليهــا بالضرب املبــرح، فيمات 
اليمنين  بن  صورتها  انتشــرت 

على مواقع التواصل.
القيادي  أقــدم  التفاصيل،  فــي 
الســبلي  ناجي  عبداهلل  احلوثي 
على االعتداء بطريقة وحشــية 
علــى مســنة ســبعينية قبل 

الرمي بها من على منزلها ما أدى 
إلى تكســير أضالعها وأطرافها 
األربعــة، وذلــك وفقاً ملــا نقلت 

وسائل إعالم مينية محلية.

رماها من األعلى
وبينما حاولت ابنتها اخلمسينية 
إسعاف والدتها، باشرها القيادي 
احلوثي بإطالق النار، ما تسبب في 

إصابتها مباشرة.
فيما نقلت املسنة وابنتها نقلتا 
إلــى أحد املستشــفيات لتلقي 
تهامة،  مستشــفى  في  العالج 
بــأن حالتهما  تأكيدات  وســط 

خطيرة، خاصة املرأة املسنة التي 
مازالت في غيبوبة حتى اآلن.

أن  مطلعــة  مصــادر  وأكــدت 
بل  الضحيتــن ال عائــل لهما، 
تعيالن ابناً مريضاً، ومت إسعافهما 
مــن قبــل أحــد املشــايخ في 

املنطقة.
أن  إلى  أما عن األسباب، فأشارت 
أرض  املعتدي حاول السطو على 
تابعة للســيدة العجــوز بعدما 
حصلــت على أحــكام قضائية 
تؤيــد ملكيتهــا لهــا، واعتدى 
عليها بعد رفضها منحه رشاوى 

لتركها.

خنق النساء
يذكر أن هذه احلادثة ليست غريبة 
باتوا  الذيــن  احلوثين  أفعــال  عن 
معروفن بانتهاكاتهم، ولهذا دعت 
منظمة العفــو الدولية في أيلول 
املاضــي، اجملتمع الدولي لوضع حد 

لتصرفات امليليشيا مع النساء.
وطالبت املنظمــة الدولية حينها 
للتوقف  احلوثين  بالضغط علــى 
عن خنق النســاء، مشــددة على 
أن اليمــن يعيــش بالفعــل أزمة 
إنســانية كارثية، مشــددة على 
بفعل  اخلطر حقيقــي عليهن  أن 

تصرفات امليليشيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت حكومة “طالبــان” عن 
موقع قبر مؤسس احلركة املاّل عمر، 
حيث ظل مكان دفنه ومالبســات 

وفاته سرا طيلة سنوات.
مــن  “طالبــان”  إطاحــة  وبعــد 
الســلطة في العــام 2001 عقب 
املتحدة  الواليات  قادته  الذي  الغزو 
ألفغانســتان، انتشــرت شائعات 

حول صحة املال عمر ومكان وجوده، 
إلــى أن اعتــرف املســؤولون في 
بأنه توفي   ،2015 أبريل  احلركة في 

قبل عامن.
وقال الناطق باســم احلركة ذبيح 
اهلل مجاهد لوكالة “فرانس برس”: 
“قادة بارزين في احلركة حضروا في 
حول  مراسم  األحد،  ســابق  وقت 

قبره قرب عمرزو في والية زابل”.

واستعادت حركة طالبان السلطة 
في أغســطس 2021، ما أدى إلى 
بقيادة  التحالف  قوات  انســحاب 
20 عاما من  املتحدة بعد  الواليات 

االحتالل.
وأوضح مجاهد: “مع وجود العديد 
من األعــداء ونظرا إلــى أن البالد 
القبر  مــكان  بقي  محتلة،  كانت 
ســرا من أجل جتنب إحلاق ضرر به. 

أفراد األسرة املقربون فقط يعرفون 
املكان”.

نشــرتها  التي  الصــور  وتظهــر 
احلركــة  مــن  قــادة  “طالبــان”، 
مجتمعن حول قبر أبيض بسيط 
محمي بقفص حديد أخضر، وقال 
الناطق: “اآلن اتخذ القرار.. وبالتالي 
لم تعد هناك مشــكلة في زيارة 

الناس للقبر”.

 عمان تحذر حكومة نتنياهو المقبلة من المساس 
بالوضع القائم بالقدس الشرقية

هيئة البث اإلسرائيلية:

جرائم الحوثي ال تنتهي.. كسروا أضالع مسنة وأصابوا ابنتها

)طالبان) تكشف موقع قبر مؤسسها بعد تسع سنوات على وفاته
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محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12588
التاريخ: 2022/11/7

إعالن مناقصة رقم )123( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )اعمال التبليط واالرصفة جلزء من 
شــوارع حي شهيد احملراب وجزء من حي احلسن العسكري واكساء شارع السوق التجاري واحياء الهادي واجلهاد واحلسني في 
ناحية العزيز( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب 
)54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،831،797،750( مليار وثمامنائة وواحد وثالثون مليون وسبعمائة وسبعة 

وتسعون الف وسبعمائة وخمسون دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )240( 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 )18،318،000( )ثمانية عشــر مليون وثالثمائة وثمانية عشر 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.
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 ومببلغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي  ال غيرها( غير قابل للرد.

علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )الثالثاء ( املصادف )2022/11/22( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم 
)االربعاء( املصادف )2022/11/23( الساعة )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 استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( 

املصادف )2022/11/16( 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
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قسم العقود احلكومية
العدد: 12581
التاريخ: 2022/11/7

إعالن مناقصة رقم )116( لسنة 2022
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )جتهيز ونصب وتشــغيل مجمع ماء ســعة 
400م3/س مع خط ناقل وشبكة للمنطقة الصناعية وجتهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة 200م3/س في قرية الزيوت مع الشبكة 
للمنطقة والقرى اجملاورة بطول 25 كم باجتاه امليمونة( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ 
تنميــة االقاليم( ضمن تبويــب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )4,133,075,000( أربعــة مليار ومائة وثالثة وثالثون 

مليون وخمسة وسبعون الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )270( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميســان - 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 منصوص عليه في ورقة البيانات في الوثيقة 
القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقــدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم 

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
التأمينــات األولية البالغــة )41،331،000( )واحد واربعون مليون وثالثمائة وواحد وثالثون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شــكل خطاب 
ضمــان )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.
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 شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى قسم العقود 

احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )700,000( )سبعمائة الف دينار عراقي  ال غيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني ( املصادف )2022/11/21( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )الثالثاء( 
املصادف )2022/11/22( 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 وســوف 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 )الثالثاء( املصادف 

)2022/11/15( 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 
مســتجيبة 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: 12586
التاريخ: 2022/11/7

إعالن مناقصة رقم )121( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل مشــروع ماء علي الغربي 
500م3/س في قضاء علي الغربي( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية 
االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )489,543,000( اربعمائة وتســعة وثمانون مليون 

وخمسمائة وثالثة وأربعون دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )180( 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 )4،896،000( )أربعة ماليني وثمامنائة وســتة وتسعون 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.
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 ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي  ال غيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )الثالثاء ( املصادف )2022/11/22( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم 
)االربعاء( املصادف )2022/11/23( الساعة )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 استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( 

املصادف )2022/11/16( 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: 12584
التاريخ: 2022/11/7

إعالن مناقصة رقم )119( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل مجمعات ماء سعة 200م3/س 
عدد/2 مركز ناحية اخلير الفرنســي والتركــي( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 
2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )602,700,000( ستمائة واثنان مليون 

وسبعمائة الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )180( 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 )6،027،000( )ســتة مليون وسبعة وعشرون 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.
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 ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي  ال غيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني ( املصادف )2022/11/21( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)الثالثاء( املصادف )2022/11/22( الساعة )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 استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( 

املصادف )2022/11/15( 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

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1.سيولة نقدية مببلغ )413,307,500( دينار 1. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
عراقي وفقا ملا منصوص علية في الوثيقة 

القياسية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2.مهندس )مدني( او مهندس )مساحة(  
/ عدد )1(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة 2.يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد 

النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)1,239,922,500( دينار عراقي وتقدم االعمال 
األخرى ألغراض املفاضلة في حالة التساوي

3.فني )كهرباء( / عدد )1(
3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 

الدرجة )اخلامسة/ انشائية/ميكانيكية( 
وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1.سيولة نقدية مببلغ )60,270,000( 1. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
دينار عراقي وفقا ملا منصوص علية في 

الوثيقة القياسية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2.فني )كهرباء( / عدد )1(
2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة

 من مسجل الشركات في وزارة 
التجارة 2.يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 

مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد 
النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل 
عن )180,810,900( دينار عراقي وتقدم 
االعمال األخرى ألغراض املفاضلة في 

حالة التساوي

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ انشائية/

ميكانيكية( وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1.سيولة نقدية مببلغ )48,954,300( 1. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
دينار عراقي وفقا ملا منصوص علية في 

الوثيقة القياسية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2.فني )كهرباء( / عدد )1(
2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة

 من مسجل الشركات في وزارة 
التجارة 2.يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 

مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد 
النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل 
عن )146,862,900( دينار عراقي وتقدم 
االعمال األخرى ألغراض املفاضلة في 

حالة التساوي

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ انشائية/

ميكانيكية( وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1.سيولة نقدية مببلغ )183,179,775( 1. مهندس )مساحة( / عدد )1(
دينار عراقي وفقا ملا منصوص علية في 

الوثيقة القياسية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة 2.يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد 
النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل 
عن )549,539,325( دينار عراقي وتقدم 
االعمال األخرى ألغراض املفاضلة في 

حالة التساوي

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )السابعة/ انشائية( وإجازة 

ممارسة مهنة. 



5 اعالن

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )53 لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تأهيل جزء من مغذي طالب- زويطة في الشافعية( 
ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )136،746،000( فقط 
مائة وستة وثالثون مليون وسبعمائة وستة واربعون الف دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل 

)226(( ومبدة عمل )180( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

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

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهندس 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 )13،674،600( فقط ثالثة عشر مليون وستمائة واربعة وسبعون الف وستمائة 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 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 املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/11/15( 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 )الثالثاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/22( 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 )4،102،380( فقط اربعة مليون ومائة واثنان الف وثالثمائة وثمانون 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 )51 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تأهيل خط شــويخة ض ع بطول 4 كم في 
قضاء الســنية( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)182،464،000( مائة واثنان وثمانون مليون واربعمائة واربعة وســتون الف دينار الغيرها وحســب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع 

)18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )90( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

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

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهندس كهرباء    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 تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )18،246،399( فقط ثمانية عشر مليون ومائتان وستة واربعون الف وثالثمائة وتسعة 

وتسعون 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 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 املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/11/15( 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 )الثالثاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/22( 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 )5،473،920( فقط خمســة مليون واربعمائة وثالثة وسبعون 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- 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 )54 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقــدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تنفيذ الشــبكة الكهربائية جلزء من حي 
العيبي في نفر( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنميــة االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)514،529،000( خمســمائة واربعة عشر مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون 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.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهندس كهرباء    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 )51،452،900( فقط واحد وخمسون مليون واربعمائة واثنان وخمسون  الف وتسعمائة 

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 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 املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/11/15( 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 )الثالثاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/22( 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 )15،435،870( فقط خمسة عشــر مليون واربعمائة وخمسة وثالثون الف وثمامنائة وسبعون دينار 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 )52 لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )انارة شارع مدخل الشافعية باجتاه النجف( ضمن 
املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )271،098،000( فقط مائتان 
وواحد وسبعون مليون وثمانية وتسعون الف دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة 

عمل )90( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

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

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهندس كهرباء    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 )27،109،800( فقط سبعة وعشرون مليون ومائة وتسعة االف وثمامنائة 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 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 املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/11/15( 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 )الثالثاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/22( 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 )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )8،132،940( فقط ثمانية مليون ومائة واثنان وثالثون الف وتسعمائة واربعون 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:
نحــو  النفــط  وزارة  توجــه  اثــار 
رقعة بحرية، جدال بني  استكشــاف 
خبراء النفط واالقتصاد، ســيما وان 
البالد تعمل وألول مــرة عبر تاريخها 
النفطــي على البحث عــن مكامن 
الرقعة  والغاز فــي  للنفــط  جديدة 
اإلقليمية  املياه  في  الواقعة  البحرية 
فــي اخلليــج، لتكون ضمــن خطط 
حكوميــة تهــدف إلى زيــادة حجم 
وليكون منطلقاً  التصدير مستقبالً، 

لزيادة إنتاجها من الطاقة.
خبراء نفطيــون اعتبروا هذه اخلطوة 
“خطرة وغير مجدية” اقتصاديا نظرا 
لكلفتهــا الباهظة وهــي “مغامرة” 
لدول ليس لديها حقوالً نفطية برية.

زهدت بها شركات عاملية
ويقــول اخلبيــر االقتصــادي نبيــل 
املرســومي، ان “وزارة النفط العراقي 
ســبق وان عرضت الرقعــة البحرية 
البالغة مساحتها أكثر من 400 كيلو 
متر مربــع ضمن جولــة التراخيص 
اخلامســة لالستثمار إال أنه لم تقدم 
أي شركة عاملية عليها بالرغم من ان 
الوزارة عرضت عائداً مالياً مرتفع بلغ 

%20 من قيمة البرميل”.
البحرية  باملناطق  “احلفــر  ان  واضاف 
الن  كلفة  واعلــى  خطورة  يشــكل 
احلفــارة البحرية كلفتهــا بنحو 10 
أضعاف احلفارة البرية واملعدات تنقل 
بالطائــرات العموديــة او بالســفن 
وعملية توصيل االبار تكون من خالل 
مدها حتــت البحر ويحتــاج الى بناء 
بالبحر  جزر اصطناعية وصيانة جتري 
يتم التحكــم بها عن بعــد، لذلك 

جتد استخراج النفط من البحر اكثر 
تكلفة بكثير من البر”.

وتابع ان “عنصر املغامرة واجملازفة اكبر 
فــي البحر من البر يعنــي جناح حفر 
البئر باملناطق البحرية قد ال يشترط 

وجود نفط”.
ولفــت املرســومي الــى ان “العراق 
لم  برية  استكشــافية  رقعــاً  لديه 

تستكشــف لغايــة االن، مثــال في 
املناطق الغربية من املتوقع وجود 100 
اخلام، وهناك  النفط  برميل من  مليار 
حقوالً مستكشــفة غير مطورة لم 
“العراق  مســتدركا  باإلنتاج”،  تدخل 
مقيــد باإلنتــاج من قبــل منظمة 
)اوبك+( وبالتالــي يجب التركيز على 
استخراج النفط من الكلفة الواطئة 

لتعظيم اإليرادات”.
2009 ضمن جوالت  العراق منذ  ووقع 
والثانية عدة عقود  االولى  التراخيص 
مع شــركات النفط العاملية لتطوير 
حقولــه فــي مناطق جنــوب البالد 
ووســطها، وخاصة فــي محافظات 
البصرة وميسان وواسط وذي قار، ومن 
احتياطات  الستكشاف  توسعت  ثم 

املثنى  نفطية جديدة في محافظات 
والنجف واالنبار.

حقل بحري متنازع عليه دولياً
من جانبه اعتبر اخلبير النفطي حمزة 
اجلواهــري ان “اجلــدوى االقتصاديــة 
أن هنــاك حقــالً  موجــودة حيــث 
مكتشــفاً كبيــراً متنــازع عليه ما 
ايران والكويت، وهــو غير مطور،  بني 

وهذا احلقــل يعتقد أنه ميتد في املياه 
االقليمية العراقية”.

وبني ان “العراق يسعى الى ابرام عقد 
مــع الشــركة الصينية )ســينوك( 
االستكشــافية  املســوحات  إلجراء 
لتثبيــت حقوقــه في هــذه الرقعة 
املتوفرة  “املعلومات  البحرية”. واضاف 
جدا،  البحرية شحيحة  الرقعة  حول 
كمــا ان املنطقة مزدحمــة جدا ألن 
املياه االقليميــة فيها موانئ عميقة 
منهــا ميناء العمية وخــور البصرة، 
وفيها خمس عوامات لتصدير النفط، 
وموجــود فيها مدخل الــى ام قصر 
وشــط العرب ملرور السفن، وبالتالي 
فإنها منطقة مزدحمة جدا وصغيرة 
ومن الصعب تطوير احلقول النفطية 
او الغازية في هذه املنطقة وانتاجها”.

وفي وقت ســابق، أكد وزيــر النفط 
العراقي السابق إحســان عبد اجلبار 
التوقعات والدراسات  اســماعيل، أن 
تشــير إلــى أن تلك الرقعــة تضم 

تراكيب هيدروكربونية.
ووقعــت وزارة النفــط العراقية في 
تشــرين األول 2022 علــى عقد مع 
شــركة ســينوك الصينيــة للبدء 
االستكشافية  املســوحات  بأعمال 
البري  للجزء  مشتركة  دراسة  إلعداد 

من الرقعة البحرية في اخلليج.
يشــار الــى انــه مت توقيــع اتفاقية 
اخلليج في  لرقعة  املشتركة  األبحاث 
عام 2019 وقد تضمنت إجراء عمليات 
استكشافية للجزئني البري والبحري، 
حيث تبلغ مســاحة اجلزء البري 120 
كم مربــع واجلزء البحــري 530 كم 

مربع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املتســوقني  مــن  كثيــر  يتجــه 
األرخص  للخيــارات  األميركيــني 
واألقــل تكلفة في شــراء املالبس 
واألكسســوارات، حيث يستبدلون 
املــاركات مرتفعة الثمــن ببدائل 
أرخــص، فــي محاولــة ملواجهة 
التضخم الذي “يأكل الدخل املتاح” 
ســتريت  وول  صحيفة  بحســب 

جورنال.
التحول مخاوف بشــأن  ويثير هذا 
موسم العطالت املقبل، وهو الوقت 
الذي يتباهى فيه الكثير من الناس 
واجملوهرات  املصممة  اليد  بحقائب 
املشــتريات  وغيرها من  الفاخــرة 
الباهظة ألنفســهم أو ألحبائهم، 
وهو أيضا الوقت الذي ينتعش فيه 
االقتصاد بسبب املشتريات والوقت 
الذي يحصل فيه املستثمرون على 
حتديثات حول مواقف التسوق هذا 

األسبوع.
ونقلــت الصحيفة عــن عدد من 
الغنية  الطبقــات  املشــترين من 
أو املتوســطة قولهم إن املوســم 
كبيرة  يشهد مشتريات  لن  احلالي 

بالنسبة لهم.

ونقلــت عن كيــت تشــنغ، التي 
متتلك متجرا للمجوهرات في سان 
فرانسيســكو قولها إنها الحظت 
حتوال في عادات شــراء عمالئها في 
إلــى مجوهرات  األخيرة  األشــهر 

فضية أقل تكلفة من الذهب.
وتقول الصحيفة إن حوالي 72 في 
املئة من املســتهلكني يخططون 
للبحث عن بدائــل أقل تكلفة في 
موسم العطالت هذا العام نتيجة 
للتضخم، وفقا ملسح شمل 2200 
شــخص بالغ في الواليات املتحدة 
أجرته شــركة مورنينج كونسلت، 

وهي شركة أبحاث.
ومع وصــول التضخــم إلى أعلى 
مســتوى له منــذ أربعــة عقود، 
كان املســتهلكون يظهــرون مثل 
في مشــترياتهم من  النمط  هذا 
اجملوهرات إلــى البقالة وغيرها من 
الضروريــات. ومــن املقــرر أن تزيد 
مبيعات التجزئة في العطالت في 
نوفمبر وديسمبر، باستثناء اإلنفاق 
واملطاعم،  والبنزين  السيارات  على 
بــني ٪6 و ٪8 عــن العــام املاضي، 
بعد قفزة بنسبة ٪13.5 في العام 

املاضي عن العام الذي سبقه.

وأبطــأ املســتهلكون األميركيون 
الفاخرة  الســلع  علــى  إنفاقهم 
في األشــهر األخيرة، وفقا لبيانات 
بطاقــات االئتمــان حيث انخفض 
اإلنفاق خالل الصيف وإلى سبتمبر 
عن نفس الفترة من العام السابق، 
بعد أن سجل مكاسب مئوية من 

رقمني ملعظم العامني املاضيني.
مارك  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
ميتريك، الرئيس التنفيذي لشركة 
اإللكترونيــة  املنصــة  ســاكس، 
أفينيو  فيفــث  ســاكس  لعالمة 
التجاريــة، إن العمــالء الذين يبلغ 
دخل أسرهم حوالي 100 ألف دوالر 
سنويا ما زالوا ينفقون ولكن مبعدل 

أبطأ.
وأنفق هؤالء العمالء ٪20 أكثر في 
ساكس في األشهر األخيرة مقارنة 
بالفترة نفســها من عــام 2021، 
ولكن هذا أقل من الزيادة بنســبة 
األولى  الستة  ٪40 خالل األشــهر 
العــام. وقال مســؤولون  من هذا 
تنفيذيون في كيرينــج وإل في إم 
إتش إن للصحيفة بعض املتسوقني 
األميركيــني حولــوا إنفاقهم إلى 

أوروبا نظرا لقوة الدوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الذهــب  أســعار  انخفضــت 
العراقي واالجنبي في األســواق 
احمللية بالعاصمة بغداد بشكل 
فيما  االثنــني،  امــس  طفيف، 
اســتقرت فــي اســواق اربيل 

عاصمة اقليم كوردستان.
وقال مصدر صحفي ، إن أسعار 
الذهب في أسواق اجلملة ب   شارع 
النهــر فــي العاصمــة   بغداد 
ســعر  اليوم،  صباح  ســجلت 
بيــع للمثقال الواحــد عيار 21 

والتركي  اخلليجــي  الذهب  من 
دينار، وسعر  الف   340 واألوروبي 
كانت  فيما  الفاً،   336 الشــراء 
االســعار ليوم امس األول االحد 

342 الف دينار للمثقال.
وأشــار املصدر ، إلى أن ســعر 
بيع املثقــال الواحد عيار 21 من 
الذهب العراقي سجل انخفاضا 
أيضاً عنــد 310 االف دينار، وبلغ 
ســعر الشــراء 306 االف دينار. 
وفيما يخص أسعار الذهب في 
محال الصاغة، فإن ســعر بيع 

مثقــال الذهــب اخلليجي عيار 
21 يتــراوح بــني 340 الف دينار 
و350 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع 
مثقال الذهب العراقي بني 310 

االف دينار و320 الف دينار.
اما اســعار الذهب فــي اربيل 
فقد شــهدت اســتقرارا حيث 
بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 
24 بيع 400 ألف دينار، وســجل 
عيار 21 بيع 355 الف دينار، فيما 
ســجل عيار 18 بيــع 305 آالف 

دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صعد الدوالر امس وسط تدهور 
املعنويات بعــد أن قالت الصني 
إنها ملتزمــة بقيودها الصارمة 
بشــأن مكافحــة كورونــا، ما 
االفتتاح  إعــادة  في  اآلمال  يبدد 
الوشيك لثاني أكبر اقتصاد في 
العالــم الذي ســجل في وقت 
سابق انتعاشا كبيرا في األصول 

ذات اخملاطر العالية.
قالت الصني في مطلع األسبوع 
إنهــا ستســتمر فــي نهجها 
بالتعامل مع  اخلــاص  الصــارم 
حاالت كوفيد - 19 فور ظهورها، 
مــا ال يعطي داللــة تذكر على 

اســتراتيجيتها  أنها ستخفف 
الرامية إلــى الوصول إلى “صفر 
كوفيد” بعد نحو ثالثة أعوام من 

ظهور اجلائحة.
ارتفع الــدوالر 0.9 أمــام اليوان 
اخلارج ليســجل  الصينــي في 
7.237 في التعامالت اآلســيوية 
املبكرة، وكان الدوالران األسترالي 
والنيوزيلندي، وهما من العمالت 
للمخاطــر،  احلساســية  ذات 
من بــني أكبر اخلاســرين حيث 
انخفــض كالهما 1 فــي املائة 
تقريبا بحسب “رويترز”. انخفض 
الدوالر األسترالي 0.66 في املائة 
إلى 0.6427 دوالر، بينما انخفض 

الدوالر النيوزيلندي 0.7 في املائة 
إلى 0.5887 دوالر.

بشــكل  العملتان  اســتفادت 
كبير مــن االرتفــاع الكبير يوم 
اجلمعة حيــث ارتفعت مبا يقرب 
من 3 في املائة عندما اكتسبت 
التكهنات بــأن الصني قد تنهي 
قيودها بشأن فيروس كورونا قوة 

دفع وعززت الرغبة في اخملاطرة.
اجلنيه  انخفض  أخرى،  من جهة 
اإلســترليني 0.42 في املائة إلى 
1.1324 دوالر، كمــا تراجع اليورو 
0.3 في املائــة إلى 0.9930 دوالر، 
2 في املائة  ليتراجع عن صعوده 

تقريبا يوم اجلمعة.

عزم البالد على استكشافات نفطية 
وغازية في مياه الخليج يثير جدال واسعا

خبراء نفطيون واقتصاديون عدوه مغامرة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت املساحات املزروعة باحملاصيل الشتوية 
في أوكرانيا بنحو 40 % مقارنة بالعام املاضي.

وأعلن ذلك النائب األول لوزير الزراعة األوكراني 
تاراس فيسوتسكي، أن املزارعني زرعوا حوالي 

أربعة  ماليني هكتار من احملاصيل الشتوية.
وأضاف: “هذا مع األســف، أقــل ممّا كان عليه 
في السنوات السابقة وفي حال املقارنة بعام 
2021، فإن االنخفاض في املســاحات املزروعة 

من احلبوب الشتوية بلغ حوالي 40%”.
وأشــار إلى أن %25 من هذه النسبة سجلت 

نتيجة للقتال، و%15 بسبب سوء املواسم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع إجمالي الدين للصني كنسبة مئوية 
من النــاجت احمللــي اإلجمالي إلى مســتوى 
قياسي جديد بلغ 272.1 في املائة في الربع 
الثالث، متجاوزا الرقم القياســي الســابق 

والبالغ 271 في املائة خالل الربع الثاني.
للبالد،  الكلية  االســتدانة  وارتفعت نسبة 
وهــي نســبة الديــن لألســر واحلكومات 
واملؤسســات غير املالية إلى مجموع الناجت 
احمللي اإلجمالــي، بأكثر مــن نقطة مئوية 
واحدة عن الربع املالي الســابق، بحسب ما 
نقلت “بلومبيــرج”. ووفقا للبيانات، ارتفعت 
نسبة االستدانة للقطاعات غير املالية إلى 
160.3 فــي املائة مقارنة مع 159.8 في املائة 
خالل الربع الثاني. وزادت نســبة االستدانة 
للقطاع املنزلي لتصــل إلى 62.4 في املائة، 
احلكومي  القطاع  استدانة  وارتفعت نسبة 

إلى 49.4 في املائة.

انحسار رقعة المحاصيل 
الشتوية في أوكرانيا 40 %

الصين: ارتفاع الدين 
للناتج المحلي إلى 272 % 

في الربع الثالث

“الفضة بدل الذهب”.. أغنياء أمريكا 
يواجهون التضخم بتسوق أقل تكلفة

انخفاض طفيف بأسعار الذهب
في أسواق بغداد واستقرارها باربيل

الدوالر يرتفع مع تمسك الصين 
بسياستها الصارمة الحتواء كورونا

اقتصاد الثالثاء 8 تشرين الثاني 2022 العدد )5009(
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )57 لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )متديد شبكة ماء في حي الوائلي في قضاء السدير( 
ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )228،000،000( فقط 
مائتان وثمانية وعشــرون مليون دينار الغيرها وحســب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )120( 

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

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

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهندس مدني   عدد 1
2- مساح    عدد 1

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

تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )22،800،000( فقط اثنان وعشرون مليون وثمامنائة الف دينار الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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 املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/11/15( 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 )الثالثاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/22( 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 )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )6،840،000( فقط ستة مليون وثمامنائة واربعون 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 )55 لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )ايصال التيار الكهربائي الى قرية الشرع في قضاء 
البدير( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )310،899،500( 
فقط ثالثمائة وعشــر مليون وثمامنائة وتسعة وتسعون الف وخمســمائة دينار الف دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة 

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

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

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

أ - املتطلبات الفنية:  
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 الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )31،089،949( فقط واحد وثالثون مليون وتسعة وثمانون الف وتسعمائة وتسعة واربعون 

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 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 املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/11/15( 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 )الثالثاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/22( 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 )9،326،985( فقط تســعة مليون وثالثمائة وستة وعشرون الف وتسعمائة وخمسة وثمانون دينار 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 )58 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )انارة شــارع 30 قي قضاء الشــافعية( ضمن 
املشــاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )103،400،000( فقط مائة 
وثالثة مليون واربعمائة الف دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )90( يوم .

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ - املتطلبات الفنية:  

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 )10،339،999( فقط عشرة مليون وثالثمائة وتسعة وثالثون الف وتسعمائة وتسعة 

وتسعون 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 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 املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/11/15( 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 )الثالثاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/22( 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 )3،102،000( فقط ثالثة مليون ومائة واثنان 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 )56 لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )متديد شبكة ماء ألحياء وقرى متفرقة في ناحية 
الصالحية حي الزهراء وحي االمير( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة 
تخمينية قدرها )276،000،000( فقط مائتان وســتة وسبعون مليون دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، 

التسلسل )226(( ومبدة عمل )120( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

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

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهندس مدني   عدد 1
2- مساح    عدد 1

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

تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )27،600،000( فقط سبعة وعشرون مليون وستمائة الف دينار الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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 املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/11/15( 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 )الثالثاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/22( 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 يجب أن تتضمن ضمانــا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطــاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد 
في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )8،280،000( فقط ثمانية مليون ومائتان 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
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عبر مــا يزيد عــن 1200 ســنة يقدم 
املعرض بغداد عبر اختراعاتها العلمية، 
وفنونها وِحرفهــا وتاريخها املتقّلب بني 
مدينة سالم ومدينة حرب، مستكشفاً 
بدءاً  اخملتلفة،  احلضريــة  احلياة  مجاالت 
للخلفاء،  مقّراً  لتكون  تأسيســها  من 
وحتوُّلها إلــى مركز فكري وجتاري، وصوالً 
املتعّددة  بثقافاته  الغني  إلى شــعبها 

ومساهماته الفنية.
ففي ذروة ُحكم العباسيني كانت بغداد 
الفكري.  للنشــاط  نحل  بخلية  أشبه 
ُجمعت النصوص القدمية املكتوبة قبل 
اإلســالم باللغات اليونانيــة والبهلوية 
العربية.  إلى  وترجمت  والسنسكريتية 
كان هذا التعّطش للمعرفة مدعوماً من 
مجتمع بغداد املتنّوع واملتعّلم، ســواء 
كان في بالط اخلالفة، أو لدى األفراد ذوي 

املوارد املالية امليسورة.
ونتج عن هذ اجلهد األكادميي اكتشافاٌت 
أصيلة في العديد من اجملاالت الِعلمية، 
وترجمت هــذه النصوص العربية الحقاً 
إلى الالتينيــة واللغات األوروبية األُخرى، 
مة في  كما تــدّل بعض النمــاذج املقدَّ
هــذا املعرض، ما ســاهم فــي تطوير 
إبان العصور  أوروبا  املعرفة العلمية في 
الوســطى وعصر النهضــة من القرن 

الثالث عشر إلى القرن السادس عشر.
هذا النشاط التأليفي الكبير سيجعل 
بغداد تؤّســس أول مصنــع للورق عام 
794، بعد أن كانت تستورده من الصني، 
وصارت فنون اخلــط العربي التي تتبارى 
فــي التجويــد، وتفّضل خط النســخ 
لسهولة قراءته، وشيوع املعرفة وطلب 

العلم من ثقافات مختلفة عبر العالم.

الوفرة االقتصادية
ومــا كان للحياة الثقافيــة والفكرية 
الفنيــة التي ميزت املدينــة أن تنتعش 
وتنمو، لــوال االزدهار االقتصــادي الذي 
بغــداد بخصوبــة  تتميــز  شــهدته. 
أراضيهــا نظراً لتموضعهــا بني نهري 
دجلــة والفرات، حيث بنى العباســيون 
حولها شبكة من القنوات لري األراضي 
الزراعية زودت اإلمبراطورية العباســية 
ازدهرت أســواق  بالغذاء. كما  بأكملها 
بغداد وجذبت التّجــار من جميع أنحاء 
العالم، بحثاً عن الســلع الكمالية. بني 
جنبات املعرض مناذج من صناعات الزجاج 
واجلفنات  املزخرفة  واألخشــاب  واخلزف 
واملنسوجات  األزرق.  بالكوبالت  جة  املزجَّ
التي اشــتهرت هناك، ومنهــا ما كان 
»الطراز«. هذا مثال عليه صدار  يسمى 
نُســج في ورش حتت رعاية الدولة، وهو 
عبارة عــن قطعة أندلســية من كّتان 
بالذهب  أرنب، ُمطّبعــة  وفــراء  وقطن 
منقوش عليها »هــذا صنع في مدينة 

بغداد حفظها اهلل«.
ومن احملتمــل أن تكون القطعة ُصنعت 
فــي مدينة أملرية بحلــول القرن الثاني 
عشر، حيث أصبح احلرير والبروكار الذي 
يقّلد املنسوجات العراقية ينتج بكميات 
كبيرة، ومن احملتمل أن تكون األصلية قد 
ُصنعت في العتبة إحدى ضواحي بغداد، 
ولهــذا أصبح هذا النوع مــن القماش 
معروفاً باســم احلرير العتبي. أما احللي 
الثمينة فنعثر علــى مناذج باذخة منها 
الذهب  صفائح  من  مشــغولة  قطعة 
املطــروق والنافــر مع برغلة وأســالك 
ملتوية، وأقراط منها على شــكل هالل 
مع زخرفــة مخّرمة، وأســاور مرّصعة 

بأحجار اجلمشت والفيروز.

النمط املعماري
هنــاك العديد مــن الرســومات التي 
عرضها املعرض من بطون الكتب توّضح 
خريطــة بغــداد وعمرانهــا، حيث جاء 
العباســيون بحقبة من احلكم القوي، 
رعوا خاللها الهندســة املعمارية التي 
متيزت بآثارها وجمالها وفنونها، ُمقيمني 
بالطهــم في بغــداد وســامراء، فَبنوا 
قصوراً مهيبــة ذات تصميمات داخلية 
فخمة، ومنشــآت متداخلــة وأجنحة 

وحدائق واسعة ومضامير للسباقات.
وقد حّددت هــذه الهياكل املعّقدة التي 
للثروة والسلطة، االجتاهات  كانت رموزاً 
أنحاء  في  املنتشــرة  واملعمارية  الفنية 
اخلالفة العباسية، وفي هذا اجلانب ثّمة 
ألواح من خشب الساج والصنوبر عامرة 

بالزخرفة.

لبغداد املعاصرة وشارع املتنبي 
نصيٌب في املعرض أيضاً

كما انعكســت الوفرة االقتصادية في 
صفوف  بــني  للكتب،  متنامية  ســوٍق 
القّراء واملتعلمني الذين وجدوا في بغداد 
فقامت  املثالية،  وجهتهم  العباســية 

فيها مؤسســات تعليميــة ومكتبات 
شــهيرة مثل »بيت احلكمــة«، جذبت 
الطــالب والعلمــاء من جميــع أنحاء 

العالم اإلسالمي.
الكتب  الوقت احلاضر ميكن لعّشاق  في 
التجّول في مكتبات شارع املتنبي القلب 
النابض للمشهد األدبي في بغداد. وهنا 
يقدم املعــرض جانباً من الشــارع في 
أعمال فنية وصــور فوتوغرافية تعلوها 
على شاشــة عرض قصيدة للشــاعر 
والروائي العراقي ســنان أنطون »رسالة 
املتنبي« وفيها: »كم كنَت  إلى شــارع 
على حّق/ ما زالت كلماتك/ أجنحة من 
ضوء/ حتملك دائماً إلينا/ )وحتملنا أحياناً 
إليك(/ اسُمك وشــم أخضر/ على وجه 

بغداد املتعب«

مدينة احلرب
هذا الوجه املتَعب )أو بكسر العني على 
ســبيل االقتراح( هو ما يدفــع املرء إلى 
اســتصعاب تخيل أمجاد بغداد الغابرة 
في مدينة الســالم، وهــي تتحّول إلى 
مدينة حرب في معظم حقبها الالحقة.

بعد خمســني ســنة من تأسيســها 
استذكر الشــاعر العباسي أبو متام أول 

حصار لبغــداد، دون أن يــدري أن هناك 
آتيــة، مبا في  أُخرى عديــدة  مصائــب 
ذلك الغزو املغولــي، وهجوم تيمورلنك 
عــام 1401، ومن بعده جــاء الصفويون 
والعثمانيون واإلنكليز. إن أقرب األحداث 
إلــى ذاكرتنا اليــوم، هي احلــروب التي 
العقود  تعّرضت لها بغداد علــى مدى 
األربعــة املاضيــة، والتي تســبَّبت في 
خســائر بشــرية هائلة ودمــار البنية 
التحتيــة واالقتصاد، وصــوالً إلى الغزو 

األميركي واحتاللها عام 2003.

»الوجه القبيح لالحتالل«
لـ ضياء العزاوي

هذه لوحة لضياء العزاوي بعنوان »الوجه 
القبيح لالحتالل«، وأُخرى بعنوان »ملاذا؟« 
لنــزار يحيــى، و«حرائق بغــداد« لكرمي 
رســن، وهي على بُعد أمتار من رسمة 
قدمية للحصار املغولي قبيل اجتياحها 
وخرابها. رغم أن بغداد القدمية لم تصل 
بالشــكل الكافي املشبع،  إلينا بصرياً 
فإن شغف املدينة بالبقاء النوعي عّبرت 
عنه فنون بغداد احلديثة، وعادت املدينة 
في القرن العشــرين تستلهم العمارة 
العباســية في نطاق البحث عن هوية 

حضرية مميزة.

تشكيل وفوتوغرافيا
كاميرا  فلدينا  الفوتوغرافية  الصور  أما 
رفعــت اجلادرجــي ولطيــف العانــي، 
وحصيلة تُعنى بحداثة املدينة وتنّوعها 
في ستينيات وسبعينيات القرن املاضي، 
اليومية  وأنشطتها  مجتمعها  وتظهر 
اخملتلفة قبل اجنراف البالد إلى عقود من 

النكبات املتوالية.
مع  التشــكيلية  الفنون  وتقاســمت 
الفوتوغرافيــة التعبيــر املعاصــر عن 
بغــداد، فهــذا »نُصب احلرية« وســط 
املعرض  مينح  حيث  العراقية،  العاصمة 
املشــاهد حلظة عاطفية، أمام الرسم 
اشــتغل  الذي  التمهيدي  التخطيطي 
عليه جواد ســليم، ليصبح فيما بعد 

أحد رموز بغداد.
الغرباء«  لوحة حملمد غني حكمت »باب 
تذّكر بثيمات أبواب ســامراء، وسلسلة 
بعنــوان  مســعودي  حلســن  أعمــال 
وغزتني  ثــدي هواها  العراق  »أرضعتني 
بطرفها بغــداد«، ولوحة »حالق« لفائق 
حســن، و«نســاء في املقهى«، و«سوق 
في بغــداد« حلافظ الدروبي، و«ألف ليلة 
عراقي«  و«عرس  العزاوي،  لضياء  وليلة« 
و«امللوية« لهيف كهرمان  ملاهود أحمد، 
املُنجزة مــن ورق اللعب، ُمصّورة املئذنة 
األيقونية للجامع العباسي في سامراء، 
ولوحة بدون عنوان للورنا ســليم تصّور 

امرأة وطفليها.
كّل هذا محفوف مبوسيقى بغداد التي 
لطاملــا كانت جــزءاً ُمهّماً مــن التراث 
الثقافي العراقي. لقد طور الكندي وأبو 
الفرج األصفهاني العديد من الدراسات 
املوسيقية. ومن اإلســهامات الرئيسة 
التي ال تزال مســتخدمة في املوسيقى 
العربــي إلى اليــوم، إنشــاء نظام من 

األمناط اللحنية تُسّمى املقامات.
أدرج املقام العراقي في قائمة اليونسكو 
للتراث غير املادي عام 2008. واشــتهرت 
املوسيقى العراقية بدءاً من عشرينيات 
القرن املاضي وصوالً إلى اخلمســينيات 
من خالل فنانني مثــل: صالح الكويتي، 
وداود الكويتي، وســليمة مراد، ومحمد 

علي القباجني.
ُقّرة العني«  كما يضم معرض »بغــداد 
قطعاً مستعارة من »مكتبة الفاتيكان 
الرسولية«، و«متحف اللوفر« في باريس، 
في  للفنون«  متروبوليتــان  و«متحــف 
نيويورك، و«متحف الفنون اجلميلة« في 
بوسطن، و«متحف الفن اإلسالمي« في 
برلني القسم الشــرقي منه، و«املكتبة 
احلكوميــة« في برلــني، و«مكتبة والية 
بافاريا في ميونــخ، و«مجموعة ديفيد« 
في كوبنهاغــن، و«متحف بيناكي« في 
أثينا، و«مؤسســة بارجيل للفنون« في 
الشــارقة، و«مجموعة ضياء العزاوي«، 
و«املكتبــة البريطانيــة« فــي لنــدن، 

و«مكتبة تشيستر بيتي« في دبلن.

محمد هديب
اســتطاع معــرض »بغداد ُقــّرة العني« 
الذي افتتح في 26 تشــرين األول املاضي 
بـ«متحف الفن اإلســالمي«، ويســتمّر 
حتى 25 شباط 2023، تقدميَ وجبة بصرية 
ومعرفيــة غنية ملدينة عــّز نظيُرها في 
العالم اإلســالمي، إذ بقيت ملا يقُرب من 
خمسة قرون أهّم مدينة جتارية متعّددة 

الثقافات في العالم.
يأتي املعــرض في إطار فعاليــات العام 
الثقافي »قطر - الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وجنوب آســيا 2022«، مستثِمراً 
160 قطعة من متاحف عاملية ومؤّسسات 
التأمت  ثقافية ومجموعات شــخصية 
لتعاين هذه املدينة منذ تأسيســها عام 
762 للميالد، بوصفهــا عاصمة جديدة 
للعباســيني )750 - 1258( الذين حكموا 
ثالــث اخلالفات اإلســالمية بعد اخللفاء 
الراشــدين، والدولة األموية، وسرعان ما 
ت  أصبحت أعظم عاصمــة خلالفة امتدَّ
أراضيها من احمليط األطلســي إلى آسيا 

الوسطى.

مدينة السالم
ولئن جاء عنوان املعرض من بيت الشعر 
»مــن ذا أصابِك يــا بغــداد بالعني/ ألم 
تكوني زماناً ُقّرة العــني« لعمرو بن عبد 
امللك الوّراق، الذي عاش في القرن التاسع 
امليــالدي، محتفيــاً بازدهار بغــداد التي 
ُســّرت بها عني الناظر فهي قريرة العني، 
فإّن لعنة اجلناس التــام أتت بعني أُخرى، 
أال وهي عني احلسد التي نظرت إلى زوال 

نعمتها.
»مدينــة الســالم«، هــذا هو اســمها 
عندمــا بحث اخلليفــة العباســي أبو 
جعفــر املنصور )714 - 775( عن عاصمة 
خلالفتــه اجلديدة وقعت عينه على مكان 
خصب على نهر دجلة تتقاطع فيه ُطرق 
املوقــع بعيداً  التاريخية. كان  التجــارة 
األمويني،  األســالف  عن دمشق عاصمة 
وقريباً من قطيسفون مقّر الساسانيني 
وإيران  العراق  الذين حكموا  قبل اإلسالم 

لقرون من قبل.

بقيت خمسة قرون أهّم مدن العالم 
املتعّددة الثقافات

ومن تلك املرحلــة التاريخية حتى اليوم، 
حيث بغداد مدينة ضخمة تضّم حوالي 
ثمانية ماليني نســمة، جال املعرض في 
املدينة إبان عصرها الذهبي العباســي، 
ورغــم تدميــر املغــول بغداد فــي عام 
انتهــاء احلكم  والــذي نتج عنه   ،1258
العباسي إاّل أنها اســتمّرت مدينة بارزة 
في القرون التالية، دون أن تغفل اإلضاءة 
على اإلجنازات التــي حّققتها في القرن 
العشرين، إذ مع اكتشاف النفط شهدت 
املدينة فــورة اقتصاديــة هائلة، جلبت 
معها عهداً متجّدداً من االزدهار واحلداثة.

1200 عام

»بغداد ُقّرة العين«.. مدينة السالم رغم أنف الحرب

نتج عن هذ الجهد األكاديمي 
اكتشافاتٌ أصيلة في العديد 

من المجاالت العِلمية، وترجمت 
هذه النصوص العربية الحقًا 

إلى الالتينية واللغات األوروبية 
اأُلخرى، كما تدّل بعض النماذج 

المقدَّمة في هذا المعرض، 
ما ساهم في تطوير المعرفة 
العلمية في أوروبا إبان العصور 

الوسطى وعصر النهضة من 
القرن الثالث عشر إلى القرن 

السادس عشر.

سيرة

علي إبراهـيم الدليمي

يزخر العــراق العظيــم برمــوز إبداعية 
متنوعة منذ القدم وحتى يومنا هذا، وكان 
لإلعالم العراقي دور بارز في تسليط الضوء 
على الكثير منهم.. أخر نشــاطه نظمته 
دار املأمــون للترجمة والنشــر، أصبوحة 
عبد  واألديب  الباحــث  للدكتــور  جميلة 
الهــادي فنجان الســاعدي، نالت إعجاب 
وإستحســان احلضور كافــة، حيث حتدث 
املتميزة،  اإلبداعيــة  فيها عن مســيرته 
والتاريخ..  األدب  العديــدة فــي  وجتاربــه 
ونحــاول هنا فــي هذا احليــز الصغير، أن 
نســلط الضوء على بعــض إجنازاته التي 

قدمها للمشهد الثقافي في العراق.
الباحث واألديب عبــد الهادي  والدكتــور 
فنجــان الســاعدي، رمز عراقــي مثقف 
شامل يجمع ما بني الترجمة والنقد األدبي 
وكتابة الرواية واملسرح والبحث التاريخي.. 
اجلامعة  البكالوريوس/  نال شــهادة  إلخ. 
املســتنصرية عــام -1975 1976. حاصل 
على شهادة املاجســتير/ املعهد العراقي 
العليا في مجال )مشــاكل  للدراســات 

شــهادة  نال   .2013-2012 الترجمــة( 
الدكتوراه/ املعهد العراقي للدراســات 
العليا عام 2014 – 2015. نال شــهادة 
العراقي  املعهد  الفخريــة/  الدكتوراه 
للدراســات العليا عــام 2014 – 2015 

)بحث أدب الرسائل االستخباراتية(. 
الطويلة،  رحلته  الســاعدي  يستذكر 
قائالً: رغم إنشغالي املتواصل والطويل 
في الوظيفة الرسمية، إال أنني لم أنَس 
قط عشــقي الكبيــر والعميق لعالم 
وفضــاء الكتابة والبحث فــي دهاليز 
أعماقه، فتفرغت  والغوص في  التاريخ 
نهائيــاً، بعــد إحالتي علــى التقاعد، 
واســتأنفت مجدداً اخلــوض في غمار 
الكتابة وجمالها وشــخصياً يتيح لي 
السرد إعادة احلياة ألساطير مدن العراق 
القدمي ومالحم ومالمح العهود القدمية 
التي أرخت لتفاصيلها طوال عقود من 
البحث والتقصي في دائرة اآلثار والتراث 
التــي عملت فيها بســبب تخصصي 
فــي مجال اآلثار. ولــي مؤلفات مهمة 
في الرواية واملســرحية مؤلفــاً وناقداً 
ألنني اجتهد أن أواكب احلركة الثقافية 
واألدبية العراقية مبالحقة آخر ما يصدر 

فيها والكتابة عنه سائحاً ما بني جتارب 
الُكّتاب الكبار وما بني التجارب الشابة 
ومن أهم الشباب الذين أتبنى جتاربهم 
نقدياً الكاتب علــي صباح إبراهيم ألن 
أعماله املسرحية تتميز بالغرابة وتعبر 
عــن نضج يكاد أن يلتقي مع املســرح 
العاملي املســتقبلي. وبــذا تلتقي مع 

رُت لها. الرؤى والدراسات التي نظَّ
)56 مؤلــف(. من أهم  عدد مؤلفاتــه 

مؤلفاته: 
- دليل اجلامعة املســتنصرية لســنة 

1976 باللغتني )العربية واالنكليزية(.
- مذكــرات )برترام تومــاس في العراق 

.)1920 - 1918
- )رســائل مس بيل التي لــم تترجم( 

ترجمة.
- نبؤات مبكرة/ ديوان شعر.

- الكتابة قرب اخلط الســاخن/ مقاالت 
نقدية.

- مكتبة املتحــف العراقي/ صرح خرج 
من حتت الرماد/ توثيق.

- )كيــس من الفوضى فــي زريبة( نقد 
أدبي.

- )كيس اخر من الفوضى( نقد أدبي.

- )كيس ثالث من الفوضى( نقد أدبي.
- سقوط هوراس/ ديوان شعر.

- مخاطر ورحالت فــي اجلزيرة العربية/ 
ترجمة.

- صنــدوق الرمــل الســاخن/ مقاالت 
نقدية/ نقد اجتماعي سياسي.

- حلم في زجاجة/ مقاالت نقدية/ نقد 
اجتماعي سياسي.

- روؤس وأحذيــة/ اشــكاالت التربيــة 
والتعليــم/ الدين/ الثقافــة/ حكومة 

الثقة وحكومة الكفاءة.
- كتب الرحالت الفريــدة واملتميزة في 

مكتبة املتحف العراقي/ توثيق.
- رحلــة بالباخرة الى شــمالي بغداد/ 

ترجمة.
- من مراد الى مراد/ ترجمة/ 3 فصول.

- بغــداد في منتصف القرن التاســع 
عشر/ ترجمة.

- ثقوب فــي اجلــدران/ مقــاالت نقد 
اجتماعي سياسي.

- من مراد الى مــراد/ الرحلة الكاملة/ 
ترجمة.

)الســفر  الرواد  - االثاريــون العراقيون 
االول( توثيق مشترك.

)الســفر  الرواد  - االثاريــون العراقيون 
الثاني( توثيق مشترك.

)الســفر  الرواد  - االثاريــون العراقيون 
الثالث( توثيق مشترك.

- موسوعة مجلة سومر )1/ عقرقوف/ 
توثيق(.

- موســوعة مجلة ســومر )2/ مباني 
بغداد/ 4 مجلدات(.

- موســوعة مجلة ســومر )2/ مباني 
بغداد/ 4 مجلدات(.

- موســوعة مجلة ســومر )2/ مباني 
بغداد/ 4 مجلدات(.

- موسوعة مجلة سومر )3 االخيضر(.
- موسوعة مجلة سومر/ ج4.

- املسكوكات )6 أعداد(.
- موســوعة مجلة ســومر )ملحمة 

كلكامش(.
- موسوعة مجلة سومر املدائن.

- موسوعة مجلة سومر بابل )8 أجزاء(.
- موسوعة مجلة ســومر )7( االسوار 

واملداخل والبوابات في مجلة سومر.

له مؤلفات عّدة في الرواية والمسرحية 

د. عبد الهادي فنجان الساعدي.. رمز عراقي في سماء األدب والتاريخ

جانب من املعرض

شعر

ندى قطان *
)1(

حني ال يتكلم
ال أفكُر في العدم؛

رمبا تكون رحلًة أو سفرًا:
كي تنقَذ نفسك
ِجدها في اجملاز...

كأن تكون نهرًا ال يفكر
ـ ماجًنا ـ

كأن ال تصطخْب
مثل وجِه عجوز...

ضفًة
أو حافة

حني ال يكلمني
أنتظُر السكوت

كأّنه لذٌة متوسطة
مركٌب

فاصلْة...

)2(

A: مدٌن بالية.. واقفٌة..
عجائُز ال تنتظر أحًدا..

هل تريد الدخول؟
B: ....... لو يأتي املوْت.. كقبضة!

A: مدٌن
أنهْت مواثيقها مع اآلخرين..

صفراَء يعلوها الزغب.
هياكٌل فقدْت حواّفها احلادة..

عبورٌ متمهٌل إلى املنسي..
ال نزاَع أحمرَ أخير؛
ال انتصارَ مزعًجا؛

ال ثلًة من الفتية العسكر..

B: املدن البالية
عبورَي األخيرْ
ناٍء أنا مثلها.

ال يصلني بشرْ.
أحلُم بخمسنَي عاًما.. برائحتهم ودمهم..

ال أريد عبورًا.
لو أن املوَت يأتي كمطرقٍة،

كرصاصْة.

* شاعر سوري

قصيدتان

من اعمال الفنان الراحل احمد الربيعي
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)قرار تكليف باحلضور(

رقم االخطار
2022/48

الثانية/  من/ محكمــة قوى االمــن الداخلــي 
املنطقة اخلامسة – ذي قار

الــى املتهم الغائــب الشــرطي )جعفر راضي 
مطشر جابر الزاملي( املنسوب الى اللواء الرابع 
عشــر شــرطة االحتادية  ملا كنــت متهماً وفق 
املادة )5( من ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 املعدل 
لغيابك عن مقر عملــك بتاريخ 2022/10/22  و 
مبا ان محل اختفائــك مجهول اقتضى تبليغك 
بهــذا االعالن على ان حتضــر امام محكمة قوى 
االمن الداخلي الثانية املنطقة اخلامسة في ذي 
قار خالل مدة ثالثون يومــًا من تاريخ تعليق هذا 
االعالن في محــل اقامتك وجتيــب عن التهمة 
املوجــه ضدك وعند عدم حضورك ســوف جترى 
محاكمتك غيابياً وحتجز اموالك املنقولة والغير 
املنقولــة وبطلب من املوظفني العموميني القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتسليمك الى اقرب 
سلطة حكومية والزام املواطنني الذين يعلمون 
مبحل اختفائك باخبار اجلهات اخملتصة اســتناداً 
للمادة 69/ اوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً من قانون اصول 
احملكمات اجلزائية لقــوى االمن الداخلي رقم 17 

لسنة 2008.
اللواء احلقوقي
مرتضى هادي عبد علي
رئيس احملكمة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في راوه
العدد/ 68/ش/2022

التاريخ/ 2022/11/7  
الى/ املدعى عليه )إيهاب صبري دهام(

م/ تبليغ
بناًء على الدعوى املقامة بحقك من قبل 
زوجتك املدعية )دنيــا عبد الكرمي طالب( 
التفريق  فيهــا  تطلب  محكمتنــا  امام 
منك بســبب انتمائك الى تنظيم داعش 
اإلرهابي  اســتنادا لقــرار مجلس قيادة 
الثورة املنحل املرقم 1529 لســنة 1985 
وتطلب فيها تأييــد حضانتها ألطفالها 
منك )كــرار وعمر وجراح( وجملهولية محل 
اقامتك حســب ما جاء بشــرح القائم 
بالتبليغ تقرر تبليغك باحلضور امام هذه 
احملكمة في الســاعة العاشرة من صباح 
يوم 2022/11/14 وفي حال عدم حضورك 
او ارسال وكيال عنك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القاضي 
صالح عز الدين سلمان

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
 محكمة بداءة الكوت

العدد: 4118/ب/2022
التاريخ: 2022/11/6

الى املدعى عليه / إبراهيم يوسف 
عالوي
اعالن

اقــام املدعي )علــي كرم زغيــر( الدعوى 
املرقمــة اعاله يطلب دعوتــك للمرافعة 
واحلكم بتســديد مبلغ قدرة احد عشــر 
الف وثمامنائة وثالثــون دوالر امريكي عن 
ديــن وجملهوليــة محل اقامتك حســب 
)سليم  الكفاءات  منطقة  مختار  اشعار 
امللطاشــي( وكتاب مركز  داود ســلمان 
الكوت بالعدد 11471 في 2022/11/6 لذا 
الدعوى  عريضة  تبليغك مبضمــون  تقرر 
املرقمة 4118/ب/2022 ونشر بصحيفتني 
محليتــني لــذا اقتضــى حضوركم يوم 
2022/11/13  وفــي حالة عدم حضوركم 
ســوف يتم الســير في إجراءات الدعوى 

غيابياً بحقكم..
القاضي
ياسني خضير الدريعي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في الدور
رقم الدعوى: 115/ب/2022

التاريخ: 2022/11/6 
الى /املدعى عليه/ عزت شاكر احمد

اعالن 
للدعــوى املقامــة امام هــذه احملكمة 
بالعدد أعــاله من قبل املدعــي )صباح 
مطالبتك  واملتضمنة  شــهاب(  محمد 
مببلغ خمســة وعشــرون مليــون دينار 
وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
القائــم بالتبليــغ وتأييد مختــار احمللة 
الثالثة اجملمع الســكني تقــرر تبليغك 
بواســطة صحيفتني محليتني يوميتني 
مبوعد احملاكمة املصادف يوم 2022/11/14 
الســاعة التاســعة صباحاً وفي حالة 
عدم حضورك او من ينــوب عنك قانونا 
فستجرى بحقك غيابيا و وفق االصول . 
القاضي
عبد اجمليد حسن لطيف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في راوه

العدد/ 67/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/7  
الى/ املدعى عليه )سراقة صباح شويش(

م/ تبليغ
بناًء على الدعــوى املقامة بحقك من قبل 
زوجتك املدعية )اســيل وساع عبد الواحد( 
امام محكمتنــا تطلب فيها التفريق منك 
بسبب انتمائك الى تنظيم داعش اإلرهابي  
اســتنادا لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
املرقــم 1529 لســنة 1985 وتطلب فيها 
تأييد حضانتهــا ألطفالها منك )عبد اهلل 
وجملهولية محل  وســيرين(  وماريه  ومحمد 
اقامتك حســب ما جــاء بشــرح القائم 
امام هذه  تبليغــك باحلضور  تقرر  بالتبليغ 
احملكمة في الســاعة العاشــرة من صباح 
يوم 2022/11/14 وفي حــال عدم حضورك 
او ارسال وكيال عنك ســوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القاضي 
صالح عز الدين سلمان

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ سدة الكوت

رقم االضبارة/ 2021/521
التاريخ/ 2022/11/7

اعالن
 تبيع مديرية تنفيذ ســدة الكوت الســيارة 
املرقمة 3114 واسط الواقع في الكوت العائد 
للمدين ورود سعد سفاح/اصالة عن نفسها 
وحسب وكالتها على أوالدها القاصرين حيدر 
وعباس وفاطمة أوالد علي شاكر تفاح اضافه 
الى تركة موكلها علي شــاكر تفاح احملجوز 
لقاء طلب الدائن شــاكر تفاح بجاري البالغ 
22000$   فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة عشرة أيام  تبدا من اليوم 

التالي للنشر والداللية على املشتري
املواصفات

1.موقعة ورقمــه / الســيارة املرقمه 3114 
واســط نوع ســتاركس هونداي باص موديل 

2010 )11 راكب( رصاصي اللون
2.الشاغل/ مودعه حاليا في مرض تاج واسط

3.القيمة املقدرة / )$11,500(
املنفذ العدل
فائد عبد الكرمي احمد

الثالثاء 8 تشرين الثاني 2022 العدد )5009(

Tue .8 Nov. 2022 issue )5009(
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جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 12767
التاريخ 2022/11/6

مناقصة رقم )87(/ اعالن للمرة االولى
املشــاريع واالعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 
1 – انشاء بيت صحي في منطقة ال يونس/ ال عبس في السوير.

2 – انشاء بيت صحي اجلرف البركات في السوير.
3 – بناء بيت صحي في منطقة اخلنينية ال حجيل في السوير.

4 – انشاء بيت صحي في منطقة ال سليمان في النجفي.
5 – انشاء بيت صحي في منطقة الطواورة ال بو حسنة.

6 – بناء بيت صحي في قرية الدخينة في ناحية الدراجي مع اجهزة تخصصية 
ملركز صحي الدراجي.

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  بدعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي يشــمل كافة االعمال املدنية والصحية والكهربائية النشــاء االبنية 
اعــاه كما يتطلب العمل لبناء البيت الصحي في قرية الدخينة في الدراجي جتهيز اثاث واجهزة مطابقة 
للمواصفات الفنية احملددة من قبل وزارة الصحة/ دائرة االمور الفنية – قسم ادارة االجهزة الطبية وان تكون 
مقاربة ملا متوفر في مؤسســاتنا الصحية ومائمة لاجواء العراقية، وكل مايلزم الجناز املشــروع ومبوجب 

الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة ، مع ماحظة ما يأتي: 
1 ـ على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبــني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بدائرة العقود 

احلكومية في محافظة املثنى 
  )dpc.muthana@Yahoo.com(  خال ايام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة 

الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 2ـ  ان مصدر متويل املشروع هو املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لامن الغذائي والتنمية 
حملافظة املثنى / تنمية االقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشروع: ادراج جديد، الباب: 59، القسم: 1 ،الفصل: 

4، املادة: 13 ،النوع: ،18 التسلسل 210 .
3 ـ درجة وصنف الشركة  املطلوبة هي انشائية/ سابعة )كحد ادنى(.

4 – متطلبات التأهيل املطلوبة : وتشمل ما يأتي :
أـ  االهلية القانونية : وتشتمل على كل من تضارب املصالح و قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء .

ب ـ الســيولة املالية : وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )166,000,000( دينار )مائة وســتة وستون مليون 
دينار عراقي( وذلك عن طريق كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة ،وتكون متوافرة قبل موعد 
غلق املناقصة بفترة قصيرة .وفي حالة تقدمي عطاء مشترك يكون لزاما على احد الشريكني حيازة ما اليقل 

عن 25 % من مبلغ السيولة املالية احملدد.
ج – الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل على مدير مشروع )مهندس مدني( + مهندس مدني 
+ مهندس كهرباء وبعقد رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية، كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي 
ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع.ويجب تقدمي الكــوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد 
املباشرة باالعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها 

اجراءات االخال بااللتزامات التعاقدية.
د - اضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف ،عدم ممانعة من الضرائب نافذة لاشتراك في املناقصة.

5 -  ان الكلفة التخمينية للمشروع هي ) 1,840,751,250( دينار )مليار وثمامنائة واربعون مليون وسبعمائة 
وواحد وخمســون الف ومائتان وخمســون دينار عراقي(، وان املدة الازمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )300( 

يوما.
6 - بامكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم اخلميس  املصادف 2021/11/10،وذلك 
بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )200,000( 

)مائتان الف دينار( غير قابل للرد ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
7 - يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي: محافظة املثنى / بناية االدارة العامة واحمللية – الطابق االول/ 
جلنة فتح العطاءات االولى، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثاثاء املصادف 
2022/11/22 ان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضــور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي: الطابق االرضي من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد 
الغلق. وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة ســيكون في 
الســاعة احلادية عشــر صباحا من يوم االثنني املصادف  2022/11/14 في مبنى دائرة العقود احلكومية في 
املثنــى .ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان 
مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية ،وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل 
عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصــة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( 
وحتديــد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره، او صك مصدق ومببلغ مقطــوع مقداره )26,000,000( 
دينار)ســتة وعشرون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة 

التعاقد ) محافظة املثنى / حسابات أخلطة االستثمارية (
8 – ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى، والعنوان هو السماوة – شارع احملافظة – بناية االدارة العامة 

واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 - عند الترشــيح لاحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )اي مســتجيب بشكل كلي ماليا وفنيا 
وقانونيا ( مع كونه اوطا  عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لاحالة وبعد التاكد من 

اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنة.
 10 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد 
عطائه ،مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم 
ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار اليها في  

التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
11 – ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود 

درجة واحدة حصرا.
12 – ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق االصل. 
13 – عدم مشــاركة اي عطاء ملناقص لديه ثاثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا، 
وال ميكن احالة املناقصة على  شــركة  وبعهدتها مشــروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد التأكد من عدم 

وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20 % او اكثر.
14 - ال تصرف اول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان تتجاوز نسبة االجناز املالي  25 % ومبا ال يتجاوز 

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

16 – فــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20 %( فيتعني على جلنة التحليل 
دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليا ســعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق 
الكشف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء 
فيتــم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة 
بنســبة )20 %( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان اليقل خطاب ضمــان جدية التنفيذ عن )3 %( من الكلفة 
التخمينية، واليتم اطاق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتام االولي للمشروع ،وفي حال اعتذار 

مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائة.
احمد منفي جوده
محافظ املثنى

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )60 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقــدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تأهيل مغذي غــازي العبد بطول 10 كم 
في االصاحية( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعــام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)539،564،000( فقط خمســمائة وتسعة وثاثون مليون وخمســمائة واربعة وستون الف 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 )اإلعان( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

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

خال 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 خال التسهيات املصرفية وللفترة 
التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )53،956،184( فقط ثاثة وخمســون مليون وتسعمائة وستة وخمسون الف ومائة 

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 )العاشرة(

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 املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثاثاء( املصادف 

)2022/11/15( 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 لإلعان في اجلرائد الرسمية 
املذكورة في كتاب االعان 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 )الثاثاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/22( 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 )16،186،920( فقط ستة عشــر مليون ومائة وستة وثمانون 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- 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 واإلعان وآلخر إعان 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 وخال مدة )30( يوماً من تأريخ استام 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 خال 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 ســامة 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 غاف منفصل( ويتم تأشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ االضافية في غاف 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 ثاثة 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 اطاق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتام 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 االعان 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 )59 لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )متديد شبكة ماء ألحياء وقرى متفرقة في ناحية 
نفر )حي املوظفني- قرية االرباع ال تركي- قرية اجلعافر ال زياد- قرية عداي هادي- قرية البو صراخ- قرية الطوال- قرية ال منشــد  قرية الصقاوية -  حي احملاولة وحي ال لعيبي( 
ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )289،000،000( فقط 
مائتان وتسعة وثمانون مليون دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )120( يوم .

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعان( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد
خال 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 ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خال التسهيات املصرفية وللفترة 
التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )28،899،999( فقط ثمانية وعشرون مليون وثمامنائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة 

وتسعة وتسعون 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 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 املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثاثاء( املصادف 

)2022/11/15( 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 لإلعان في اجلرائد الرسمية 
املذكورة في كتاب االعان 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 )الثاثاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/22( 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 )8،670،000( فقط ثمانية مليون وستمائة وســبعون 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 واإلعان وآلخر إعان 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 وخال مدة )30( يوماً من تأريخ استام 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 خال 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 ســامة 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 غاف منفصل( ويتم تأشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ االضافية في غاف 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 ثاثة 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 اطاق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتام 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 االعان 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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11 اعالن

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 352
التاريخ/ 2022/11/7

إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلديــة الكوت عن تأجير علوة بيع الفواكه واخلضر 
الشــمالية الواقعة على القطعة املرقمه )5146/2م38 اخلاجية( املبينة أوصافها ادناه باملزايدة 
العلنية ملدة سنة واحدة اســتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، 
فعلــى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خــال مدة 30 يوما تبدأ من 
اليوم التالي للنشــر مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة 
بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وستجرى املزايدة في اليوم االخير من 
مدة االعان وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية ويلزم 
املســتأجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد خال )30( يوم وبخافه يعتبر 
املســتأجر ناكا ويعاد اعان املاجور مجددا وعلى حســاب الناكل وحتميلة فرق البدلني وكافة 

املصاريف األخرى إضافة الى مصدرة اماناته وعدم السماح له بدخول املزايدة مجددا...

الشروط
1.على املستأجر الذي ترسو علية املزايدة تقدمي عقار ضامن قيمته تساوي املبلغ املتبقي من بدل 

االيجار في حال طلب التقسيط
2.يتم الغاء التقســيط مباشــرة من قبل مديرية بلدية الكوت في حال اخال املستأجر بدفع 

القسط في موعده احملدد دون احلاجة الى انذار ويطالب بدفع االيجار كاما 
3.االلتــزام بالعمولــة املقــررة والبالغــة 4% وبخافة يدفع املســتأجر غرامــة مالية قدرها 
)25,000,000( خمسة وعشرون مليون دينار وفي حالة تكرار اخملالفة ستتخذ اإلجراءات القانونية 

بحق املستأجر 
4.يلتزم املســتأجر بكافة التعليمات والتوجيهات التي تصدرها مديرية بلدية الكوت وبخافة 

يتحمل املسؤولية القانونية والتبعات املالية
م.ر.مهندسني/ علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت/ رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 900
التاريخ: 2022/11/6

م/ إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير األماك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية الصويرة وفق الحكام 
املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلديــة الصويرة خال فترة )30( ثاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغــة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة فــي اليوم األخير من مدة اإلعان في مقر 
البلدية أعاه في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور النشــر واإلعان وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنيــة مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 899
التاريخ: 2022/11/6

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير األماك املدرجة أوصافها 
فــي أدناه العائدة الى مديرية بلدية الدبوني وفق الحــكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الدبوني خال فترة )30( ثاثون يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجرى املزايدة 
في اليــوم األخير من مدة اإلعان في مقر البلدية أعاه في متام الســاعة )العاشــرة 
صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل 
من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعان وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر 
جلــب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط:-يلتزم املستأجر بوضع كامرات مراقبة

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

مدة االيجاراملساحةرقم العقارنوع امللك وموقعهت

 6دوامن و21 اولك و2077العلوة الشمالية لبيع اخلضروات والفواكه1
سنة واحدة61,84 م

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةحي البتول6 م12كشك1

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

سنتانشارع احللة15 م92محل جتاري1

سنتانشارع احللة15 م162محل جتاري2

سنتانشارع احللة15 م172محل جتاري3

سنتانشارع احللة15 م182محل جتاري4

سنتانشارع احللة15 م342محل جتاري5

سنتانشارع احللة15 م372محل جتاري6

سنتانشارع احللة15 م402محل جتاري7

سنتانشارع احللة15 م412محل جتاري8

سنتانشارع احللة15 م452محل جتاري9

سنتانشارع احللة15 م462محل جتاري10

سنتانشارع احللة15 م472محل جتاري11

سنتانشارع احللة15 م482محل جتاري12

سنتانشارع احللة15 م492محل جتاري13

سنتانشارع احللة15 م1452محل جتاري14

سنتانشارع احللة15 م1602محل جتاري15

سنة واحدةشارع احللة12 م1922مكتب اسماك16

سنة واحدةشارع احللة12 م1942مكتب اسماك17

سنة واحدةشارع احللة12 م1952مكتب اسماك18

فقدان وصل 
 )1491193( املرقــم  الوصــل  فقد 
الناصرية  بلدية  الصادر من مديرية 
والــذي يحتــوي على مبلــغ قدرة 
400,000 اربعمائة الف دينار العائد 
للسيد محمد محسن محمد على 
من يعثر علية تســليمة الى جهة 

االصدار

الثاثاء 8 تشرين الثاني 2022 العدد )5009(

Tue .8 Nov. 2022 issue )5009(



اعالن12

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 29037
التاريخ: 2022/11/7

 واسط ... اعمار واستثمار
2025 -2020

إعالن الول مرة 
على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي تنمية أقاليم رقم 2 لسنة 2022 تبويب 214-18-13-4-1-55-2

ت7 مشاريع تنمية األقاليم تبويب 2-21-13-4-1-55-2 
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة

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

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

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

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالستكمال وتعد من شروط املنافسة 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  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 .

8. 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 سنة 
للفترة التي تســبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشــف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي الســيولة املالية للمشروع 

املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الســاعة الثانية عشــر ظهرا من يوم )االثنني( املصادف  2022/11/21 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض وسيتم 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 عشر 

والنصف ظهرا من يوم ) االثنني ( املصادف2022/11/21 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .
12. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو سفتجة ( معنون إلى محافظة واسط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من 
احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني 

في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
13. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل الحد املساهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث 
اشــهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .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. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

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

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

21. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 15-11-2022 الساعة  العاشرة والنصف وفقا ملاهو مثبت في ورقة بيانات العطاء  مما يقتضي التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
وزارة االعمار واالسكان 

والبلديات واالشغال العامة
املديرية العامة للماء

م/ إعالن رقم )5( لسنة 2022 اخلاص مبقاولة اعداد التصاميم والتدقيق 

ملشروع ماء )خانقني في محافظة )ديالى( وبطاقة )4000( م3/ ساعة

تعلـن وزارة االعمـار واالسكان البلـديات واالشغال العامـة / املديريـة العامـة 
للمـاء عـن إعـالن مناقصـة )اعداد التصاميم والتدقيق ملشروع ماء )خانقني 
في محافظة )ديالى( وبطاقة )4000( م3/ ساعة( وفقـــاً للفقـرة )ثانيا( مـن 
املـادة )3(، الفصل الثالث مـن تعليمـــات تنفيـذ العقـود احلكوميـة رقـم 
)2( لسنة 2014 والضوابط امللحقـــة بـهـــا و املتطلبــــــات والشـروط 
الفنيـة ألعمال التدقيق العداد الدراسة والتصاميم باب الصرف )الدراسات 
والتصاميم فصل )63/2/31/4( وعقد اخلدمات االستشارية الهندسية العمال 
التشييد وتعمليات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام 2021 فـعلـى الـراغبني مـن 
الشـركـــات واملكاتب االستشارية مـن ذوي اخلبــرة واالختصـاص مراجعـة 
مـقـر املديريـة العامـة للمـاء الـكـائـن فـي شـارع حيفـا قـرب سـاحة امللك 
فيصـل للحصـول علـى كـافـــة التفاصيل وشـروط املناقصـة وتقـديـم 
التأمينات املطلوبـة مـقابـل ثـمـن قـدره )1،000،000( مليون دينـــار عراقـي 
غيـر قابلـة للـرد وسـيكون آخـر مـوعـد لتقـدمي العطـاءات فـي السـاعة 
)12( ظهـرا مـن يـوم االحد املصـــــادف 2022/11/20 ويتحمـل مـن ترسـو 
عليـــه املناقصـة أجـور النشـر واالعـالن على ان يكون تقدمي الوثائق اخلاصة 

بالتاهيل القانوني والفني واملالي مبوجب االعالن.
املهندس
جنـم سـعـيـد محمد
املدير العام

اعالن
قدم املدعي 

)عمر نعيم عيدان(
طلبــا يــروم فيــه تبديل 
الى  )عمــر(  من  )اســمه( 
)عمار( فمــن لديه اعتراض 
هذه  مراجعة  الدعوى  على 
اقصاها  مدة  املديرية خالل 
يومــا(  عشــر  )خمســة 
ينظر  ســوف  وبعكســه 
املادة  احكام  وفق  بالدعوى 
)22( مــن قانــون البطاقة 
الوطنيــة رقم )3( لســنة 

.2016
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 1052/ب/2020
التأريخ/ 2022/11/6

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/ احمد شاكر علي

املدعى عليهم )املدين( / 1.ويرية شــنني ضهيد 2.سعد شاكر 
علي  3. سجاد شــاكر علي 4. عباس شاكر علي 5.نور شاكر 
علي 6.زهيرة ســعيد علــي 7.انتصار علي ضميد 8. ســعاد 
علي ضميد 9. ســاجدة علي ضميــد 10. كاظم علي ضميد 
11. محمــد علي ضميــد 12.فاطمة علي ضميــد 13. رباب 
علي ضميد 14.حســن علي ضميد 15. حســني علي ضميد 
16. حســنه علي ضميد 17.محسن علي ضميد 18.امحسن 
علي ضميد 19. نعناعة ضهيد علي 20. شــكرية علي ضميد 

21.ناصر علي ضميد
تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
)1052/ب/2020( واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شــيوع العقار 
املرقم )966/2 م38 اخلاجية( وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء 
كال حسب سهامه فقد تقرر اعالن عن  بيعه باملزايدة العلنية 
خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في صحيفتني 
محليتــني ، فعلى الراغبني بالشــراء مراجعــة هذه احملكمة 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة 10% من 
القيمة التقديرية للعقار بصك معنــون الى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية 
عشــرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي األول
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
جنســة/ ملك صرف تقــع في منطقة اخلاجيــة وهي عرصة 
قطعة ارض ســكنية خالية من املشــيدات تقع في منطقة 

مجهزه باخلدمات كافة
املساحه:// 200 م2
الشاغل:/ ال يوجد

القيمة التقديرية:/ 98,000,000  مليون دينار عراقي

فقدان هوية 
فقدت مني الهوية الصادرة 
من الشركة العامة لتجارة 
بابل  فرع  الغذائيــة/  املواد 
باســم/ جاسم جبر طالب 
فمن يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 1049/ب/2020
التأريخ/ 2022/11/6

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/ احمد شاكر علي

املدعى عليهم )املدين( / 1.ويرية شــنني ضهيد 2.سعد شاكر 
علي  3. سجاد شــاكر علي 4. عباس شاكر علي 5.نور شاكر 
علي 6.زهيرة ســعيد علــي 7.انتصار علي ضميد 8. ســعاد 
علي ضميد 9. ســاجدة علي ضميــد 10. كاظم علي ضميد 
11. محمــد علي ضميــد 12.فاطمة علي ضميــد 13. رباب 
علي ضميد 14.حســن علي ضميد 15. حســني علي ضميد 
16. حســنه علي ضميد 17.محسن علي ضميد 18.امحسن 
علي ضميد 19. نعناعة ضهيد علي 20. شــكرية علي ضميد 

21.ناصر علي ضميد
تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
)1049/ب/2020( واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شــيوع العقار 
املرقم )4345/2 م29 داموك( وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء 
كال حسب سهامه فقد تقرر اعالن عن  بيعه باملزايدة العلنية 
خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في صحيفتني 
محليتــني ، فعلى الراغبني بالشــراء مراجعــة هذه احملكمة 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة 10% من 
القيمة التقديرية للعقار بصك معنــون الى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية 
عشــرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي األول
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
جنســة/ ملك صرف ارض الدار مع بنائها تقع على شــارع 6م 
وتتكون من حديقة امامية وطارمه امامية ومطبخ واستقبال 
وثالث غــرف نوم ومجموعــه داخلية وخارجيــة وغرفتي نوم 
وحمــام في الطابق العلــوي علما ان درجــة عمرانه قدمي دون 

مستوى الشارع وخالية من اخلدمات التبليط واجملاري
املساحه:// 210 م2

الشاغل:/ ويرية شنني ضميد وســجاد واحمد وسعد وعباس 
ونور أوالد شاكر علي

القيمة التقديرية:/ 95,000,000  مليون دينار عراقي

محكمة االحوال 
الشخصية في الغراف

العدد: 635/ش/2022
اعالن

قدمت املدعيــة افراح عزران 
جاســم طلبا لهذه احملكمة 
حضانة  تأييد  فيهــا  تطلب 
املدعــى  حضــور  ولعــدم 
عليــه /علي حســني خليل 
تقرر  عليه  االقامة  وجملهولية 
تبليــغ املدعى عليــه اعالنا 
وفي  محليتني  بصحيفتــني 
حالة عدم حضوره في املوعد 
املقرر يــوم 2022/11/15 فان 
املرافعة  جتري  سوف  احملكمة 

غيابيا .
القاضي
صباح خشني حنون

فقدان هوية 
فقدت مني الهوية الصادرة 
من الشركة العامة لتجارة 
املواد الغذائيــة / فرع بابل 
موسى  علي  حامد  باسم/ 
فمن يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها 

     
الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت

)دينار(
مدة االجناز

بااليام
مبلغ التأمينات االولية

ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

 تطوير املدخل الرئيسي لناحية شيخ سعد من جهة الطريق العام12022-4-171
سادسة انشائي2,825,778,00032084,773,340كون -عمارة في قضاء شيخ سعد

1000,000عاشرة كهرباء

 تطوير ارصفة مدخل القضاء من جهة كوت ونعمانية مع انشاء22022-4-172
 خامسة انشائي4,374,008,000320131,220,240وتنفيذ شوارع في حي املعلمني وحي الزهراء في قضاء االحرار

2000,000تاسعة كهرباء

32022-4-173
 تطوير شوارع القصبة القدمية املنطقة احملصورة مابني شارع 13

 ومدخلي النعمانية من جهة معمل املعجون وشارع حسينية قريش
 في قضاء النعمانية

2000,000خامسة انشائي000,4,177,300,000280125,31٩

42022-4-174
 تطوير شوارع حي الزهراء املرحلة الثالثة وتشمل شوارع املنطقة
 الواقعة حلف بناية اجمللس احمللي ومنطقة اطراف حي الزهراء في

ناحية البشائر
2000,000خامسة انشائي221,3٩1,70036012٩,4,307,37٩

1000,000سادسة انشائي2,062,6٩1,00024061,880,730تأهيل مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت52022-16-175

 جتهيز ونصب وحدة مجمع ماء سعة 400 م 3 -سا في منطقة62022-7-176
4,071,٩71,000280122,15٩,130الكارضية في الكوت

72022-5-177

 االعمال التكميلية واملندثرة ملشروع مد وتاهيل شبكة ماء مع تنفيذ
 شبكات مجاري مع حتسني وتطوير الشبكة الكهربائية مع تأهيل

 االتصاالت مع تطوير واكساء وصب شوارع متفرقة في منطقة االمام
على )ع( ومنطقة دار السالم بطول )12750 م .ط ( في قضاء الكوت .

سادسة انشائي300,4,624,310,000200138,72٩
2000,000سادسة كهرباء

82022-4-178
 تطوير مدخل اجملمع السكني وشارع حي اخلليج بطول 500 م وعرض

 15 م مع جزء من اعمال البنى التحتية في حي اخلليج في ناحية
الدبوني

 ثامنة انشائي2,060,004,84027061,800,146
1000,000عاشرة كهرباء

 تطوير الشارع اخلدمي ملدخل ناحية سيد الشهداء والطريق الرابط4-2022-٩17٩
ثامنه انشائي2,200,204,40025066,006,132 بني منطقة طليحة واملزرعة بطول 1600م

1000,000عاشرة كهرباء
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ميسان ـ الصباح الجديد:
تعد املكتبة العصرية في مدينة 
العمارة مركز محافظة ميسان 
واحدة من أهم املعالم الثقافية 
بعد  جيالً  وقدمــت  املدينة،  في 
جيل وعلى مدى يقارُب 100 عاًم 
عشرات اآلالف من املؤلفات التي 
وجد فيها أبناء احملافظة ما ينمي 
قابلياتهم  ويطــور  أفكارهــم 
العلم  ميادين  في  وإمكانياتهم 

واألدب والثقافة والصحافة.
غازي  والباحث  الكاتــب  ويقول 
املشــعل: إن »املكتبة العصرية 
تأسســت على يد املرحوم عبد 
الرحيم الرحماني - كما يشــير 
عقد التأســيس - فــي اخلامس 
مــن تشــرين االول مــن العام 
1929، كفرع للمكتبة العصرية 
وبقيت  بغــداد،  في  الشــهيرة 
املكتبة في نفس مكانها تقريبا 

مع  الكبير  الســوق  تقاطع  في 
شارع املعارف )التربية الحقا(«.

رحيم  والناقد  التدريسي  ويؤكد 
زاير الغامن، أن »املكتبة العصرية 
مبا حتمل من ثقل معرفي ميكننا 
ثقافة  روافــد  رافــدا من  عدها 
اجملتمع احمللي في مدينة العمارة، 
ومــن الفواعل النشــطة التي 
تتلمذت علــى يديها أجيال عبر 
قرن من الزمن والتي ميكننا عدها 
إرثاً ثقافياً يُشــار إليــه بالبنان، 
بوصفها عالمة مضيئة سكنت 
اليومي للمثقف  منت املشــهد 

امليساني«.
احلسني،  حيدر  اإلعالمي  ويقول 
إن »املكتبة العصرية من املعالم 
احلضاريــة في مدينــة العمارة، 
وتعتبر شاهدا حقيقيا عن تاريخ 
املدينة في القرن املاضي واحلالي 
وتــكاد تكــون أيقونــة علمية 

وأدبية وثقافية«.
وأضاف: أن »املكتبة كانت زاخرة 
بالكتــب الثقافيــة والتاريخية 
واألدبيــة والدوريــات من اجملالت 
العلميــة والثقافيــة مــن دور 
النشــر الرصينــة، فضــالً عن 
الشــباب في  دعمهــا للكتاب 

املدينة«.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
تنافَس نحو 50 سائقاً في سباق 
أقيم األحد في مدينة كيب تاون 
بجنوب إفريقيــا ملركبات محلية 
الصنع مثبتــة على أربع عجالت 
لكّنها من دون محّرك، إذ تتحرك 
بدفع من القوة البشرية واجلاذبية 

وحدهما.
املركبــات  أشــكال  وتعــددت 
املتســابقة، وبينهــا مثالً واحدة 

على شكل نعامة ضخمة، وأخرى 
دبابــة مطلية بالكامــل باللون 
الوردي، ووعــاء للطهو على غرار 
القدور احلديدية التي تُســتخدم 
في املنطقة لطهو عصيدة الذرة 

على نار اخلشب.
وقال الطالــب روس هوالند الذي 
كان بني املشــاركني في السباق 
لوكالة فرانس برس »صنعنا دبابة 
وردية اللون ألن العالم يشهد في 

الوقت الراهن الكثير من العنف، 
والســالح املطلــي بهــذا اللون 
الناعم والســعيد هو رمز مثالي 

للسالم«.
ويفوز في الســباق من يصل قبل 
غيره إلى أسفل التّل، ولكن يؤخذ 
في االعتبــار إلى حــد كبير في 
حتديــد الفائزيــن عامل تصميم 
املركبة واإلخراج الذي حتصل فيه 

عملية االنطالق.

متابعة ـ الصباح الجديد :
القهوة  عندما يســتيقظ عشاق 
مــن نومهــم، صباحــا، فإنهــم 
فناجينهم  إلى  بســرعة  يهرعون 
من أجل أخذ جرعة الكافيني، ألجل 
للمزاج«،  »ضبطــاً  يعتبرونــه  ما 
لكن هذه العادة مضرة باجلســم، 

بحسب خبير في التغذية.
ويل«  »بيــني  منصــة  وبحســب 
الصحة،  شــؤون  فــي  اخملتصــة 
فإن شــرب القهوة مباشــرة بعد 
االســتيقاظ من النوم يلحق ضررا 
باملعدة والهرمونــات، كما يصيب 

اإلنســان بالتوتر. وتوضح اخملتصة 
فــي شــؤون التغذيــة، أوليفيــا 
هادالند، أن شــرب القهوة مباشرة 
بعــد االســتيقاظ يضــر باجلهاز 
الهضمي لدى اإلنســان، حتى وإن 
كان هذا الســلوك شائعا بشكل 
كبير.  وتشــير اخلبيرة إلى أن هذا 
الضرر يحصل ألن القهوة، مشروب 
وبالتالي، ال  ذو طبيعة حمضيــة، 
يســتحب أن يدخل املعدة وهي ما 

تزال فارغة في الصباح.
وتوصي مختصــة التغذية بتناول 
القهوة،  قبل شــرب  طعام مفيد 

مثــل البيــض أو حتــى الفواكه 
املغذية مثل  بالعناصــر  الغنيــة 
التوت والتفــاح. وال تقتصر أضرار 
شرب القهوة صباحا، قبل الفطور، 
على بعــض التوتر فقــط، بل قد 
متتد إلى ظهور حب الشــباب على 
الوجه، بســبب االضطــراب الذي 

يلحق بالهرمونات.
وتشــرح اخملتصة أنه من الضروري 
أن يتناول املرء فطورا دســما قبل 
شرب قهوته، لكن حبذا لو أكل أي 
شيء، مهما كان صغيرا، قبل أخذ 

فنجانه الصباحي.
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ملونشريط
نجاة جندي روسي من 
ثالث قنابل أوكرانية

لــم يكن يتوقع جندي روســي كان في »اســتراحة 
محارب« على ما يبدو، أن درون أوكرانية ســتطل من 

فوقه لتمطره بوابل من القنابل.
فقــد أظهر مقطــع فيديو حلظــات صادمة، جلندي 
كان يرتــاح في خندق حني باغتتــه طائرة بدون طيار 

عسكرية بقنابل يدوية.
وخالل الضربة األولى، أصابت قنبلة ظهره لكنها لم 

تنفجر، فبدا في اللقطات يتأرجح داخل اخلندق.
أما الثانية، فســقطت قرب جبهته حتى التقطها 

ورماها بعيداً فانفجرت على مسافة بعيدة.
إلــى أن ســقطت الثالثة علــى األرض بالقرب منه، 

ليتصاعد الدخان في الهواء.
وبدا الرجل في هــذا احلادث مصاباً، وراقداً على جنبه 

في التراب في منطقة من دونباس.
في حني أثارت تلك اللقطات قلق القوات الروســية 
من اخلطر الذي تواجهه على األراضي األوكرانية، وفقاً 

لصحيفة »ذا صن« البريطانية.
في حني علقت مصادر روســية على الفيديو معربة 
عن استغرابها مما أسمته »تباهي« القوات األوكرانية 
بإلقاء 3 قنابل يدوية على جندي روسي مصاب. ورأت 
أن هذا املشهد أقوى دليل على أن األوكرانيني يقتلون 

للتسلية

اختراق يكسر حاجز التواصل 
بين البشر والحيوانات

ميكن أن يتواصل البشــر قريباً مــع احليوانات، حيث 
يســتخدم العلماء الذكاء االصطناعي للتحدث إلى 
النحل والفيلــة واحليتان، وفق »ديلــي ميل«. وقالت 
كارين باكر، من جامعة كولومبيا البريطانية: إن فريقاً 
من الباحثني في أملانيا يستخدم الذكاء االصطناعي 

لفك تشفير أمناط األصوات غير البشرية.
وأوضحت أنه ميكن إضافة الذكاء االصطناعي الناطق 
مع احليوان إلى الروبوتــات التي ميكنها اختراق حاجز 
التواصل بني األنــواع. ولم يعد التحدث مع احليوانات 
مجرد فكرة، إذ اكتشــف العلماء طرقاً ناجحة، ففي 
عــام 2018، قام باحثون من مركــز داهليم للتعليم 
اآللي والروبوتات في أملانيــا بتصميم »روبوت نحلة« 
يحاكي رقصة النحل املتذبذبة، التي تُستخدم لنقل 

املعلومات بني النحل.

وزير فرنسي: لن أدفع مقابل 
عالمة التحقق الزرقاء بتويتر

قال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي واملتحدث 
باســم احلكومة إنــه لن يدفــع لتويتــر 7.99 دوالر 
شــهريا مقابل توثيق حســابه وإن لديه مخاوف من 
طموحات إيلون ماسك املالك اجلديد ملنصة التواصل 

االجتماعي.
وحدثت تويتر تطبيقها في متجر تطبيقات أبل لتبدأ 
فرض رســوم مقابل عالمة التحقق الزرقاء، وهو أول 
تعديل كبير منذ استحواذ ماسك على الشركة يوم 
28 أكتوبر تشرين األول في صفقة بلغت قيمتها 44 

مليار دوالر.
وأبلــغ فيران قناة فرانس 3 في التلفزيون الفرنســي 
الرسمي »أدعوهم إلى إلغاء توثيق حسابي بال تردد إن 
كانوا يعتبرون هذا شــيئا على املرء أن يدفع ليحصل 

عليه«.
وعند ســؤاله عما إذا كان سيواصل استعمال تويتر 
عقب اســتحواذ ماســك عليه، قال فيران إنه ليس 

متأكدا.
وقال إنها وســيلة تواصل مهمة يســتخدمها أكثر 
من عشــرة ماليني فرنســي، ولكنه أضاف »حقيقة 
أن انتماء هذه األداة العامليــة املهمة إلى رجل واحد، 
وأنــه يصرح عن طموحات تقلقنــي قليال، أو أحدها 
على األقل، يعني أنني ســأظل يقظا وأنني سأحتمل 

مسؤوليتي إن تطلب األمر«.

البصرة ـ سعدي السند:

انطلقت فــي البصــرة فعاليات 
الكرنفــال املنّوع الــذي أقيم في 
رحــاب ســاحة االحتفــاالت في 
منطقة ســاحة سعد، حتن شعار 

»نعم ... البصرة تقرأ وتبدع«.
الكرنفال أقيم في نفس التوقيت 
في عدد من احملافظات وهي بغداد 
ونينوى وميســان وديالــى واالنبار 
والديوانية وشــهد حضورا بصريا 
بهيا وجميال جدا مــن عدد كبير 
البصرة  من مختلف الشرائح في 
والزاخر  احلافل  التاريخ  ذات  املدينة 
الطيبني  الكرمــاء  أهلهــا  بحّب 
فكان  تنوعاتها  بشــتى  للثقافة 
مميزا  البصــري  األبداعي  التنــوع 
اليــوم بفعاليات ثقافية  في هذا 
مختلفة، وزوايا متنوعة للشــعر 
زاوية  و  الكتب  وتوقيع  واملوسيقى 
خاصة لثقافــة الطفل، باالضافة 
الــى توزيع مئــات الكتــب على 
اجلمهور بجهود الشباب ومنظمات 
اجملتمع املدنــي لتؤكد البصرة من 
انها  الكرنفــال  هــذا  عبر  جديد 
أمنوذجا  وســتبقى  ومازلت  كانت 
لإلبــداع الــذي يعرفــه القاصي 
والداني عن هــذه املدينة املعطاء 
ولتؤكد من جديــد أيضا أنها مع 
القراءة وان البصريني  الكتاب ومع 
بالكتاب  متعلقون  دائما  كما هم 
وله عشــق خاص فــي يومياتهم 
عندما  القــراءة  ان  من  منطلقني 
تدخل في اجلدول اليومي لإلنسان 
تعزز التحفيــز الذهني لديه كما 
وايضا تساعده  الدراسات  أظهرت 
أخرى  عوالــم  الى  التنّقــل  على 

تبعث علــى الراحة والتعرف على 
في  والتوســع  معلومات جديدة  
املفردات التي تساعد األنسان في 
حياته وان القــراءة جتعل العقول 
شــابة وصحّية وتعطــي القارئ 
االنتعاش الــذي يحتاجه والتركيز 
االكثر عبر األســتمتاع بكل جيد 
وجديد مير على القــارئ وهو يقرأ 
وتنقل خيالــه إلى أماكن لم يكن 
بها من قبل وتربطه مع الناس في 
جميــع انحاء العالــم وهي ايضا 

املثالية  الطريقــة  اخلبــراء  وبرأي 
األعصاب  تلك  وتهدئة  لالسترخاء 
التي تعمل باســتمرار.. وغير ذلك 

الكثير .

تاريخ البصرة مرتبط بالشأن 
اإلبداعي

كل املوجوديــن اليوم في ســاحة 
بكرنفال  فرحني  كانوا  األحتفاالت 
كان حافــال بأبداعــات الشــباب 
وبالتنــوع الذي أثبــت ان البصرة 

لتزداد  الزمــن  تســابق  مببدعيها 
القا معرفيا مقترنا بالنجاح الذي 
وثقتــه صفحات التاريــخ ملدينة 
األبداعي  بالشــأن  اسمها  ارتبط 
منــذ تأسيســها والــى اليــوم 
على يد العشــرات بــل املئات من 
اخملترعني  من  اخلالديــن  البصريني 
واملكتشفني وصّناع الثقافة الذين 
بأمثالهم من  اليوم  البصرة  حتفل 
أحفادهم الرائعني وهم يتسابقون 
الكبيرة  أســمائهم  في تسجيل 

في ميدان األلــق املعرفي البصري 
الذي كان ومازال محّط انظار أهل 

الثقافة في العديد من البلدان .

فعاليات مبنتهى الروعة 
هذا  في  تواجدت  اجلديد(  )الصباح 
الكرنفال بســاحة احلرية وجتّولت 
وتوقفــت كثيرا عنــد العديد من 
مبدعاتنــا ومبدعينا لتبارك لهم 
التخصصات  فــي  مشــاركتهم 
التي ابدعوا جدا في احضارها الى 

هذا املــكان الذي )غــّص( بالفرح 
فقــد شــهدنا تواجــدا مبهجا 
لقصــر الثقافــة فــي البصــرة 
الثقافية  العالقــات  لدائرة  التابع 
ايضا  الثقافة وشــهدنا  وزارة  في 
ابداعات فرقة اوركســترا الطفل 
الفرح  يعزفون  وهــم  البصرة  في 
بتراثــه األحلى مع فرقة  العراقي 
فيما  املوســيقي  للتراث  عراجني 
عرضــن مبدعــات ومعهــن عدد 
مــن املبدعني مــن اعضــاء احتاد 
اخلطاطــني العراقيني في البصرة 
بأشــراف اخلطاط خضير العزاوي 
املميزة  التشــكيلية  لوحاتهــم 
والتــي تعطي انطباعــا أوليا بأن 
الوصف  أكبر من  الشبابي  األبداع 
األمارة  ميادة  الفنانة  مع  وشهدنا 
رئيسة مؤسسة ســومر لتنمية 
املواهب الفنيــة ... احلراك اجلميل 
لها مع اعضاء املؤسســة ألجناح 
هــذا الكرنفال الذي حقق النجاح 
لتقرأ علــى وجوه جميع احلاضرين 
الى هذا الكرنفال بشائر من النوع 
املفــرح ألن العطاء عند البصريني 
كمــا هو عنــد كل أهــل العراق 
العزيــز يوثــق علــى كل الوجوه 
عالمــات البهجــة ... فيمــا راح 
املبدعون الرائعــون رئيس واعضاء 
للتنمية  البصرة  اجناز  مؤسســة 
املوجودين  مع  يتواصلون  والتطوير 
مشاركاتهم  لتسهيل  املشاركني 
الكرنفال بتواجد  وازدادت بهجــة 
عــدد كبير مــن األدبــاء والكّتاب 
وعائالت  واألكادمييــني  والفنانــني 
بأكملها واجلميع حضروا ليؤكدوا 
البصرة ككل محافظات  ان  دائما 
العــراق الغالي حاضــرة لتعطي 
جمال الفرح العراقي حقه في كل 

محفل يسعد الناس.

كرنفال »نعم .. البصرة تقرأ وتبدع« 
يشهد حضورأ الفتًا وتنوعًا بفقراته 

بمشاركة قصرالثقافة وفرقة اوركسترا الطفل ..

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

ساءت التوقعات بالنسبة لسوق 
العمل فــي قطاع التكنولوجيا، 
املدفوعات  أعلنت شــركة  فقد 
»ســترايب« تســريح عدد كبير 
من العمال، وقالت »أمازون« إنها 
التوظيف  عمليــات  ســتجمد 
لـــ«وول  تقرير  وفــق  ألشــهر، 

ستريت جورنال«.
جاءت هذه األخبار القامتة بالتوازي 
مع قيــام االحتياطي الفيدرالي 
مرة أخرى برفع أســعار الفائدة 
ملكافحــة التضخم، ما يشــير 
إلــى أخطار أكبر بــأن االقتصاد 
الركود.  إلــى  ينزلق  األميركــي 
وفــي مواجهة هــذا االحتمال، 
يحذر املسؤولون التنفيذيون في 
شركات التكنولوجيا من املرحلة 

العصيبة املقبلة.
وقالت نائبــة الرئيس األولى في 
»أمازون« بيث غاليتي في مذكرة 
»إننا  األســبوع  هذا  للموظفني 
نواجه بيئة اقتصادية غير عادية، 
التوظيف  بــني  نوازن  أن  ونريــد 
واالستثمارات لدينا مع التفكير 
بالظرف االقتصادي«. وأخطرتهم 
املذكــرة بخطة »أمــازون« التي 
تنص على إيقاف توظيف القوى 
والتي  الشــركة،  في  العاملــة 

رفيعة  فرق  تشمل موظفني في 
املستوى.

عن  التوظيف  تقرير  وســيصدر 
وزارة العمــل لشــهر أكتوبــر 
أحــدث حملة عن  ويقدم  اجلمعة، 

سوق العمل بشكل عام.
وميكن إضافــة توقف التوظيف 
إلى سلســلة من  »أمازون«  في 
األخبار املماثلة التي أعلنت عنها 

شركات التكنولوجيا األخرى.
»وول ســتريت  وأفادت صحيفة 
جورنال« أن مؤسســي شــركة 

»ليفت« جون زميــر ولوغان غرين 
قاال إن الشــركة ستخفض 13 
في املئة مــن الوظائف، أو نحو 
700 وظيفة. وسلط املؤسسون 
الركود  على  مذكرة،  في  الضوء، 

احملتمل.
ولــدى »ليفت« أكثــر من 5000 
موظف من دون شمل السائقني. 
يوليو  فــي  الشــركة  وقامــت 
بتســريح نحــو 60 شــخصا، 
وأشارت في وقت سابق إلى أنها 
تخطط إلبطاء التوظيف وتقليل 

امليزانيات في بعض اإلدارات.
أن  »ســترايب«،  حــددت  كمــا 
العمــال  تســريح  عمليــات 
تســتهدف 14 فــي املئــة من 

املوظفني.
أشــار  للموظفني،  مذكرة  وفي 
باتريــك  التنفيــذي  الرئيــس 
»التضخــم  إلــى  كوليســون 
املســتعصي، ومعدالت الفائدة 
املرتفعة، وميزانيات االســتثمار 
الضئيل  والتمويل  املنخفضــة، 

لبدء التشغيل«.

شركات التكنولوجيا تسرح عمالها بالجملة

المكتبة العصرية« قلب
 مدينة العمارة الثقافي

سباق في جنوب إفريقيا 
لمركبات من دون محّركات

تحذير طبي إلى عشاق القهوة الصباحية
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العواصم ـ وكاالت:

القدم  لكرة  الدولــي  االحتاد  رحب 
»فيفــا« بالتأكيدات التي قدمتها 
دولــة قطــر بخصــوص تأمــن 
اجلماهير القادمة حلضور منافسات 
كأس العالــم FIFA قطر 2022™ 
وأجناســها..  أطيافها  مبختلــف 
وأشــار الـ«فيفا« في بيانه إلى أن 
دولــة قطر أكــدت التزامها التام 
بتقدمي كافــة املتطلبات املتعلقة 

بأمن وأمان املشجعن.
وشــدد بيان االحتــاد الدولي على 
التقــدم الذي أحرزتــه دولة قطر 
تأثير  العمال مع  بخصوص حقوق 
التغييرات التــي أجرتها احلكومة 
القطريــة من خالل إنشــاء مركز 
الدوحة إضافة  بالعمال في  خاص 

لصندوق تعويض لهؤالء العمال.
في حن، قالت فاطمة سامـــورا 
األمُن العاُم لالحتــاد الدولي لكرِة 
العالم ســتتجُه  أنظارَ  إن  القدم 
نحو قطر في العشرين من نوفمبر 
اجلاري مع انطالقــة كأس العالم 
افتتاٍح  بحفل   ™2022 قطر   FIFA
على  األجمُل  أنه سيكوُن  وصفُتُه 
وجــه األرض.كما أثنت سامـــورا 
علــى كرم الضيافة الــذي يتمتُع 
به الشــعب القطــري، موضحة 
في الوقــت ذاته اســتعداد قطر 
العالم في ظروف مميزة  الستقبال 

ملتابعة كأس العالم.
االحتاد  رئيــس  دعــا  جانبــه،  من 
ســلمان  القدم  لكرة  اآلســيوي 
بن إبراهيم آل خليفة أســرة كرة 
القدم العاملية للوحدة خلف كأس 
رئيس  قطر.  فــي   ™FIFA العالم 

االحتاد اآلسيوي قال إن هيئته تقف 
بصالبة مــع دولة قطــر والفيفا 
وتؤكــد دعمها الكامــل من أجل 
ضمان جناح البطولــة مضيفا أن 
اجلهود االستثنائية التي تقوم بها 
للمشــاريع  العليا  واللجنة  قطر 

واإلرث واالحتاد القطري لكرة القدم 
والفيفا ستضمن أن البطولة في 
وسوف  رائعا  جناحا  قطر ستحقق 
تبقى في الذاكرة خالل الســنوات 
املقبلة مشــيدا فــي الوقت ذاته 
بكل اجلهود التي مت بذلها إلى حد 

اآلن.. وقال ســلمان بن إبراهيم آل 
 ™FIFA خليفة »تعود كأس العالم
إلى قارة آسيا بعد غياب لـ20 عاًما 
وتقام في وقت صعب يتعافى فيه 

العالم من آثار جائحة كورونا«.
وأضــاف »اجلهــود االســتثنائية 

املبذولة في دولة قطر ســتضمن 
FIFA™ ستحقق  العالم  أن كأس 
كأس  »جناح  رائًعا«.وتابــع  جناًحــا 
FIFA™ فــي قطــر هو  العالــم 
ضرورة كبيــرة حاليــا«.وأردف »ال 
توجد أي رياضــة أخرى متتلك مثل 
هذه القــدرة الرائعة على جمعنا 
واحلماس  واملتعة  اإليجابيــة  بروح 

والتفاؤل«.
إلى ذلك، قال القائد السابق لريال 
فيرناندو  إسبانيا  ومنتخب  مدريد 
ييرو إّنه يكن احتراماً كبيراً لقطر 
والشعب القطري، وأشار ييرو إلى 
أنه يتوقع أن تكون هذه النســخة 
من كأس العالم بقطر استثنائية 

ومميزة على كل األصعدة.
تصريح ييرو جاء خالل حفل تكرميه 
بقصر ثيبي ليس مبقر بلدية مدريد 
كابيتال،  روسالن  ملؤسسة  سفيراً 
مجال  في  املتخصصة  الشــركة 
املعــادن الثمينة، حيــث متّ تقدمي 
عملة نقدية بصورة أسطورة كرة 

القدم اإلسبانية.
العمالت التي حتمــل صورة لقائد 
ريــال مدريد واملنتخب اإلســباني 
ســابقاً  القطري  الريــان  ونــادي 
والفضة..  الذهــب  من  مصنوعة 
وعــرف احلفل حضــور العديد من 
الوجوه الكرويــة البارزة على غرار 
املدرب فيثـيـــنتي ديل بوســكي 
والنجم البرتغالي الســابق لويس 

فـيغو.

رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يؤكد دعمه إلنجاح البطولة

الـ«فيفا« يرحب بتأكيدات دولة
 قطر بخصوص تأمين الجماهير

باريس ـ وكاالت:
فجــر الدمناركــي هولغر رونه املصنــف 18 عاملياً 
مفاجأة من العيــار الثقيل عندما توج بطالً لدورة 
باريس بيرســي األلف نقطة للماســترز في كرة 
املضرب بفوزه علــى الصربي نوفاك دجوكوفيتش 
حامل اللقــب 3-6 و6-3 و7-5 في املباراة النهائية 
أول أمس.. ونال رونه البالغ من العمر 19 عاماً، ثالث 
لقب في مسيرته االحترافية جميعها هذا العام. 
توج بلقبه األول فــي دورة ميونيخ األملانية والثاني 

في ستوكهولم. 

أبو ظبي ـ وكاالت:
وج منتخب إيــران، بكأس طيران اإلمــارات للقارات 
لكرة القدم الشــاطئية، للمرة الرابعة في تاريخه، 
بعد فوزه علــى البرازيل بنتيجــة )2-1(، في املباراة 
النهائية التي جرت مســاء أول أمس، على شاطئ 
كايــت بيتش بدبي.. فيما حقــق منتخب باراجواي، 
املركز الثالث للنســخة ال 11 للبطولة، بفوزه على 
منتخــب اإلمارات )4-1(، في مبــاراة حتديد املركزين 
الثالث والرابــع.. وحصل املنتخــب اإلماراتي، على 
املركز الرابــع للمرة الثانية، حيث ســبق له حصد 
املركــز ذاته في النســخة األولــى للبطولة، والتي 

أقيمت بدبي عام 2011.

رونه يتوج بطاًل لباريس بيرسي

إيران تفوز بكأس القارات 
لكرة القدم الشاطئية

جمهور قطر

مفكرة اليوم

أوساسونا ـ برشلونة

كريمونيزي ـ ميالن

11:30 مساًء

10:45 مساًء

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي
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ابن لفتة 
واللفتة الوفية

الدكتور علي لفتة من اقدم وامهر الصحفيني في 
العراق يشــغل منصب نائب رئيس االحتاد العراقي 
الصحافة حاليا وفاز قبل ايام برئاسة جلنة التطوير 
في االحتاد االســيوي للصحافة الرياضية عمل في 
صحف عراقية كثيرة قبل 2003 تراس حترير صحف 
عدة وهو صاحب اسلوب راقي في الكتابة وصاحب 
طلة جميلة وحديث شيق في القنوات التلفزيونية 
وكاتب عمــود من الطراز االول واالهم من هذا وفي 
واصيل يعشــق العراق وصاحب ذوق وعالقات راقية 
مــع غالبية مع ابناء الوســط الرياضــي العراقي 
والعربي وناقد رياضي صريح ومباشــر وغير متلون 
واتشــرف وعندما التقيته عام 1998 باألردن وقتها 
كنــت مدربا محترفا في اململكة حيث جاء مرافقا 
صحفيا مع وفد نادي السالم العراقي واختاره رئيس 
الهيئة االدارية لنادي السالم الراحل حسني العاني 
بعنايــة مركزه ليكــون ضمن الوفــد خاصة وانه 

يحمل صفات مثالية ومنذ ذلك الوقت.
ادركت حرص الدكتور وشــعرت بحســه الوطني 
منوذج خالص وقــدوة صاحلة وفي لقــاء تلفزيوني 
معه اشــار الى قضية مهمة وجوهرية وهي غياب 
االعالميني العراقيني الذين يعملون في االمارات عن 
قرعة كاس اخلليــج في البصرة وعدم توجيه دعوه 
لهؤالء ســفراء االعالم العراقي وحددهم باالسم 
ســامي عبد االمام وعلي شــدهان وعلي كاظم 
املبارك واحمد وهاب وحسني الطائي وانا شخصيا 
التميمي  بالشــيخ عارف علي لكنعــان  اتصلت 
وقلت له ســأحدد لــك وقت لوصــول االعالمني 
العراقيني لإلمارات لالســتقبال والضيافة وحددت 
له االسماء وعندما ســمع االسماء قال هؤالء تاج 
لرؤوســنا مفخرة للعراق اتشرف بهم وفي بلدهم 
وبالبصرة احلبيبة وهذا احلديث مع الشيخ ابو علي 
التميمي كان قبل معرفتي بالتجاهل للمسؤولني 
على بطولة اخلليج لهذه االسماء الكبيرة وعندما 
وصلنــا اخلبر بعــدم توجيه دعوة لهــؤالء النجوم 
ادركت وباليقني القاطع بــان الرياضة وكره القدم 
على وجهــه اخلصوص لن تقوم لها قيامة الى يوم 

الدين .
احلى  الســطور: اضافة الى هؤالء اصحاب االقالم 
الذهبيــة هناك الدكتور جمــال صالح مدرب وزير 
الشــباب ورئيس اللجنة االوملبيــة ومدرب االجيال 
والدكتــور ســعد جميل رفيــق دربه فــي تدريب 
املنتخبات العراقية الوطنية والكابنت قاســم ابو 
حديد املــدرب العراقي الوحيد الذي اشــرف على 
تدريب منتخب العراق في كاس العالم باملكسيك 
وهناك املبدع علــي العاملي االداري املميز الذي قاد 
نادي الزوراء فــي العصر الذهبــي وهناك الكابنت 
حازم جسام كابنت منتخب العراق ومدرب منتخب 
العراق والكابنت حســن علي جنــم منتخب العراق 
والكابنت صــادق جبر والكابنت ســمير عبد الرضا 
والكابــنت عامر عبد الوهــاب والكابنت عمر احمد 
حراس منتخب العراق وفي كل دول العالم يتوزعون 
جنومنا فعلى املسؤولني على بطولة اخلليج متابعة 
هؤالء لالســتفادة من خبراتهم سامي عبد االمام 
اختير خبيرا لكاس العالم عــام 2006 واالن خارج 

نطاق اخلدمة في بطولة اخلليج بالبصرة . 
همســة وطنية: االعالمي العراقي علي شــدهان 
نال التكرمي مــن قبل الصحافة العربية واالماراتية 
وعندمــا تأتي االندية واملنتخبــات في اللعب على 
مالعب االمارات يكــون ابو زيد اول املتواجدين واخر 
املغادرين وهكــذا يكون للقلــم والبندقية نفس 
الرصاصــة ومن هــذا املنطلق يكون حــب العراق 

والدفاع عنه 
اخر همســة: االعالمي املبدع حسام حسن مقدم 
البرامج الرياضية واملعلق فــي قناه دبي الرياضية 
سابقا كان ســفيرا للعراق يحلل املباريات ويجري 
اللقــاءات ويغطــي نشــاطات الفــرق العراقية 

باإلمارات وهكذا يكون جزاء االحسان.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:

تــرأس وزيــر الشــباب والرياضة 
املشــرفة  الُعليا  اللجنــة  رئيس 
على بطولــة كأس اخلليج العربي 
(25( بكــرة القدم احمــد املبرقع 
اجتماعها األول بتوجيه من رئيس 
مجلــس الــوزراء محمد شــياع 
الســوداني، إلعادة تأليف اللجنة 
العليا املشرفة على بطولة كأس 
اخلليج العربــي )25( بكرة القدم.
وبــني املبرقع خــالل االجتماع ان 
جمهورنا  يتطلــع  التي  البطولة 
اليها بشغف عال ستكون ناجحة 
باعلى املســتويات، وستســاهم 
باعــادة العراق الــى الواجهة في 

استضافة البطوالت الدولية. 
مركزيا  مدعومــة  انهــا  واضاف 
وتوفير  الدعــم  بشــتى مجاالت 
لنجاحها،  الالزمــة  اإلمكانيــات 
وهو ما يبعث رســائل تطمني إلى 
املعنيــني جميعا  والى  اجلمهــور 
بأنها ســتكون بطولــة متميزة 
بتحضيرات كبيرة جدا توازي اسم 
وموقعه  الدولية  ومكانته  العراق 

احلضاري الضارب بالقدم.
من  بجملــة  االجتمــاع  وختــم 
القرارات والتوصيات التي تساهم 
في دفع وتيــرة العمل في املالعب 
واملنشآت الرياضية واملرافق االخرى 
املرســومة  األهداف  يحقــق  ومبا 
الجنازهــا وتهيئتهــا الســتقبال 

البطولة بأفضل صورة.
الوطني يصل إسبانيا

وصــَل وفــُد املُنتخــِب الوطنّي، 
ظهر أمــس، إلى مدينــِة جيرونا 
اإلســبانّية لغرِض خوِض ُمباراتني 
أمام ُمنتخبي املكسيك واإلكوادور 
يوم غد األربعاء املوافق التاسع من 
ويوم  اجلاري  الثاني  شهر تشــرين 

الســبت املقبل الثاني عشر منه، 
ومن املُؤمل أن يلتحَق أيضاً الالعبون 
اوراها، أمير  امُلترفون »الكســندر 
العماري وعمار محسن« مع بعثِة 
املُنتخِب الوطنــّي قبَل أن يلتحَق 
املالُك التدريبّي اإلســباني املُؤلف 
ُمدرباً،  كاســاس  خيســوس  من 
أليخانــدرو فاريــال لوبيــز املُدرب 

املُساعد األول، بابلو غراندز املُدرب 
املُســاعد الثاني، سلفادور روميرو 
املُــدرب املُســاعد الثالث، ميغيل 
أنخيل غونزاليــس ُمدرب احلراس، 

وخافيير سانشيز مدرب اللياقة. 
وأكــَد رئيُس الوفــد النائب األول 
لُكرِة  العراقــّي  االحتــادِ  لرئيــِس 
املدرَب  إن  جبــار:  علــي  القــدم، 

راضي شنيشــل سيقودُ املباراتني 
على  ُمثنياً  واالكوادور(.  )املكسيك 
له الوطنّي  دوره االيجابّي في تعامُّ
وبحرفيٍة عاليٍة تعكُس ما ميتلكُه 
من خبرٍة ُمتراكمٍة، وإنه واحٌد من 
أهّم الكفاءاِت الوطنّيِة، ُمشــيداً 
بتعاونــه مع الطاقِم اإلســباني 
الذي ســيتواجد في املُباراتني من 

على املُدرجــاِت قبَل أن يتســلَم 
املهاَم بشكٍل نهائّي فيما بعد. 

على صعيٍد متصٍل، وفي تطوراٍت 
عاجلٍة، تعذرَ على العِب غوتنبيرغ 
الســويدي »اآلي فاضل« االلتحاُق 
بزمالئــه بعــد تعرُّضــه لوعكٍة 
صحيــٍة مفاجــأٍة، وبانتظــارِ أن 
أوضحت  والتي  حالته  تشــخَص 
التقاريُر األولّيــة إصابته بالتهاٍب 
معــوي، وقــد يلتحُق غــداً إذا ما 
أجل  الصحّي من  حتســَن وضعه 
املُنتخِب  مــع  التواجــِد واحلُضورِ 

الوطنّي.
قرعة الدور الثالث لبطولة الكأس
اعلن االحتاد املركــزي لكرة القدم، 
عن اجــراء قرعــة الــدور الثالث 
االحتاد  العراق.وذكر  كأس  لبطولة 
املسابقات اجرت  ان جلنة  بيان  في 
القرعة للــدور الثالث من بطولة 
كأس العراق الذي ســينطلق في 
العاشر واحلادي عشر من  الشهر 
اجلاري.وأســفرت القرعة عن لقاء 
فريــق أمانة بغداد مــع املصافي، 
واجليــش مــع حيفــا، واحلــر مع 
الســماوة، والبحري مــع القرنة.
وكانــت اللجنة قد اجــرت قرعة 
اجلولــة الثانيــة لبطولــة كأس 
والفرات  الغربية  جملموعتي  العراق 
لفرق،  املاضي  اخلميس  األوســط 
احلر، واملاويــل، واالزدهار، والكوفة، 
والســماوة،  وعفــك،  والكفــل، 
والرمادي،  والصوفية،  والغاضرّية، 

والشرقاط، واجلوالن.

وزير الشباب والرياضة يرأس اجتماع 
اللجنة الُعليا المشرفة لخليجي 25 

وفد المنتخب الوطني يصل إلى إسبانيا 

املبرقع يبحث مع جلنة خليجي 25 التحضيرات لتضييف البطولة شهر كانون الثاني املقبل في البصرة

تقرير 

جواد كاظم عطية

دأب االحتــاد الدولي لكــرة القدم املصغرة 
ألتســاع رقعــة اللعبة بني الــدول نظرا 
العراق  وانتشارها لتشــمل  لشــعبيتها 
وإتاحة  املعتمدة  األخــرى  األلعاب  بجانب 
الفرصة لبروز العديد من املواهب والطاقات 
فشهدت حضوراً فعال في امليادين الدولية 
وذلك الهتمــام ادارات االحتــادات املركزية 

والفرعية.
وعن مراحل التأســيس وما تســعى اليه 
ادارة االحتاد العراقي املركــزي لكرة القدم 
رئيس لالحتاد محمد هادي:  املصغرة حتدث 
تأسس االحتاد الدولي لكرة القدم املصغرة 
عــام 2010 في دولة اجليــك ولغاية 2013 
بلغت الدول األعضــاء لدى االحتاد 31 دولة 
من اوروبــا وأميركا واقيمت اول بطولة في 
العالم في هذا  العــام في امريكا بعدها 
حتــرك االحتــاد الدولي لتشــكيل احتادات 
قاريــة ومنها في آســيا. وبحكم عالقتي 
اتصل  الدولي  االحتاد  برئيس  الشــخصية 
بي لتشكيل احتاد آســيوي ومت االتفاق بأن 
يكون اجتماع في الهند ومت عقد االجتماع 
بحضور قرابة احد عشرة دولة آسيوية من 
انتخابات إلدارة  اجــراء  العراق ومت  ضمنها 

االحتاد فحصل الهند على رئاســة االحتاد 
وانا على منصــب نائبــاً للرئيس  وقمت 
بجلب كتــاب تأييــد من االحتــاد الدولي 
واآلســيوي باعتماد احتاد عراقي للعبة في 
العراق. وقد حاولنا اكثر من مرة باملوافقة 
علــى اعتمادنا من قبــل اللجنة الوطنية 
األوملبية العراقيــة فلم نفلح بذلك. وبعد 
ذلك حتركنا على الصعيد العربي وذلك غي 
عام 2016 مبشاركة عدد من الدول العربية 
في اجتماع الدول العربية في بيروت وهي 
العراق ولبنان وارتيريا واجلزائر وتونس وليبيا 
والبحرين ومت تشــكيل االحتــاد في لبنان 
وانتخاب احمد دنش من لبنان رئيســاً له 
وانا من العراق نائباً للرئيس بعدها اقيمت 
بطولة كأس العالم في تونس مبشــاركة 
العراق. وان عدم اعتمادنا في العراق سبب 
لنا مشاكل مادية مع ذلك قمنا بأنشطة 
داخلية منها اقامــة ثالث دورات حتكيمية 
واقامت بطولــة العراق النســوية ودوري 

اندية العراق للدرجة االولى للرجال.
وفــي 2019 اقيمــت بطولــة العالم في 
استراليا وايضا شــارك العراق وتأهل الى 
دور الثمانيــة. وبســبب كورونــا توقفت 
انشــطتنا وثم استرجعت وفي عام 2017 
الشهر التاســع اسست اللجنة األوملبية 
الوطنية العراقية جلان رياضية غير اوملبية 

مــن ضمنها جلنــة كرة القــدم املصغرة 
برئاســتي واحمد عــودة املوســوي نائباً 
للرئيس ومن ضمن شروطها عدم شمولنا 
بأي تخصيص مالي وبعــد انتهاء بطولة 
اجتمــاع لالحتاد  2019 عقد  العالم فــي 
الدولــي فــي اوكرانيا ومت اختيــاري مديراً 

للعالقات في االحتاد الدولي الكرة املصغرة 
وفي هــذا العام 2022 اقيمــت انتخابات 
لالحتاد االســيوي فــاز فيهــا احمد دنش 
رئيسا وانا نائب للرئيس والنائب الثاني من 
ايران . وان اول بطولة اســيوية هي بطولة 
السوبر االسيوي وتأهل الى نهائي الكأس 

نــادي االحتاد مــن لبنــان والكاظمية من 
العراق واستضاف العراق لقاء االياب الذي 
جرى علــى ملعب جامــع ام الطبول وفاز 
الكاظمية 3-1 على ان تقام مباراة الذهاب 

في لبنان في السابع من الشهر اجلاري .
العراقي حول  لرئيس االحتــاد  ايضاح  وفي 

مكانة اللعبة في العنصر النسوي اوضح 
ان هذا اجلانب مهم جدا عندنا ولدينا قدرات 
مميزة واســتعدادنا جاري الي بطولة عربية 
ومن خالل اقامة البطوالت امللية . ولدينا 
دعوة من قبل االحتاد الدولي للمشاركة في 
بطولة العالم النســوية . من خالل اطالع 
االحتــاد الدولي على جنــاح بطولة العراق 
لألندية النســوية وحســن تنظيمها مما 
دعا االحتاد الدولي بان يســتضيف العراق 
تنظيــم كاس العالــم للنســاء . وتبقى 
املوافقة مرهونة بتوفــر اجلانب املادي ومن 
اجلدير ان يكــول متويلها من قبل احلكومة 
العراقية كونها متثــل حدث عاملي يحمل 

اسم العراق .
وفيمــا يتعلق في جانــب التمويل الذاتي 
لتغطية انشــطة العــراق امللية بغياب 
الدعــم احلكومي اوضح االســتاذ محمد 
هادي اننا وقعنا في عــام 2017 عقدا مع 
شركة اسيا سيل لالتصاالت لرعاية خمس 
بطوالت داخلية. وعقد اخر مع شركة زين 
لالتصاالت لرعاية بطولة العراق النسوية 
الســوبر  بطولة  نهائي  اســتضافة  واما 
االسيوية فكان العقد مع شركة ارث لنك 
لألنترنت هذه اجلهات نســعى البرام عقود 
معها طويلة االمد وفي املســتقبل نرحب 
بابرام عقود ضمن اليه التسويق االعالمي 

مع القنوات التلفزيونية الناقلة للبطوالت 
حيث اننا مســتمرين باقامة دوريا محلية 
. وممكن االســتفادة من بيع املباريات لبثها 
عبر شاشــات التلفاز حلني اقــرار ميزانية 
رســمية بعــد اعتمادنا ضمــن االحتادات 

الرياضية العراقية ان شاء اهلل .
وعن التدريب حتدث مدرب املنتخب العراقي 
بــالل صالح فقال عن اســتعداد املنتخب 
مشيرا  الدولية  البطوالت  في  للمشاركة 
الى ما حققه املنتخب خالل مشــاركاته 
وكاس  القــارات  بطولــة  في  الســابقة 
العالم . واوضح بان اســتعدادنا متواصل 
بتنفيذ مناهج الوحدات التدريب وعالقتنا 
مســتمرة مع اللجان الفنيــة في االحتاد 
الدولــي وعالقة رئيــس االحتــاد العراقي 
محمــد هادي اجليــدة مع االحتــاد الدولي 
واالســيوي ونامل زياده مشــاركتنا ضمن 
دورات تدريبيــة عالية لتطويــر املنتخب . 
كما ان جلهــاز التدريب يظم عناصر جيدة 
وممن لديهم خبرات ميدانية في كرة القدم 
املرمى احلارس السابق  امثال مدرب حراس 
محمد عبد السادة ومساعدي املدرب علي 
عبود ومحمد انور .ومن املؤمل املشــاركة 
فــي الــدورة التدريبية الدولية باشــراف 
محاضر روماني ومتنح للخريجني شــهادة 

.C تدريسية دولية من فئة

اثبتنا الحضور الفعال على الساحة الدولية بكل جدارة
رئيس األتحاد المركزي لكرة القدم المصغرة محمد هادي

محمد هادي

حسام عبد الرضا*
األول  أمــس  يــوم  اختتمــت 
مباريــات الــدور الثالــث من 
املمتاز  للــدوري  األولى  املرحلة 
لكــرة اليد للموســم 2022-
2023 .. اذ واصــل خاللها فريق 
احلشد الشعبي بقيادة الكابنت 
خالد عدنان تربعه على صدارة 
بعد  الكاملة  بالعالمة  الدوري 
على  الكبير  الفــوز  حتقيقــة 
املسيب ب 43-23 ليبقى رصيد 

املسيب صفر من النقاط .
العميــد الكربالئــي بقيــادة 
مدربة رعد خنجر يقدم أفضل 
مواســم   عده  منــذ  عروضة 
التاســعة  النقطة  ويحقــق 
نادي  الــدار  أصحاب  متجــاوز 
البلديــة الذي تلقا خســارته 
األولــى ب 32-29 هدفــا ، أما 
فريق اجليش بأقل اجلهود يحقق 
الفوز علــى القادم من البصرة 
الفيحاء فريق اخلليج العربي ب 
48-29 وليبقــى مع املتصدرين 
وبفارق األهــداف، في حني كان 
السابق  للموسم  الدوري  بطل 
الشرطة وبفارق مباراة اقل عن 
النقطة  يحصــد  الفرق  باقي 
السادســة بفوزه على ضيفة 

نفط ميسان ب 44-25 هدفا 
للــدوري  اجلديــد  الضيــف 
الناصرية يكسب اولى مباراته 
وبفارق  الفتوة  أمام  الدوري  في 
هدف واحــد ب 35-24 ، وفريق 
الكــوت يحرج أصحــاب الدار 
نــادي ديالــى ويجبــره علــى 
اقتســام نقاط املباراة محقق 

التعادل الثاني لــه في الدوري 
وب 20 هدفــا .. آخــر مباريات 
الدور الثالث استضافتها قاعة 
بتعادل  وانتهت  الكوفــة  نادي 
أصحــاب األرض وللمرة الثانية 
 20 التعاون ب  نــادي  ايضا مع 

هدفا لكال الفريقني .
يتربع على  آخــر  وعلى صعيد 
جنم  الــدوري  هدافي  صــدارة 
منتخبنــا الوطنــي الكابــنت 
جاســم غصــاب ب 35 هدف 
حققهــا من ثــالث مباريات .. 
غازي  الكابنت حيدر  وأعلن  هذا 
مدرب نــادي ديالــى عن تقدمي 
الفريق  تدريب  من  اســتقالته 
بحسب  خاصة  ظروف  بسبب 
ما اعلن ومتــت املوافقة عليها 

من قبل إدارة نادي ديالى 
وتنطلق يومي اجلمعة والسبت 
الرابع  الدور  املقبلني منافسات 
بإقامة 6 مباريات، حيث يلتقي 

 ،11-11-2022 اجلمعــة  يــوم 
الكرخ وضيفة نفط ميســان 
والكوت  الكــرخ  قاعــة  على 
قاعة  اجليش على  فريق  يلتقي 
كربالء  قاعــة   ، الكــوت  نادي 
ستكون مســرحا ملواجهة بني 
كربالء الثاني واحلشد الشعبي 
يوم  مباريــات  واخر  املتصــدر، 
التعاون  بني  اجلمعة ســتكون 
وديالــى علــى قاعــة جامعة 
يلتقي  الســبت  يوم   ، املعارف 
الناصرية  مــع  العربي  اخلليج 
على قاعة املعهد الفني قاعة 
الدار  الكوفة ستجمع صاحب 
مع بلدية البصرة، وتستضيف 
األرض  اصحاب  الفتــوة  قاعة 
مع الشــرطة، فريق املســيب 
سيكون لديه انتظار هذا الدور.

املنسق اإلعالمي الحتاد كرة   *
اليد

هشام السلمان* 
الوطنــي  املنتخــب  يواصــل 
الباراملبي   للمبــارزة  العراقــي 
فــي  التدريبــي  معســكره 
اســتعدادا  بغداد  العاصمــة 
للمشــاركة في بطولة كأس 
العالم التي تُقام في هنغاريا.. 
ويأتي املعسكر التدريبي للمدة 
من الرابع وحتى الثالث عشــر 

من شــهر كانون الثاني اجلاري 
مــن أجــل اســتعداد وتهُيء 
اختارهم مدرب  الذين  الالعبني 
املنتخب رحيم فالح  للبطولة 
وحتقيق النتائج االيجابية التي 
تنســجم مع قدراتهم  والذين 
ســبق لهم ان حققوا النتائج 
املشــاركات  خالل  االيجابيــة 

السابقة .

يذكــر ان املنتخــب العراقــي 
يتألف من الالعبني : عمار هادي 
وحيدر  غيــالن   العابدين  وزين 
علي ناصر وعبــد الرحمن  زياد 
.. يذكــر ان كاظــم ســلطان 
يرأس وفد املعســكر التدريبي  

للمنتخب  العراقي.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصــل الالعبة املوهبة، مالك 
تدريباتها في  محمد كاظــم، 
املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
الرياضية بالتايكواندو بأشراف 
مدربها علــي كامل، التحقت 
مبركز املوهبة منذ 5 أشهر ويرى 
العبة  مشــروع  مدربها  فيها 

متميزة مستقبال.
مــالك، مواليــد 2013 تلميذة 
في الصــف الرابــع االبتدائي، 
تقــول انهــا احبــت رياضــة 
التايكوانــدو نظرا ملــا متنحه 
من قوة للشــخص في الدفاع 
عــن النفــس وكذلــك مــن 
ميارسها ويتفوق فيها ويجتهد 
باعتالء منصات  يكون جديــرا 
التتويج والفوز باألوســمة في 

البطـوالت.
إلى  الواعــدة،  الالعبة  وتنــوه 
الــى  باحلضــور  ســعادتها 
اهتمــام  وســط  التدريبــات 

اســرتها، وتوفر خطوط لنقل 
للتدريبات  وقاعــة  الالعبــني 
وتلقى الدعم والتشــجيع من 
مدربهــا وبقية املالك التدريبي 
الذي يعمل فــي مركز املوهبة 
الرياضيــة بالتايكواندو، وهذه 

الدعم يشجعها على املواظبة 
فــي التدريبات واحلضــور إلى 
التدريبات من أحل تطور  قاعة 
املســتوى الفني فــي اللعبة 
لتكون احدى بطالت العراق في 

املستقبل. 

الجولة الرابعة لممتاز اليد  تبدأ 
الجمعة والحشد في الصدارة 

مبارزة الكراسي ُيعسكر في بغداد 
استعدادا لبطولة كأس العالم 

مالك محمد.. موهبة واعدة بالتايكواندو
احلشد الشعبي بكرة اليد

مالك محمد



بغداد ـ سمير خليل: 
تواصل الفنانة التشكيلية الدؤوبة 
عالم  فــي  رحلتها  فليــح  ناديــة 
الكرافيــك، الفن الــذي يبحث عن 
هوية بني ثنايا التشــكيل العراقي، 
نادية فليح تتمســك بهــذا الفن 
عراقيا  ثوبا  تلبســه  لكنها  املتفرد 
ذاتيا، تعلن عراقيتها ومتسكها بها 
من خــال فنها، الكرافيــك، فيما 
الزالــت تواصل الطوفــان والتأمل 
في الواقــع العراقي بــكل جتلياته 
من خال ألــوان الكرافيك الهادئة، 
تتمسك بهذا الواقع من خال صور 
خاصة، دالــة تفردت بهــا، تواصل 

ترسيخ هوية لهذا الفن.
في معارضها الســابقة لم تخرج 
اليوم  وهاهــي  عراقيتها  رداء  مــن 
تؤكــد ذلك مــن خــال معرضها 
التاسع"أنا"، رحلة طويلة في عالم 
الكرافيــك لهذه الفنانــة املتفردة 
بألوان خاصة لكنها مليئة  طرزتها 
بــكل مايضفي علــى النفس من 

مشاعر طيبة.   
في معرضها "انا " الذي احتضنته 
قاعة برونز ببغداد التقيناها لتحدثنا 
عن جتربتها في عالم الكرافيك وعن 

معرضها قائلًة:
حســب التجربة ان كل ســنة متر، 
واكثر  اصعــب  يصبــح  الطريــق 
مســؤولية، واكثر التزاما فرغم ما 
تقدمه من فن صــادق وبه امكانية 
حترك دهشــة املتلقــي فانت تكون 
في  ســتقدمه  عما  التزامــا  اكثر 
معرضك القــادم وهذا مهم، لذلك 
العمليــة ليســت ســهلة وتزداد 
صعوبة ، معرضي يتكلم عن الهوية 
العراقيــة وكل اعمالي تتحدث عن 
الواقع العراقي مــن معرضي االول 
لغاية اليوم ، الواقع يشدني واالفكار 
والناس  للواقع  ومحاكاتــي  تتدفق 
تقدح لدي الفكرة فاشتغل عليها، 
لذلك فمعرضي يتحدث عن الهوية 
بعيد عن  الكرافيك  العراقية، فــن 
نظرائه من الفنون، ليس للكرافيك 
العراقي هوية، فن الكرافيك يتحدد 
فقط،  التعليمية  املؤسســات  في 
نحن ندرس ونعلم فن الكرافيك من 
خال املؤسسات التعليمية ، يتخرج 

الطالب فا يجد ورشا للعمل".
اوال  يتطلب  الكرافيك  وتضيف: فن 
مكانا خاصا للعمــل، نحن نفتقد 
معوقات  بالعــراق،  التــرف  لهــذا 

ورش  انعــدام  مــن ضمنها  كثيرة 
العمــل، اضافة للمتطلبات االخرى 
مــن مكائن العمــل ، وحتى االلوان 
، يحتاج  الزيتية  االلوان  تختلف عن 
لألحبار وروالت وحوامض للحفر، انا 
اعمل بالغرافيــك الن املكان متوفر 
لدي، مشغل معهد الفنون اجلميلة 
للبنات حيث اعمل تدريسية هناك 
وهــذا يخدمني كثيــرا، احلمد هلل 
والرغبة  الفن  هذا  يتقبلن  طالباتي 
بتعلمه وحتــى ان امكانيات جيدة 
في فــن الكرافيك تتخرج ســنويا 
لكنها تصطدم بشــحة متطلبات 
عادي  بشــكل  يرســمن  العمــل، 
ينتجن رســومات اعتياديــة، وعادة 
باملعهد  بالدراســة  يلتحقــن  من 
يجدن صعوبة فكل مرحلة دراسية 
تتطلب تقنية خاصة، الكرافيك فن 
جديد بالنسبة للطالبات متاما، على 
مستوى العراق ال احد يعرف ماهية 

الكرافيك".
الفنــان التشــكيلي علــي كمال 
سجل انطباعاته عن املعرض فقال:

نحــن اليوم فــي قاعــة برونز التي 
اخــذت على عاتقهــا ان تقدم كل 
ما هو مميــز ومنتخــب ونوعي من 

، اســتضفنا اليوم الفنانة  الفنون 
نادية فليح وهي اســم ارتبط دائما 
بالعمل والتميز والتجديد في مجال 
الكرافيــك والعمــل التشــكيلي 
بشــكل عام ، نادية فليح دائما ما 
تقــدم كل ما هو جديد بأســلوب 
وصيغــة ومحــاكاة وفــي تصوري 
مهما كانت ثقافة املتلقي بسيطة 
نوعا ما فيمكــن ان تصلها الفكرة 
او املفهــوم او العمل، او على االقل 
االحساس الذي تريد ان تقدمه نادية 
الفنانة ميكن  فليح، شهادتي لهذه 
ان تكــون مجروحة ألننــا اصدقاء 
الدراســة  ســني  خال  وتزاملنــا 
اجلامعية في كلية الفنون اجلميلة، 
وهي دائمــا ما تبحث عــن التفرد 
والتميــز وهــي باحثــة وتبحث ان 
تثقف نفسها باستمرار لذلك دائما 

ما تظهر اعمالها بهذا املستوى".
الفنــان التشــكيلي الدكتور عمر 

املطلبي قال ايضا:
ناديــة فليح ومن  الفنانة  عودتنــا 
ان تطلق مثل  خال سلسلة جتارب 
هكذا الفتــات وهي مصرة ان تكون 
فــي منطقة جــدا حداثيــة بلغة 
عاملية بحتة ولكن في محاولة خللق 
نسق للعرض احلداثي داخل مجتمع 
نوعا ما لــم يكن قريبا عن العروض 
احلداثيــة ، جتربة نادية فليح جميلة 
جدا ورائعة، تشعر انها جتربة ثقافية 
فكل االشــياء بصريــة لكنها هنا 
تطلق واقعا ثقافيا، دعوة للتفكير، 
للتأمل، دعوة خللق عوالم اخرى من 
خال بصمتها الشــخصية ، نحن 
فنبدأ  جتريديــة  لوحة  امــام  نقف 
ذاتية شخصية  بعمل اســقاطات 
خللق رموز وعامات ومللمة هذه اآلثار 
خللق شــكل للوصول الــى معنى 
، ناديــة فليــح ال تقتــرب من هذه 
الفكرة وامنا هي تترك بصمتها فعا 
داخــل اللوحة وبتكــرارات، التكرار 
لديهــا هو الذي يســجل بصمتها 
التــي تطلــق املعنــى ، املعنى هو 
الذي يعطي ماهية اللوحة وانا في 
رأيي كما اســلفت بان اللوحة لدى 
بقدر  ليست شــكلية  فليح  نادية 
ماهي حسية ، هي تدعو املتأمل الن 
ينطلق في عوالم حســية، فكرية 
الفلســفة  ملؤها  التحليل  ملؤها 
بالرغــم من انها تقحم املتلقي في 

عالم غريب عنه متاما".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

التشكيليـة ناديـة فليـح ُتلبس
الكرافيـك ثوبـًا عراقـي الهويـة

في معرضها التاسع " انا"

متابعة ـ الصباح الجديد:
اجلدل  "دينا"  املصريــة  الراقصة  أثارت 
بتصريحات عن أســعار حفات الزفاف 
خال األزمة االقتصادية التي تشهدها 

مصر.
وحّلــت دينــا ضيفة علــى اإلعامية 
ببرنامج "سبوت  شــيرين ســليمان، 
اليــت"، علــى قنــاة "صــدى البلد" 
املصرية، وكشفت عن تطورات جديدة 
أنها  الشــخصية، خاصة  في حياتها 
أصبحت تقطــن في إيطاليا مع جنلها 

الذي يدرس هناك.
األعمال  عــن  اختفائها  عــن  وحتدثت 

الفتــرة األخيرة،  الدراميــة فــي 
مشيرة إلى أنها لم تتلق أي عروض 
رمضان  موســم  في  للمشاركة 
قالت  حفاتها  أسعار  وعن   .2023

إنها ال تغالي في أســعار حفاتها 
خاصة األفراح، لتخفيف العبء على 
الزوجــني. وعــن عملهــا اآلن، قالت: 
"بعمــل دبلومة في الكوتشــينج.. 
لسة بحب املذاكرة.. وبعلم الرقص 
للراغبات وذلك في مدرسة خاصة".
التواصــل  مواقــع  رواد  وتفاعــل 
تصريحاتهــا  مــع  االجتماعــي 

بالسخرية والهجوم .

متابعة ـ الصباح الجديد:
بتفاعل وانسجام منقطع النظير، أشعل »جبل األغنية 
الفنان اإلماراتي حســني اجلســمي، حماس  العربية« 
اجلمهور الســعودي، الذي عبَّر عن اشتياقه في مسرح 
محمد عبده أرينــا، وتعالت األيدي واألصــوات ترحيباً 
بحضــوره في حفات »موســم الريــاض 2022« الذي 
م على مدار ساعتني  يقام حتت شعار »فوق اخليال«، وقدَّ
من الغناء املتواصل مجموعة كبيــرة من أغانيه التي 
يحفظها اجلمهور، مسجاً ليلة حاملة تضمنت الكثير 
مــن املفاجآت، التي زادت من تفاعــل اجلمهور الذي مأل 
جنبات املسرح. ومن بني املفاجآت اجلميلة في احلفل، دعا 
اجلسمي الفنانني أصيل هميم وعايض ملشاركته غناء 
»تريو«، حيث قدموا معاً أغنية »الغرقان«، وسط تفاعل 

اجلمهور وانسجام في املغنى بني املطربني الثاثة.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن قسم االعام والعاقات في مستشفى اجلهاز 

الهضمي ببغداد عن جناح عملية استخراج مسمار من 
معدة طفل اذ قام فريق طبي اختصاصي في املستشفى 

التخصصي ألمراض وجراحة اجلهاز الهضمي والكبد 
ببغداد بإجراء ناظور تداخلي طارئ لطفل يبلغ من العمر 

سنة واحدة وكان الطفل قد ابتلع مسمارا ومت استخراجه 
حتت التخدير العام ومتت العملية بنجاح.

اجلدير بالذكر، أن مستشفيات االطفال في الباد تشهد 
اهتماما كبيرا باألطفال ورعايتهم واجراء الفحوصات 

اخلاصة بهم فقد استقبلت مستشفى الطفل املركزي 
التعليمي في بغداد )13587( طفا من املصابني بأمراض 
الدم واالورام خال العشرة أشهر االولى من العام اجلاري 
2022 حيث يقدم املركز كافة اخلدمات الى االطفال من 

عمر يوم واحد ولغاية )15( عاما احملتاجني جلرع العاج 
الكيمياوي والبايولوجي الوريدي او االدوية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يظهر الفنان الكبير أحمد عدوية ضيف شرف في حفل 

جنله محمد بـ »ساقية الصاوي« املقرر إقامته مساء 
اخلميس املقبل. وسيطل أحمد عدوية على اجلمهور بعد 

غياب عن احلفات خال الفترة املاضية، 
في حني يتوقع أن حتظى احلفلة 

بإقبال كبير، خصوصا أنها املرة 
األولى منذ فترة طويلة التي 

يظهر فيها أحمد عدوية 
بـ»الساقية«. واعتاد 

أحمد عدوية التواجد مع 
جنله في بعض احلفات 

من حني آلخر، وسيقدم 
أغانيه الشهيرة 
خال احلفل، إذ 

يباشر تدريبات مع 
الفرقة املوسيقية 

خال الفترة 
احلالية.

الجسمي يغني في الرياض 

استخراج مسمار من معدة 
طفل في مستشفى ببغداد

عدوية ضيف حفلة نجله 
في »ساقية الصاوي«

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

 الثروة املالية 
وقوامها األرقام الضخمة من النقد واملمتلكات 
العقارية ، ونفائس األحجار الكرمية ، والسبائك 
العماقة والشــركات  ، واملشــاريع  الذهبيــة 

الكبرى وما الى ذلك 
والثروة العلمية 

والعلم هــو أفضل الكنــوز املعرفية، ليس من 
الكنوز املادية،

 انه أكبر الكنوز املعنوية وأعاها .
وهو غذاء العقل – كما هو معلوم – 

والثروة االدبية 
واألدب غذاء القلوب وهو مرآة املشاعر االنسانية 

والعواطف واالنفعاالت 
ولكنــه هو اآلخر ليس من الكنوز املادية وامنا هو 

كنز معنوي ايضا 
والثروة األخاقية 

ومكارم األخاق تتصدر قائمة االولويات من حيث 
أهميتها الفائقة في حياة الفرد واجملتمع واألمة .
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ومن النادر للغايــة أْن جتتمع هذه الثروات كلها 

عند شخص واحد 
ومن هنــا عانى معظــم العلمــاء واألدباء من 

الضيق واصطلوا بنيران الفاقة.
وكان يقــال في املاضــي عن األديب الــذي ذُِكر 

إماُقه :
" أَدْرََكْتُه ِحرْفة األدب " 

فكأّن األدب مقترن بصعوبة األوضاع املالية التي 
يعيشها األديب .
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وقد أشــار الى ما بينــاه شــاعر النيل حافظ 

ابراهيم حيث قال :
فاذا رُزِْقَت َخلَِيقًة محمودة 
فقد اطفاَك ُمَقُسُم األرزاِق 
فالناُس هذا َحّظُه ماٌل وذا 
ِعلٌْم وذاَك مكارُم األخاِق 
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ان األرزاق ال حتددها املواهــب والطاقات وامنا هي 

منح وعطايا إلهية .
والبُدَّ من الكدح والسعي لتحصيل ما يستطيع 

به املرء سد حاجاته الضرورية .
ولقد قال الشاعر :

ولو كانت األرزاق جتري على احلجى 
َهلَْكَن إذَْن ِمْن َجْهلِِهنَّ البهائُم 

نعم 
األرزاق ال جتــري وفــق العقل والعلــم والقدرات 

األدبية الفائقة 
وهذا ما قرره شاعر آخر :

َكْم عالٍم عالٍم أَْعيْت وََسائِلُُه 
وجاهٍل جاهِل تلقاُه مرزوقا 
هذا الذي تَرََك األلباَب حائرًة 
وصّير العابد النحريرَ زنديقا 

- 5 -
اّن الثروات املالية تؤول الى الوُّراث وينتهي أمرها 
أمــا الثروات الفكرية والعلميــة واألدبية فانها 
تبقيك حاضراً في احملافل واجملالس واملدارس عبر 

امتداد الزمن .
وهذا هو احلظُّ الذي تُغبط عليه .

اّنها أرزاق ..!!

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد - الصباح الجديد: 
بامتياز  يوم موســيقي جميــل  في 
العراقيني  الفنانني  نقابة  استضافت 
ـ املركــز العام ببغــداد، حفل توقيع 
كتــاب )ســامي نســيم - املؤلفات 
املوســيقية( الذي اصدرتــه النقابة 
العراقيني  الفنانــني  نقيب  وبحضور 

د. جبار جودي.  وأدار اجللســة د. دريد 
الباحث  باملداخات  فاضل وشــاركه 
املوســيقي د.حبيب ظاهــر العباس 
ممثــل العــراق فــي اجملمــع العربي 
الدول  التابع جلامعــة  للموســيقى 
العربيــة، وكذلك د. هيثم شــعوبي 
و حيدر  الزبيــدي  واألســتاذة عباس 

شــاكر، والفنانون الكبار كرمي هميم 
و أحمد عبد علــي ود. أكرم جرجيس 
)مصمم غــاف الكتــاب( واخلطاط 
املبدع حيــدر ربيع وتضمــن منهاج 
أوركسترا  أداءات موســيقية،  احلفل 
وتر مــن املوصل بث مباشــر لقاعة 
تأليف  احلفل، وقطعة حلــم عراقي 

ســامي نســيم أداء الفنانني معنى 
جهاد )عود( واحلســني جــال )جوزه( 
وقناديل بابلية تأليف ســامي نسيم 
أداء: حــوراء عدنان جاســم على آلة 
الســنطور، واخيرا قطعة شناشيل 
من مقام الرست من مؤلفات سامي 

نسيم أداء منتظر كرمي.

الصباح الجديد ـ خاص:
حصلت مسرحية )قطرة مطر( تأليف 
واخــراج محمود ابــو العباس لفرقة 
الفنان محمود أبــو العباس البصرية 
علــى خمس جوائز مبهرجان مســرح 
في  واملقامة  الثانيــة  بدورته  الطفل 
األردن، حيــث توزعت اجلوائــز ما بني 
مطر  لقطرة  متكامــل  عمل  أفضل 
فيما ذهبت جائزة أفضل إضاءة حليدر 
أبو العباس، أما جائزة أفضل دور ثاني 
فكانــت من نصيــب املمثل مصفى 
أوروك، بينمــا كانــت جائــزة أفضل 
مكياج مــن نصيب الفنانــة انتظار 
حســن واخلامســة كانت لتصميم 
األزياء. يذكر ان الفرقة تضم مجموعة 

من الشباب الهاوين لفن املسرح في 
مدينــة البصرة حتمل اســم الفنان 
الكبير محمــود ابو العباس وقد أقام 
لهم ورشة تدريبية مكثفة في األداء 

والتمثيل والصوت واإللقاء والتقنيات، 
ملدة سبعة أشهر وشــاركت الفرقة 
في مهرجانات مسرحية داخل وخارج 

العراق.

متابعةـ  الصباح الجديد:
املوســيقي،  الوســط  احتفــل 
قاعة مشاهير  إلى  اجلدد  بالوافدين 
الروك آند رول )روك آند رول هال أوف 
فامي( األميركية اخملصصة ملوسيقى 
الــروك الشــعبية، وأبرزهم مغّني 
الــراب إميينيم وأيقونة موســيقى 
الكانتري األميركيــة دوللي بارتون. 
ومن بني األسماء اجلديدة التي أُعلن 
إدراجها في القاعة، وســُتكرَّم في 
حفلة رسمية تُقام في لوس أجنلس، 
فرقــة البــوب - روك البريطانيــة 
يوريثميكــس، واملغنــي وامللّحــن 
األميركي اليونل ريتشــي، والفرقة 
وكاتبــة  دوران،  دوران  البريطانيــة 
سامين،  كارلي  األميركية  األغنتيات 
والثنائي بــات بيناتار ونيل جيرالدو. 

ولم تكن املؤسســة املرموقة التي 
تتخذ من كليفاند مقراً مخصصة 
إذ ســبق  الروك،  فقط ملوســيقى 
أن ضّمت منــذ بداياتها عام 1986 

جنومــا يــؤّدون أنواعاً موســيقية 
أخرى كالســول والبلوز واآلر آند بي 
والفولــك والكانتري والراب. وكانت 
دوللي بارتــون )76 عاماً( قد طلبت 
الفنانني  قائمة  من  اسمها  سحب 
القاعة  هــذه  في  إدراجهم  املزمع 

الشــهيرة، وقالت »ال أشعر أنني 
القاعة  أن  إال  ذلك«.  أســتحق 

أشــادت بـ »مســيرة دوللي 
كتابة  في  الرائــدة  املهنية 

األغانــي وصوتها املميز 
الطاغــي  وبريقهــا 
التجــاري  وذكائهــا 

اإلنســاني«،  والعمــل 
مؤكــدة أنهــا تشــّكل 

لدى  محبوبــة«  »أيقونــة 
األميركيني. 

"نقابة الفنانين" تحتفي بتوقيع كتاب "سامي نسيم - المؤلفات الموسيقية" 

في مهرجان مسرح الطفل باألردن..

خمس جوائز من نصيب فرقة "محمود أبو العباس" 

دينا: ال أغالي في أسعار األفراح 
لتخفيف العبء على الزوجين الكوفة ـ الصباح الجديد: 

بحلة أنيقة، وشــعر مصفــف بعناية، 
نال طفل عراقي يدعى حســن إعجاب 
مواطنيه، بعد مشــاهدته في شــوارع 

مدينة الكوفة وهو يبيع الشاي للمارة.
وعلــى مواقــع التواصــل االجتماعي، 
احتفى العراقيون بكفاح الطفل حسن، 
البالــغ من العمر 9 ســنوات، فضًا عن 
حفاظه على ثيابــه النظيفة ومظهره 

األنيق.
وتداول العراقيون على منصات التواصل 
صورًا للطفل حســن وهو يجوب شوارع 
مدينة الكوفة وســط العراق، بحًثا عن 
قوت يومه، وظهر وهو يرتدي بدلة أنيقة، 

وشعرًا مصفًفا بعناية كبيرة.

ويحمــل الطفل أدوات حتضير الشــاي، 
وهــي عبارة عــن وعاء كبير بــه أكواب 
ورقية، وإبريق كبير حافظ للحرارة، يصب 

منه الشاي لزبائنه في شوارع املدينة.  
وأشــاد مســتخدمو مواقــع التواصل 
أن  مؤكدين  وعصاميته،  الطفل  بكفاح 
حســن املظهر في العمــل ال ينبغي أن 
يقتصر على مقابــات العمل واحلفات 
املوظفني  داعني  الرســمية،  واملناسبات 

إلى أخذ العبرة من هذا الطفل.
وأمام رسائل الدعم واإلعجاب التي أحتف 
بهــا العراقيون الطفــل، انتقد البعض 
األوضــاع االقتصادية في البــاد، واحلال 
التي أصبح عليهــا األطفال العراقيون، 
وسط مطالب مبواجهة عمالة األطفال.

بائع الشاي األنيق.. طفل الكوفة ينال إعجاب المواطنين

قاعة مشاهير »الروك« تضم أسماًء جديدة 
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

