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احتجاجات يف جنوب اليمن غداة ا�صابة خم�سة ا�شخا�ص
يف مواجهات مع ال�شرطة

حازم مبي�ضني
كان متوقعا �أن يف�شل الوزير امل�صري فاروق ح�سني يف تر�ؤ�س
منظمة اليون�سكو ،لأن �صدى الهم�سات يف كوالي�س نيويورك،
والكثري من العوا�صم الغربية ،كان ي�صل م�ضخما �إىل باري�س،
ولأن العديد من املنظمات ال�صهيونية واملت�صهينة �سنت كل
�أ�سلحتها ،مبا فيها القذرة منها ،لتذبح الطموح العربي يف
قيادة هذه املنظمة الدولية املعنية بالثقافة ،لكن الذي مل يكن
متوقعا هو التقاء الإخ ��وان امل�سلمني امل�صريني ،وال�سفري
الإ�سرائيلي ال�سابق يف القاهرة ،على حتميل النظام امل�صري
امل�س�ؤولية عن هذا الف�شل .الإخوان طالبوا ب�إعادة النظر يف
العالقة امل�صرية الأمريكية ،متهمني وا�شنطن بالت�آمر لإطاحة
املر�شح امل�صري ،الذي كان تلقى دعم الإخوان يف واحدة من
املرات النادرة ،التي تقدم فيها اجلماعة دعما لأحد الوزراء
امل�صريني ،رغم اتهامهم له ب�شن حرب �ضد القيم والأخالق
�سواء يف معركته �ضد احلجاب� ،أو يف �سال�سل الكتب التي
ي��رون �أنها تخد�ش احلياء وتعيب يف املقد�سات ،والتي قام
بطباعتها على نفقة وزارة الثقافة.
�أما ت�سفي مزئيل ال�سفري الإ�سرائيلي ال�سابق يف القاهرة ،فقد
رف�ض اتهام بالده ب�أنها عملت �ضد انتخاب ح�سني ،لكنه �أقر
�أن منظمات يهودية يف �أوروب��ا و�شخ�صيات ثقافية يهودية
عملت ملنع ف��وزه ،واتهمه ب�أنه ميثل نظاما يقمع احلريات
والثقافة والفن امل�صريني .وك�شف �أن ح�سني رف�ض طيلة
مكوثه �سفريا لإ�سرائيل يف القاهرة ،عقد لقاء معه رغم تقدم
ال�سفارة الإ�سرائيلية بطلب ر�سمي لهذه الغاية ،فح�سني
كما يقول ال�سفري ،كان وال ي��زال معار�ضا لتطبيع العالقات
وخ�صو�صا الثقافية والأدب �ي��ة منها م��ع �إ�سرائيل ،واتهمه
بالف�شل يف وظيفته امل�ستمرة منذ �أكرث من ع�شرين عاما.
التقى الإخ ��وان وال�سفري الإ�سرائيلي على حتميل النظام
امل�س�ؤولية ،لكن ال�شماتة الوا�ضحة يف الإع�لام ال�صهيوين،
ف�ضحت ال��دور العن�صري امل�شبوه ،فقد خ�ص�صت �صحيفة
''ي�سرائيل ه�ي��وم''� ،صفحة كاملة لالحتفاء بخ�سارة الوزير
امل�صري ،معتربة �أن خ�سارته ن�صر ملنا�صري �إ�سرائيل.
وك�شفت �أن منظمات يهودية و�صهيونية عاملية عار�ضت ب�شدة
تر�شيح ح�سني للمن�صب ،وعملت للحيلولة دون انتخابه،
وقالت �إن وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية تلقت نب�أ فوز املر�شحة
البلغارية بارتياح ،و�أن �إ�سرائيل تبارك للمر�شحة البلغارية
فوزها وتنتظر تعميق التعاون مع املنظمة الدولية ،ويف
املقابل فان ال�صحافة امل�صرية ك�شفت �أ�سباب هزمية ح�سني
وات�ه�م��ت احل�ك��وم��ات الأم�يرك�ي��ة والأوروب� �ي ��ة واملتع�صبني
اليهود ،بالت�سبب بهذه اخل�سارة ،وانتقدت املناورات املعيبة
من �أوروب��ا و�أمريكا ،والعداء غري امل�برر ،وال��ذي يدخل يف
نطاق العن�صرية من بع�ض املتع�صبني اليهود لت�أديب مر�شح
م�صر ومر�شح ال�سالم ،الذي ترفع م�صر لواءه �إقليميا وعامليا،
بينما ي�سقط الآخرون يف هوة التطرف واليمني املحافظ.
واع �ت�برت �أن ال�ه�ج��وم على ح�سني ،مل يكن فقط ملحاولة
دمغه ب�أنه معاد لل�سامية ،ولكن حتى ال يتوىل عربي رئا�سة
اليون�سكو ،ويعمل على تنفيذ ال�ق��رارات ال�سابقة اخلا�صة
بالقد�س واحلفاظ على هويتها العربية والثقافية ،وحماية
�آثارها من االعتداء ال�سافر عليها.
واقع الأمر �أن هزمية املر�شح امل�صري ملن�صب مدير اليوني�سكو
�أمام مناف�سته البلغارية ،يعك�س �صدعا يف العالقة بني ال�شمال
واجلنوب ،فقد كان وا�ضحا �أن الإحت��اد الأوروب��ي مل ي�أخذ
تر�شيح �إيرينا بوكوفا على حممل اجل��د ،وك��ان م��أم��وال �أن
تتجاوز عقلية املثقفني مناورات ال�سيا�سيني ،لكن ما جرى
�أثبت �أن ال�سيا�سيني ميلكون نا�صية الثقافة �أي�ضا ،ويقررون
جم��ري��ات �أح��داث�ه��ا ،لكن ال��ذي �سيظل م�ستهجنا ه��و هجوم
�إخ��وان م�صر على حكومة بالدهم ب�سبب ف�شل ح�سني ،لكن
ما يبدو وا�ضحا �أنهم م�ستعدون للتهجم عليها حتى لو حررت
القد�س.

�صنعاء /اف ب
خرجت م�سرية احتجاجية ام�س االحد
يف مدينة ال�ضالع جنوب اليمن ورفع
مئات املتظاهرين خاللها �صور قتلى
�سقطوا يف م�سريات جنوبية �سابقة،
وذل��ك غ��داة ا�صابة خم�سة ا�شخا�ص
يف مواجهات بني حمتجني جنوبيني
وعنا�صر من ال�شرطة ح�سبما افاد احد
منظمي امل�سرية و�شهود عيان.
وقال �شاهد عيان ان "امل�سرية �سلمية
وامل�شاركون يطالبون ب��االف��راج عن
معتلقي احلراك اجلنوبي" يف ا�شارة
اىل احلركة االحتجاجية التي جتتاح
مناطق جنوب و�شرق اليمن منذ ا�شهر
وتخللتها مواجهات دامية مع قوات
االمن.
من جهته ،ق��ال اح��د منظمي امل�سرية
ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س ان "امل�سرية
ت��خ��رج اح �ت �ج��اج��ا ع �ل��ى ا�ستمرار
املالحقات لبع�ض املواطنني من قبل
قوات االمن واحتجاجا على جرح احد
املواطنني يف منطقة املركولة جنوب
ال�ضالع من قبل افراد ال�شرطة".
وك��ان �شاهد عيان اكد لفران�س بر�س
ليل ال�سبت االح��د ان م�س�ؤوال امنيا
ر�� �ص ��د وه� ��و يف ط��ري �ق��ه م���ن ع��دن
(جنوب) اىل ال�ضالع ،باعة قات على
ال �ط��ري��ق ي��رف �ع��ون ع�ل��م دول ��ة اليمن
اجلنوبي ال�سابق ،وقام رجاله بنزع
االع�لام فح�صلت م�شادة وج��رح احد
املواطنني.
وبح�سب ال���ش��اه��د ،ت �ط��ورت االم��ور
بعد ذلك مع و�صول افراد من ال�شرطة
اىل امل�ك��ان فا�صيب ارب�ع��ة �شرطيني
بجروح يف مواجهات مع املحتجني
اجلنوبيني.
و��ش�ه��د اجل �ن��وب ا� �ض �ط��راب��ات خالل
اال�شهر املا�ضية على خلفية مطالب
�سيا�سية واجتماعية يف حني يرى ق�سم

اع�ضاء الربملان اليمني يقر�أون �سورة الفاحتة على ارواح اجلنود الذين �سقطوا يف املعارك
من �سكانه انهم يتعر�ضون للتمييز من
قبل ال�شمال وانهم ال يح�صلون على
م�ساعدة تنموية كافية.
واط �ل �ق��ت دع� ��وات الن�ف���ص��ال جنوب
اليمن ال��ذي ك��ان دول��ة م�ستقلة قبل
 ،1990علنا خالل التظاهرات التي
ن�ظ�م�ت�ه��ا احل��رك��ة االح �ت �ج��اج �ي��ة يف
اجلنوب والتي �شهد بع�ضها مواجهات
دامية ا�سفرت عن مقتل الع�شرات.
وك��ان القتال بني ال�ق��وات احلكومية
وامل �ت �م��ردي��ن احل��وث �ي�ين ا��س�ت�م��ر يف
�شمال ال �ب�لاد ،وق��د ا� �ش��ارت م�صادر
ع�سكرية اىل �سقوط ع��دد من القتلى

واجل ��رح ��ى يف � �ص �ف��وف املتمردين
ف�ضال عن اعتقال  16متمردا.
وذك��ر موقع "� 26سبتمرب.نت" ليل
ال���س�ب��ت ان ال �ق��وات اليمنية كبدت
املتمردين "خ�سائر فادحة يف الأرواح
واملعدات" خ�لال القتال ال��ذي �سجل
يف حم��اف �ظ �ت��ي �� �ص� �ع ��دة وع� �م ��ران
ال�شماليتني ،وافاد خ�صو�صا عن مقتل
خم�سة متمردين.
وا�� �ش���ار امل ��وق ��ع اىل ان "وحدات
ع�سكرية و�أمنية �شنت هجوما خاطفا
ع �ل��ى ع�ن��ا��ص��ر ت�سللت �إىل امل� ��زارع
املجاورة ملدينة �صعدة".

اىل ذلك ،نقل املوقع عن م�صدر امني يف
حمافظة �صعدة قولة ان اجهزة االمن
"�ضبطت يف نقطة الزيلة �ستة من
عنا�صر االره��اب والتخريب ويجري
التحقيق حاليا مع تلك العنا�صر" كما
"مت �ضبط ع�شرة ارهابيني �آخرين يف
مديرية �صعدة و�صادرت قوات الأمن
كميات من الأ�سلحة �أثناء مداهمتها"
ملواقع املتمردين.
وعلى ال�صعيد الدبلوما�سي ،زار وزير
اخلارجية امل�صري احمد ابو الغيط
ال�سبت �صنعاء برفقة رئي�س جهاز
املخابرات العامة امل�صرية اللواء عمر

تطويق �ساحة امل�سجد الأق�صى لتفريق
تظاهرة
القد�س /اف ب

ح��ا� �ص��رت ال���ش��رط��ة اال��س��رائ�ي�ل�ي��ة ام�س
االح��د باحة امل�سجد االق�صى يف القد�س
وف��رق��ت نحو  150م�صليا بعد ا�سبوع
من �صدامات يف املكان نف�سه بني �شبان
فل�سطينيني وق��وات االم��ن اال�سرائيلية،
بح�سب ما افاد متحدث.
واع �ل��ن امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م ال���ش��رط��ة ميكي
روزنفلد لوكالة فران�س بر�س "لقد طوقنا
املدخل اىل جبل الهيكل (اال�سم الذي يطلقه
اليهود على باحة امل�سجد االق�صى) اثر

تاريخ الغلق2009/11/1 :

�إعالن للمرة الثانية
(جتهيز مكائن حياكة اجلواريب بعدد اثنتني وع�شرين ماكنة)
تعلن �شركة وا�سط العامة لل�صناعات الن�سيجية �إحدى ت�شكيالت وزارة ال�صناعة واملعادن عن �إعادة �إعالن مناق�صة
(جتهيز مكائن حياكة اجلواريب بعدد اثنتني وع�شرين ماكنة) للمرة الثانية وح�سب املوا�صفات الفنية ،فعلى الراغبني
باال�شرتاك باملناق�صة مراجعة مقر ال�شركة يف حمافظة وا�سط  /الكوت الق�سم التجاري لغر�ض احل�صول على ال�شروط
واملوا�صفات املطلوبة لقاء مبلغ قدره ( )50000دينار غري قابل للرد وتودع العطاءات يف �صندوق العطاءات يف
مقر ال�شركة يف موعد �أق�صاه نهاية الدوام الر�سمي ليوم الغلق  2009/11/1وعلى ان يقدم العطاء بثالثة ظروف
خمتومة مثبت عليها ا�سم ال�شركة ورقم املناق�صة وا�سم امل��ادة :الأول فني والثاين جتاري والثالث للم�ستم�سكات
املطلوبة وت�شمل:
1ـ �شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة.
2ـ ت�أمينات �أولية ( )1%ب�صك م�صدق او خطاب �ضمان من م�صرف عراقي معتمد او كفالة م�صرفية �ضامنة او
�سندات القر�ض ال�صادرة عن احلكومة العراقية على ان ت�ستكمل باقي ن�سبة الـ  5%عند ر�سو املناق�صة.
3ـ براءة الذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب.
4ـ و�صل �شراء املناق�صة.
ميكن االط�لاع على موا�صفات امل��ادة املطلوبة وكذلك ال�شروط العامة للمناق�صة على املوقع االلكرتوين ل�شركتنا
 www.wsctiiraq.comوموقع الوزارة االلكرتوين www.industry.gov.lq
علما ان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات ومن تر�سو عليه املناق�صة يتحمل �أجور ن�شر الإعالن ويهمل �أي
عطاء غري م�ستوف لل�شروط �أعاله كما تدعو ال�شركة كافة امل�شاركني بح�ضور �إجراءات فتح العطاءات يف يوم االثنني
امل�صادف .2009/11/2

املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

WASSIT STATE COMPANY FOR TEXTILE INDUSTRIES KUT-IRAQ REF. TENDER NO: 44/W.T.I/2009 CLOSING DATE:
1 /11 /2009

ADVERTISMENT
)(Purchasing of socks knitting machines
Wassit sate Co. for textile industries, one of the establishment
ministry of industry and minerals announces to need for:
)(Purchasing of socks knitting machines
According to specifications and conditions Stated, who wish
to participate review of the commercial department of the
company located in the province of wassit / kut for obtaining on
)the specifications and conditions against the amount of (50000
I.D is non-refundable.
Note that the date of closing of tender is on 1 /11 /2009 and
win tender has with wags of publishing and advertising the
company also invites all participants to attend the bid opening
procedures 2 /11 /2009.
Chairman of the Board of Directors

املعهد الفني التقني يف الديوانية
اعالن

يعلن املعهد الفني التقني يف الديوانية عن وجود درجات
�شاغرة (ال��دك�ت��وراه واملاج�ستري) فعلى من تتوفر فيه
ال�شروط مراجعة ق�سم ال�ش�ؤون االدارية يف املعهد مبوعد
اق�صاه .2009/10/6

اع����ل����ان���������ات

مناق�صة رقم/ 44 :م /و �ص ن 2009/

عمليات حتري�ض على العنف بوا�سطة
مكربات ال�صوت".
واحتج نحو  150من امل�صلني يف وقت
الح��ق على ه��ذا االج ��راء بعدما جتمعوا
ق��رب ب��اب اال��س�ب��اط ،اح��د م��داخ��ل مدينة
القد�س القدمية.
وا�ضاف روزنفلد ان "املتظاهرين ر�شقوا
قوات االمن باحلجارة والزجاجات وردت
ال�ق��وات ب�صدهم حتى ح��ي وادي اجلوز
(العربي)".
وتابع املتحدث با�سم ال�شرطة "ان اربعة
م�شبوهني اعتقلوا ويخ�ضع احدهم وهو

امل���س��ؤول الفل�سطيني ح��امت عبد القادر،
ل�لا� �س �ت �ج��واب ب �� �ش��ان ال �ت �ح��ري ����ض على
العنف".
وا� �س �ت �خ��دم��ت ال �� �ش��رط��ة خ��راط �ي��م املياه
والقنابل ال�صوتية لتفريق املتظاهرين،
كما افاد م�صور لوكالة فران�س بر�س.
وامل �� �س �ج��د االق �� �ص��ى ه��و ث��ال��ث احلرمني
ال�شريفني وي�شرف على اجل��دار الغربي
(حائط املبكى) ال��ذي يعتربه اليهود �آخر
بقايا املعبد اليهودي الذي دمره الرومان
يف ال �ع��ام  ،70وه��و م��ن اق��د���س االماكن
لديهم.

وزارة البلديات واال�شغال
مديرية البلديات العامة
مديرية بلديات حمافظة ذي قار
الق�سم/القانونية
العدد/ب11225/
املناق�صة رقم ()5

�سليمان ،ون�ق��ل ر�سالة م��ن الرئي�س
امل���ص��ري ح�سني م �ب��ارك اىل نظريه
اليمني علي عبدالله �صالح.
واعلنت اجلامعة العربية ال�سبت ان
امينها العام عمرو مو�سى �سيتوجه
الثالثاء اىل �صنعاء الجراء حمادثات
م��ع ال��رئ�ي����س اليمني ع�ل��ى ع�ب��د الله
�صالح يعر�ض خاللها "افكارا" حول
تهدئة االو�ضاع يف اليمن.
وقال م�صدر م�س�ؤول يف اجلامعة ان
مو�سى "يحمل افكارا �سيتم بحثها مع
القيادة اليمنية لكيفية تهدئة االو�ضاع
ومعاجلتها" .ورف�ض امل�س�ؤول الك�شف

عن طبيعة هذه االفكار.
وجتدد ال�صراع يف يف  11اب املا�ضي
يف ال �ي �م��ن ب�ي�ن ال� �ق ��وات احلكومية
وامل �ت �م��ردي��ن احل��وث �ي�ين يف م��ا بات
يعرف ب "احلرب ال�ساد�سة" �ضمن
النزاع امل�ستمر بني الطرفني منذ العام
.2004
م ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ن �ف��ى ن��ائ��ب وزي ��ر
الداخلية ال�سعودي االم�ير احمد بن
ع�ب��دال�ع��زي��ز يف ت���ص��ري�ح��ات ن�شرت
االحد م�شاركة الطريان ال�سعودي يف
ق�صف مواقع املتمردين احلوثيني يف
�شمال اليمن.
وق ��ال االم�ي�ر اح �م��د يف ت�صريحات
ن�ق�ل�ت�ه��ا ال �� �ص �ح��ف امل �ح �ل �ي��ة ووك��ال��ة
االنباء ال�سعودية ان هذه االتهامات
الذي �سبق ان وججها احلوثيون اىل
اململكة "غري �صحيحة مطلقا".
واذ ذك��ر ب��ان احلكومة اليمنية �سبق
ان نفت تلك االتهامات ،ا�ضاف بانها
"اتهامات باطلة ولي�ست يف م�صلحة
احلوثيني" ،م�شددا على ع��دم تدخل
بالده يف ال�ش�ؤون الداخلية الي بلد.
اال ان االم�ي�ر اح �م��د مل ي�ن��ف وج��ود
ت�ع��اون امني ب�ين البلدين ،وق��ال ان
هذا التعاون "جيد ونطمع يف مزيد
من التعاون وال�سيطرة على االو�ضاع
الداخلية يف اليمن".
واعترب ان احلرب التي ت�شنها القوات
اليمنية على التمرد احلوثي منذ 11
اب/اغ �� �س �ط ����س "ت�ؤثر يف الو�ضع
ب�صفة عامة ونتوقع ان االخ��وان يف
اليمن يبذلون كل جهد".
و�سبق لل�سعودية ان اعلنت وقوفها
اىل جانب حكومة الرئي�س اليمني
علي عبدالله �صالح يف ح��رب��ه على
املرتدين احلوثيني الزيديني.
وتتهم �صنعاء املتمردين بتلقي الدعم
م��ن ج �ه��ات يف ط �ه��ران ،االم ��ر ال��ذي
ينفيه احلوثيون.

اجلفاف واملعارك وراء تفاقم
�أو�ضاع الالجئني يف ال�صومال
غالكايو /الوكاالت

يف خميم مارغاغا ،ت�شكل الب�سة معلقة على �سياج
�شائك ��س�ت��ارا يعي�ش وراءه االف ال�صوماليني
�ضحايا اعمال العنف واجلفاف والذين �ستزداد
اعداد الذين �سيحاولون منهم الحقا املجازفة بعبور
خليج عدن بحثا عن م�ستقبل اف�ضل.
فعلى بعد نحو خم�سني كلم من مدينة غالكايو،
ي���ؤوي خميم مارغاغا  1160عائلة يف ظروف
حياتية بدائية للغاية ،كما الح��ظ مرا�سل لوكالة
فران�س بر�س .واو�ضحت فلي�س ف��رح عمر (24
عاما) الذي تتقا�سم هذه املالجىء البدائية مع 14
فردا من عائلتها "مل نعد نتناول على االطالق وجبة
كاملة يف اليوم ،واحيانا ال ناكل طيلة النهار".
وبينما تداعب �شعر ابنتها ال�صغرى ،او�ضحت
هذه املراة املطلقة وام لطفلني بابت�سامة لطيفة ان
نقطة املياه االقرب تبعد �ستة كيلومرتات من مكان
تواجدها .وتتقا�سم عائلتها حمتوى غالون من
املياه �سعة ع�شرين ليرتا حت�ضره كل ثالثة ايام.
وتروي �آ�شا جاما ( 56عاما) وعلى را�سها و�شاح
متعدد االلوان ،ان زوجها تخلى عنها قبل عامني اثر
وفاة اخر جمل من اجلمال اخلم�سني العائدة للعائلة
ب�سبب اجلفاف .واو�ضحت "اعي�ش منذ ذلك الوقت
يف ه��ذا املخيم م��ع طفل واح��د م��ن اط�ف��ايل الذي
جنا" .وي�شهد حممد حا�شي امل���س��ؤول يف االمم
املتحدة يف غالكايو على بعد  700كلم �شمال �شرق
العا�صمة مقدي�شو "ان الو�ضع الغذائي يف منطقة

مودوغ التي �ضربها اجلفاف ازداد تدهورا خالل
اال�شهر ال�ستة املا�ضية ،ون�ستقبل كل يوم تقريبا
ع��ائ�لات ج��دي��دة نازحة" .وي�ح�ت��اج ح��واىل 3,6
ماليني �شخ�ص ،اي اكرث من ثلث �سكان ال�صومال،
اىل م�ساعدة ان�سانية بح�سب االمم املتحدة ،وهو
رقم ازداد بن�سبة  12%منذ بداية ال�سنة اجلارية.
واجلفاف ال��ذي ي�ضرب كل منطقة �شرق افريقيا،
ي�ضاف اىل املعارك التي تدور منذ قرابة عقدين يف
ال�صومال ،احد اكرث الدول فقرا يف العامل.
واو�ضح احمد عبدي يو�سف الذي يتوىل م�س�ؤولية
ادارة احد خميمات الالجئني يف ماغاغا "ن�ستقبل
كل ا�سبوع االف اال�شخا�ص الهاربني من اعمال
العنف يف مقدي�شو" حيث �شن متمردون ا�سالميون
منذ ايار/مايو هجوما على احلكومة ال�صومالية
االنتقالية وجنود االحتاد االفريقي.
وا��ض��اف "ان الغالبية منهم ال يتوقفون هنا اال
لب�ضعة اي��ام ث��م ي�صعدون اىل م�تن �سفينة غري
قانونية يف حماولة للهجرة .ويق�ضي عدد منهم يف
املحيط".
وقد عرب  50400مهاجر غري �شرعي خليج عدن
بني ال�صومال واليمن على منت  994زورق��ا منذ
بداية  ،2009بح�سب ح�صيلة جدية للمفو�ضية
العليا ل�ش�ؤون الالجئني التابعة لالمم املتحدة.
ون�صف ه�ؤالء املهاجرين هم من ال�صوماليني الذين
هربوا من ا�سو�أ ازمة ان�سانية ت�شهدها ال�صومال
منذ بداية احلرب االهلية يف .1991

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للحديد وال�صلب
مناق�صة  /6م  /ح د �ص2009 /

اىل كافة املقاولني وال�شركات العراقية والعربية واالجنبية

اعالن

تعلن مديرية بلديات ذي قار -الق�سم القانوين عن اجراء مناق�صة رقم ( )5للم�شروع املدرج تفا�صيلها ادناه على ح�ساب املوازنة لعام  2009لبلدية الف�ضلية وح�سب
ال�شروط العامة للمقاوالت اعمال الهند�سة املدنية بق�سميها االول والثاين وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية ال�صادرة من وزارة التخطيط والتعاون االمنائي وجمل�س
الوزراء فعلى الراغبني من ال�شركات واملقاولني العراقيني امل�صنفني ان�شائية من الدرجات املذكورة ادناه وال�شركات العربية واالجنبية من ا�صحاب االخت�صا�ص مراجعة
�شعبة احل�سابات يف مديرية بلدية الف�ضلية للفرتة من  2009/10/4ولغاية  2009/10/18ل�شراء ن�سخة من العطاء وت�سعريه بالدينار العراقي علما ان �سعر
العطاء الواحد ( )100000مائة الف دينار غري قابل للرد على ان يتم تقدمي هوية الت�صنيف اال�صلية عند �شراء العطاء واي�ضا يت�ضمن العطاء امل�ستم�سكات التالية-:
 .1هوية ت�صنيف ال�شركات ال�صادرة من وزارة التخطيط والتعاون االمنائي �سارية املفعول بالن�سبة لل�شركات العراقية ووثائق ت�سجيل ال�شركات العربية
واالجنبية بالعراق بالن�سبة لالخرية.
 .2الت�أمينات االولية تقدم على �شكل وديعة نقدية او �صك م�صدق �صادرة من احد امل�صارف العراقيةباملبلغ املذكور ازاء كل عمل وال يقبل ال�صك غري امل�صدق مطلقا
على ان يقدم الوديعة او ال�صك من قبل املقاول او ال�شركة ح�صراً.
 .3ا�ست�شهاد من الهيئة العامة لل�ضرائب ي�ؤيد �سالمته ال�ضريبية وبراءة ذمته جمددة لعام ( 2009ا�صلية وم�صورة).
 .4تقدمي ما ي�ؤكد قدرة وخربة ال�شركة يف جمال املقاولة املعنية مع ابراز ما يثبت تنفيذ ال�شركة لالعمال املماثلة من جهة ر�سمية.
 .5ا�ستمارة العطاء م�سعرة وموقعة لكافة الن�سخ مع بيان مدة اجناز العمل والعنوان الكامل لل�شركة ورقم الهاتف.
 .6الدائرة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات.
 .7يلتزم املقاول او ال�شركة بتعيني كادر هند�سي مقيم يف موقع العمل يقوم بتنفيذ العمل وح�سب االخت�صا�ص.
 .8على ال�شركة ان تقوم بتقدمي ( )c.vيت�ضمن ا�سماء الكادر الفني واالداري واالليات التي تعود لل�شركة واية مواد اخرى.
 .9عدم ادراج اي حتفظات او �شروط غري مقبولة.
 .10الدائرة غري م�س�ؤولة يف حالة عدم امل�صادقة على االحالة من قبل اجلهات املعنية.
 .11تقدم ال�شركة او املقاول كفالة مالية على ان يكون ك�شف ًا مقدم ًا من قبل حما�سب قانوين.
 .12يتحمل املقاول او ال�شركة التي يحال بعهدتها العمل كافة ال�ضرائب والر�سوم مبا فيها ر�سوم الكمارك والت�أمني او اية ر�سوم اخرى تفر�ض من قبل الدولة.
.13العطاء نافذ ملدة �شهرين.
 .14ارفاق و�صل �شراء العطاء عند التقدمي.
 .15على مقدمي العطاءات زيارة املوقع واال�ستف�سارعن كل تفا�صيل العمل قبل التقدمي.
 .16يهمل �أي عطاء غري م�ستوف للم�ستم�سكات اعاله.
 .17تقدم امل�ستم�سكات املطلوبة بقر�ص  ))CDباال�ضافة اىل امل�ستم�سكات الورقية.
� .18سوف يتم ا�ستبعاد املقاول او ال�شركة غري الكفوءة من خالل التجربة معه يف املقاوالت ال�سابقة التي نفذها وعلى ا�سا�س التقييمات املعدة من قبلنا.
 .19يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور االعالن او اية م�صاريف اخرى.
 .20تتحمل الدائرة امل�ستفيدة م�س�ؤولية الك�شف الفني املعد من قبلها او اعتدال ا�سعاره.
 .21تفر�ض غرامة مالية مقدارها ( )5%من قيمة العقد على ان التتجاوز املدة الت�أخريية  25%من مدة العقد م�ضاف اليها �أي مدد ا�ضافية.
 .22يقدم العطاء يف ثالثة ظروف خمتومة االول للعر�ض الفني واالخر بقائمة اال�سعار والثالث للم�ستم�سكات اعاله وان اخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية ال�ساعة
( )12ظهرا من يوم االحد امل�صادف  2009/10/18على ان تقدم العطاءات يف الق�سم القانوين ملديرية بلديات ذي قار.
� .23سيتم فتح العطاءات يف بداية الدوام الر�سمي لليوم التايل لتاريخ اخر موعد لقبول ت�سلم العطاءات واملبني اعاله.
 .24من لديه الرغبة احل�ضور يف مديرية بلدية ذي قار بالوقت واملكان املحددين اعاله عند فتح العطاءات.
� .25سوف ي�صار اىل عقد م�ؤمتر يف مبنى مديرية بلدية ذي قار لالجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني يف املناق�صة بتاريخ .2009/10/15

املهند�س� /سالم ها�شم خيون ال�صايف
مدير بلديات ذي قار

م � /إعادة اعالن مناق�صة حملية للمرة االوىل
(تبليط �شوارع م�صنع االنابيب احلديدية يف ام ق�صر)

تدعو و ال�شركة العامة للحديد وال�صلب احدى �شركات وزارة ال�صناعة واملعادن
كافة ال�شركات واملكاتب املتخ�ص�صة لال�شرتاك يف املناق�صة املبينة يف اعاله
وللح�صول على ال�شروط والتفا�صيل العامة مراجعة مقر ال�شركة يف خور الزبري
او مكتب ال�شركة يف بغداد مقابل دفع مبلغ قدره ( )50000فقط خم�سون الف
دينار غري قابل للرد وتودع العطاءات يف مقر ال�شركة ح�صرا مبوعد اق�صاه نهاية
ال��دوام الر�سمي من يوم (االح��د) امل�صادف ( )2009/10/25وبثالثة ظروف
خمتومة االول فني والثاين جتاري والثالث للم�ستم�سكات املطلوبة التي ت�شمل
(هوية ت�صنيف املقاولني  +ب��راءة ذم��ة من الهيئة العامة لل�ضرائب نافذة لعام
 + 2009و�صل �شراء املناق�صة  +ت�أمينات اولية البالغة  1%من قيمة العطاء)
و�سيتم اهمال �أي عطاء غري م�ستوف لل�شروط اعاله وال�شركة غري ملزمة بقبول
�أوط�أ العطاءات ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر االعالن وباالمكان
االط�لاع علـــــــى تفا�صيــــــــل املناق�صة على موقــــــع ال�شركــــة االلكتــــــرونــــي
 www.steel-Iraq.comوتدعو ال�شركة كافة امل�شاركني حل�ضور امل�ؤمتر
املنوي عقده قبل (� )7أي��ام من موعد الغلق املحدد لالجابة على اال�ستف�سارات
مع امكانية ح�ضور مقدمي العطاءات الجتماع جلنة فتح العطاءات يف يوم فتح
العطاءات ويف حالة م�صادفة يوم الغلق عطلة ر�سمية ي�ؤجل فتح العرو�ض اىل
اليوم الذي يليه مع التقدير.
مالحظة:
_ تقدم العطاءات على ن�سخة جدول الكميات املختوم من ال�شركة املرفق باملناق�صة
ويذكر ال�سعر رقما وكتابة لكل فقرة
املدير العام

