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نوايا ال�ستبدال وزيرين �أحدهما متهم بالإرهاب

القوى ال�سيا�سية جتاهلت "النواب" حلني االنتهاء من الدرجات اخلا�صة

عبد املهدي يتفق مع القوى ال�سيا�سية
على �إبعاد الوزراء املتلكئني

املالكي يحرك ملف نواب رئي�س اجلمهورية
و�سائرون يعلن "الفيتو"
 بغداد /وائل نعمة
رف�ض حتال ��ف �سائرون املح�سوب
على زعي ��م التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر ،ت�سلم رئي�س الوزراء الأ�سبق نوري
املالك ��ي من�ص ��ب نائ ��ب رئي� ��س اجلمهورية،
وفق ما قاله الأخ�ي�ر يف ت�صريحات �صحفية
قبل �أي ��ام ب�أنه ينتظر رئا�س ��ة اجلمهورية �أن
تكلفه بهذا املوقع.
و�أع ��اد املالك ��ي يف توقيت ح�سا� ��س من عمر
حكوم ��ة عادل عبد امله ��دي ،احلديث عن ملف
�شائك (نواب رئي�س اجلمهورية) ،خ�صو�صا
و�أن عب ��د امله ��دي �أمام ��ه �شهر واح ��د لينتهي
من ق�ضية املنا�ص ��ب اخلا�صة ،بينما ما زالت

وزارة الرتبية �شاغرة حتى الآن.
وي�أتي حديث املالكي ع ��ن من�صبه املفرت�ض،
بح�س ��ب زعم ��ه ،لي�ؤكد ال�شك ��وك وراء رف�ض
الأخ�ي�ر ت�أدية اليم�ي�ن الد�ستورية كنائب يف
الربمل ��ان ،مع عدد من الن ��واب �أبرزهم رئي�س
ال ��وزراء ال�سابق حيدر العب ��ادي ،الذي �أعلن
يف وق ��ت �ساب ��ق رف�ض ��ه �شغل من�ص ��ب نائب
رئي�س اجلمهورية.
وق ��ال املالك ��ي يف ت�صري ��ح لإذاع ��ة حملي ��ة،
اجلمعة املا�ضية� ،إن "عدم تعيني نائب لرئي�س
اجلمهوري ��ة هو خرق د�ستوري وا�ضح ،و� ّإن
الد�ست ��ور ن�ص على �أن يك ��ون للرئي�س نائب
�أو �أك�ث�ر" ،معرب� � ًا ع ��ن ا�ستغرابه م ��ن "عدم
اتخاذ رئي�س اجلمهورية قرار ًا ب�إر�سال كتاب

تر�شيحي للمن�صب �إىل الربملان".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "رئي� ��س اجلمهوري ��ة حتدث
�أكرث من مرة عن رغبته ب�أن �أ�شغل املن�صب".
ويب ��دو باملقاب ��ل �أن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة التي
�شكلت احلكومة (�سائ ��رون والفتح) تتجنب
حتى الآن اخلو�ض يف مو�ضوع نواب رئي�س
اجلمهوري ��ة ،حيث �ألغت احلكوم ��ة ال�سابقة
املواقع الثالثة قب ��ل �أن يتمكنو (النواب) من
العودة بقرار ق�ضائي.
لك ��ن �أمي ��ن ال�شم ��ري القي ��ادي يف حتال ��ف
�سائ ��رون ،ق ��ال �أم� ��س لـ(امل ��دى) �إن ��ه "ال
ميكن خ ��رق الد�ستور ال ��ذي �أك ��د �أن لرئي�س
اجلمهوري ��ة نواب ��ا ،لكننا نرف� ��ض �أن يت�سلم
املالكي هذا املن�صب".

 بغداد /المدى

وللتي ��ار ال�ص ��دري وزعي ��م ائت�ل�اف دول ��ة
القان ��ون تاري ��خ طوي ��ل م ��ن اخلالف ��ات
واملناو�شات الكالمية ،كما كان التيار من �أ�شد
املعار�ض�ي�ن للمالكي ل�شغل الوالية الثالثة يف
رئا�سة احلكومة.
وم ��ا زال هناك جدل قان ��وين يف عدد النواب
لرئي� ��س اجلمهوري ��ة ،حيث ين� ��ص الد�ستور
�صراح ��ة عل ��ى �أن يكون لرئي� ��س اجلمهورية
نائب واحد على الأقل �أو �أكرث.
وي�ؤكد الد�ستور على منح نائب الرئي�س حق
تويل مهام رئي� ��س اجلمهورية عند غيابه �أو
خلو املن�صب لأي �سبب كان.
 التفا�صيل �ص3

اتف ��ق رئي� ��س جمل� ��س
الوزراء عادل عبد املهدي
ور�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية على تقييم
�أداء كل ال ��وزراء م ��ن قب ��ل اللج ��ان
الربملاني ��ة املتخ�ص�ص ��ة يف الف�صل
الت�شريع ��ي اجلديد لإبع ��اد وتغيري
ال ��وزراء املق�صري ��ن واملتلكئني يف
تنفيذ الربنامج احلكومي.
ويف �شه ��ر مت ��وز املا�ض ��ي ك�ش ��ف
ائت�ل�اف الن�صر لـ(امل ��دى) �أن هناك
تغي�ي�را وزاري ��ا مرتقب ��ا �سيك ��ون
يف حكوم ��ة عب ��د امله ��دي ا�ستجابة
لل�ضغوط ��ات التي متار�سه ��ا الكتل
عل ��ى رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء،
متوقع ��ا �أن التغي�ي�ر احلكوم ��ي ال
يتعدى �أكرث من وزيرين.

وي�ص ��ف النائب عن حتال ��ف الفتح
حام ��د املو�س ��وي يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) ،اتف ��اق ق ��ادة الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة م ��ع رئي� ��س جمل� ��س
الوزراء على تقييم وزرائه "فر�صة
حقيقية" ال�ستب ��دال بع�ض الوزراء
الذي ��ن و�صل ��وا ملنا�صبه ��م حت ��ت
�ضغوط �سيا�سية معروفة.
وي�ؤكد املو�سوي �أن "ر�ؤ�ساء الكتل
ال�سيا�سية مبن فيهم رئي�سا حتالفي
الن�ص ��ر واحلكم ��ة تو�صل ��وا م ��ع
رئي�س احلكوم ��ة �إىل اتفاق يق�ضي
بتقييم �أداء طاقمه الوزاري من قبل
اللج ��ان الربملاني ��ة املخت�صة لإبعاد
املتلكئ�ي�ن وامل�شمول�ي�ن ب�إج ��راءات
امل�ساءلة والعدالة".
وكان القي ��ادي يف ائت�ل�اف الن�ص ��ر
علي عبا� ��س ال�سنيد ك�شف لـ(املدى)

حوارات عراقية ــ رو�سية
ل�شراء منظومة S300

 التفا�صيل �ص2

اليا�سري من
الب�صرة :ال تهاون
مع املت�سببني ب�إثارة
النزاعات الع�شائرية

 بغداد /املدى

2

ك�شف ع�ضو الربملان حممد ر�ضا احليدري
ع ��ن وج ��ود ح ��وارات عراقي ��ة – رو�سية
ل�شراء منظومة  300 sمن مو�سكو.
ق ��ال احلي ��دري يف ت�صري ��ح �صحف ��ي� ،إن "هن ��اك
مباحثات ووفود تذهب �إىل رو�سيا من �أجل التعاقد
على �أ�سلح ��ة القوة اجلوية �أو الدف ��اع اجلوي ،لكن
هناك ت�أثريات من قبل الوالي ��ات املتحدة الأمريكية
عل ��ى �صفق ��ة �ش ��راء الع ��راق الأ�سلح ��ة م ��ن باق ��ي
الدول".
وب�ي�ن احلي ��دري �أن "الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية
مل تطب ��ق بنود االتفاقي ��ة الأمني ��ة ،املتعلقة بحماية
الأج ��واء العراقي ��ة ،خ�صو�صا مع وج ��ود خروقات
خط�ي�رة وكب�ي�رة ،م ��ن ق�ص ��ف خم ��ازن الأ�سلح ��ة
العراقي ��ة ،التي هي خزي ��ن ملقاتل ��ة �إرهابيي تنظيم
داع�ش".
 التفا�صيل �ص3

قا�سم ح�سني �صالح
يكتب :حتديات
تواجه العلماء
واملفكرين العرب يف
حتقيق التغيري
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 167م�شروع ًا متلكئ ًا
يف كركوك

فالح احلمـراين
يكتب :النفط العراقي
يهدد ا�ستقرار ال�شرق
الأو�سط

 بغداد /املدى
ك�شف ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة� ،أم� ��س الأح ��د،
عن كل ��ف وتفا�صي ��ل امل�شاري ��ع املتلكئة
يف حمافظ ��ة كرك ��وك .وقال ��ت دائ ��رة التحقيقات
يف الهيئ ��ة ببي ��ان �إن "جمموع امل�شاري ��ع املتلكئة
املتوقف ��ة لأ�سب ��اب مالية و�أمني ��ة يف املحافظة بلغ
 167م�شروع� � ًا تنق�سم �إىل م�شاريع ممولة مركزي ًا
و�أخ ��رى ا�ستثماري ��ة" ،مبين ��ة �أن "تل ��ك امل�شاريع
ت�شوبها ع ��دة خمالفات �إداري ��ة ومالية متثلت يف
خمالف ��ات يف �إج ��راءات الإحال ��ة ،وع ��دم وج ��ود
متابع ��ة جدية من قب ��ل جهات التعاق ��د ،ف�ض ًال عن
عدم اتخاذ الإج ��راءات القانونية بحق املتعاقدين
املتلكئني".
و�أ�ضاف ��ت� ،أن "م�ش ��روع �إعداد درا�س ��ة وت�صميم
جم ��اري حمط ��ات معاجل ��ة م ��ع �شب ��كات الأمطار
وجم ��اري ثقيل ��ة رئي�س ��ة وفرعي ��ة م ��ع حمط ��ات
الرف ��ع الذي بلغت كلفت ��ه ()136,046,476,455
ملي ��ار دين ��ار يعد �أب ��رز امل�شاريع املتلكئ ��ة املمولة
مركزي� � ًا يف املحافظة� ،إ�ضاف ��ة �إىل م�شروع �إن�شاء
م�ست�شف ��ى �سع ��ة � 400سري ��ر يف مرك ��ز املحافظة
بكلف ��ة ( )145,000,000ملي ��ون دوالر �أمريكي،
وم�ش ��روع ت ��ازة خ ��ور مات ��و املرك ��زي بقراب ��ة
( )34,000,000,000مليار دينار".
وتابعت� ،أن "�أبرز امل�شاريع اال�ستثمارية املتلكئة،
كرك ��وك م ��ودرن �ست ��ي بكلف ��ة ()145,247,867
ملي ��ون دوالر ،ومط ��ار كرك ��وك ال ��دويل بكلف ��ة
( )93,500,000ملي ��ون دوالر �إذ كان ��ت ن�سب ��ة
الإجن ��از في ��ه ( )%1فق ��ط" ،مو�ضح� � ًة �أن "كلف ��ة
م�شاري ��ع الإ�س ��كان اال�ستثماري ��ة املتلكئ ��ة يف
املحافظ ��ة جت ��اوزت ( )370,000,000ملي ��ون
دوالر".

يف �شه ��ر مت ��وز املا�ض ��ي �أن "هناك
تغي�ي�را وزاري ��ا مرتقب ��ا �سيك ��ون
يف حكوم ��ة عب ��د امله ��دي ا�ستجابة
لل�ضغوط ��ات التي متار�سه ��ا الكتل
عل ��ى رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء"،
متوقع ��ا �أن "التغي�ي�ر احلكوم ��ي ال
يتعدى �أكرث من وزيرين".
وي ��رى النائب ع ��ن حمافظة كربالء
�أن "رئي� ��س احلكوم ��ة ع ��ادل عب ��د
امله ��دي يح ��اول م ��ن وراء ه ��ذه
اخلط ��وة تخفي ��ف ال�ضغ ��وط عل ��ى
حكومت ��ه م ��ن قب ��ل بع� ��ض الكت ��ل
الربملاني ��ة الت ��ي ب ��د�أت تتحدث عن
رغبته ��ا يف �إقالت ��ه" ،معتق ��دا �أن
"رهان هذه الكتل الربملانية خا�سر
وال ميكن لها حتقيقه".

بائع ال�سميط يتجول يف مقهى ال�شابندر  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف
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بارزاين لنواب احلزب الدميقراطي :دافعوا عن حقوق �أبناء جميع املحافظات
 بغداد  /املدى
وجه الرئي�س م�سعود ب ��ارزاين� ،أم�س
الأحد� ،أع�ضاء كتلة احلزب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين يف الربمل ��ان العراق ��ي بالدف ��اع عن
حقوق �أبناء جميع املحافظات العراقية.
و�أفاد بيان ب� ��أن الرئي�س البارزاين اجتمع الأحد،
يف م�صي ��ف �صالح الدين ،مع �أع�ضاء كتلة احلزب

الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين يف جمل� ��س الن ��واب
العراقي .و�أ�ضاف �أن "االجتماع كان بهدف تبادل
الآراء ووجه ��ات النظر حول الق�ضاي ��ا ال�سيا�سية
والتباحث ب�ش� ��أن �آخر امل�ستجدات والتغريات يف
العراق".
و�سلط بارزاين يف كلمته خالل االجتماع ال�ضوء
عل ��ى "�أهمي ��ة ودور ن ��واب احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ستاين يف جمل� ��س النواب العراقي بالدفاع

عن احلق ��وق امل�شروع ��ة ل�شعب كرد�ست ��ان" و�أكد
على �أنه "يجب الدفاع عن حقوق مواطني و�سكان
حمافظ ��ات الع ��راق على غ ��رار الدف ��اع عن حقوق
�شعب كرد�ستان".
ويف جان ��ب �آخ ��ر من االجتماع �أو�ض ��ح "الرئي�س
ب ��ارزاين للحا�ضري ��ن موقف ��ه من ح ��ل امل�شكالت
بني �أربيل وبغداد ،وق ��دم توجيهاته الالزمة فيما
يتعل ��ق بكيفي ��ة العم ��ل والعالق ��ات م ��ع الأطراف

ال�سيا�سية العراقية".
كم ��ا عر� ��ض �أع�ض ��اء كتل ��ة احل ��زب الدميقراط ��ي
يف الربمل ��ان العراق ��ي مالحظاته ��م و�آرائهم حول
الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي والعمل الربمل ��اين يف جمل�س
الن ��واب ،و�أك ��دوا احلاج ��ة �إىل "وح ��دة املوق ��ف
والتن�سي ��ق ب�ي�ن الكت ��ل الكرد�ستاني ��ة وخا�ص ��ة
يف الق�ضاي ��ا املتعلق ��ة بحق ��وق وم�صال ��ح �شع ��ب
كرد�ستان".

"ق�صف م�ؤقت" بني حزب اهلل و�إ�سرائيل ي�شعل احلدود اللبنانية
 بغداد /املدى
ق ��ال اجلي� ��ش الإ�سرائيلي
�إن القت ��ال عل ��ى احل ��دود
اللبناني ��ة انتهى بع ��د �أن �أطلق حزب
الل ��ه �صواري ��خ م�ض ��ادة للدباب ��ات
وردت �إ�سرائي ��ل ب�ضرب ��ات جوي ��ة
ونريان املدفعية.
وكان ح ��زب الله اللبن ��اين قد قال �إنه
�أطل ��ق �صواري ��خ م�ض ��ادة للدباب ��ات
على �شمال �إ�سرائيل ،يوم الأحد ،ردا
على ما قال �إن ��ه ا�ستهداف �إ�سرائيلي

لل�ضاحي ��ة اجلنوبي ��ة يف ب�ي�روت
بطائرت�ي�ن دون طي ��ار ،الأ�سب ��وع
املا�ضي.
وقال اجلي�ش الإ�سرائيلي �إنه رد على
�صواريخ حزب الل ��ه بق�صف مدفعي
ملناطق يف جنوب لبنان.
و�أكدت م�صادر ع�سكري ��ة �إ�سرائيلية
لـ(� )bbcأن احلزب �أطلق �صواريخ
باجتاه قاع ��دة للجي� ��ش الإ�سرائيلي
ومركب ��ات ع�سكري ��ة ،دون وق ��وع
�ضحايا.
لك ��ن م�ص ��ادر يف ح ��زب الل ��ه

زعم ��ت �سق ��وط ع ��دد م ��ن ال�ضحاي ��ا
الإ�سرائيليني.
وقال اجلي�ش اللبناين يف وقت �سابق
يوم الأحد� ،إن طائرة �إ�سرائيلية دون
طيار دخلت املج ��ال اجلوي اللبناين
و�أ�سقط ��ت م ��واد حارق ��ة عل ��ى طول
احلدود.
و�أق ��ر اجلي� ��ش الإ�سرائيل ��ي ب�أنه بد�أ
ب�إط�ل�اق الن ��ار .وت�صاع ��د التوت ��ر
عل ��ى احل ��دود يف الأي ��ام الأخ�ي�رة،
وه ��دد حزب الل ��ه ب�شن هج ��وم على
�إ�سرائيل.

ووفق ��ا للجي� ��ش الإ�سرائيل ��ي فق ��د
�أطل ��ق ح ��زب الل ��ه �صاروخ�ي�ن �أو
ثالث ��ة �صواري ��خ م�ض ��ادة للدباب ��ات
من لبن ��ان ،و�أ�صاب موقع ��ا ع�سكريا
و�سي ��ارة �إ�سعاف تابع ��ة للجي�ش يف
�شمال �إ�سرائيل.
وقال اجلي�ش اال�سرائيلي يف تغريدة
"�أطلقن ��ا النار عل ��ى قوة حلزب الله
م�س�ؤولة عن الهجوم .ومل ي�صب �أي
�إ�سرائيلي يف الهجوم".
تق ��ول تقاري ��ر �إذاعي ��ة م ��ن �شم ��ال
�إ�سرائي ��ل �إن ال�س ��كان يف بع� ��ض

املجتمع ��ات احلدودي ��ة جل� ��أوا �إىل
املخاب ��ئ بع ��د تعر�ضه ��م لهجم ��ات
�صاروخية متوا�صلة.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،نقل ��ت و�سائ ��ل
الإع�ل�ام املحلية عن ح ��زب الله قوله
�إن الهج ��وم دم ��ر دباب ��ة �إ�سرائيلية،
م ��ا �أ�سفر عن مقتل و�إ�صابة من كانوا
على متنها.
يف ع ��ام  ،2006خا�ض ��ت �إ�سرائي ��ل
وحزب الله مواجه ��ة ع�سكرية دامية
مل ��دة �شهر �أ�سفرت ع ��ن مقتل �أكرث من
 1000مدين ،معظمهم لبنانيون.
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عبد املهدي يتفق مع القوى ال�سيا�سية على �إبعاد
الوزراء املتلكئني

 بغداد  /املدى
اتفق رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء عادل عبد
امله ��دي ور�ؤ�س ��اء الكت ��ل ال�سيا�سية على
تقيي ��م �أداء كل ال ��وزراء من قب ��ل اللجان
الربملاني ��ة املتخ�ص�ص ��ة يف الف�ص ��ل
الت�شريع ��ي اجلدي ��د لإبع ��اد وتغي�ي�ر
الوزراء املق�صري ��ن واملتلكئني يف تنفيذ
الربنامج احلكومي.
ويف �شه ��ر مت ��وز املا�ضي ك�ش ��ف ائتالف
الن�ص ��ر لـ(املدى) �أن هناك تغيريا وزاريا
مرتقبا �سيك ��ون يف حكوم ��ة عبد املهدي
ا�ستجاب ��ة لل�ضغوط ��ات الت ��ي متار�سه ��ا
الكت ��ل عل ��ى رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء،
متوقع ��ا �أن التغي�ي�ر احلكومي ال يتعدى
�أكرث من وزيرين.
وي�ص ��ف النائب عن حتال ��ف الفتح حامد
املو�س ��وي يف ت�صريح لـ(امل ��دى) ،اتفاق
قادة الكتل ال�سيا�سي ��ة مع رئي�س جمل�س
ال ��وزراء عل ��ى تقيي ��م وزرائ ��ه "فر�ص ��ة
حقيقية" ال�ستبدال بع�ض الوزراء الذين
و�صلوا ملنا�صبهم حتت �ضغوط �سيا�سية
معروفة.
وي�ؤك ��د املو�س ��وي �أن "ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة مب ��ا فيه ��م حتالف ��ي الن�ص ��ر
واحلكم ��ة تو�صلوا م ��ع رئي�س احلكومة
�إىل اتف ��اق يق�ض ��ي بتقيي ��م �أداء طاقم ��ه
ال ��وزاري م ��ن قب ��ل اللج ��ان الربملاني ��ة
املخت�ص ��ة لإبع ��اد املتلكئ�ي�ن وامل�شمولني
ب�إجراءات امل�ساءلة والعدالة".
وكان القي ��ادي يف ائت�ل�اف الن�ص ��ر علي
عبا� ��س ال�سنيد ك�شف لـ(امل ��دى) يف �شهر
مت ��وز املا�ضي �أن "هن ��اك تغيريا وزاريا
مرتقبا �سيك ��ون يف حكوم ��ة عبد املهدي
ا�ستجاب ��ة لل�ضغوط ��ات الت ��ي متار�سه ��ا
الكت ��ل عل ��ى رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء"،
متوقع ��ا �أن "التغيري احلكومي ال يتعدى
�أكرث من وزيرين".

عبد املهدي
خالل جل�سة منح
الثقة حلكومته..
ار�شيف
وي ��رى النائ ��ب ع ��ن حمافظة كرب�ل�اء �أن
"رئي� ��س احلكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي
يحاول م ��ن وراء هذه اخلط ��وة تخفيف
ال�ضغ ��وط عل ��ى حكومته م ��ن قبل بع�ض
الكت ��ل الربملانية التي ب ��د�أت تتحدث عن
رغبته ��ا يف �إقالت ��ه" ،معتق ��دا �أن "ره ��ان
هذه الكتل الربملانية خا�سر وال ميكن لها
حتقيقه".
وي�ستعر� ��ض ع�ضو اللجن ��ة االقت�صادية

يف جمل� ��س الن ��واب خط ��ة �أو اتف ��اق
رئي�س احلكوم ��ة ور�ؤ�ساء الكتل لإق�صاء
الوزراء املتلكئني قائال �إن "عملية تغيري
وا�ستب ��دال ال ��وزراء �س ��وف ل ��ن تك ��ون
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر ب ��ل �ستك ��ون ع ��ن طريق
اال�ست�ضاف ��ات يف الربمل ��ان الت ��ي �ستقيم
�أعمالهم".
وكان جمل�س الن ��واب قد �أر�سل تقييماته
على عم ��ل الكابينة الوزاري ��ة �إىل رئي�س

احلكوم ��ة قب ��ل ف�ت�رة قليل ��ة ،مقرتح ��ا
�ضرورة ا�ستبدال ثالثة �إىل �أربعة وزراء
بعدم ��ا �أثبتت تقييم ��ات اللج ��ان والكتل
النيابية تلك�ؤهم بعد م ��رور ت�سعة �أ�شهر
على ا�ستيزارهم.
ويلف ��ت �إىل �أن "اللجن ��ة احلكومية التي
�شكله ��ا رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ملراقبة
تنفي ��ذ برناجم ��ه احلكوم ��ي �ستعم ��ل
بالتن�سي ��ق م ��ع جلن ��ة متابع ��ة الربنامج

منظمات دولية� :أجزاء كبرية من املدينة ما تزال مت�ضررة

رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان ي�ستقبل ال�سفري الربيطاين لدى العراق

م�س�ؤولون عراقيون� 4 :آالف �شخ�ص من �أهايل
املو�صل يف عداد املفقودين
 ترجمة  /حامد �أحمد
بينم ��ا يحي ��ي الع ��امل منا�سب ��ة الي ��وم العامل ��ي
للمفقودين الذي �ص ��ادف بتاريخ � 30آب ما تزال
هن ��اك مئ ��ات م ��ن العوائ ��ل يف املو�ص ��ل تعي� ��ش
يف ك ��رب وحزن لع ��دم معرفتها م�ص�ي�ر �أحبائهم
واوالدهم الذين فقدوا خالل احلرب �ضد داع�ش.
م�س�ؤول ��ون حملي ��ون يقولون انه م ��ا يقارب من
� 4000شخ� ��ص من اهايل املو�ص ��ل اغلبهم رجال
ومراهق�ي�ن م ��ا يزال ��ون يف ع ��داد املفقودين بعد
�أك�ث�ر م ��ن �سنتني م ��ن ط ��رد م�سلح ��ي داع�ش من
املدين ��ة .ويخ�ش ��ى ان يكون كثري منه ��م قد قتلوا
ودفن ��وا يف مقاب ��ر جماعية مل يت ��م الك�شف عنها
بعد.
بالن�سب ��ة للعوائ ��ل الت ��ي تنتظ ��ر بف ��ارغ ال�صرب
ل�سم ��اع �ش ��يء ع ��ن اوالده ��م املفقودي ��ن ،ف ��ان
االجراءات الروتيني ��ة والبريوقراطية للحكومة
م ��ع ع ��دم الكفاءة تعمل عل ��ى تثبي ��ط �آمالهم على
نحو بطيء.
�شريفة حممد  55عام ��ا ،مل ت�سمع �شيئا عن ابنها
�أحمد خليل  25عاما ،منذ �أيلول عام  2016وذلك
قب ��ل اقل من �شهر من اعالن القوات العراقية بدء
عمليته ��ا الع�سكري ��ة لط ��رد م�سلح ��ي داع� ��ش من
املو�ص ��ل .خلي ��ل ،الذي كان العب ك ��رة قدم اثناء

�سيط ��رة داع�ش ،فق ��د بعد حماولت ��ه الهروب من
املو�صل جتاه بغداد.
قال ��ت والدته وهي تعرب ع ��ن ا�ستيائها من كيفية
ت ��ويل امل�س�ؤول�ي�ن املحلي�ي�ن عملي ��ة البح ��ث "ال
نعرف من الذي خطفه او اخذه .مل نتلق حلد االن
اي معلوم ��ة واحدة عن ��ه .زرت املجل� ��س البلدي
للمو�ص ��ل كثريا وقدمت لهم كث�ي�را من الطلبات.
ولكن لي�س هناك اي جواب بتاتا".
با�سمة �صال ��ح� ،أمر�أة اخرى م ��ن اهايل املو�صل
تعي� ��ش حال ��ة �ضياع وحزن ح ��ول م�صري ولديها
االثنني .قالت انها تعتق ��د بان القوات احلكومية
اخ ��ذت ولديه ��ا م ��ن �سج ��ن تاب ��ع لداع� ��ش بع ��د
�سيطرتها على املدينة يف متوز  .2017ال�شقيقان
�سعد وحممد حازم غامن كانا �ضابطي �شرطة قبل
�سيطرة داع�ش على املدينة .وقد اعتقلهما تنظيم
داع�ش بتهم التعاون مع القوات العراقية.
وقال ��ت �صال ��ح ملوق ��ع  VOAاالخب ��اري وهي
حتم ��ل �ص ��ورة تدعي انه ��ا من الق ��وات العراقية
يظه ��ر فيه ��ا ولداه ��ا م ��ن ب�ي�ن ا�شخا� ��ص �آخرين
"بعد ان حررتنا القوات احلكومية اخذت ولدي
واخذت �ص ��ور لهما .كانا يب ��دوان نحيفني وكان
جندي يقف خلفهما".
وا�ضافت �صال ��ح انها ات�صلت بجه ��ات حكومية
تطل ��ب منهم اطالق �سراح ولديها النهما مل يفعال

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

املحادثات بني �أربيــل وبغــــداد متوا�صــلة وعلى
امل�سار ال�صحيح

�شيئا وان لهما اطفاال وعائلة بانتظارهما.
املو�ص ��ل هي ثاين اكرب مدينة يف العراق بتعداد
�سكاين الكرث من مليون ن�سمة بقيت حتت قب�ضة
داع�ش ملا يق ��ارب من ثالث �سنوات .اعلن رئي�س
ال ��وزراء العراق ��ي حي ��در العب ��ادي يف حينه ��ا
ر�سمي ��ا االنت�صار عل ��ى داع�ش وحتري ��ر املدينة
يف  10مت ��وز  .2017ومن ��ذ ذل ��ك الوق ��ت ط ��رد
التنظيم م ��ن جميع االرا�ضي الت ��ي كان ي�سيطر
عليه ��ا �ضمن دولة اخلالف ��ة املزعومة يف العراق
و�سوريا.
بع ��د �سنتني من انتهاء العملي ��ة الع�سكرية تقول
منظم ��ات حملية ودولي ��ة بان اج ��زاء كبرية من
املدينة ما تزال مت�ضررة وان ال�سكان ما يزالون
يعانون من تبعات املعركة.
ا�ستن ��ادا للجن ��ة ال�صلي ��ب االحم ��ر الدولية فان
العراق ه ��و من بني الدول الت ��ي لديها اكرب عدد
م ��ن املفقودين يف العامل وذل ��ك ب�سبب عقود من
احلروب والعنف.
وخ�ل�ال جتم ��ع م�شرتك م ��ع احلكوم ��ة العراقية
اقي ��م ي ��وم اخلمي� ��س يف بغ ��داد مبنا�سب ��ة يوم
املفقودي ��ن العاملي ،قالت جلن ��ة ال�صليب االحمر
الدولية انها �ساعدت يف الك�شف عن م�صري اكرث
من � 1,500شخ�ص مفقود عراقي منذ بداية عام
 .2018ولكنه ��ا اق ��رت ب�ض ��رورة ب ��ذل مزيد من
اجله ��ود لت�سهي ��ل عملي ��ة البحث ع ��ن املفقودين
ودعم �أقاربهم.
وقالت كاثرين رتز ،رئي�سة وفد ال�صليب االحمر
للعراق "ر�أينا امل�شاعر احلزينة وامل�ؤملة مبا�شرة
لآب ��اء او اطف ��ال مفقودي ��ن .العوائ ��ل ل ��ن يه ��د�أ
لها ب ��ال من اج ��ل احل�ص ��ول على معلوم ��ة ازاء
مفقوديهم".
مكتب رئي�س الوزراء قال يف بيان له بخ�صو�ص
ه ��ذه املنا�سب ��ة �إن احلكوم ��ة العراقية ق ��د بذلت
اق�صى جهودها للتحق ��ق من هذه الق�ضايا وانها
ل ��ن تدخر جه ��دا لال�ستم ��رار بالنظ ��ر يف م�صري
وم ��كان وج ��ود ه� ��ؤالء املفقودين وجل ��ب الأمل
والدعم لعوائلهم.
عن :موقع  VOAالإخباري

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

احلكوم ��ي لتقيي ��م كل ال ��وزراء" ،م�ؤكدا
عل ��ى "تقدمي الدع ��م وامل�سان ��دة للوزراء
الناجحني يف �أدائهم".
ويقلل املو�سوي من الأنباء والت�صريحات
الت ��ي يديل بها عدد من ال�سا�سة والنواب
ب�إمكاني ��ة �إقالة عدد م ��ن وزراء احلكومة
يف بداي ��ة الف�ص ��ل الت�شريع ��ي املقب ��ل،
معت�ب�را �أنه ��ا تدخ ��ل يف حي ��ز اجلان ��ب
الإعالمي لإبراز وجودهم الربملاين.

ويتح ��دث املو�س ��وي ع ��ن ع ��دم قناعت ��ه
بـ"�أداء �أكرث من خم�س وزارات على مدار
الت�سعة �أ�شهر املا�ضية" ،م�ؤكدا �أن "هناك
ع ��ددا م ��ن ال ��وزراء ال ي�صلح ��ون لإدارة
وزارات مهمة وكبرية التي يتطلب تقييم
عملهم ومن ثم التوجه �إىل ا�ستبدالهم �أو
تغيريهم".
م ��ن جهت ��ه ،يو�ض ��ح النائب ع ��ن حتالف
�سائ ��رون �صب ��اح طلوب ��ي �أن "هن ��اك

عددا من اال�ستجواب ��ات واال�ست�ضافات
�ستج ��رى لعدد من ال ��وزراء يف جل�سات
الربمل ��ان املقبل ��ة عل ��ى �ضوئه ��ا �سيكون
هناك تقييمات له�ؤالء الوزراء".
و�سب ��ق �أن �أحالت هيئ ��ة رئا�سة الربملان
يف �شهر �أي ��ار املا�ضي طلبات ا�ستجواب
�ستة وزراء يف حكومة عادل عبد املهدي
�إىل الدائ ��رة الربملاني ��ة للنظ ��ر يف مدى
د�ستوريته ��ا والأدل ��ة املقدم ��ة معه ��ا قبل
حتديد مواعيد جل�سات اال�ستجواب.
وي�ضيف طلوب ��ي يف ت�صريح لـ(املدى):
"ه ��ذه اال�ستجواب ��ات واال�ست�ضاف ��ات
�ستح ��دد بق ��اء الوزي ��ر يف من�صب ��ه م ��ن
عدم ��ه م ��ن خ�ل�ال �أجوبته ��م عل ��ى كل
الأ�سئل ��ة التي �ستطرح م ��ن قبل الربملان
عليه ��م" ،الفت ��ا �إىل �أن "التقييم �سي�شمل
الوزراء املدان�ي�ن وامل�شمولني يف قانون
العفو العام".
م ��ن جانبها ،ا�ش ��ارت كتلة ائت�ل�اف دولة
القان ��ون اىل انه ��ا ال متتل ��ك اي �ش ��يء
ر�سم ��ي يدل على وجود ني ��ة لتغيري عدد
م ��ن ال ��وزراء ،منوه ��ة �إىل �أن "هن ��اك
وزيرين عليهما مالحظ ��ات ابدتها الكتل
ال�سيا�سي ��ة يف بداي ��ة ت�شكي ��ل احلكومة
احلالية".
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م الكتل ��ة به ��اء
الدي ��ن الن ��وري يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)
�إن "عملي ��ة الإقالة �ستك ��ون بعد االنتهاء
م ��ن اال�ستجواب ��ات املقدمة �ض ��د خم�سة
وزراء" ،الفت ��ا �إىل �أن "النواي ��ا ت ��دور
عل ��ى ا�ستب ��دال وزيري ��ن احدهم ��ا متهم
باالرهاب والث ��اين م�شم ��ول باجراءات
امل�ساءلة والعدالة".
وما زالت حكومة ع ��ادل عبد املهدي غري
مكتمل ��ة بعد مرور اكرث م ��ن ت�سعة �أ�شهر
عل ��ى ت�شكيله ��ا ب�سب خالف ��ات حادة بني
الكتل الربملاني ��ة على ا�سم مر�شح وزارة
الرتيبة.

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

 بغداد  /املدى
ا�ستقب ��ل رئي� ��س حكوم ��ة �إقليم
كرد�ست ��ان م�س ��رور ب ��ارزاين،
�أم�س الأحد ال�سفري الربيطاين
ل ��دى الع ��راق ج ��ون ولك� ��س،
وبح ��ث معه جملة م ��ن الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك.
وخالل االجتماع ،الذي ح�ضره
القن�ص ��ل الربيط ��اين الع ��ام يف
�أربيل جيم� ��س ثورنتون� ،أ�شار
ال�سفري الربيطاين �إىل �أن بالده
تنظ ��ر �إىل الت�شكيل ��ة اجلدي ��دة
حلكومة �إقليم كرد�ستان بنظرة
�إيجابية وتفا�ؤل ،و�أنها م�ستعدة
لتقدمي كل �أ�شكال امل�ساعدات.

وقال ال�سفري الربيطاين�" :إقليم
كرد�ست ��ان يف تط ��ور م�ستمر"،
معرب� � ًا ع ��ن �س ��روره للأج ��واء
الإيجابي ��ة ال�سائ ��دة حالي� � ًا بني
�أربيل وبغداد ،كما �أ�شار �إىل �أن
ال�شركات الربيطاني ��ة م�ستعدة
للق ��دوم واال�ستثم ��ار يف �إقلي ��م
كرد�ستان.
ب ��دوره� ،سل ��ط رئي� ��س حكومة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان م�س ��رور
بارزاين ،ال�ضوء على العالقات
ب�ي�ن الإقلي ��م وبغ ��داد ،مو�ضح ًا
�أن املحادث ��ات متوا�صل ��ة
والعالق ��ات ت�س�ي�ر عل ��ى امل�سار
ال�صحي ��ح ،وهن ��اك تفاه ��م جيد
حل ��ل اخلالف ��ات ا�ستن ��اد ًا �إىل

الد�ستور.
كما دعا رئي�س احلكومة ،ال�سفري
الربيط ��اين ،لتق ��دمي مزي ��د من
الت�سهيالت ل�سفر مواطني �إقليم
كرد�ست ��ان والع ��راق عموم ًا �إىل
بريطانيا.
وبه ��ذا ال�ص ��دد� ،أك ��د ال�سف�ي�ر
الربيط ��اين ،وجود �آلي ��ة �سيتم
مبوجبه ��ا ت�سري ��ع �إ�ص ��دار
ت�أ�ش�ي�رات الدخ ��ول (الفي ��زا)
ملواطن ��ي �إقلي ��م كرد�ست ��ان
والعراق عموم ًا.
م ��ن جهة �أخ ��رى ا�ستقبل ال�سيد
م�سرور ب ��ارزاين� ،أم�س الأحد
 ،القن�ص ��ل الفرن�س ��ي اجلدي ��د
يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان �أوليفيي ��ه

ديكوتيني.
خالل اللقاء ،هن�أ رئي�س حكومة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،القن�ص ��ل
ديكوتين ��ي مبنا�سب ��ة تولي ��ه
من�صب ��ه اجلدي ��د ،ومتن ��ى ل ��ه
النج ��اح يف عمل ��ه ،م�ش�ي�ر ًا �إىل
العالق ��ة التاريخي ��ة ب�ي�ن �إقلي ��م
كرد�ستان وفرن�سا.
بدوره� ،شكر القن�صل الفرن�سي،
رئي�س حكومة �إقلي ��م كرد�ستان
عل ��ى تهنئت ��ه ،وق ��ال" :نتاب ��ع
برنام ��ج حكومة �إقليم كرد�ستان
باهتم ��ام بال ��غ" ،م�ؤك ��د ًا �أن
"حكومة فرن�سا م�ستعدة لتقدمي
�أي م�ساع ��دة مطلوب ��ة لإقلي ��م
كرد�ستان يف هذا ال�صدد".

اليا�سري من الب�صرة :ال تهاون مع املت�سببني ب�إثارة
النزاعات الع�شائرية
 بغداد  /املدى
وجه وزي ��ر الداخلية يا�سني طاه ��ر اليا�سري،
�أم� ��س الأح ��د ،بع ��دم الته ��اون م ��ع مث�ي�ري
النزاع ��ات الع�شائري ��ة وع�صاب ��ات اجلرمي ��ة
املنظم ��ة وجت ��ار املخدرات� ،إ�ضاف ��ة �إىل تنفيذ
مذكرات �إلقاء القب�ض ال�صادرة �ضد املطلوبني
للعدالة باملحافظة دون تردد.
وق ��ال مكت ��ب اليا�س ��ري يف بي ��ان �إن "وزي ��ر
الداخلية يا�سني طاهر اليا�سري التقى ،رئي�س
حمكمة ا�ستنئاف الب�ص ��رة القا�ضي عادل عبد
الرزاق �أثن ��اء زيارته للمحكمة للتباحث ب�ش�أن
�إ�ص ��دار �أوام ��ر �إلقاء القب�ض بح ��ق املطلوبني

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني
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+ 96170615017

للعدالة".
وج ��ه اليا�س ��ري ،بح�س ��ب البي ��ان" ،الأجهزة
الأمني ��ة املخت�ص ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة
بالتعامل بحزم يف م�س�ألة تنفيذ مذكرات �إلقاء
القب� ��ض ،والتعامل بحزم م ��ع اخلارجني على
القانون و�إ�صدار مذك ��رات �إلقاء القب�ض بحق
كل م ��ن يثبت تورطه يف زعزعة الأمن وتهديد
حياة املواطنني".
و�أك ��د اليا�س ��ري عل ��ى" ،ع ��دم الته ��اون م ��ع
املت�سبب�ي�ن ب�إث ��ارة النزاع ��ات الع�شائري ��ة
وع�صاب ��ات اجلرمي ��ة املنظم ��ة وجت ��ار
املخ ��درات" ،م�ش ��ددا على "�ض ��رورة ا�ستمرار
التع ��اون والتن�سي ��ق بني امل�ؤ�س�ست�ي�ن الأمنية

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

املدير الفني

خالد خ�ضري

والق�ضائي ��ة لتحقي ��ق الأم ��ن واال�ستق ��رار،
وتنفي ��ذ مذك ��رات �إلقاء القب� ��ض ال�صادرة �ضد
املطلوبني للعدالة مبناطق املحافظة كافة دون
تردد".
م ��ن جانبه" ،رح ��ب رئي�س حمكم ��ة ا�ستنئاف
الب�ص ��رة القا�ض ��ي ع ��ادل عبد ال ��رزاق بزيارة
اليا�س ��ري" ،م�ؤكد ًا "حر�ص ��ه على التعاون مع
الأجه ��زة الأمنية لتوفري احلياة الآمنة لأهايل
حمافظة الب�صرة".
وو�صل وزير الداخلية يا�سني طاهر اليا�سري
يف وق ��ت �سابق من� ،أم�س الأحد� ،إىل حمافظة
الب�صرة لالطالع على �آخر امل�ستجدات الأمنية
فيها.
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سياسة

املالكي يحرك ملف نواب رئي�س اجلمهورية
و�سائرون يعلن "الفيتو"
رف�ض حتالف �سائرون املح�سوب على زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،ت�سلم رئي�س الوزراء
الأ�سبق نوري املالكي من�صب نائب رئي�س اجلمهورية ،وفق ما قاله الأخري يف ت�صريحات �صحفية
قبل �أيام ب�أنه ينتظر رئا�سة اجلمهورية �أن تكلفه بهذا املوقع.

بغداد /وائل نعمة
و�أعاد املالكي يف توقيت ح�سا�س من عمر
حكوم ��ة عادل عب ��د امله ��دي ،احلديث عن
مل ��ف �شائك (نواب رئي� ��س اجلمهورية)،
خ�صو�ص ��ا و�أن عب ��د امله ��دي �أمام ��ه �شهر
واح ��د لينته ��ي م ��ن ق�ضي ��ة املنا�ص ��ب
اخلا�ص ��ة ،بينما ما زال ��ت وزارة الرتبية
�شاغرة حتى الآن.
وي�أت ��ي حدي ��ث املالك ��ي ع ��ن من�صب ��ه
املفرت� ��ض ،بح�سب زعمه ،لي�ؤكد ال�شكوك
وراء رف� ��ض الأخ�ي�ر ت�أدي ��ة اليم�ي�ن
الد�ستوري ��ة كنائب يف الربمل ��ان ،مع عدد
م ��ن الن ��واب �أبرزه ��م رئي� ��س ال ��وزراء
ال�ساب ��ق حي ��در العبادي ،ال ��ذي �أعلن يف
وق ��ت �ساب ��ق رف�ض ��ه �شغل من�ص ��ب نائب
رئي�س اجلمهورية.
وقال املالكي يف ت�صري ��ح لإذاعة حملية،
اجلمع ��ة املا�ضي ��ة� ،أن "ع ��دم تعيني نائب
لرئي� ��س اجلمهورية هو خ ��رق د�ستوري
وا�ض ��ح ،و� ّأن الد�ست ��ور ن� ��ص عل ��ى �أن
يك ��ون للرئي� ��س نائ ��ب �أو �أك�ث�ر" ،معرب ًا
ع ��ن ا�ستغراب ��ه من "ع ��دم اتخ ��اذ رئي�س
اجلمهورية قرار ًا ب�إر�سال كتاب تر�شيحي
للمن�صب �إىل الربملان".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "رئي� ��س اجلمهوري ��ة
حتدث �أكرث من مرة عن رغبته ب�أن �أ�شغل
املن�صب".
ويب ��دو باملقاب ��ل �أن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
التي �شكل ��ت احلكومة (�سائرون والفتح)
تتجنبان حتى الآن اخلو�ض يف مو�ضوع
ن ��واب رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،حي ��ث �ألغت
احلكوم ��ة ال�سابق ��ة املواق ��ع الثالث ��ة قبل
�أان يتمكنوا (الن ��واب) من العودة بقرار
ق�ضائي.
لك ��ن �أمي ��ن ال�شمري القي ��ادي يف حتالف
�سائ ��رون ،ق ��ال �أم� ��س لـ(امل ��دى) �إن ��ه "ال

يف ح ��ال انتهائه ��ا من ذل ��ك �ستطرح ملف
اختيار نواب رئي�س اجلمهورية.
وكانت وثائق حكومية ر�سمية ك�شفت يف
 ،2017عن �أن تكلفة �إعادة نواب رئي�س
اجلمهوري ��ة الثالث ��ة �إىل منا�صبه ��م ،بعد
�أن �ألغاه ��ا العب ��ادي يف � ،2015ستكلف
ميزانية الدولة  3مليارات دينار �سنويا.

املالكي ورئي�س
اجلمهورية يف
لقاء �سابق..
�أر�شيف
ميكن خرق الد�ستور الذي �أكد �أن لرئي�س
اجلمهورية نوابا ،لكننا نرف�ض �أن يت�سلم
املالكي هذا املن�صب".
وللتي ��ار ال�ص ��دري وزعيم ائت�ل�اف دولة
القان ��ون تاري ��خ طوي ��ل م ��ن اخلالف ��ات
واملناو�ش ��ات الكالمية ،كما كان التيار من
�أ�ش ��د املعار�ض�ي�ن للمالكي ل�شغ ��ل الوالية
الثالثة يف رئا�سة احلكومة.
وم ��ا زال هن ��اك ج ��دل قان ��وين يف ع ��دد
النواب لرئي� ��س اجلمهورية ،حيث ين�ص

الد�ستور �صراحة عل ��ى �أن يكون لرئي�س
اجلمهوري ��ة نائ ��ب واح ��د على الأق ��ل �أو
�أكرث.
وي�ؤك ��د الد�ستور على منح نائب الرئي�س
حق تويل مه ��ام رئي� ��س اجلمهورية عند
غيابه �أو خلو املن�صب لأي �سبب كان.
وي�ش�ي�ر ال�شم ��ري �إىل �أن موق ��ع رئي� ��س
اجلمهورية ه ��و "من�صب �شريف فما بالك
بنوابه".
وي�ضيف القيادي يف �سائرون �أن الت�أخري

يف ت�سمي ��ة �أ�شخا�ص ل�شغل تلك املنا�صب
ه ��و "ب�سب ��ب املحا�ص�ص ��ة الت ��ي تث�ي�ر
اخلالفات دائما بني القوى ال�سيا�سية".
�أبرز املر�شحني
ووف ��ق م�ص ��در داخ ��ل حتال ��ف الإ�صالح
والإعم ��ار قال �أم�س لـ(املدى) �إن "االتفاق
عن ��د ت�شكيل احلكومة كان يت�ضمن تعيني
 3نواب لرئي�س اجلمهورية� ،أحدهم من
الإ�صالح والثاين م ��ن الفتح والثالث من

حوارات عراقية ــ رو�سية ل�شراء منظومة s300
بغداد /املدى
ك�ش ��ف ع�ض ��و الربملان حمم ��د ر�ضا
احلي ��دري ع ��ن وج ��ود ح ��وارات
عراقية – رو�سية ل�شراء منظومة s
 300من مو�سكو.
قال احلي ��دري يف ت�صريح �صحفي،
�إن "هن ��اك مباحث ��ات ووفود تذهب
�إىل رو�سي ��ا م ��ن �أج ��ل التعاقد على
�أ�سلح ��ة الق ��وة اجلوي ��ة �أو الدف ��اع
اجلوي ،لكن هناك ت�أثريات من قبل
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة على
�صفق ��ة �ش ��راء الع ��راق الأ�سلحة من
باقي الدول".
وب�ي�ن احلي ��دري �أن "الوالي ��ات
املتح ��دة الأمريكي ��ة مل تطب ��ق بنود
االتفاقي ��ة الأمني ��ة ،املتعلقة بحماية
الأج ��واء العراقي ��ة ،خ�صو�ص ��ا مع

وج ��ود خروق ��ات خط�ي�رة وكبرية،
م ��ن ق�ص ��ف خم ��ازن الأ�سلح ��ة
العراقي ��ة ،الت ��ي هي خزي ��ن ملقاتلة
�إرهابيي تنظيم داع�ش".
و�أك ��د �أن ��ه "على الع ��راق يف الوقت
احلا�ض ��ر �أن ي�س ��رع بالتعاق ��د م ��ع
رو�سي ��ا ل�ش ��راء �أ�سلح ��ة دفاع جوي
متط ��ورة ،فل ��و تعاق ��دت بغ ��داد مع
مو�سك ��و عل ��ى منظوم ��ة �أ� ��س 300
ب�أربع ��ة كتائب ،ف�إنه ��ا �سوف تغطي
كاف ��ة العراق ،وه ��ذه ال�صفقة تعادل
�صفق ��ة ال� �ـ  ،f16خ�صو�ص ��ا و�أنن ��ا
يف الوق ��ت احلا�ض ��ر ل�سن ��ا بحاجة
ملثل هذه الطائ ��رات ،فنحن ال ننوي
مهاجمة اي دولة".
وع ��ن ه ��ذا املو�ضوع يق ��ول اخلبري
الع�سكري �أحمد ال�شريفي" :ال�صفقة
الت ��ي تو�ص ��ف ب�أنه ��ا خ ��ط �ش ��روع

الداخلية :القب�ض على
ع�صابة لل�سطو امل�سلح بعد
مواجهات

لإع ��ادة �إحي ��اء التع ��اون الرو�س ��ي
العراق ��ي� ،س ��واء عل ��ى م�ست ��وى
الق ��وة اجلوي ��ة �أو الدف ��اع اجلوي،
ه ��ي �صواريخ �أ� ��س  ،400فبموجب
التحدي ��ات نح ��ن بحاج ��ة �إىل ه ��ذه
ال�صواري ��خ ،ب�سب ��ب احلداث ��ة التي
متتلكها ،و�إمكاني ��ة مواكبة التطور
و�ص ��وال �إىل  s 500و  ،600وعل ��ى
ه ��ذا الأ�سا�س يفرت�ض باحلد الأدنى
الذي ميكن القبول به هي �صواريخ
 s 400ولي�س ".300
وتاب ��ع ال�شريف ��ي" ،مبوج ��ب
التحدي ��ات الت ��ي مي ��ر به ��ا الع ��راق
والو�ضع احلايل للت�سليح العراقي،
ف� ��إن القب ��ول ب� �ـ  s 300حالي ��ا ه ��و
غ�ي�ر ذي جدوى ،ف� ��إن ا�ستبدلنا تلك
املنظومة بطائ ��رات امليغ  31كبديل
للمي ��غ  ،25فهذا يعد بدي�ل�ا متفوقا،

كم ��ا ميك ��ن التعاق ��د عل ��ى طائ ��رات
ال�سيخوي  ،35وهذا ما �سيحقق لنا
قفزة نوعية على م�ستويي الطريان
والدف ��اع اجلوي ،كما �سيكون بديال
يف حال ع ��دم امتالكن ��ا �صواريخ s
".400
و�أ�ض ��اف ال�شريف ��ي�" ،إذا ما وافقت
الإدارة الأمريكي ��ة عل ��ى امت�ل�اك
الع ��راق ل�صواري ��خ  ،s 300فيعني
ذل ��ك �أنها ت ��درك �أن تل ��ك ال�صواريخ
ل ��ن تكون جمدي ��ة لإ�س ��كات التهديد
الق ��ادم ،وه ��ي ت ��درك �أن �إ�سرائي ��ل
ت�ستطي ��ع املن ��اورة بطائراته ��ا �أمام
تل ��ك ال�صواري ��خ ،ف� ��إذا �أراد العراق
بناء قاعدة جوي ��ة ر�صينة ،عليه �أن
يب ��د�أ بال� �ـ ،s400وب�إم ��كان الع ��راق
ال�ضغ ��ط به ��ذا االجت ��اه يف ظ ��ل
ا�ستعداد رو�سي مل�ساعدة العراق".

عملية ا�ستباقية م�شرتكة لت�أمني بادية النجف

املفت�ش العام� :ضباط كبار متواطئون مع �أ�صحاب
قاعات الروليت
بغداد /املدى
ك�ش ��ف مكت ��ب املفت� ��ش الع ��ام ل ��وزارة الداخلية
ع ��ن النتائ ��ج الأولي ��ة للتحقيق ��ات اجلاري ��ة مع
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن مت �إلق ��اء القب� ��ض عليه ��م يف
�صاالت القمار والروليت يف فنادق كبرية ببغداد
الأ�سبوع قبل املا�ضي.
وذك ��ر بي ��ان للمفت�شي ��ة تلقت ��ه (امل ��دى) "�أثب ��ت
التحقي ��ق تورط �ضباط �أمنيني كب ��ارا بالتواط�ؤ
مع �أ�صح ��اب قاعات الروليت والقم ��ار بال�سماح

له ��م ب� ��إدارة وممار�س ��ة القم ��ار املمن ��وع وف ��ق
القان ��ون العراق ��ي وتغا�ضيهم ع ��ن �أداء واجبهم
الرقابي والتنفيذي".
و�أ�ض ��اف "كما ك�شف التحقي ��ق �أي�ض ًا �أنه جتري
يف ه ��ذه ال�صاالت �أك�ب�ر عمليات غ�س ��ل للأموال
وتهريبها �إىل خارج البالد ،حيث ظهر �أن العديد
م ��ن في�ش املقامرة امل�ستخدم ��ة يف هذه ال�صاالت
والت ��ي مت �ضبطه ��ا م ��ن قب ��ل مف ��رزة العملي ��ات
اخلا�صة التابعة ملفت�شية الداخلية هي في�ش قمار
دولية ميك ��ن لأ�صاحبها �أن ي�صرفوها يف �أي نا ٍد

�أو �صالة روليت خارجية".
وتاب ��ع "فيما �أظه ��رت االعرتاف ��ات والتحقيقات
الأولي ��ة �أن �أغلب الأجانب الذي ��ن مت �إيقافهم يف
عملي ��ة املداهمة تلك مبا فيه ��م الن�ساء ال ميلكون
�أوراق �إقام ��ة �أو ت�شغي ��ل ر�سمي ��ة وخمالف�ي�ن
ل�شروط الإقامة والت�شغيل العراقي النافذ".
ولف ��ت البي ��ان �إىل �أن "التحقيق ��ات م ��ا زال ��ت
م�ستمرة بالق�ضية ملعرفة مالب�ساتها واملتورطني
الآخرين فيها ،بغية تقدميهم �إىل الق�ضاء لينالوا
جزاءهم العادل".

تعـزيـــ��ة
تتقدم م�ؤ�س�سة املدى

للإعالم والثقافة والفنون
أحر التعازي لعائلة املرحوم
ب� ِّ

بغداد /املدى
نف ��ذت ق ��وة م�شرتكة م ��ن الل ��واء الث ��اين باحل�شد
ال�شعبي وال�شرط ��ة االحتادية� ،أم�س الأحد ،عملية
�أمنية ا�ستباقية م�شرتكة يف حمور بادية النجف.
وذك ��ر بيان لإعالم احل�شد تلقت ��ه (املدى)� ،أن "قوة
م�شرتك ��ة م ��ن الل ��واء الث ��اين باحل�ش ��د ال�شعب ��ي
وال�شرطة االحتادية قد نفذت عملية �أمنية ا�ستباقية
م�شرتك ��ة يف حم ��ور البادي ��ة واحل ��دود اجلنوبية
للنجف املحاذية ملحافظتي الديوانية واملثنى ،وقد
مت حتقيق الأهداف املر�سومة للعملية".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "الل ��واء الثاين ح�ش ��د �شعبي
ينت�ش ��ر يف حمور بادية النج ��ف واخلندق الأمني التو�صل �إىل �أفراد تل ��ك الع�صابة واجلدير بالذكر
و�أبراج املراقبة التي حتيط باملحافظة املقد�سة يف �أن العملي ��ة متت ب�إ�ش ��راف ومتابع ��ة مبا�شرة من
قبل قائد �شرطة النجف الأ�شرف العميد فائق فليح
عمق ال�صحراء لت�أمني املحافظة وزائريها".
يف �سياق �آخر� ،أعلن الناطق با�سم وزارة الداخلية ح�سن الفتالوي وم ��دراء اال�ستخبارات ومكافحة
الل ��واء �سعد معن قيام خلية ال�صقور اال�ستخبارية الإرهاب وخلية ال�صق ��ور اال�ستخبارية ومكافحة
يف النجف بالتعاون مع مكافحة الإجرام بالإطاحة الإج ��رام ومكت ��ب مكافحة �إجرام الك ��رار و�ضباط
والقب�ض على واح ��دة من �أخطر و�أكرب الع�صابات ومنت�سبي اخللية ومكتب املكافحة املذكور".
املتخ�ص�صة بال�سطو امل�سلح التي تعمل يف منطقة و�أك ��د الناطق با�سم الداخلية �أنه "من بني املتهمني
�أح ��د �أه ��م امل�س�ؤولني عن عملي ��ات ال�سطو امل�سلح
الفرات الأو�سط وبغداد.
وق ��ال معن يف بي ��ان ،تلقته (امل ��دى) �إنه "يف عدة وامل�شرف على عدد كبري من الع�صابات الإجرامية
حماوالت �صعبة تخللتها مواجهات م�سلحة وبناء املخت�ص ��ة بال�سرق ��ة وال�سط ��و امل�سل ��ح والعق ��ل
على معلومات دقيق ��ة ا�ستخبارية ومن م�صادر مت املدب ��ر لها" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "عملي ��ة �إلقاء القب�ض

ال�سنية �أو من الأقليات".
القوى ُ
ويك�ش ��ف امل�ص ��در ع ��ن بع� ��ض املباحثات
حول موقع نواب رئي� ��س اجلمهورية �أن
"اال�سم ��اء املر�شحة هي ن ��وري املالكي،
�سليم اجلب ��وري ،والثالث ق ��د يكون �إياد
عالوي".
ويف حزيران املا�ض ��ي قال ع�ضو ائتالف
دولة القانون ح�سني املالكي ،يف ت�صريح
�صحف ��ي� ،إن االئت�ل�اف يتم�س ��ك برت�شيح
ن ��وري املالك ��ي ملن�ص ��ب نائ ��ب الرئي� ��س

وفق ًا لال�ستحق ��اق االنتخابي ،م�شري ًا �إىل
وجود �إجماع داخل حتالفه على ذلك.
وكان مكت ��ب املالك ��ي ،ق ��د �أك ��د يف وق ��ت
�ساب ��ق يف بي ��ان �صحف ��ي �أن حتال ��ف
"البناء" �سيقوم برت�شيح الأخري ملن�صب
نائب الرئي�س ،مبين� � ًا �أن ت�أخر �أداء ميني
ع�ضوي ��ة الربمل ��ان م ��ن قب ��ل املالك ��ي هو
نتيجة احلديث عن تر�شيحه للمن�صب.
وب�ي�ن �أن القوى ال�سيا�سي ��ة من�شغلة الآن
بق�ضي ��ة �إكم ��ال الكابينة الوزاري ��ة ،و�أنه

�أ�صوات راف�ضة
ولذلك تق ��ول ندى �شاكر ج ��ودت النائبة
عن حتال ��ف الن�صر ال ��ذي يتزعمه حيدر
العب ��ادي ،لـ(امل ��دى)" :كن ��ا نرف� ��ض وما
زلن ��ا تعيني ن ��واب لرئي� ��س اجلمهورية
ب�سبب التكاليف العالية".
وت�ضيف جودت" :من باب �أوىل �أن نقوم
ب�إيجاد حل للبطالة وتعيني ال�شباب بدال
م ��ن �إنف ��اق مبال ��غ عالي ��ة لوظائ ��ف غري
مهم ��ة" ،يف �إ�ش ��ارة �إىل منا�ص ��ب نواب
رئي�س اجلمهورية.
وكان ن ��واب ع ��ن حتال ��ف الفت ��ح ،قالوا
نهاي ��ة الع ��ام املا�ضي� ،إنه ��م ي�سعون �إىل
ت�شريع قانون ي�ضمن تقلي�ص عدد نواب
رئي�س اجلمهورية.
باملقاب ��ل يقول ح�س ��ن فدع ��م النائب عن
تي ��ار احلكم ��ة يف ت�صريح لـ(امل ��دى) �إن
"الربمل ��ان مل يع ��د احلديث م ��رة �أخرى
على هذه املنا�صب".
واعت�ب�ر النائ ��ب يف الكتل ��ة املعار�ض ��ة
�أن مل ��ف ن ��واب رئي� ��س اجلمهوري ��ة من
الق�ضايا "امل�سكوت عنها ب�سبب ان�شغال
القوى ال�سيا�سية بالدرجات اخلا�صة".
ورج ��ح فدع ��م �أن يع ��اد تدوي ��ر الوجوه
القدمية ل�شغل لتلك املنا�صب ،يف �إ�شارة
�إىل املالك ��ي و�أ�سام ��ة النجيف ��ي و�إي ��اد
ع�ل�اوي ،وهم نواب رئي� ��س اجلمهورية
ال�ساب ��ق ،م�ضيفا �أن كتلته "�سرتف�ض �أي
حما�ص�صة يف هذه املنا�صب".

عبد الحميد عيدان (أبو ماجد)
واملتابع ��ة كانت معق ��دة و�صعب ��ة وا�ستمرت لعدة
�أيام تعر�ضت خاللها الأجهزة الأمنية �إىل مواجهة
م�سلح ��ة ملرت�ي�ن تكللت بالنجاح ه ��ذا اليوم بكمني
حمكم نفذ بحرفية عالية".
م ��ن جانبه و�ص ��ف قائ ��د �شرطة حمافظ ��ة النجف
عملية القب�ض بـ"ال�شجاع ��ة واملهمة" ،معتربا هذا
الإجناز "هدي ��ة لأهلنا يف الع ��راق عامة والنجف
خا�ص ��ة" ،داعي ��ا �إىل "مالحق ��ة كل ع�صاب ��ات
اجلرمية وفر� ��ض الأمن والقان ��ون وحتمل �أمانة
امل�س�ؤولية".
واك ��د �أن "�أم ��ن املحافظ ��ة املقد�س ��ة خ ��ط �أحمر ال
ميكن امل�سا�س به ب�أي �شكل من الأ�شكال".

الذي تويف بعد معاناة مع املر�ض
الذكر الطيب للفقيد الراحل
وال�صرب وال�سلوان لعائلته ومعارفه
فخري كرمي

رئي�س م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

اعالنات
 / E-mail: Gc.thiqar@yahoo.comامييل ق�سم العقود احلكومية

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

4

العدد ( )4499ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني (� )2أيلول 2019
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

املناق�صة :رقم ( )30خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1913 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (تبليط طريق العوجة وال نصار في الرفاعي) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019
واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ
املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية
(الزمان ،الصباح ،املدى) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم االربعاء املصادف  2019/9/11في املديرية العامة لتربية محافظة ذي قار فعلى الراغبني
من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1ومببلغ
ال يقل عن ( )117.373.000مائة وسبعة عشر مليون وثالثمائة وسبعة وثالثون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة
كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
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1
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حادلة ستيل
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تنكر ماء 		
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فارشة اسفلت
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ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
2
		
مهندس مدني
1
2
			
مساح
2
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )117.373.000مائة وسبعة عشر
مليون وثالثمائة وسبعة وثالثون الف دينار عراقي .
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع
املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات

املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االربعاء املصادف  2019/9/18إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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املناق�صة :رقم ( )45خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1920 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (صيانة طرق وتأهيل واكساء طرق ريفية في عموم احملافظة) ضمن خطة تنمية
االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها
وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في
اجلرائد الوطنية (الصباح ،املدى ،الزمان) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح
ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول
املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/12في املديرية العامة لتربية محافظة ذي قار فعلى الراغبني
من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال
يقل عن ( )842.063.000ثمامنائة واثنان واربعون مليون وثالثة وستون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
6
			
قالب تك
1
3
قالب سكس		
2
3
		
شفل
3
1
مدرجة 		
4
2
		
حادلة ضلفية
5
2
		
حادلة مطاط
6
1
		
حادلة ستيل
7
حادلة ستيل مزدوجة 1
8
1
		
معمل اسفلت
9
1
			
تنكر ماء
10
1
		
خباطة حقلية
11
1
		
فارشة لالسفلت
12
1
			
كرين
13
1
			
حفارة
14
1
		
سيارة حقلية
15
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
2
		
مهندس مدني
1
1
		
مهندس كهربائي
2
2
			
مساح
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )631.547.000ستمائة وواحد
وثالثون مليون وخمسمائة وسبعة واربعون ألف دينار عراقي .

هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم الثالثاء املصادف  2019/9/24إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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صيانة طرق وتأهيل واكساء طرق ريفية في
عموم احملافظة

مديرية طرق
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املناق�صة :رقم ( )39خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1926 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء مدرسة ابتدائية ( )12صف عدد ( )3مع انشاء جناح اضافي ( )3صف عدد ()3
مع انشاء قاعة متعددة االغراض في الكرمة) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة
 2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي
العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (املدى ،الزمان ،الصباح) وسيتم العمل عند فحص وتقييم
العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في
النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/12في املديرية العامة لتربية محافظة ذي قار فعلى الراغبني
من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن
( )823.662.000ثمامنائة وثالثة وعشرون مليون دينار وستمائة واثنان وستون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة
كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
3
			
شفل
1
3
			
قالب
2
2
		
حادلة ضلفية
3
2
		
حادلة مطاطية
4
1
		
حادلة مركزية
5
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
3
		
مهندس مدني
1
2
		
مهندس كهربائي
2
4
مساح 		
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )823.662.000ثمامنائة وثالثة
وعشرون مليون وستمائة واثنان وستون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع
املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.

رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االحد املصادف  2019/9/22إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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املناق�صة :رقم ( )48خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1910 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (تشييد وتأهيل شبكات كهرباء في الرفاعي – الفجر  -القلعة) ضمن خطة تنمية
االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها
وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في
اجلرائد الوطنية (املدى ،الزمان ،الصباح) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح
ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول
املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/12في املديرية العامة لتربية محافظة ذي قار فعلى الراغبني
من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن
( )706.101.000سبعمائة وستة مليون ومائة وواحد ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
1
سيارة بيكب		
1
1
			
تريلة
2
1
		
خباطة مركزية
3
1
		
هياب
4
1
			
رافعة انارة
5
1
		
حفارة اعمدة
6
1
		
ساحبة زراعية
7
1
			
شفل
8
1
			
كيا  2طن
9
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
3
		
مهندس مدني
1
3
		
مهندس كهربائي
2
3
		
مهندي ميكانيك
3
3
			
مساح
4
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )605.229.000ستمائة وخمسة
مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع

ت

�سعر الك�شف امل�صدق

مدة العمل

1

2.017.432.250

 200يوم

ا�سم امل�شروع

املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االثنني املصادف  2019/9/23إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019

الدائرة امل�ستفيدة
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املناق�صة :رقم ( )37خطة تنمية االقاليم 2019

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1924 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء مدرسة ابتدائية ( )9صف مع انشاء روضة اطفال وقاعة متعددة االغراض
وجناح اضافي ( )3صف في الدواية) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة
الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن)
عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (الصباح ،املدى ،الزمان) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية
املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية
الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/12في املديرية العامة لتربية محافظة ذي قار فعلى الراغبني
من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن
( )344.276.000ثالثمائة واربعة واربعون مليون ومائتان وستة وسبعون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
2
			
شفل
1
2
			
قالب
2
2
		
حادلة ضلفية
3
2
		
حادلة مطاطية
4
1
		
خباطة مركزية
5
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
2
		
مهندس مدني
1
2
		
مهندس كهربائي
2
3
مساح 		
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )344.276.000ثالثمائة واربعة
واربعون مليون ومائتان وستة وسبعون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع
املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.

رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االحد املصادف  2019/9/22إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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 200يوم

انشاء مدرسة ابتدائية ( )9صف مع انشاء روضة
اطفال وقاعة متعددة االغراض وجناح اضافي ()3
صف في الدواية

مديرية تربية
ذي قار

الدواية

 %1من قيمة الكشف
التخميني

انشائية ثامنة

 150.000ألف دينار

 / E-mail: Gc.thiqar@yahoo.comامييل ق�سم العقود احلكومية

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

املناق�صة :رقم ( )22خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1927 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (تشييد وتأهيل شبكات كهرباء في اجلبايش – الفهود – سيد دخيل – االصالح –
البطحاء  -اور) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة
التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة
العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (املدى ،الصباح ،الزمان) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة
للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة
من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم الثالثاء املصادف  2019/9/6في بناية (الشركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب) فعلى الراغبني
من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1ومببلغ
ال يقل عن ( )482.829.000اربعمائة واثنان وثمانون مليون وثمامنائة وتسعة وعشرون الف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح
وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
6
			
بيك اب
1
6
			
لوري هياب
2
3
			
رافعة انارة
3
1
شاحنة نقل		
4
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس كهرباء
1
1
		
مهندس ميكانيك
2
1
		
مهندس مدني
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )362.103.000ثالثمائة واثنان
وستون مليون ومائة وثالثة االف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع
املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.

رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم الثالثاء املصادف  2019/9/17إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد  -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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تشييد وتأهيل شبكات كهرباء في
اجلبايش – الفهود – سيد دخيل –
االصالح – البطحاء  -اور

الشركة العامة لتوزيع
كهرباء اجلنوب

اجلبايش – الفهود – سيد دخيل –
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املناق�صة :رقم ( )32خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1911 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (تشغيل مجمعات ماء مع مد شبكات في سوق الشيوخ – الفضلية -العكيكة
– الكرمة  -الطار) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من
وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة
العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (املدى ،الصباح ،الزمان) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة
للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة
من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم االربعاء املصادف  2019/9/11في املديرية العامة لتربية محافظة ذي قار فعلى الراغبني
من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن ()692.575.000
ستمائة واثنان وتسعون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
1
			
شفل
1
1
			
حفارة
2
2
			
قالب
3
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس مدني
1
1
		
مهندس كهرباء
2
1
		
مهندس ميكانيك
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )415.545.000اربعمائة وخمسة
عشر مليون وخمسمائة وخمسة واربعون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع
املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية

العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/19إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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املناق�صة :رقم ( )38خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1923 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء مدرسة ابتدائية ( )12صف عدد ( )2مع انشاء قاعة متعددة االغراض مع
انشاء جناح اضافي ( )3صف عدد ( )2في سوق الشيوخ) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم
( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة
لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (املدى ،الزمان ،الصباح) وسيتم العمل عند فحص
وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو
محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/12في املديرية العامة لتربية محافظة ذي قار فعلى الراغبني
من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن ()560.685.000
خمسمائة وستون مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
2
			
شفل
1
2
			
قالب
2
2
		
حادلة ضلفية
3
2
		
حادلة مطاطية
4
1
		
خباطة مركزية
5
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
3
		
مهندس مدني
1
2
		
مهندس كهرباء
2
3
مساح 		
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )560.685.000خمسمائة وستون
مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع
املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.

رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االحد املصادف  2019/9/22إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019

عادل عبد احل�سني عبداهلل الدخيلي
حمافظ ذي قار

ت

�سعر الك�شف امل�صدق

مدة العمل

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

الت�أمينات املطلوبة/
بالدينار

الت�صنيف على
الأقل

�سعر العطاء
بالدينار

1

1.868.950.000

 200يوم

انشاء مدرسة ابتدائية ( )12صف عدد ( )2مع انشاء
قاعة متعددة االغراض مع انشاء جناح اضافي ()3
صف عدد ( )2في سوق الشيوخ

مديرية تربية ذي قار

سوق الشيوخ

 %1من قيمة الكشف
التخميني

انشائية سابعة

 200.000ألف دينار

اعالنات
 / E-mail: Gc.thiqar@yahoo.comامييل ق�سم العقود احلكومية

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

8

العدد ( )4499ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني (� )2أيلول 2019
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

املناق�صة :رقم ( )26خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1918 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (جتهيز محولة قدرة  31.5ام .في اي .في مركز قضاء سوق الشيوخ) ضمن خطة
تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة
بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر
في اجلرائد الوطنية (املدى ،الزمان ،الصباح) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي
تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف
الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم الثالثاء املصادف  2019/9/6في بناية الشركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب /فرع شمال
الناصرية فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية
من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد
(وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء
العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال
يقل عن ( )272.000.000مائتان واثنان وسبعون مليون دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
1
شاحنة نقل		
1
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس كهرباء
1
1
		
مهندس ميكانيك
2
1
		
مهندس مدني
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )204.000.000مائتان واربعة
مليون دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع
املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.

خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم الثالثاء املصادف  2019/9/17إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019

عادل عبد احل�سني عبداهلل الدخيلي
حمافظ ذي قار

ت

�سعر الك�شف امل�صدق

مدة العمل

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

الت�أمينات املطلوبة/بالدينار

الت�صنيف على
الأقل

�سعر العطاء
بالدينار

1

680.000.000

 180يوم

جتهيز محولة قدرة  31.5ام .في اي .في مركز
قضاء سوق الشيوخ

الشركة العامة
لتوزيع كهرباء اجلنوب

سوق الشيوخ

 %1من قيمة الكشف
التخميني

انشائية
عاشرة

 100.000ألف
دينار

 / E-mail: Gc.thiqar@yahoo.comامييل ق�سم العقود احلكومية

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

املناق�صة :رقم ( )46خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1921 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (جتهيز مواد للشبكة الكهربائية مع جتهيز محوالت ملديرية توزيع كهرباء شمال
الناصرية) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة
التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة
العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (الزمان ،الصباح ،املدى) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة
للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة
من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/12في بناية الشركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب /فرع شمال
الناصرية فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية
من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد
(وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء
العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن ()776.540.000
سبعمائة وستة وسبعون مليون وخمسمائة واربعون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
1
سيارة بيكب		
1
1
			
تريلة
2
1
		
خباطة مركزية
3
1
		
هياب
4
1
			
رافعة انارة
5
1
		
حفارة اعمدة
6
1
		
ساحبة زراعية
7
1
			
شفل
8
1
			
كيا  2طن
9
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس مدني
1
1
		
مهندس كهرباء
2
1
		
مهندس ميكانيك
3
1
مالحظ فني		
4
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )657.891.000ستمائة وسبعة
وخمسون مليون وثمامنائة وواحد وتسعون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع

ت
1

�سعر الك�شف امل�صدق مدة العمل
1.192.970.500

 300يوم

املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االثنني املصادف  2019/9/23إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019

عادل عبد احل�سني عبداهلل الدخيلي
حمافظ ذي قار

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

جتهيز مواد للشبكة الكهربائية مع جتهيز
محوالت ملديرية توزيع كهرباء شمال الناصرية

الشركة العامة لتوزيع كهرباء
اجلنوب – فرع شمال الناصرية

عموم مناطق
مسؤولية املديرية

الت�أمينات املطلوبة/
بالدينار
 %1من قيمة الكشف
التخميني

الت�صنيف على
الأقل
انشائية
سادسة

�سعر العطاء
بالدينار
 250.000ألف دينار

العدد ( )4499ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني ( )2ايلول 2019
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رياضة

 8مغتربين يدعمون المنتخب الأولمبي في مع�سكر المنامة

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

 ك��ات��ان��ي��ت�����ش ي��غ��ل��ق ت���دري���ب���ات �أ�����س����ود ال���راف���دي���ن �أم������ام الإع���ل���ام ال��ب��ح��ري��ن��ي
بغداد  /حيدر مدلول
م ��ن امل�ؤم ��ل �أن يغ ��ادر وفد املنتخ ��ب االوملبي
لك ��رة الق ��دم اىل العا�صمة البحريني ��ة املنامة
غ ��د ًا الثالث ��اء لإقام ��ة مع�سك ��ر تدريب ��ي هناك
ي�ستم ��ر لغاي ��ة ي ��وم احل ��ادي ع�ش ��ر م ��ن �شهر
�أيلول اجلاري يف �إطار حت�ضرياته للم�شاركة
اىل جانب خم�س ��ة ع�شرة منتخب ًا يف الن�سخة
املقبل ��ة من بطول ��ة ك�أ�س �أ�سيا حت ��ت  23عام ًا
الت ��ي ت�ضيفه ��ا العا�صمة التايالندي ��ة بانكوك
خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن الثام ��ن ولغاي ��ة ال�ساد� ��س
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر كان ��ون الث ��اين املقبل
وامل�ؤهلة اىل م�سابقة كرة القدم لدورة االلعاب
االوملبية ال�صيفية . 2020
وذك ��ر م�صدر يف احتاد كرة القدم يف ت�صريح
للمدى � :إن وفد منتخبن ��ا االوملبي لكرة القدم
�سيرت�أ�س ��ه يحيى زغري وي�ض ��م اىل جانبه كال
م ��ن غالب عبا� ��س نائب ًا لرئي� ��س الوفد ومهدي
كرمي مدير ًا �إداري ًا واملالك التدريبي للمنتخب
امل�ؤل ��ف م ��ن عب ��د الغن ��ي �شه ��د وحي ��در جنم
وعبا� ��س عبي ��د مدرب�ي�ن م�ساعدي ��ن ود .عب ��د
الك ��رمي ناع ��م مدربا حلرا�س املرم ��ى و�سردار
حمم ��د مدرب� � ًا للياق ��ة البدني ��ة و�صال ��ح طرار
وفار� ��س عب ��د الل ��ه معاجل�ي�ن و�صب ��اح جميد
�إداري� � ًا وطال ��ب من�ش ��د م�س� ��ؤو ًال للتجهي ��زات
وح�س�ي�ن قا�س ��م من�سق� � ًا �إعالمي ًا وعل ��ي عبود
حميد حمل ًال فني ًا �إ�ضافة اىل  25العب ًا وهم كال
من عل ��ي كاظم وح�سام مهدي و�أريان �إبراهيم
وجن ��م �شوان ومنتظ ��ر �ستار وعب ��د العبا�س
�إي ��اد وعبا�س يا�س�ي�ن وحمود م�شع ��ان وعالء
رع ��د وح�سن رائ ��د ومهند جعاز ول� ��ؤي ماجد
و�أمري ف�ؤاد وحممد مزهر وعلي قا�سم و�إيهاب
جرير وح�سني جب ��ار واحل�سن �سعد و�صعيب
رع ��د وحممد قا�سم ومراد حممد و�أحمد ح�سن
وعبا�س بديع و�أحمد نعيم ومروان البازي .
و�أ�ض ��اف �إن املنتخ ��ب االوملب ��ي لك ��رة الق ��دم
�سيلعب مبارات�ي�ن وديتني دوليتني مع �شقيقه
البحرين ��ي يوم اجلمعة املقب ��ل ويوم التا�سع
م ��ن �شهر ايلول اجل ��اري ح�سب االتفاق الذي
مت ب�ي�ن احت ��اد كرة الق ��دم مع �شقيق ��ه االحتاد
البحرين ��ي م�ش�ي�ر ًا اىل امل ��درب عب ��د الغن ��ي
�شه ��د �أخت ��ار ثمانية العبني مغرتب�ي�ن يف هذا
املع�سك ��ر التدريب ��ي الذي يقام يف �أي ��ام الفيفا
دي لل�شه ��ر اجلاري م ��ن قبل االحت ��اد الدويل
لك ��رة القدم الت ��ي ت�سمح على �ضوئه ��ا الأندية
لالعبيه ��ا بااللتح ��اق ب�صف ��وف منتخباته ��م
ويعت�ب�ر الأول لكتيب ��ة عب ��د الغن ��ي �شه ��د يف
الع ��ام احل ��ايل بع ��د الت�أه ��ل اىل النهائي ��ات
الآ�سيوي ��ة �أثر ت�ص ��دره منتخب ��ات املجموعة
الثالث ��ة ملنطقة غ ��رب الق ��ارة بر�صيد  7نقاط
الت ��ي جرت خالل �شهر �آذار املا�ضي بالعا�صمة
الإيراني ��ة طه ��ران مب�شاركة منتخب ��ات اليمن
وتركمان�ستان و�إيران .
وتاب ��ع �إن املدي ��ر الإداري للمنتخ ��ب االوملبي
لك ��رة الق ��دم مه ��دي ك ��رمي �سيح�ض ��ر مرا�س ��م
�سحب قرعة بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عام ًا

التي �ستجري بالعا�صم ��ة التايالندية بانكوك
ب�أ�ش ��راف االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم يوم
ال�ساد� ��س والع�شرين من �شه ��ر �أيلول اجلاري
حيث مت و�ضع منتخبنا االوملبي يف امل�ستوى
الث ��اين اىل جانب الياب ��ان وكوريا اجلنوبية
وكوري ��ا ال�شمالي ��ة اعتم ��اد ًا عل ��ى حلوله يف
املرك ��ز اخلام� ��س يف الن�سخ ��ة الأخ�ي�رة م ��ن
البطول ��ة الت ��ي �أقيم ��ت يف جمهوري ��ة ال�صني
ال�شعبي ��ة بداي ��ة ع ��ام � 2018أث ��ر خ�سارته يف
دور ربع النهائي �أمام نظريه الفيتنامي بفارق
ركالت الرتجي ��ح ( )5-3بع ��د انته ��اء الوقتني
الإ�ض ��ايف والأ�صل ��ي بنتيج ��ة ( )3-3فيم ��ا
�ض ��م امل�ست ��وى الأول منتخب ��ات �أوزبك�ستان
وفيتن ��ام وقط ��ر وتايالن ��د وحل ��ت منتخب ��ات
�أ�سرتالي ��ا وال�سعودي ��ة وال�ص�ي�ن والأردن يف
امل�ست ��وى الثال ��ث وو�ضعت منتخب ��ات �إيران
و�سوري ��ا والبحرين والإم ��ارات يف امل�ستوى
الرابع والأخري .
و�أو�ض ��ح �إن االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة القدم
�سيقوم خ�ل�ال �سحب القرعة بو�ضع منتخبات
�أوزبك�ست ��ان وفيتن ��ام وقط ��ر وتايالن ��د عل ��ى

رئا�س ��ة املجموع ��ات الأرب ��ع و�سيت ��م توزي ��ع
املنتخبات االثني ع�شرة الباقية بحيث ت�صبح
كل جمموع ��ة م�ؤلفة من �أرب ��ع منتخبات حيث
�ستج ��ري مناف�سات ال ��دور الأول من البطولة
بطريق ��ة ال ��دوري املج ��ز�أ من مرحل ��ة واحدة
يت�أه ��ل �أول وثاين كل جمموع ��ة اىل دور ربع
النهائ ��ي حيث �سيلع ��ب �أول املجموعة الأوىل
مع ث ��اين املجموعة الثانية وث ��اين املجموعة
الأوىل م ��ع �أول املجموع ��ة الثاني ��ة حي ��ث
�سيت�أه ��ل الفائ ��زان اىل دور ن�ص ��ف النهائ ��ي
ويلعب ��ان معا لتحديد هوي ��ة الفريق الأول يف
املب ��اراة النهائي ��ة وكذلك هوي ��ة الفريق الأول
يف مب ��اراة حتدي ��د املركزين الثال ��ث والرابع
فيم ��ا �سيلتقي �أول املجموع ��ة الثالثة مع ثاين
املجموع ��ة الرابعة وث ��اين املجموع ��ة الثالثة
م ��ع �أول املجموع ��ة الرابعة وينتق ��ل الفريقان
املنت�ص ��ران اىل ال ��دور ذات ��ه ويتقاب�ل�ان مع� � ًا
للك�شف ع ��ن هوية الفريق الث ��اين يف املباراة
النهائي ��ة وكذل ��ك الفري ��ق الث ��اين يف مباراة
حتدي ��د املركزي ��ن الثال ��ث والراب ��ع حي ��ث
�ستت�أهل املنتخبات الثالث ��ة الأوىل اىل جانب

الياب ��ان اىل م�سابقة كرة القدم بدورة الألعاب
االوملبي ��ة ال�صيفية التي حتت�ضنه ��ا العا�صمة
طوكيو خالل املدة م ��ن التا�سع من �شهر متوز
ولغاية الرابع من �شهر �آب . 2020
ومن جهة �أخ ��رى �أن�ضم �صانع �ألعاب املنتخب
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم هم ��ام ط ��ارق املحرتف
يف �صف ��وف فري ��ق الإ�سماعيل ��ي امل�صري اىل
املع�سك ��ر التدريب ��ي الداخل ��ي الق�ص�ي�ر الذي
�أختت ��م م�س ��اء �أم� ��س الأح ��د على ملع ��ب نادي
الك ��رخ الريا�ضي الرتبوي يف العا�صمة بغداد
يف �إط ��ار اال�ستعدادات النهائي ��ة قبل مواجهة
املنتخ ��ب البحرين ��ي لك ��رة الق ��دم يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة والن�صف م�ساء يوم اخلمي�س املقبل
على ملعب البحرين الوطني بالعا�صمة املنامة
يف افتتاح مناف�س ��ات الدور الثاين للت�صفيات
املزدوجة امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل 2022
بقط ��ر ونهائي ��ات ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2023بال�صني
حل�ساب املجموعة الثالثة التي ت�ضم منتخبات
هونغ كونغ و�إيران وكمبوديا .
و�سيغ ��ادر وف ��د منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم برئا�س ��ة النائ ��ب الثاين عل ��ي جبار يف
ال�ساعةاحلادية ع�شرة من �صباح اليوم االثنني
مطار بغداد الدويل اىل مدينة دبي االماراتية
التي �سيتوقف فيها ملدة �ساعة قبل �شد الرحال
اىل مطار البحرين ال ��دويل بالعا�صمة املنامة
الت ��ي يتوقع �أن ت�شه ��د ال�ساع ��ة الثامنة م�سا ًء
�أج ��راء �أول وح ��دة تدريبي ��ة هن ��اك بتواج ��د
جمي ��ع الالعب�ي�ن املحليني واملحرتف�ي�ن الذين
�أختاره ��م ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت�ش
م ��درب منتخبن ��ا الوطني لكرة الق ��دم والبالغ
عدده ��م  26حيث �ستكون مغلق ��ة �أمام الإعالم
واجلماه�ي�ر بن ��ا ًء على رغبة امل�ل�اك التدريبي
ال ��ذي ي�سع ��ى اىل تطبي ��ق جمي ��ع مف ��ردات
الربنام ��ج الفني الت ��ي يتوج ��ب تطبيقها على
الالعب�ي�ن يف تل ��ك الوح ��دة التدريبي ��ة الت ��ي

�ستكون الأوىل الت ��ي �سيلتئم فيه اجلميع بعد
مب ��اراة تون�س الودي ��ة يوم ال�ساب ��ع من �شهر
حزيران املا�ضي .
و�سيكون الالعب ��ون املحرتفون يف الدوريات
اخلارجي ��ة م ��ن �أب ��رز الأوراق الرابح ��ة التي
يع ��ول عليه ��ا كاتانيت�ش يف مب ��اراة البحرين
الت ��ي �ستكون م ��ن العيار الثقيل ل ��رد االعتبار
بعد اخل�سارة التي مني بها منتخبنا يف نهائي
غرب �آ�سيا التا�سعة لكرة القدم وفقد على �أثرها
اللقب ل�صالح مناف�س ��ه حيث �إن خطف نقاطها
الثالث ��ة �ستك ��ون يف غاي ��ة الأهمي ��ة ل�صال ��ح
�أ�سود الرافدي ��ن وترفع من �أ�سهم حظوظه يف
املناف�س ��ة بق ��وة على خطف بطاق ��ة الت�أهل عن
املجموع ��ة الثالث ��ة اىل الدور الثال ��ث احلا�سم
للمونديال اىل جانب التواجد ب�صورة مبكرة
يف الن�سخ ��ة الثامن ��ة ع�شرة م ��ن بطولة ك�أ�س
الأمم الآ�سيوي ��ة لكرة القدم يف ظل اللعب بعد
ف�ت�رة طويلة على ملعب ج ��ذع النخلة باملدينة
الريا�ضية يف حمافظ ��ة الب�صرة الذي �سيكون
عام�ل� ًا م�ساعد ًا م ��ن خالل ح�ض ��ور اجلماهري
الكثي ��ف يف حتقي ��ق االنت�ص ��ارات باملباريات
الأربعة الت ��ي تقام عليه �ضمن جولتي الذهاب
واالياب .
اجلدير بالذكر �أن �سريت�شكو كاتانيت�ش �أختار
 26العب� � ًا ملباراة البحرين وه ��م ك ًال من جالل
ح�س ��ن وحممد حمي ��د وحممد �صال ��ح و�أحمد
�أبراهي ��م و�سع ��د ناط ��ق وميث ��م جب ��ار وعالء
علي مهاوي و�ضرغام �إ�سماعيل وريبني �سوقا
وم�صطف ��ى حمم ��د ج�ب�ر وجنم �ش ��وان وعلي
عدنان و�أجمد عطوان وح�سني علي و�إبراهيم
باي� ��ش ومه ��دي كام ��ل و�أحمد يا�س�ي�ن وب�شار
ر�س ��ن وج�سنت م�ي�رام و�أ�سامة ر�شي ��د و�أحمد
يا�سني ومهند علي كاظم و�أمين ح�سني ومهند
عب ��د الرحي ��م وع�ل�اء عبا� ��س و�صف ��اء ه ��ادي
وهمام طارق .

و�صايا بعد ح�صد اللقب
جنح منتخبنا ال�شبابي يف خطف لقب بطولة احتاد غرب �آ�سيا الأوىل ملنتخبات
ال�شب ��اب حني ابت�سمت ل ��ه �ضربات احلظ الرتجيحية يف ح�س ��م لقاءه النهائي
�أم ��ام �شقيقه الإمارات ��ي بعد �أن انتهى الوقت الأ�صلي بالتع ��ادل ال�سلبي وباداء
للمنتخبني اليرتقي مل�ستوى ختام بطولة.
فرحة الالعبني والكادر التدريبي التي ظهرت عقب نهاية املباراة والتي و�صلت
حل ��دود اله�سرتيا رمبا تكون حق� � ًا م�شروع ًا و�إجن ��از ًا �سيح�سب لهم ومينحهم
داف ��ع معنوي لالنط�ل�اق نحو خو�ض الت�صفي ��ات التمهيدية امل�ؤهل ��ة لنهائيات
ك�أ� ��س �آ�سيا لل�شب ��اب وخا�صة �إن ملعب كرب�ل�اء �سيكون م�سرح� � ًا و�شاهد ًا على
جاهزيتهم خلطف بطاقة الت�أهيل.
البطول ��ة كانت حمطة يف غاي ��ة الأهمية بعيد ًا عن �إجن ��از احل�صول على اللقب
ح�ي�ن ك�شفت الكثري من املعطيات يف وقت منا�سب ميكن ي�شكل م�ساحة لدرا�سة
كل التفا�صي ��ل الت ��ي رافق ��ت امل�شاركة بدء ًا م ��ن امل�ستوى الفني الع ��ام ومرور ًا
بتقيي ��م الكادر التدريبي وانتها ًء بال�سلوك االن�ضباطي الذي ظهر عليه املنتخب
.
منتخبن ��ا ال�شبابي ح�صد اللقب بعد �أن خا�ض �أربع مباريات مع ثالث منتخبات
وه ��ي الإم ��ارات والبحري ��ن والأردن خ�س ��ر يف �أوىل مباريات ��ه م ��ع الأبي� ��ض
االمارات ��ي ب�أربع ��ة �أه ��داف لهدف�ي�ن وف ��از ب�صعوبة عل ��ى املنتخ ��ب البحريني
بهدف�ي�ن مقابل ه ��دف قبل �أن يتع ��ادل �إيجابي� � ًا بهدف مع املنتخ ��ب االردين يف
مب ��اراة كادت �أن تذهب نتيجتها للن�شامى الأف�ض ��ل �سيطرة وانت�شار ًا وو�صو ًال
ملرمان ��ا ليح�سمه ��ا منتخبن ��ا بركات اجل ��زاء ويخو�ض املب ��اراة النهائي ��ة �أمام
االم ��ارات ويح�سمها �أي�ض ًا من نقطة اجل ��زاء بعد �أن عجز عن ت�سجيل �أي هدف
�أو ت�شكي ��ل �ضغ ��ط هجومي ميك ��ن �أن ي�شفع له �سيطرت ��ه و�أحقيته يف التتويج
لتك ��ون ح�صيلت ��ه النهائية البطولة هو ت�سجيله  5اه ��داف بينما تلقت �شباكه 6
�أهداف وهو م�ؤ�شر يدل �أن هناك عقم ًا هجومي ًا و�ضعف ًا كبري ًا بالدفاع .
�أم ��ا االداء الفني العام فه ��و الآخر كان متذبذب ًا  -مل يعرف له ا�ستقرار  -ورتيباً
يف �أوق ��ات معين ��ة حلدود امللل ك�ث�رت به التمريرات اخلاطئ ��ة و�أخطاء حرا�س
املرم ��ى واخلط الدفاع ��ي وعادت اخلطط التكتيكية باالعتم ��اد على التمريرات
الطويل ��ة بعد �أن ت�أملنا يف مغادرة هذا الأ�سلوب باللجوء نحو التمرير ال�سريع
واالنت�شار ال�صحيح واخرتاق اخلط ��وط الدفاعية ب�أي�سر الطرق بينما تال�شت
كل احللول �أمام الكادر التدريبي يف معاجلة الأخطاء �أو �إحداث تغيري جوهري
وخا�صة بني ال�شوطني وخا�صة يف �أوقات كان املنتخب يقع بني �ضغط اخل�صوم
وبني ت�شتيت وتوهان الالعبني وافتقادهم لروح الأداء اجلماعي.
الأمر الأك�ث�ر �أهمية يكمن يف االنفالت الغريب واملبالغ به لالن�ضباط ال�سلوكي
لل ��كادر التدريب ��ي والإداري منذ �أول مباراة وت�سب ��ب يف �إبعاد الكابنت قحطان
جثري لثالث مباري ��ات وا�ستمرت تلك الت�صرفات للكادر امل�ساعد وبغ�ض النظر
ع ��ن الأ�سب ��اب �أو ال�شع ��ور بالظل ��م التحكيم ��ي متنا�س�ي�ن في ��ه م�س�ؤوليتهم يف
تر�سي ��خ مب ��ادىء ال�ضبط وااللتزام وخا�ص ��ة وهم يقودون كتيب ��ة من ال�شباب
تتطلب �أن يفر�ضوا قواعد �سلوكية عليهم تبعدهم عن �أي انفعاالت داخل امللعب
�أو متنحه ��م الذريعة يف اخلروج عن الروح الريا�ضي ��ة لتغطية �سوء االداء يف
امليدان� .ص ��ور نقلتها القنوات الف�ضائية �شوهت فرح ��ة الفوز و�أكدت �أن هناك
ق�صور ًا كبري ًا يف مفهوم القيادة للفئات العمرية وطبيعتها .
�إن �أم ��ام احتاد الك ��رة مهمة البحث والدرا�سة بكل تفا�صي ��ل امل�شاركة بعيد ًا عن
�أ�ض ��واء ك�أ�س البطولة التي رمبا �ست�سرت الكثري م ��ن ال�سلبيات والوقوف على
حقيق ��ة االداء وقدرة الفريق يف تخطي الت�صفي ��ات التمهيدية �أو الذهاب بعيد ًا
عال دون �أن نرتقي بالفكر اخلططي والأ�سلوب
ومقارعة منتخبات على م�ستوى ٍ
احلدي ��ث واختيار نوعية الالعبني وقبل كل ذلك ف�إنن ��ا نريد جليل امل�ستقبل من
ل ��ه القدرة على �أن ينمي فيه االن�ضب ��اط وح�سن الت�صرف وال�سيطرة االنفعالية
قبل كل �شيء!..
الأمر الأكثر �أهمية يكمن في االنفالت
الغريب والمبالغ به لالن�ضباط
ال�سلوكي للكادر التدريبي والإداري
منذ �أول مباراة وت�سبب في �إبعاد
الكابتن قحطان جثير لثالث مباريات
وا�ستمرت تلك الت�صرفات للكادر
الم�ساعد

عبد احلفيظ �أربي�ش يقتحم دوري الكرة املمتاز
بغداد  /املدى
�أ�صبح الليبي عبد احلفيظ �أربي�ش
مدرب فريق زاخو لكرة القدم �أول
م ��درب عرب ��ي يتوىل تدري ��ب �أحد
الف ��رق امل�شارك ��ة يف دوري الكرة
املمت ��از باملو�س ��م اجلدي ��د املق ��رر
انطالقه يوم الثامن ع�شر من �شهر
�أيلول اجلاري .
و�سمت �إدارة نادي زاخو الريا�ضي
عبد احلفيظ �أربي�ش مدرب ًا لفريقها
الكروي ب ��د ًال من امل ��درب ال�سابق
زاخو �أحم ��د كاظم الذي لعب دور ًا
كب�ي�ر ًا يف احت�ل�ال زاخ ��و و�صافة
دوري الدرج ��ة االوىل لكرة القدم
باملو�س ��م املا�ض ��ي و�ضم ��ن فر�صة
الع ��ودة م ��ن جدي ��د يف املو�س ��م
الكروي اجلدي ��د بدوري الأ�ضواء
اىل جان ��ب فري ��ق القا�س ��م حام ��ل
اللق ��ب ويعت�ب�ر �أربي�ش م ��ن �أبرز
امل�ل�اكات التدريبي ��ة الليبية حيث
�سبق له و�أن توىل تدريب املنتخب
الليبي الأول لكرة القدم اىل جانب

تدريب ��ه ف ��رق الن�ص ��ر واملدين ��ة
وال�صقور وال�سويحلي اىل جانب
خو�ضه جتربة احرتافية مع فريق
احتاد ال�شاوية اجلزائري .
وتعول �إدارة نادي زاخو الريا�ضي
عل ��ى امل ��درب �أربي� ��ش يف حتقيق
نتائج جيدة خالل مناف�سات دوري
الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م -2019
 2020وال�سيما يف ظل التعاقدات
اجلي ��دة التي قامت به ��ا من ناحية
تدعيم ال�صف ��وف بالعبني حمليني

وحمرتفني خ�ل�ال فرتة االنتقاالت
ال�صيفي ��ة احلالية حي ��ث �سي�ستهل
زاخ ��و م�ش ��واره �ضم ��ن اجلول ��ة
الأوىل من مرحلة الذهاب بحلوله
�ضيف� � ًا ثقي�ل ً�ا عل ��ى م�ضيف ��ه فريق
امليناء على ملعب الفيحاء باملدينة
الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة
ي ��وم الثامن ع�شر من �شه ��ر �أيلول
اجلاري .
وحافظ ��ت ف ��رق ال ��زوراء والقوة
اجلوي ��ة والك ��رخ و�أمان ��ة بغ ��داد

والكيهرب ��اء ونفط مي�س ��ان ونفط
الو�س ��ط و�أربي ��ل وال�سم ��اوة
والقا�س ��م عل ��ى مدربيه ��ا ( حكي ��م
�شاك ��ر و�أي ��وب �أودي�ش ��و وعب ��د
الك ��رمي �سلم ��ان وعبا� ��س عطي ��ة
و�أحم ��د دح ��ام ورا�ض ��ي �شني�ش ��ل
و�أك ��رم �أحمد �سلمان و�سمري كاظم
)للمو�سم الث ��اين على التوايل �إثر
النتائ ��ج املتميزة التي حققوها يف
دوري الك ��رة املمت ��از �أو م�سابق ��ة
الك�أ� ��س للمو�س ��م 2019-2018

فيما تعاق ��دت �إدارة نادي ال�شرطة
الريا�ض ��ي م ��ع ال�صرب ��ي �إليتي�ش
و�إدارة ن ��ادي امليناء الريا�ضي مع
الروم ��اين تيتا وا�ستعان ��ت �إدارة
ن ��ادي النف ��ط الريا�ض ��ي بيحي ��ى
علوان و�إدارة نادي احلدود مبظفر
جب ��ار و�إدارة ن ��ادي ال�صناع ��ات
الكهربائي ��ة الريا�ضي بعادل نعمة
و�إدارة ن ��ادي الطلب ��ة الريا�ض ��ي
بثائر ج�سام و�إدارة نفط اجلنوب
الريا�ض ��ي بعم ��ار ح�س�ي�ن و�إدارة
نادي الديوانية الريا�ضي ب�صادق
�سع ��دون و�إدارة ن ��ادي النج ��ف
الريا�ضي بح�سن �أحمد .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن املونتيغ ��ري
نيبوت�ش ��ا يوبوفيت� ��ش �ساه ��م يف
�إح ��راز فريق ال�شرط ��ة درع دوري
الك ��رة املمتاز باملو�سم املا�ضي قبل
جولتني من انتهاء امل�سابقة لينهي
مرحل ��ة جف ��اف عا�شه ��ا القيث ��ارة
اخل�ض ��راء م ��ع الألق ��اب املحلي ��ة
والعربية ا�ستمرت خم�سة موا�سم
متتالية .

�سوزا ي�ستبعد عي�سى مو�سى من قائمة  23العب ًا!
بغداد  /املدى
�أختار الربتغايل هيليو �سوزا مدرب

منتخ ��ب البحري ��ن لك ��رة القدم 23

العب ًا لقائمته النهائية باللقاء الأول
الذي �سيج ��ري مع منتخب الوطني
العراق ��ي يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة
والن�ص ��ف م�س ��اء ي ��وم اخلمي� ��س
املقبل على ملعب البحرين الوطني

يف العا�صم ��ة املنامة يف الت�صفيات
الآ�سيوي ��ة املزدوجة لنهائيات ك�أ�س
الع ��امل  2022ونهائيات ك�أ�س �آ�سيا
 . 2023وذك ��ر االحت ��اد البحرين ��ي
لكرة الق ��دم على موقع ��ه الر�سمي :
�إنه مت ا�ستبعاد �ستة العبني (عي�سى
مو�س ��ى وحمم ��د مره ��ون وولي ��د
ال�شروق ��ي وه ��زاع عل ��ي وحمم ��د
الرميح ��ي و�سيد ها�شم عي�سى ) من

القائمة النهائية للمنتخب البحريني
لكرة القدم التي �أ�صبحت تتكون من
�سيد حمم ��د جعفر وحمد الدو�سري
و�سي ��د �شربعل ��وي ملرك ��ز حرا�س ��ة
املرم ��ى و�أحم ��د ب ��و غم ��ار وولي ��د
اخليام و�أحمد عبد الله و�سيد ر�ضا
عي�س ��ى و�سي ��د باق ��ر مه ��دي وعب ��د
الل ��ه ه ��زاع وحمم ��د ع ��ادل و�أحمد
نبي ��ل خلط الدف ��اع وجا�سم ال�شيخ

وحمم ��د عب ��د الوه ��اب وحمم ��د
احل ��ردان وعلي م ��دن و�سيد �ضياء
�سعي ��د وعلي حرم وكمي ��ل الأ�سود
وعي�س ��ى جه ��اد اخل ��ط الو�س ��ط
و�أ�سماعي ��ل عبد اللطي ��ف و�سامي
احل�سين ��ي وعبد الله يو�سف وعبد
الوه ��اب املال ��ود خل ��ط الهج ��وم.
و�أ�ض ��اف �أن الربتغ ��ايل هيلي ��و
�سوزا م ��درب املنتخ ��ب البحريني

لكرة القدم نقل التدريبات اعتبار ًا
من م�س ��اء �أم�س الأح ��د اىل ملعب
البحري ��ن الوطن ��ي بالعا�صم ��ة
املنامة �ضمن مع�سكره املغلق الذي
اخت ��ار من فندق داون ت ��اون روتا
مق ��ر ًا القامته حتى ي ��وم اخلمي�س
املقب ��ل موعد املب ��اراة الأوىل التي
�سيخو�ضه ��ا �أمام �شقيق ��ه املنتخب
الوطني العراقي .
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املناق�صة :رقم ( )28خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1931 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء طريق الهصاصرة في قضاء سيد دخيل) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام
 2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ
املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية
(املدى  ،العدالة ،الزوراء) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم االربعاء املصادف  2019/9/11في بناية (مديرية طرق وجسور ذي قار) فعلى الراغبني من
الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن ()182.116.000
مائة واثنان وثمانون مليون ومائة وستة عشر ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
اآلليات واملعدات
ت
4
			
قالب تك
1
2
قالب سكس		
2
2
		
شفل
3
1
حادلة ضلفية
4
1
		
حادلة مطاط
5
1
		
حادلة ستيل
6
1
		
معمل اسفلت
7
2
			
تنكر ماء
8
1
		
خباطة حقلية
9
1
		
فارشة اسفلت
10
1
			
كرين
11
1
			
حفارة
12
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس مدني
1
1
			
مساح
2
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )156.100.000مائة وستة
وخمسون مليون ومائة ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع

املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االربعاء املصادف  2019/9/18إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام ( . )2020 - 2019عادل عبد احل�سني عبداهلل الدخيلي
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املناق�صة :رقم ( )29خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1922 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (تنشيط طرق ريفية وتأهيل قنطرة العتيبية في الفضلية) ضمن خطة تنمية
االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها
وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في
اجلرائد الوطنية ( املدى ،الزمان ،الصباح) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح
ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول
املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم االربعاء املصادف  2019/9/11في بناية (مديرية طرق وجسور ذي قار) فعلى الراغبني من
الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال
يقل عن ( )167.366.000مائة وسبعة وستون مليون وثالثمائة وستة وستون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة
كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
5
قالب تك 		
1
3
قالب سكس		
2
3
		
شفل
3
1
			
مدرجة
4
2
		
حادلة ضلفية
5
2
		
حادلة مطاط
6
1
		
حادلة ستيل
7
حادلة ستيل مزدوجة 1
8
1
		
معمل اسفلت
9
2
			
تنكر ماء
10
1
		
خباطة حقلية
11
1
		
فارشة اسفلت
12
1
			
كرين
13
1
			
حفارة
14
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
2
		
مهندس مدني
1
1
		
مهندس ميكانيك
2
2
			
مساح
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )143.457.000مائة وثالثة واربعون
مليون واربعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات

ت
1

�سعر الك�شف امل�صدق مدة العمل
487.190.000

 150يوم

اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع
املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االربعاء املصادف  2019/9/18إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام ( . )2020 - 2019عادل عبد احل�سني عبداهلل الدخيلي
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املناق�صة :رقم ( )33خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1916 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (تأهيل مجمعات ماء مع مد شبكات في الناصرية – البطحاء  -اور) ضمن خطة
تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة
بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر
في اجلرائد الوطنية (الزوراء  ،املدى ،العدالة) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي
تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف
الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم االربعاء املصادف  2019/9/11في بناية مديرية ماء ذي قار فعلى الراغبني من الشركات
واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسم
العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد
على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء
املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن
( )491.040.000اربعمائة وواحد وتسعون مليون واربعون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
1
		
شفل
1
1
			
حفارة
2
2
		
قالب
3
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس مدني
1
1
		
مهندس كهرباء
2
1
		
مهندس ميكانيك
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )368.280.000ثالثمائة وثمانية
وستون مليون ومائتان وثمانون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع
املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية

العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/19إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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املناق�صة :رقم ( )41خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1917 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء مدرسة ابتدائية ( )9صف مع انشاء قاعة متعددة االغراض مع
انشاء جناح اضافي ( )3صف عدد ( )5مع انشاء جناح اضافي ( )6صف عدد ( )2في النصر) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً
لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة
العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية
(املدى  ،الزوراء ،العدالة) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي
العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول
املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن
اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات
على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/12في املديرية العامة لتربية محافظة
ذي قار فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية
من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء
الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية
عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن
( )443.699.000اربعمائة وثالثة واربعون مليون وستمائة وتسعة وتسعون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح
وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
2
		
شفل
1
2
			
قالب
2
2
حادلة ضلفية
3
2
		
حادلة مطاطية
4
1
		
خباطة مركزية
5
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
2
		
مهندس مدني
1
2
		
مهندس كهرباء
2
3
			
مساح
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية ()2013 – 2012
(كشف احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )443.699.000اربعمائة
وثالثة واربعون مليون وستمائة وتسعة وتسعون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء،
الشركات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب
العمل) ،غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار
مينع املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استنادا ً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع
املطالبات املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها
ضد مقدم العطاء.

ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة
اخلارجية العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب
في اجلدول أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او
سفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة
ذي قار /قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز
(الشركة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ
بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا ً إلى ما بعد
انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير
التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة
الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار
املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل
بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من
تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا ً من يوم االثنني املصادف  2019/9/23إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم
العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على
ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا ً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من
احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول
بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان
محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي
يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف
والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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تحديات تواجه العلماء والمفكرين العرب في تحقيق التغيير

د.قا�سم ح�سني �صالح

انعق ��د يف جامع ��ة الأزه ��ر بالقاهرة
امل�ؤمت ��ر العلمي الدويل الأول للهي�أة
العلي ��ا للعلم ��اء واملفكري ��ن الع ��رب
للم ��دة م ��ن (� 19-18آب )2019
ح�ضره علماء ومفكرون و�إعالميون
م ��ن بل ��دان عربي ��ة عدة.وق ��د عه ��د
�إلينا بالق ��اء كلمة الأفتت ��اح ا�ستهلت
بالتوكي ��د ب� ��أن ه ��ذا امل�ؤمت ��ر ينطلق
م ��ن حقيقت�ي�ن ،الأوىل� :إن العلم ��اء
واملفكرين هم م�صانع لإنتاج الأفكار،
و�إن االفكار هي �أدوات التغيري نحو
الأف�ض ��ل  ،و�إن بلدانن ��ا العربية هي
الأح ��وج له ��ذا التغي�ي�ر .والثاني ��ة:
�إن دور العلم ��اء واملفكري ��ن الع ��رب
ّ
ومعطل ،و�أن
ه ��و الآن بني �ضعي ��ف
تغيي ��ب دوره ��م �أو تهمي�ش ��ه ي�ش� �كّل
ال�سب ��ب الرئي� ��س يف �ضعف التغيري
�أو انعدام ��ه يف عاملنا العربي،وعليه
ف� ��إن املهم ��ة الأوىل له ��ذا امل�ؤمتر هو
تفعيل دور العلماء واملفكرين العرب
يف �إح ��داث التغيري ل�شع ��وب �سمتها
التخالف يف �أماكنها ،و�أخرى �أثكلتها
الفواج ��ع ،و�أخرى �أ�ضناها الفقر مع
�أن بلدانه ��ا متتل ��ك كل املقوم ��ات لأن

يعي�ش �أهلها برفاهية وكرامة.
وملواجه ��ة ه ��ذا التح ��دي ف� ��إن
التعام ��ل مع ��ه يتطل ��ب التن�سيق بني
الهي� ��أة العلي ��ا للعلم ��اء واملفكري ��ن
العرب،وب�ي�ن احلكوم ��ات العربي ��ة
وامل�ؤ�س�س ��ات الر�سمي ��ة واخلا�ص ��ة
(الأهلي ��ة) املعني ��ة بالتنمية الب�شرية
واالقت�صادي ��ة واالجتماعية..وعلى
امل�ؤمت ��ر تخويل رئا�س ��ة الهي�أة للبدء
من الآن يف حتقيق هذه املهمة.
�أيه ��ا العق ��ول الن�ّي�رّ ة الت ��ي تراهن
عليك ��م �شعوبك ��م يف �صن ��ع حا�ض ��ر
�أف�ض ��ل .ل�ست ��م بحاج ��ة اىل �أن
ن�ستعر� ��ض حل�ضراتك ��م م ��ا �أحدث ��ه
العلم ��اء واملفكّرون العرب من تغيري
يف عاملنا العربي ويف العامل �أي�ض ًا..
ع�ب�ر االندل� ��س مث ��ا ًال واب ��ن ر�ش ��د
�أمنوذجا ،فانت ��م �أعرف بذلك .ونرى
�أن التحدي الأكرب الذي نواجهه اليوم
يتمثل يف �أن ما يح�صل لنا الآن يبدو
لكثريين �أنه عك� ��س املنطق..فبع�ض
ال ��دول العربي ��ة تراجع ��ت خم�س�ي�ن
�سن ��ة اىل الوراء،وال�سب ��ب الرئي�س
هو �أن حكّام هذه الدول حتكّمت بهم

مت�س ��ك
�س ��يكولوجيا اخلليفة�،أعني ّ
احلاك ��م بكر�س ��ي ال�س ��لطة اىل ي ��وم
يخ�صه عزرائيل بالزيارة ،جنم عنها
انفرادهم بالرثوة ومتتعهم برفاهية
خيالي ��ة ان�سته ��م معان ��اة �شعوبه ��م
،وان�شغل ��وا بجم ��ع ال�ث�روة و�شراء
�أفخ ��ر العق ��ارات يف م ��دن عربي ��ة
و�أجنبي ��ة دون �أن يلتقط ��وا احلكمة
من ح� �كّام �سبقوهم كان ��وا �أقل منهم
ف�ساد ًا و�صاروا يف مزبلة التاريخ.
وبحكم اخت�صا�صي ك�سيكولوج�ست،
ف�إنن ��ي تابعت م�سرية حكّامنا العرب
فوج ��دت �أنه ��م يحيط ��ون �أنف�سه ��م
ب�أ�شخا�ص يقولون لهم ما يحبون �أن
ي�سمعوه وي�ستبعدون العامل واملفكر
لأن ��ه يقول له ��م احلقيق ��ة ،و�إن قالها
وبق ��ي يف الوط ��ن ف ��ان احلاك ��م �إما
يحتويه ب�أن يغريه مبال �أو من�صب،
�أو يحجره بني جدران ال�سجون� ،أو
ينهيه بطلقة من كامت �صوت.
كي ��ف ميكن التعامل مع هذا التحدي
وقل ��ب ه ��ذه املعادل ��ة ب�ي�ن احلاك ��م
واملف ّك ��ر؟ كي ��ف ميك ��ن �إنه ��اء ه ��ذه
اخل�صوم ��ة بينهما ؟..تلك هي �إحدى

�أهم مهمات م�ؤمتركم هذا.
والتح ��دي الثال ��ث يتمث ��ل مبفارق ��ة
ينف ��رد به ��ا عاملن ��ا العرب ��ي ،ه ��ي �أن
العق ��ول العربي ��ة املبدع ��ة هج ��رت
�أوطانه ��ا اىل حي ��ث ف�ض ��اءات العلم
واحلري ��ة ،وكان له ��ا �أن �أ�سهمت يف
تطور وتق ��دم العديد من البلدان مبا
فيها �أمريكا وبريطانيا..و�شاهد على
ذلك�،إن الأطباء العراقيني املوجودين
يف بريطانيا،ل ��و ق ��رروا الع ��ودة
الآن اىل الع ��راق الرتبك ��ت اخلدمات
الطبية �أو تعطل ��ت بتعبري ال�صحفي
خالد الق�شطيني..وقل ال�شيء نف�سه
ع ��ن �سبع ��ة الآف كف ��اءة م�صرية يف
دول ال�شت ��ات،و�آالف �أخ ��رى م ��ن
دول عربي ��ة �أخرى ال�سيم ��ا اجلزائر
وال�س ��ودان وليبيا..وتل ��ك هي مهمة
م�ؤمترك ��م هذا،ب�أن ي�صار اىل و�ضع
�سرتاتيجية عربية ت�ضمن �أن نتحول
من خاللها من بل ��دان طاردة للأبداع
واملبدعني اىل حا�ضنة لهم.
يف ال�ضفة الأخرى�..ضفة املجتمعات
العربية،هنالك ق�ضايا خطرية تواجه
الع ��امل وامل ّفك ��ر العربي�..أ�شر�سه ��ا:

"مت ُّيز" عبقري العمارة العربية

الأرهاب،والتط� � ّرف الديني،والفك ��ر �سببه..وتل ��ك ه ��ي املهم ��ة الأخ�ي�رة
التكفريي،والفتنة الطائفية،واجلهل مل�ؤمتركم هذا ،ب� ��أن نبد�أ ب�أنف�سنا يف
الذي ال يق ّدر قيمة العلم ودور العامل توحي ��د خطاباتنا وحتدي ��د �أهدافنا
يف حتقي ��ق حي ��اة �أف�ض ��ل للأجيال .بو�ضوح.
كي ��ف نتعام ��ل معها؟،كي ��ف نح ّد من ختام� � ًا ..تذك ��روا ايه ��ا الأحب ��ة �،إن
ت�أثريه ��ا ب�ي�ن النا� ��س ع�ب�ر و�سائ ��ل
العال واملفكّر�..أ�شبه بالنبي..مهمته
مِ
الأعالم ومناب ��ر امل�ساجد..وتلك هي التب�شري،و�أنت ��م �أه ��ل لأن تكون ��وا
ّ
املهمة الرابعة مل�ؤمتركم املبارك هذا.
مب�شري ��ن لأ ّم ��ة و�صفت ب�أنه ��ا كانت
حتدثن ��ا عن �ضفتي ال�سلطة والنا�س خري �أ ّمة اخرجت للنا�س.
حتي ��ة ّ
يف �إ�شكالياته ��ا بالع ��امل واملفك ��ر..
معط ��رة برائح ��ة الع ��راق
ّ
وعنك ��م وفيك ��م
ن�شخ� ��ص �إ�شكالي ��ة لأم الدنيا..م�ص ��ر احلبيب ��ة الت ��ي
م�ؤ�سفة هي �أن بني العلماء واملفكرين احت�ضن ��ت م�ؤمترن ��ا ه ��ذا ،ول ��كل
العرب من �أو�صله ال�شعور باالحباط امل�شاركني الع ��رب الذين �سي�سهمون
م ��ن تغيري احل ��ال اىل �إ�شاع ��ة ثقافة يف اجناحه..وتهنئ ��ة وتقدي ��ر
التيئي� ��س ب�ي�ن النا�س..وه ��ذه حل�ضراتك ��م من رئي� ��س الهي�أة العليا
ق�ضي ��ة بالغ ��ة اخلط ��ورة يف حرك ��ة للعلم ��اء واملفكرين الع ��رب املهند�س
التغي�ي�ر،لأن الإن�س ��ان الع ��ادي حني الدكتور طاهر القا�سم.
ي ��رى �إمنوذجه قد يئ� ��س من �إ�صالح
وق ��د �أق ��ر امل�ؤمت ��ر ع ��دد ًا م ��ن
احل ��ال ف�إن ��ه يكون ب�ي�ن حال�ي�ن� :أما التو�صي ��ات �أهمه ��ا :ت�أ�سي� ��س مركز
االن�ص ��راف اىل حت�صيل قوت يومه بعن ��وان (املركزاال�ست�شاري العربي
دون التفك�ي�ر بالوط ��ن وم�ستقب ��ل
املوح ��د) ي�ض ��م نخبة م ��ن الباحثني
ّ
�أوالده� ،أو �أن احلاك ��م ي�ستث�ي�ر والعلم ��اء واملفكري ��ن الع ��رب يف
في ��ه املا�ضي ع�ب�ر خطابات ��ه لي�شغله التخ�ص�ص ��ات العلمي ��ة والإن�ساني ��ة •جامع ��ة الأزه ��ر -القاه ��رة(� 19 -18آب
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مفو�ضية خا�صة للبحوث االقت�صادية
للنهو�ض بالأمة العربية ،تعمل حتت
مظلة الهي�أة العليا للعلماء واملفكرين
الع ��رب ،وتب ّن ��ي �سرتاتيجي ��ة علمية
خا�ص ��ة ب�سيا�س ��ة التوظيف والدمج
يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،وتق ��دمي
امل�ش ��ورة العلمي ��ة للحكوم ��ات
وامل�ؤ�س�س ��ات املعني ��ة بالتنمي ��ة
الب�شرية واالجتماعية واالقت�صادية
وفق ًا التفاق ��ات موثقة تلزم الأطراف
املعني ��ة احلكومي ��ة والأهلي ��ة مب ��ا
تت�ضمن ��ه بنوده ��ا ،والتع ��اون م ��ع
امل�ؤ�س�س ��ات املتخ�ص�ص ��ة بالبح ��ث
العلم ��ي وب ��راءات االخ�ت�راع عربي ًا
ودولي� � ًا لتمك�ي�ن العق ��ل العرب ��ي من
�أن يكون موازي� � ًا لنظرائه يف العامل
..وبالتن�سي ��ق م ��ع جامع ��ة ال ��دول
العربية.
وقد مت ت�سمية الربوف�سور الدكتور
قا�س ��م ح�س�ي�ن �صال ��ح م ��ن الع ��راق
رئي�س ًا لهذا املركز.

نافذة من موسكو

النفط العراقي يهدد ا�ستقرار ال�شرق الأو�سط
حممد عارف

د .فالح احلمـراين
جائزة «متيُّز للإجناز املعماري مدى احلياة»
ّ
تخطت �أخري ًا حدوده ��ا القطرية .فاجلائزة
الت ��ي مُنح ��ت من ��ذ ت�أ�سي�سه ��ا ع ��ام 2014
لأ�ساط�ي�ن العم ��ارة العراقية ،حمم ��د مكية،
ورفع ��ت اجلادرج ��ي ،وقحط ��ان املدفع ��ي،
وه�شام من�ي�ر ،ومعاذ الألو�س ��ي� ..أعلن يف
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ع ��ن منحه ��ا للمعم ��اري
الفل�سطين ��ي الأردين را�س ��م ب ��دران ،وب ��ه
تتميز مَ ّ
«تيز» ،فهو يتجاوز االنتماء القطري
�إىل العربي الإ�سالمي العاملي ،ومتتد مكاتبه
املعمارية من «دار العمران» الذي �أ�س�سه عام
 1980يف َعم ��ان� ،إىل الريا� ��ض ،وب�ي�روت،
و�أبوظب ��ي .و�أه ��م امل�شاري ��ع الت ��ي ف ��از بها
ت�صميم «جامع الدول ��ة» يف بغداد (،)1982
واجلامع الكبري وق�ص ��ر العدل يف الريا�ض
( ،)1985واجلامع ��ة الإ�سالمية الدولية يف
كواالملب ��ور مباليزي ��ا ( ،)1993ومركز امللك
عبد العزيز التاريخي يف الريا�ض (،)1994
ومدين ��ة الفحيحي ��ل يف الكوي ��ت (،)2003
وجمم ��ع حماكم �أبوظبي ( ،)2006وتطوير
ح ��ي البج�ي�ري يف الدرعي ��ة بال�سعودي ��ة
(. (2015-2006
ورا�سم بدران ال يبني للح�صول على زبائن،
ب ��ل يح�ص ��ل عل ��ى الزبائ ��ن ليبني ،ب ��دا ذلك
وا�ضح ًا منذ «جامع الدولة» يف بغداد ،الذي
مل يُ�ش ّي ��د ،ب�سب ��ب ظروف احل ��رب العراقية
الإيراني ��ة ،لك ��ن ب ��دران حق ��ق في ��ه ر�ؤي ��اه
ب�إ�ش ��ادة �أكرب م�سجد جامع �آنذاك يف العامل.
وامل�سجد اجلامع هو الروح التي ت�شكل البعد
الرابع للبناء ،ح�سب «جيم�س �ستيل»� ،أ�ستاذ
العم ��ارة يف جامع ��ة «�س ��اوث كاليفورني ��ا»
بالوالي ��ات املتح ��دة ،وم�ؤلف كت ��اب «را�سم
بدران ..حكاي ��ات النا�س واملكان» .والكتاب
ال�صادر ع ��ن دار ن�شر الكت ��ب الفنية العاملية
«تيم� ��س �آن ��د هد�س ��ن» حتف ��ة يف الت�صمي ��م
يفرت�شه ��ا  350ر�سم ًا وتخطيط� � ًا من �أعمال
ب ��دران ،ال ��ذي ال يتوق ��ف ع ��ن تنف� ��س الفن
كالهواء ،وفيه ندرك �أن امل�سجد اجلامع �أهم
مبنى يف املدينة الإ�سالمية ،وهو ميثل القيم
امل�شرتكة بغ�ض النظر عن الثقافات املختلفة
للمجتمع ��ات الإ�سالمي ��ة�" ،إن ��ه مغناطي� ��س
الهوي ��ة يف عامل متن ��وع .وه ��و تاريخي ًا مل
يكن ق � ّ�ط �صرح ًا منعز ًال ،ب ��ل من�سوج متام ًا

يف البنية احل�ضري ��ة ،ويف مواقع متواترة
عرب املدينة .وعلى الرغم من ت�شابه الوظيفة
فنادر ًا ما جند جامع ًا بواجهة كبرية ،كما يف
الكاتدرائي ��ات امل�سيحية ،ب ��ل يتميز اجلامع
باحلرم الداخلي الكبري" .
رب فو ُز بدران مب�سابقة «جامع الدولة»
ويُعت ُ
ً
ً
يف بغ ��داد منج ��زا معماري� �ا ل ��ه وللع ��راق،
حي ��ث خال ��ف يف ت�صميم ��ه قواع ��د الن�صب
الر�سمي ��ة كرمز ل�سلط ��ة رئا�سة اجلمهورية،
فيم ��ا جعله بدران �أك�ث�ر �إن�سانية ،وقرب ًا من
الف ��رد العراقي العادي .يب ��دو هذا بو�ضوح
يف ت�صميم �شكل حميط امل�سجد ،الذي ُي ّذك ُر
بالقرية العراقية التقليدية.
وب ��دران مث ��ل �إدوارد �سعي ��د ،خ ��ارج املكان
داخل املكان ،منذ غادرتْ عائلته القد�س التي
ولد فيه ��ا ع ��ام  ،1947وه ��و ال يتعامل «مع
امل ��كان ،كواق ��ع �ساكن ال يتغ�ي�ر ،بل متحرك
دائم� � ًا �إىل الأم ��ام» ،ح�س ��ب ب ��دران ال ��ذي
ي�صف كي ��ف َ�ش َحذ الرتحال الدائ ��م قابليا َته
وقدر َته على حفظ ال�صور يف ذهنه ،بجميع
تفا�صيلها ،وب�أحداثها وجتاربها .وهو «قادر
على ا�ستعادتها الحق ًا ومراجعتها نقدي ًا عند
و�ضعها على ال ��ورق ،بد ًال م ��ن ا�ستن�ساخها
ور�سمه ��ا ك�ص ��ور �ساكن ��ة» .ه ��ذا الت�ص ��ور
النقدي للمكان بتعقيدات وتفا�صيل حمتواه
مين ��ح ب ��دران ر�ؤي ��ة منف�صل ��ة ع ��ن امل�شهد،
ويهب ��ه ت�صور ًا وخمي ��ا ًال جديدين خمتلفني
متام ًا عن �آخرين حاولوا العثور على طريقة
لرتجمة التقاليد يف �شكل معا�صر.
وت ��درك ذل ��ك ب�شكل ح � ٍّ�ي عندم ��ا تتجول مع
ب ��دران يف �ش ��وارع مدينته َع ّم ��ان املنحوتة
العمالق ��ة م ��ن ت�ل�ال وه�ض ��اب م�سكون ��ة،
ت�سحرك حما�سنه ��ا التي ت�سرتها وتك�شفها،
�إذ تعتلي مرتفعاتها ،وتنحدر مع منحنياتها،
�إال �أن عا�شقها ب ��دران ال يغتفر قط انتهاكات
جمالها .وامل�ساكن الت ��ي �صمّمها وبناها يف
ع ّم ��ان من ��ذ ال�سبعيني ��ات من �أعم ��ال احلب
امل�ستحي ��ل ،الذي يري ��د �أن يعو�ض احلبيبة
ع ّم ��ا فعلوه بها .وعندما ت ��رى َعمّان بعيون
ب ��دران ت ��درك قول"فران ��ك لوي ��د راي ��ت»،
�أح ��د �أب ��رز املعماريني يف الق ��رن الع�شرين،
�إن «العم ��ارة �أم الفن ��ون ،وم ��ن دون عمارة
تخ�صنا ال روح يف ح�ضارتنا" .

لفت مراقبون �سيا�سيون اىل �أن االقرتاح الثالثي
املحتم ��ل لبن ��اء خط �أنب ��وب نفط �إي ��راين  ،حيث
لن ت�ش ��ارك �سوريا فقط يف ه ��ذا امل�شروع ،ولكن
الع ��راق �أي�ض ًا �سي�ضع العالق ��ة الثنائية املهزوزة
�إىل حد ما بني بغداد ووا�شنطن على املحك.
وح�س ��ب قراءة لوكالة �أنب ��اء نوف�ستي الرو�سية:
ميك ��ن �أن ت� ��ؤدي املواجهة بني بغ ��داد ووا�شنطن
�إىل كارث ��ة عل ��ى املنطق ��ة �إذا مل تعق ��د مناق�ش ��ات
عقالني ��ة .ولفت ��ت اىل �أن بغ ��داد تع ��اين الآن من
ا�ضطراب ��ات داخلية ،وت�ستفح ��ل �أزمة اقت�صادية
يف الع ��راق ،ويتزايد التدخ ��ل اخلارجي .وقالت
�:أدى ال�ضغ ��ط الإيراين ،الذي ي�سعى �إىل �إحباط
امل�صالح الأمريكية ،بالفعل �إىل هجمات وتهديدات
م ��ن املت�شددي ��ن الإيراني�ي�ن .وتعر�ض ��ت قواع ��د
حر� ��س الث ��ورة الإي ��راين يف هذا البل ��د للهجوم
م ��ن قب ��ل الإ�سرائيلي�ي�ن وغريهم م ��ن املعار�ضني
غ�ي�ر املعروفني .وميك ��ن "لربميل الب ��ارود" هذا
�أن ينفج ��ر قريب� � ًا� ،إذا اتبع ��ت الوالي ��ات املتحدة
مقارب ��ة �سيا�سي ��ة غبي ��ة ج ��د ًا .فمن غ�ي�ر املرجح
�أن ت�سف ��ر العقوب ��ات �أو التهديدات ع ��ن النتيجة
املرج ��وة .وي ��زداد التدخ ��ل العربي م ��ع حماولة
الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة واململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودية وم�ص ��ر تخفيف ت�أثري �إيران من خالل
التخطي ��ط للمناق�ش ��ات االقت�صادي ��ة والع�سكرية
يف امل�ستقبل.
وعلى حد تقديراتها �إن من الأف�ضل للعراق النظر
يف خي ��ارات الت�صدير الأخ ��رى .والأكرث واقعية
ح�س ��ب ر�أيه ��ا ،ه ��و تو�سي ��ع خ ��ط �أنابي ��ب الغاز
العراق ��ي الأردين .وم ��ن ال�صع ��ب توقع مواجهة
عربي ��ة �أو غربي ��ة �أو حتى �إ�سرائيلي ��ة .مهما كان
القرار ال ��ذي يتخذه العراق به ��ذا ال�ش�أن ،ويجب
علي ��ه �أن يفهم �إن النهج اخلاط ��ئ ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل �صراع يف منطقة غري م�ستقرة بالفعل.
و�أ�ش�ي�ر يف الوقت نف�سه� ،إىل �إن الطريق املرتبط
ب�سوريا ،والذي �ستتبعه بغداد وطهران� ،سي�ؤدي
�أي�ض ًا �إىل �إثارة عدد من امل�شكالت ال�سيا�سية .فقد
ا�ستق ��ر الو�ضع يف �سوريا ،وم ��ع بقاء الأ�سد �إىل
ال�سلط ��ة� ،ستع ��زز �إي ��ران ورو�سي ��ا وح ��زب الله
مواقعه ��م ،ويف�ض ��ل الالعب ��ون الغربي ��ون البقاء
بعيد ًا عن هذا املج ��ال .وبالن�سبة للدول العربية،

فق ��د تغ�ي�ر الو�ض ��ع .فبع ��د ا�ستع ��ادة العالق ��ات
الدبلوما�سي ��ة م ��ع �سوري ��ا� ،أ�صب ��ح ل ��دى الدول
العربي ��ة يف اخلليج وم�ص ��ر خياراتها اخلا�صة.
ويبدي الع ��راق اهتمام ًا كبري ًا ،لأن �سوريا �سوق
حمتملة ،وطري ��ق ق�صري لت�صدي ��ر النفط والغاز
العراقي�ي�ن �إىل الأ�س ��واق الأوروبي ��ة .ورجح ��ت
�أن بغ ��داد �ست�ستفيد م ��ن دعم �إي ��ران التام ،حتى
ل ��و كان ��ت البالد هدف� � ًا للوالي ��ات املتح ��دة .وفق ًا
للم�ص ��ادر ،ف� ��إن النه ��ج العراق ��ي ال ي�ص ��ب يف
م�صلحة الدول العربية الأخرى.
ور�صدت بالفعل الإ�شارات الأوىل التي ت�شري �إىل
�أن �إدارة ترام ��ب �ست�ضغ ��ط على بغ ��داد ملراجعة
ال�صفق ��ة .وهن ��اك �شك ��وك حت ��وم ح ��ول وح ��دة
موق ��ف بغ ��داد ،حيث يج ��ب �أن ي�ؤخ ��ذ باالعتبار
موق ��ف جمموعة وا�سعة م ��ن جمموعات ال�ضغط
ال�سيا�س ��ي ،وامليلي�شي ��ات الت ��ي تدعمه ��ا �إيران،
والك ��رد وجريانه ��م .وال تري ��د بغ ��داد �أن ت�صبح
�ضحية املواجهة الإيرانية الأمريكية ،بالنظر �إىل
�أن م�ضيق هرمز يظل طريق ت�صدير نفط العراق
الرئي�س.
وكان م�س�ؤول ��ون �إيراني ��ون وعراقيون قد قالوا
�إن املناق�ش ��ات جارية ب�ش�أن اق�ت�راح �إيران ببناء
خ ��ط �أنابيب جديد من �إيران �إىل �سوريا مير عرب
العراق .وتع ��د بغداد وطه ��ران طريقني جديدين
للت�صدير خارج دول اخلليج.
ويفرت� ��ض خ�ب�راء اقت�صاديون وج ��ود خيارين
خل ��ط الأنابيب :بناء خ ��ط �أنابي ��ب جديد بطول
 1000كيلوم�ت�ر مي ��ر ع�ب�ر الع ��راق �إىل �سوريا،
�أو �إ�ص�ل�اح خط �أنابي ��ب كركوك  -بانيا�س بطول
 800كم مير عرب �إيران .ويجب �أن يكون �إجمايل
�إنتاج خط الأنابي ��ب اجلديد  1.25مليون برميل
م ��ن النفط يومي� � ًا� .سي�ستغرق امل�ش ��روع عامني.
يف �إط ��ار املناق�ش ��ات الر�سمي ��ة ،م ��ن ال�ض ��روري
�إيجاد بدائل للإمدادات عرب م�ضيق هرمز للعراق
و�إي ��ران .وتعتم ��د طه ��ران عل ��ى دع ��م ال�ش ��ركاء
الأوروبي�ي�ن الذي ��ن يحاول ��ون دع ��م ال�صفق ��ة
النووية .ومع ذلك ،يتوقع املحللون �أن وا�شنطن
�ستح ��اول ،بدعم م ��ن اململكة املتح ��دة و�أ�سرتاليا
والدول العربي ��ة ،عرقلة ووقف بناء خط �أنابيب
�إيران  -العراق (�سوريا).

وجاء يف الق ��راءة للتطورات املتعلق ��ة بالأنبوب
املث�ي�ر للجدل �إن بغ ��داد متكنت من زي ��ادة �إنتاج
النف ��ط والغ ��از وج ��ذب الأ�س ��واق يف احل�ص ��ول
على املنتج .ولكن من ��و ال�صادرات يثري ال�شكوك
ل ��دى بع� ��ض الأط ��راف ،لأن ��ه لي�س م ��ن الوا�ضح
دائم� � ًا م ��ا �إذا كان ه ��ذا النف ��ط عراقي� � ًا � 100٪أو
ً
خمتلط ��ا بالنفط الإي ��راين .ويبدي امل�ستوردون
الأوروبي ��ون والآ�سيوي ��ون اهتمام ًا كبري ًا بذلك،
لك ��ن امل�شاركة الر�سمية املتزاي ��دة لإيران يف نقل
النفط اىل البالد ،قد تثري �ضجة كبرية .وقد ت�ؤدي
العقوب ��ات الأمريكي ��ة املفرو�ض ��ة عل ��ى امل�شغلني
العراقي�ي�ن� ،أو ال�ش ��ركات اململوك ��ة للدول ��ة� ،إىل
�إنهاء ال�صفقات يف االحتاد الأوروبي �أو �آ�سيا.
م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى �أ�ش ��ار الع ��امل ال�سيا�س ��ي،
املحا�ض ��ر يف اجلامع ��ة املالي ��ة التابع ��ة حلكومة
االحت ��اد الرو�سي ليوني ��د كروتاكوف يف حديث
لبوابة " فزج�ل�اد " االخباري ��ة  :بالن�سبة لإيران
 ،لطاملا كانت ق�ضية املمر الربي للنفط من البحر
املتو�سط ق�ضية هامة حل ��د كبري .و�أعاد الأذهان
�إىل �أن احل ��رب الأهلي ��ة يف �سوري ��ا ،ب ��د�أت بع ��د
فرتة وجيزة م ��ن توقيع �إيران والعراق و�سوريا
يف مت ��وز  ،2011مذكرة حول بن ��اء خط �أنابيب
الغ ��از من حقل جنوب فار� ��س الإيراين للغاز �إىل
�أوروب ��ا ،حمل م�سم ��ى �أويل "الطريق الإ�سالمي
ال�سري ��ع" و ُقدرت تكلفته نحو  10مليارات دوالر
وقوته بـ  110ماليني مرت مكعب من الغاز يومي ًا،
وكان م ��ن املخط ��ط �إطالق ��ه يف .2016-2014
ويق ��ول كروتاك ��وف كان من املفرت� ��ض �إن يتيح
هذا امل�سار لأوروب ��ا اال�ستغناء عن الغاز امل�سال،
ال ��ذي يتعر� ��ض ل�ضغ ��وط يف ال�س ��وق الأمريكية
الأوروبي ��ة .ولك ��ن وب�سبب احل ��رب يف �سوريا،
مل يت ��م تنفي ��ذ خط ��ط لبن ��اء الطري ��ق الإ�سالم ��ي
ال�سريع .يف الوقت نف�س ��ه تقريب ًا  ،نوق�شت �آفاق
طريق كركوك بانيا�س ،ولك ��ن بعد تفاقم الو�ضع
يف �سوري ��ا و�شم ��ايل الع ��راق ،مت ت�أجي ��ل ه ��ذه
املفاو�ضات.
وب ��د�أت �إم ��دادات النف ��ط م ��ن حق ��ول حمافظ ��ة
كرك ��وك �إىل �إيران يف حزيران من العام املا�ضي.
ث ��م �أكد املمث ��ل الر�سمي لوزارة النف ��ط العراقية،
�أحم ��د جه ��اد ،الع ��زم يف امل�ستقب ��ل عل ��ى مد خط

�أنابيب بطاقة � 250أل ��ف برميل يومي ًا من حقول
كرك ��وك �إىل احلدود الإيرانية .ويف �آب من العام
املا�ض ��ي� ،أعلن �أن �إيران تقرتح مرة �أخرى ترميم
خ ��ط �أنابيب كرك ��وك  -بانيا�س .وقبل ذلك بفرتة
وجيزة� ،أ�ص ��درت ال�سلطات الإيرانية �سل�سلة من
الت�صريح ��ات ح ��ول ا�ستعدادها لإغ�ل�اق م�ضيق
هرم ��ز �إذا وا�صل ��ت الوالي ��ات املتح ��دة �ضغ ��ط
العقوب ��ات .وقال ممثل ايران ل ��دى اوبك ح�سني
كاظمب ��ور �أردبيلي �أن ت�صرف ��ات وبيانات دونالد
ترامب قد ت�ؤدي اىل ارتفاع �أ�سعار النفط اىل 100
دوالر للربمي ��ل .وهناك تقييم ��ات �أكرث �سوداوية
للعواق ��ب املحتملة لغلق م�ضي ��ق هرمز .فكما قال
رئي� ��س �شرك ��ة خدمات حق ��ول النف ��ط الأمريكية
جينوي ��ل ديفي ��د ليف�شول ��ز� :إن ��ه يف حال ��ة قي ��ام
الإيرانيني بذل ��ك� ،سيتم حظر  22٪م ��ن �إمدادات
النفط العاملية ،ونتيجة لذلك �سريتفع �سعر النفط
�إىل  1000-500دوالر للربمي ��ل .ويف ر�أيه ،ف�إن
هذا قد ي�ؤدي �إىل انهيار االقت�صاد العاملي ب�أكمله،
لأن م ��ن امل�ستحي ��ل تعوي� ��ض مثل ه ��ذه الكميات
الكب�ي�رة من النفط ،وميك ��ن �أن ت�سبب يف انهيار
يف �س ��وق امل�شتقات ب�ألف ترليون دوالر� ،ستكون
مماثلة ليوم اخلمي� ��س الأ�سود  24ت�شرين الأول
عام  ، 1929مما �أثار الك�ساد العظيم .
وقال ليونيد كروتاكوف �إن من غري املرجح �أن نية
�إيران �إن�شاء خ ��ط �أنابيب من العراق �إىل �سوريا
تدف ��ع الأمريكيني لغ ��زو اجلمهوري ��ة الإ�سالمية،
لكن هذا اخلطط تزيد املخاطر يف اللعبة ال�سورية
ب�ش ��كل كبري .ويعد �أنبوب كرك ��وك ـ بانيا�س �أحد
العنا�صر املهم ��ة يف تكامل خط �أنابيب �أورا�سيا،
مما �سي� ��ؤدي �إىل �إن�شاء نظام لإم ��داد الطاقة �إىل
�أوروبا م�ستقل ع ��ن الواليات املتحدة الأمريكية.
و�أ�ض ��اف ":م ��ن ال�صع ��ب الآن حتدي ��د حالة خط
الأنابي ��ب ،لك ��ن �إع ��ادة ت�شغي ��ل الأنب ��وب� ،أ�سهل
بكث�ي�ر من �إع ��ادة البناء .وخل�ص بالق ��ول� :إذا مل
تك ��ن ه ��ذه حماولة ال�ستف ��زاز الوالي ��ات املتحدة
للقي ��ام ب ��ردود فع ��ل معين ��ة ،ف�سيب ��دو امل�ش ��روع
واقعي� � ًا ج ��د ًا .وهن ��اك م�ست ��وردون للنف ��ط يف
�أوروبا .ويقول "اخلبري �إن النفط ال يزال حمرك
االقت�صاد احلديث ،بغ�ض النظر عما يقولونه عن
م�صادر الطاقة البديلة".
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�سهى الطريحي ،لي�س هذا كتابك الأخـيـر
فل� � َم كتب � ِ�ت يف املق ّدم ��ة " رمب ��ا �سيك ��ون ه ��ذا
أنت تعلمني
الكتاب �آخر ترجمة بالن�سب ��ة يل!!" و� ِ
�أنّ قراءات ��ك ح ��ول الأ�ساط�ي�ر والآث ��ار ،و�إخوان
والت�صوف ّ
مل تنت ��ه بعد! �أغلب
ال�صف ��ا والفل�سف ��ة
ّ
ّ
الظ ��نّ �أ ّنك ج ّد ح�سا�سةٍ �إزاء م ��ا حدث ،وما يحدث
الي ��وم ،فقد دخل الع ��راق من ��ذ الثمانينيات ،حتى
الي ��وم ،يف ظ ��روف غ�ي�ر طبيعي ��ة ،م ��ن ح ��روب،
وح�ص ��ار ،وح ��روب ،وطائفي ��ة ،وحما�ص�صة ،و،
و ،وانقطاع للتيار الكهربائي� ،أو اختال�س �أموال
ال�شع ��ب� ،أو تدهور احلال ��ة ال�صناعية والتجارية
أنت م ��ا زلت تتذكري ��ن �أنّ والدك الكرمي
للب�ل�اد ،و� ِ
(العمي ��د الرك ��ن حمم ��د ح�س ��ن الطريح ��ي) كان
ي ��زاول ال�صناعة والتجارة ب�ش ��رف ونزاهة ،مثله
مث ��ل التاج ��ر الكب�ي�ر احل ��اج

�صادق الطريحي

نعم� ،س ّيدتي ،فلي�س هذا كتابك
كتبت في مقدمتك
الأخير ،كما
ِ
لترجمة كتاب المهاتما غاندي (الكنز
الذهبي ،حكم و�أفكار ولمحات من
حياته)* فهل توقفت يوم ًا ما عن
�شراء الكتب� ،أو القراءة� ،أو ا�ستماع
المو�سيقى الكال�سيكية ،وم�شاهدة
أنت الآن
عرو�ض الأوبرا العالمية؟ و� ِ
تتجاوزين الثالثة والثمانين ،م�ؤمنة
�أنّ العالم �سي�أخذ ب�أفكار المهاتما ذات
يوم قريب ،هل توقفت يوم ًا ما عن
كتابة ما يرد على خاطرك من �أفكار
حول الفقراء �أو الجفاف �أو الأطفال� ،أو
�أنظمة الحكم� ،أو م�آ�سي الحروب ،وربما
ما زالت لديك تلك الرغبة القوية
لكتابة الق�صة الق�صيرة �أو الرواية!!
فقد حرمتك تعليمات وخ�صو�صيات
أنت
عملك الدبلوما�سي من الن�شر ،و� ِ
ً
ً
وكاتبة بالفطرة،
قارئة
ولدت
التي
ِ
أنت التي قر� ِأت في كتاب (�صبح
و� ِ
الأع�شى  )...مذ كنت في المرحلة
االبتدائية!!!

جعف ��ر �أبو التم ��ن� ،أو غري جعفر �أب ��و التمن ممن
�أ�س�س ��وا غرف ��ة جت ��ارة بغ ��داد ،و�سن ��وا جمموعة
من الأعراف التجاري ��ة النزيهة ،فتقدموا بالعراق
خط ��وات �سريع ��ة ،ليك ��ون يف م�ص ��اف ال ��دول
امل�ص ��درة للتم ��ر وال�ص ��وف ،و�صناع ��ة الن�سي ��ج،
قب ��ل �أن ي�ستورد الع ��راق اليوم التم ��ر ال�سعودي
والإي ��راين� ،أو الألب�س ��ة ال�صيني ��ة امل�صنوعة من
(النايلون املعاد)!!
ً
ال�صحف
وق ��د كتب � ِ�ت �أن � ِ�ت ع ��ن ذل ��ك كث�ي�را يف ّ
املحلية ،ثم جمعت ه ��ذه املقاالت ،ومقاالت �أخرى
لتن�شر �ضم ��ن كتابك (�أوراق املحطة الأخرية،... ،
 )2015وقد كنت تظنني �أنّ ذلك الكتاب هو حمطتك
الأخ�ي�رة!! ولكن ��ك ا�ستطع ��ت �أن تنج ��زي اجلزء
الأول م ��ن مذكراتك لت�ص ��در �ضمن كتاب (مذكرات
دبلوما�سي ��ة عراقي ��ة 1959 ،ـ  ،1991القاهرة،
 )2018وكن ��ت تقولني يل،
�س�أتوق ��ف هنا ،يكف ��ي �أنني
حتدث ��ت قلي�ل ً�ا ،وكتبت عن
بع�ض ما �شاه ��دت وخربت.
ولكن هيه ��ات �أن تتوقفي عن
انتبهت
الكتابة� ،سيدتي ،فقد
ِ
�إىل كت ��اب مه ��م� ،ص ��در يف
الهن ��د حديث ًا جمع فيه املحرر،
�أف ��كار غان ��دي وحوارات ��ه،
ليقدمه ��ا بلغ ��ة �سهل ��ة جلمهور
غفري من الهن ��ود وغري الهنود،
م ��ن امل�ؤمن�ي�ن ب�أف ��كار املهامت ��ا
و�أحالم ��ه ،و�أن � ِ�ت م ��ن امل�ؤمنني
أنت
ب�أف ��كار املهامتا غان ��دي ،بل � ِ
�إحدى احلاملات الكب�ي�رات بعا ٍمل
خ ��الٍ م ��ن العنف!! يح ��ب ال�سالم
والفق ��راء ،والأطف ��ال ،وينب ��ذ
التع�صب ،وال�سالح النووي!!
�إذن هذا هو ميدانكِ الذي تودين
الإقام ��ة في ��ه� ،أمل ت ��زوري الهن ��د
مل� � ّرات ع� �دّة! �أمل تتحم�س ��ي كث�ي�ر ًا
لأق ��وال املهامتا ،وحيات ��ه ،ودعوته
(للأحم ��زة) �أو الالعنف!! �أمل تدخلي
املعاب ��د الهندي ��ة م ��ن �أج ��ل االط�ل�اع
�أكرث على حي ��اة �سكان الهند وطريقة
معي�شتهم!

عمار ك�ش ّي�ش
ّ

تعلمني هم�ساتك
�أن امتاهى مع رائحة املزارع
و� ّألوح
بني الباب وطائر يرتفع
�أنا �أغنية
مازالت يرق ًة
�أنا يرقة تل�سع اجللد
وتت�أهب لل�سمو
عرب ال�صباحات
� ّألوح وانام
ثم ا�شرب ما ًء
من بار يف حلم
حللمي لون الأجنحة
املرتفعة قلي ًال فوق ال�شجريات
�أمام حلمي �أكا�سيا
�أراك مت�شني يف حلمي
تخرجني من القبو
يف ال�سرداب حُتاك مالب�س الهرولة

غ�ي�ر �أ ّنكِ هنا يف هذا الكت ��اب تعار�ضني املهامتا
يف بع� ��ض �أقوال ��ه و�آرائه� ،أو تعلق�ي�ن على بع�ض
م ��ا يق ��ول ،وتو�ضح�ي�ن لن ��ا بع� ��ض امل�صطلح ��ات
والأح ��داث الت ��ي �صاحبت حي ��اة املهامتا غاندي ،
ومم ��ا ال �شك فيه �أنّ ه ��ذه املناق�شة لبع� ��ض �آرائه،
له ��ي دليل على �أنك ل�س ��ت باملتلقية ال�سلبية لكل ما
يق ��ول املهامتا ،ويا ليت الآخرين يعلمون �أنّ لي�س
كل ما يقول ��ه امل�صلحون� ،أو الزعم ��اء� ،أو الكهنة،
ه ��و الكلم ال�صحيح امل�صفى ال ��ذي ال ي�أتيه الباطل
م ��ن بني يديه وال من خلفه!! فكم من زعيم ،ومفكر
وم�صل ��ح ،وكاه ��ن ،ق ��د �أخط� ��أ ،و�أخط� ��أ ،و�أخط�أ،
ولك ��نّ ال ّنا� ��س نيا ٌم ف� ��إذا مات ��وا �أو قتل ��وا ب�سبب
�أقوال �أولئك الآباء انتبهوا!!
�أم ��ا م ��ا �شدين ح ًقا يف كتاب ��ك املرتجم هذا ،فهو
ربط ��ك املوثق بني ما يح ��دث يف العامل اليوم ،من
قت ��ل عل ��ى الهوية ،ورف� ��ض الآخ ��ر ،وتكفري من ال
ي�شرتك معنا يف العقيدة ،وبني ما يدعو له املهامتا
م ��ن ت�سام ��ح ونبذٍ للعن ��ف ،و�أنت تعتقدي ��ن لو �أنّ
العامل ق ��د �أخذ مببادئ املهامتا ودعوته لالعنف ملا
حدث ّ
كل ذلك!!!
ورمب ��ا ال ي�سم ��ع الع ��امل ما تقولي ��ه الآن ،لكنني
مت�أك ��د �أنّ الكث�ي�ر من الق ��راء �سيتعاطف ��ون مع ما
تنقلي ��ه لن ��ا م ��ن �آراء املهامت ��ا و�أقوال ��ه ،فل ��م يعد
االن�س ��ان �أو املنطقة �أو البيئة لتتحمل حروب ًا طال
�أمده ��ا ،و�أنا �أرى �أنّ الكثري من ��ا اليوم بات ي�ؤمن
بال�سالم ،وتقبل الآخ ��ر ،و�أنّ امل�شكالت من املمكن
ّ
�أن حتل باحلوار واملفاو�ضات ،فال �شيء �أغلى من
حياة الب�شر ملن يعلمون ،من الزعماء ،وامل�صلحني
والكهنة الكبار وال�صغار!!.
�أح ًق ��ا ه ��ذا كتابك الأخري ،ال ،ي ��ا �سيدتي ،فنحن
بانتظ ��ار كتاب ��ك الآخر ،ورمب ��ا �ستكمل�ي�ن اجلزء
الث ��اين من مذكرات ��ك ،وقد قل ��ت يل ذات م ّرة� ،إنك
تودين �أن تتحدثي عن حوادث �آخر يف هذا العامل
القاح ��ل ،رمب ��ا مل ت�ستطعي �أن تتحدث ��ي عنها يف
كتابك ال�سابق.
متوز 2019
• املهامتا غاندي ،الكنز الذهبي ،حكم و�أفكار وملحات
م ��ن حيات ��ه ،ترجم ��ة �سه ��ى الطريح ��ي ،م�ؤ�س�س ��ة دار
ال�صادق الثقافية ،احللة.2019 ،

�شرقي
ع�صاب
ّ
�ساالر �سليم

كان وجها مزهر ًا بال�شرود
يراك�ض ب�صمته غرق الع�صور
ي�شذّر طرب الأغاين يف الروح
من ّزهة عن مزاجه
ثمرة �صافية من القلق
و طليقة منه..
يحفظ يف عينيه املنمقتني
انحراف ًا �صغري ًا عن بداهات الأمل
وتاج ًا للوقت ..
تنح
يا غدّ ،
�أو ا�ستعد موجة من يفء �سهله العتيق
فكم من نار جديدة �ستحتاج �أيها
اخلوف
يا خوف ،يا رغبات
الربي
لن ُيفنت الظل بدمه ّ

ولن ي�شف من عطره ال�س ّر
تركت كلّي
قال ُ :
حتت نخل الكلمات
مل �أمت
وعدت طالع ًا من عاطفة الأر�ض
ومل �أمت
كان حق ًال من التعب اخلفيف،
ينحدر من خطوطه
مانع ًا عن نف�س نف�سه لذّة احللم
حني يق�ضم قلبه
كل يوم
ويجمع بكاءه يف ُعلب مغلّقة
جترح
كرثتها
الغريب

جائزة ن ّوار لتعزيز الحوار العراقي – الرو�سي
في دورتها الثانية ()2019

�أمام حلمي �شجرة
ون�سوة ي�ستخدمن القهوة للر�سم
� ِأنت تن�سجني �أجنحة من ثياب ال�سفر
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ثقافة

تهزين الأطراف البي�ضاء
فتنترث اجلواهر
يف حقل املنزل
�أغازلك \ �أرثيك
�أدغدغك  :تزقزقني
�أرا�سلك
مكتبك مق�شر ويحتوي �أكرث من لون
لون احلنطة بعد فرتة من احل�صاد
لون ال�شاي املرت�سب يف قدح كبري
قريبا من املوقد
كارثة
�ستتال�شى بعد �ساعات
�أيتها الأ ّم
�أطالب بح�صتي من ال�ص ّبار
م�سرتخية انت يف كر�سيك الأزرق
ت�ضمدين ج�سدك بعباءتك الكحلية
يدور كر�سيك ميين ًا يدور ي�سار ًا
ثم يرتفع للغيمة
ي�صري جناح الطري م�شط ًا ل�شعرك وقلبكِ
ت�صري النجمة وردة
يلوح كغ�صن
ذراعك ّ
للطري

د� .ضياء نافع

يحتف ��ل الع ��راق ورو�سي ��ا يف ه ��ذا الع ��ام (
 )2019بالذكرى اخلام�سة وال�سبعني القامة
العالق ��ات الدبلوما�سية بينهم ��ا  ,وانطالق ًا من
ه ��ذه الذكرى اليوبيلية وحتية لها  ,فقد قررت
جلن ��ة حتديد الفائزي ��ن بجائ ��زة نوّ ارلتعزيز
احل ��وار العراق ��ي – الرو�س ��ي لع ��ام 2019
اليوبيل ��ي ه ��ذا منح جائزتني اثنت�ي�ن بد ًال من
جائ ��زة واحدة كما كان الأمر يف العام املا�ضي
عن ��د ت�أ�سي�س ه ��ذه اجلائزة  ,واح ��دة للعراق
و�أخ ��رى لرو�سي ��ا � ,أي �أن الع ��راق ورو�سي ��ا
ف ��ازا مع� � ًا لهذا الع ��ام ( يف الذك ��رى اخلام�سة
وال�سبع�ي�ن القام ��ة العالقات بينهم ��ا ) بجائزة
ن ��وّ ار لتعزي ��ز احل ��وار العراق ��ي  -الرو�سي ,

وذلك لأنهما باتخاذهم ��ا القرار باقامة عالقات
دبلوما�سي ��ة بينهم ��ا يعني �أنهم ��ا ي�سعيان مع ًا
لإقامة ح ��وار دائم بني اجلانبني  ,وهذا القرار
( ال ��ذي مت اتخ ��اذه الع ��ام  ) 1944بحد ذاته
يج�س ��د خطوة مهمة ج ��د ًا يف انطالقة م�سرية
ّ
هذا احلوار وتعزيزه الحق ًا .
ي�ستل ��م جائزة نوّ ار لتعزي ��ز احلوار العراقي
– الرو�سي يف دورت ��ه الثانية للعام 2019
با�س ��م الع ��راق �سف�ي�ر جمهوري ��ة الع ��راق يف
رو�سي ��ا ال�سيد حيدر من�صور ه ��ادي العذاري
باعتب ��اره رئي� ��س هيئ ��ة متثي ��ل الع ��راق يف
رو�سيا  ,وي�ستلم اجلائزة با�سم رو�سيا �سفري
رو�سي ��ا االحتادي ��ة يف العراق ال�سي ��د مك�سيم

كن�ستونتينوفت� ��ش مك�سيم ��وف باعتب ��اره
رئي�س هيئ ��ة متثيل رو�سي ��ا يف العراق  .هذا
و�ستجري مرا�سم ت�سليم اجلائزتني يف احلفل
الكبري  ,الذي تقيمه مبو�سكو �سفارة جمهورية
العراق يف رو�سيا االحتادية ( ملنا�سبة الذكرى
 75للعالقات بينهما ) م�ساء التا�سع من �أيلول
� /سبتم�ب�ر  , 2019وهو اليوم الذي و ّقع فيه
اجلانب ��ان �إقامة عالقات دبلوما�سية بينهما يف
عام � , 1944أي قبل � 75سنة .
لتزدهر وتتعزز العالقات العراقية – الرو�سية
مل�صلحة ال�شعبني ال�صديقني
عا�شت جائزة نوّ ار لتعزيز احلوار العراقي –
الرو�سي

رواي����ة ال��م��ن��ف��ى ال��ع��راق��ي��ة ف��ي ع���دد «الأق���ل��ام» ال��ج��دي��د
عالء املفرجي

ما زال ��ت جملة «الأق�ل�ام» العراقية تكافح
لبقائه ��ا كمطب ��وع ورق ��ي بو�صفه ��ا م ��ن
املج�ل�ات الثقافية العريق ��ة (ت�أ�س�ست عام
 )1964وت�ص ��در الآن كمجلة ف�صلية بعد
�أن كان ��ت �شهري ��ة ،و�شمل ��ت كغريه ��ا من
املج�ل�ات الثقافي ��ة ،يف االجتي ��اح املنظم
للمطبوع الورقي الذي �أجهز على العديد
من املج�ل�ات الثقافية العربي ��ة ،و�أ�سباب
�أخ ��رى �أدت لتدهور ال�صحاف ��ة الثقافية،
منه ��ا �أ�سب ��اب �سيا�سي ��ة ،وكذل ��ك انت�شار
املواقع الإلكرتوني ��ة الثقافية ،وم�شكالت
التمويل ،وغريها.

وت�ضمن العدد اجلديد مو�ضوعات �أدبية
وفني ��ة خمتلف ��ة ،ت�صدرته ��ا كلم ��ة رئي�س
التحرير الروائ ��ي عبد ال�ستار البي�ضاين
بعنوان «�أف ��ول الق�صة الق�ص�ي�رة» ،الذي
ي ��رى في ��ه خ�ضوع� � ًا �شب ��ه مطل ��ق لهيمنة
الرواي ��ة عل ��ى ح�س ��اب تراج ��ع الق�ص ��ة
الق�ص�ي�رة عل ��ى نح ��و الف ��ت ،يق ��ول« :قد
يكون ه ��ذا املتغري يف طبيع ��ة ال�سرد هو
�سمة من �سمات الع�صر اجلديد الذي يكاد
يفق ��د الثبات بحك ��م الث ��ورات االت�صالية
املتوالية ،فالق�صة الق�صرية هي ال�صورة
الأنيقة والر�شيقة لفن ال�سرد ،التي حتتاج
يف كتابته ��ا �إىل مه ��ارة ر�س ��ام وخميل ��ة
�شاع ��ر ،وه ��ي كذل ��ك يف بع� ��ض مراح ��ل
تطوره ��ا الفني تكاد تخت�ص ��ر امل�سافة ما
بني ال�سرد وال�شعر».
وقدم الناقد فا�ضل ثامر قراءة ت�أويلية يف

رواية «مل ��اذا تكرهني رمي ��ارك؟» بعنوان
«الواقع ��ي والإيهام ��ي يف الرواي ��ة»� ،إذ
يرى �أنها «طبيعة بوليفونية تتميز بتعدد
الأ�ص ��وات واملنظ ��ورات ال�سردية ،حيث
يق ��دم ال�سرد يف الغالب من خالل وجهات
نظر ال�شخ�صيات الروائية امل�شاركة فع ًال
يف احل ��دث .لكننا الحظنا �أن ال�سرد الذي
يقدمه بط ��ل الرواية املرك ��زي برهان هو
املهيم ��ن ،حيث يق ��وم البطل ب�س ��رد �أكرث
من  6ف�صول ،ف� ً
ضال عن ح�ضوره املبا�شر
وغ�ي�ر املبا�ش ��ر يف بقي ��ة الف�ص ��ول التي
ت�سردها ال�شخ�صيات الروائية الأخرى».
وكت ��ب الدكت ��ور عقي ��ل مه ��دي مو�ضوعاً
بعن ��وان «�صموئي ��ل بيكي ��ت وامل�س ��رح
امل�ض ��اد» يتناول فيه م�سرحي ��ات بيكيت،
وانطباعه ب�أنه يق ��ف �ضد تاريخ الدراما،
�إذ «ال جتد يف نتاجاته امل�سرحية (منطق ًا)

�صافي� � ًا ،وتغي ��ب عن ��ه � -أي�ض� � ًا  -وقائ ��ع
عاملن ��ا املعا� ��ش� ،إذ يق ��ذف بالإن�س ��ان �إىل
هذا الع ��امل عاج ��ز ًا ،يل ّفه العب ��ث ،ويرتد
�إىل ب� ��ؤرة ف ��رد م�ستوح ��د ،وم ��ع فظاعة
�آالم �أبطال ��ه ،ف� ��إن بيكيت يق ��ول ب�أن هذه
الآالم اخلا�ص ��ة ب�شخ�صيات ��ه امل�سرحية،
والروائي ��ة ،ال ميك ��ن مقارنته ��ا (ب�آالم ��ي
�أنا) كما ي�ؤكد هو».
وت�ضم ��ن الع ��دد ح ��وار ًا مرتجم� � ًا م ��ع
ال�شاع ��رة والروائي ��ة الأمريكي ��ة �ألي�س
ووك ��ر ،برتجم ��ة خ�ضري الالم ��ي ،الذي
يقول في ��ه حماوره ��ا� :إن كتابة ووكر،
ووك ��ر ذاته ��ا ،تط ��ورت ع�ب�ر �سن�ي�ن
باجت ��اه عظم ��ة ب�ساطته ��ا ،عن�ص ��ر
ال�سع ��ادة والت�أم ��ل اجلوهريني ،على
مدى دوران الأر� ��ض .وي�أتي ديوانها
اجلدي ��د «انزع ال�سهم م ��ن القلب» ذو

اللغة البليغة ،واملفهوم
عل ��ى م�ست ��وى عم ��وم
القراء».
ويف باب درا�سات ،كتب
الناق ��د د .جنم عب ��د الله
كاظم مو�ضوع� � ًا بعنوان
«املنف ��ى والآخ ��ر ...يف
رواي ��ة املنف ��ى العراقي ��ة»
تن ��اول في ��ه رواي ��ات
العراقي�ي�ن املقيم�ي�ن يف
البل ��دان الأجنبي ��ة غ�ي�ر
العربي ��ة ،ليق ��دم �صورت�ي�ن
ع ��ن ه ��ذه الرواي ��ات،
�صورة غائب طعم ��ة فرمان،
وبره ��ان اخلطي ��ب ،وفا�ضل
الع ��زاوي ...و�آخري ��ن،
وال�ص ��ورة الثاني ��ة للروايات

الت ��ي تكت ��ب الآن كرواي ��ات �إنع ��ام كج ��ه
جي ،وخ�ضري الزيدي ،ومي�سلون هادي.
وعدا هذي ��ن ال�صورتني ،كما يرى الناقد،
تتمثل بع� ��ض الرواي ��ات العراقية املنفى
حيادي� � ًا ،ونعن ��ي �أنه ال يعرب ع ��ن موقف
حمدد لل�شخ�صية �أو الراوي �أو الروائي،
وه ��و ن ��ادر ،ومب ��ا يعن ��ي �أن كل روائ ��ي
مغ�ت�رب �إمنا يعرب يف كتابت ��ه عن موقف
ما اجتهد الناقد يف ت�أ�شريه ،وهذا يقودنا
�إىل النتيج ��ة الت ��ي خرجنا به ��ا ،وهي �أن
ال�ص ��ورة الغالب ��ة� ،أو املهيمن ��ة للمنف ��ى
ومع ��ه الآخر ،هي �صورة امل ��كان ال�سلبي
ال ��ذي كث�ي�ر ًا م ��ا يق�ت�رب م ��ن �أن يك ��ون
جحيم� � ًا» .وت�ضم ��ن الع ��دد جمموع ��ة من
الن�صو� ��ص ال�شعري ��ة والنرثي ��ة ل�شعراء
وك ّت ��اب عراقي�ي�ن ،كم ��ا ت�ضم ��ن لوح ��ات
خمتارة للفنان العراقي �ستار كاوو�ش.
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املناق�صة :رقم ( )24خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1928 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (تشييد وحتسني وتطوير شبكات كهرباء الحياء مختلفة في مركز مدينة الناصرية)
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط
والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا
املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (الصباح  ،املدى ،العدالة) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات
الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة
(اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم الثالثاء املصادف  2019/9/6في بناية (الشركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب) فعلى الراغبني
من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال
يقل عن ( )920.751.000تسعمائة وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة
كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
4
بيك اب 		
1
8
			
لوري هياب
2
3
رافعة انارة 		
3
1
شاحنة نقل		
4
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس كهرباء
1
1
		
مهندس ميكانيك
2
1
		
مهندس مدني
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )789.054.000سبعمائة وتسعة
وثمانون مليون واربعة وخمسون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع
املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.

رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم الثالثاء املصادف  2019/9/17إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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تشييد وحتسني وتطوير شبكات كهرباء
الحياء مختلفة في مركز مدينة الناصرية

الشركة العامة لتوزيع كهرباء
اجلنوب

الناصرية

 %1من قيمة الكشف
التخميني

 / E-mail: Gc.thiqar@yahoo.comامييل ق�سم العقود احلكومية

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء مدرسة ابتدائية ( )6صف عدد ( )4في النصر) ضمن خطة تنمية االقاليم
لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات
تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد
الوطنية (املدى  ،العدالة ،الزوراء) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي
العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/12في مديرية العامة لتربية محافظة ذي قار فعلى الراغبني
من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن ()372.671.000
ثالثمائة واثنان وسبعون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
2
			
شفل
1
2
			
قالب
2
2
		
حادلة ضلفية
3
2
حادلة مطاطية
4
1
		
خباطة مركزية
5
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
3
		
مهندس مدني
1
2
		
مهندس كهرباء
2
4
			
مساح
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )372.671.000ثالثمائة واثنان
وسبعون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف دينار.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع
املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.

1

�سعر الك�شف امل�صدق مدة العمل
1.242.238.000

 150.000ألف دينار

املناق�صة :رقم ( )43خطة تنمية االقاليم 2019

العدد1935 :
التاريخ2019/9/1 :

ت

الت�صنيف على
الأقل
انشائية
سادسة

�سعر العطاء
بالدينار

 360يوم

رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االثنني املصادف  2019/9/23إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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املناق�صة :رقم ( )47خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1912 :
التاريخ2019/9/1 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (تشييد وتأهيل شبكات كهرباء في الشطرة – الغراف  -النصر) ضمن خطة تنمية
االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها
وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في
اجلرائد الوطنية (الصباح ،املدى ،الزمان) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح
ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول
املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/12في بناية الشركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب /فرع شمال
الناصرية فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية
من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد
(وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء
العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن ()747.535.000
سبعمائة وسبعة واربعون مليون وخمسمائة وخمسة وثالثون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
1
سيارة بيكب		
1
1
			
تريلة
2
1
		
خباطة مركزية
3
1
		
هياب
4
1
			
رافعة انارة
5
1
		
حفارة اعمدة
6
1
		
ساحبة زراعية
7
1
			
شفل
8
1
			
كيا  2طن
9
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
3
		
مهندس مدني
1
3
		
مهندس كهرباء
2
3
		
مهندس ميكانيك
3
3
مالحظ فني		
4
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )640.744.000ستمائة واربعون
مليون وسبعمائة واربعة واربعون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع

املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االثنني املصادف  2019/9/23إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام ( . )2020 - 2019عادل عبد احل�سني عبداهلل الدخيلي

حمافظ ذي قار

ت

�سعر الك�شف امل�صدق

مدة العمل

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

الت�أمينات املطلوبة/بالدينار

1

2.135.814.750

 200يوم

تشييد وتأهيل شبكات كهرباء في
الشطرة – الغراف  -النصر

الشركة العامة لتوزيع كهرباء
اجلنوب – فرع شمال الناصرية

الشطرة – الغراف
 -النصر

 %1من قيمة الكشف
التخميني

 / E-mail: Gc.thiqar@yahoo.comامييل ق�سم العقود احلكومية

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء طرق ريفية مبلطة مع جسرين كونكريتيني على نهر البصرة في قضاء
الشطرة) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة
التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة
العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية ( املدى ،الصباح ،الزمان) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة
للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة
من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم االربعاء املصادف  2019/9/11في بناية (مديرية طرق وجسور) فعلى الراغبني من الشركات
واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسم
العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد
على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء
املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال
يقل عن ( )1.013.133.000مليار وثالثة عشر مليون ومائة وثالثة وثالثون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
8
قالب تك 		
1
4
قالب سكس		
2
3
		
شفل
3
2
			
مدرجة
4
2
		
حادلة ضلفية
5
2
		
حادلة مطاط
6
2
		
حادلة ستيل
7
2
		
حادلة ستيل مزدوجة
8
1
		
معمل اسفلت
9
1
			
تنكر ماء
10
2
		
خباطة حقلية
11
1
		
فارشة لالسفلت
12
1
			
كرين
13
1
			
حفارة
14
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
2
		
مهندس مدني
1
1
		
مهندس ميكانيك
2
2
			
مساح
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )921.030.000تسعمائة وواحد
وعشرون مليون وثالثون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:

1

�سعر الك�شف امل�صدق مدة العمل
3.070.100.000

 250.000ألف دينار

املناق�صة :رقم ( )49خطة تنمية االقاليم 2019

العدد1919 :
التاريخ2019/9/1 :

ت

الت�صنيف على
الأقل
انشائية
سادسة

�سعر العطاء
بالدينار

 200يوم

اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس االمن اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية .
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم الثالثاء املصادف  2019/9/24إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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اقــــرأ
�أر�ضنا البكر

�أر�ضن ��ا البكر ال�صادرة حديث ��ا عن دار املدى برتجمة غائب
طعمة فرمان هي ثاين �أهم رواية من ميخائيل �شولوخوڤ،
ال تقل �شه ��رة عن روايته ال�شهرية "ال ��دون الهادئ"  .كثري
من النقاد ي ��رون يف هذا العمل و�صف ًا حي� � ًا وحيوي ًا حلياة
الفالحني الب�سطاء .وقد حولت الرواية �إىل فيلم �سينمائي،
ور�أى فيه ��ا النق ��اد ،عم ًال مبني ًا يف �ش ��كل مميز من الناحية
الفني ��ة ،ب ��ل �أكرث متيز ًا م ��ن "الدون اله ��ادئ " التي تبقى،
على �أي ح ��ال �أ�شهر �أعمال �شولوخوف ال ��ذي �أنهى حياته
الأدبي ��ة برواية عنوانها "م�صري �إن�سان" .وقد ح�صل على
جائزة نوبل للآداب عام .1965

ح

ول العا

لم

بابا الفاتيكان يتعر�ض لـ"موقف حمرج"..

و�صل البابا فرن�سي�س ،بابا الكني�سة
الكاثوليكية ،مت�أخرا عن موعده لإلقاء
عظته الأ�سبوعية يف �ساحة القدي�س
بطر�س ،الأح��د ،لكنه ك�شف عن �سبب
الت�أخري .وبح�سب ما نقلت روي�ترز،
فقد قال البابا فرن�سي�س �إنه ظل عالقا
داخ��ل م�صعد مل��دة  25دقيقة قبل �أن
يحرره رجال الإطفاء .وعلت االبت�سامة
وجه البابا وهو يقول يف بداية عظته

التي ت�أخرت نحو  10دقائق "علي �أن
�أطلب عفوكم" .وقال البابا �إن م�شكلة
يف ال�ك�ه��رب��اء يف ال�ف��ات�ي�ك��ان �أ��س�ف��رت
ع��ن تعطل امل���ص�ع��د ،و�أن� ��ه ظ��ل عالقا
داخ�ل��ه �إىل �أن ح��رره �ضباط مكافحة
احلرائق يف الفاتيكان .وخاطب البابا
احلا�ضرين الذين جتمعوا لال�ستماع
�إىل عظته يف �ساحة القدي�س بطر�س
"فلن�صفق لفرقة الإطفاء".

متاثيل جديدة لـ 10ن�ساء م�ؤثرات يف نيويورك
قليلة هي التماثيل يف نيويورك
�أو لندن �أو �سيدين التي تكرم
ذك��رى الن�ساء ،ل��ذا ق��رر فنانان
ا��س�ترال�ي��ان التعوي�ض ع��ن هذا
ال �ن �ق ����ص ال� �ف ��ادح ك��ا� �ش �ف�ين ه��ذا
الأ�سبوع عن  10متاثيل ل�سيدات
يف مانهاتن ،يف �أول خطوة من
م�شروع ذي طابع عاملي.
والتماثيل ال�برون��زي��ة الع�شرة
التي ن�صبت يف اجلادة ال�ساد�سة
م � ��ن ن � �ي� ��وي� ��ورك ق� � ��رب م��رك��ز
"روكفيلر �سنرت" ،ل�شخ�صيات
�أمريكية ،ما عدا واحد منها يعود
�إىل عاملة الرئي�سيات الربيطانية
جاين غودال.
ومن بني ه�ؤالء الن�ساء اللواتي ،دوغال�س ورائدة الف�ضاء تراي�سي ت�شكل �سوى � 3أو  4باملئة من
�شارك م�ستخدمو الإن�ترن��ت يف داي�سون واملغنية بينك.
�إج� �م ��ايل ه���ذه امل �ن �ح��وت��ات يف
اخ �ت �ي��اره��ن ،امل�م�ث�ل�ت��ان نيكول و�أ� �ش��ار ال��زوج��ان غيلي وم��ارك نيويورك �أو لندن �أو �سيدين� ،إذا
كيدمان وكايت بالن�شيت واملذيعة ��ش��ات�نر ع�ل��ى ه��ذه امل��ب��ادرة عرب ما ا�ستثنيت "التماثيل الرمزية
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة �أوب� ��را وي�ن�ف��ري ،م��وق�ع�ه�م��ا الإل� �ك�ت�روين �إىل �أن التي و�ضعت لأغ��را���ض التزيني
وبطلة اجلمباز الأوملبية غابي ال�ت�م��اث�ي��ل ال �ت��ي ت �ك��رم ن���س��اء ال وال مغزى ن�سويا منها".

 3ن�صائح تقدمها �سلمى حايك للح�صول على نف�س ب�شرتها
�أ�صبح لدينا حاليا جنون ال�سيلفي وتتعمد الن�ساء
ت�صوير �أنف�سهن لبيان مدى جمال وجههن وب�شرتهن،
وهذا ما تفعله �أي�ضا املمثلة العاملية �سلمى حايك ،
 52ع��ام��ا .وا�ستطاعت املمثلة ذائ�ع��ة ال�صيت �أن
تكون ملكة ال�سيلفي ،لأنها دائما ما تلتقط �صورها
بدون و�ضع ميكب �أو فالتر ،مع بيان مدى جمالها
يف نف�س ال��وق��ت .وقالت املمثلة العاملية جلريدة
نيويورك تاميز� ،إن �سر جمال الب�شرة ،هو عدم
امل�ب��ال�غ��ة يف االع �ت �ن��اء ب �ه��ا ،ف�ه��ي ال تنظف وجهها
وب�شرتها ك��ل �صباح كما يفعل اجلميع .و�أك ��دت �أن
جدتها �أخربتها �أن الب�شرة تعيد ليال كل ما فقدته خالل
اليوم ،وعند غ�سيلها يف ال�صباح ،تفقد كل ذلك .وت�ضع

على ب�شرتها ماء ال��ورد يوميا ،فهي تقول" ،ماء الورد
يوقظ الب�شرة بكل لطف ،ميكنك �أن ت�ضعيه على وجهك
برفق فوق من�شفة �ساخنة" .وت�ستخدم ماء الورد مرتني
يوميا ،مرة يف ال�صباح قبل و�ضع املاكياج ،وم��رة يف
امل�ساء بعد �إزالته .وت�ضع على وجهها ما�سكات دائما،
فهي متثل �إدمانا بالن�سبة لها ،وغالبا ت�ضعها ليال قبل
النوم ،للح�صول على �أكرب ا�ستفادة ،وتتنوع املا�سكات
التي ت�ضعها ،فمنها ما�سك مكوّ ن من الكركدية ،وما�سك
مكوّ ن من ال�شوفان .وتقول املمثلة العاملية :من املمكن
�أن تقومي بو�ضع بع�ض ال�شوفان ،وبع�ض املاء �أو حليب
اللوز ،بالإ�ضافة �إىل الع�سل ،و�أتركيهم لبع�ض الوقت ،ثم
�ضعيهم على ب�شرتك� ،ست�صبح نظيفة وناعمة جدا.

مبـــارك

تتقدم م�ؤ�س�سة املدى والعاملني فيها ب�أحر
التهاين والتربيكات للزميلني

علي ناجي جا�سم ومعتز جواد كاظم
ملنا�سبة عقد قرانهما ..متمنني لهما حياة
مليئة بامل�سرات وال�سعادة الدائمة وبالرفاه
والبنني.

تقــريــر
 عناد غزوان
الناقد والأك��ادي�م��ي الراحل
ت �ب��رع��ت ع��ائ �ل �ت��ه بمكتبته
ال�شخ�صية التي ت�ضم �أكثر
من � 5آالف كتاب ي�ضاف لها
مكتبه ال�شخ�صي ورف��وف
م�ك�ت�ب�ت��ه� ،إل� ��ى دار ال�ك�ت��ب
والوثائق في وزارة الثقافة،
ح��ي��ث � �س �ي �ت��م ت�خ���ص�ي����ص
جناح خا�ص با�سمه ،ويعد
غ��زوان من �أب��رز رواد النقد
الثقافي والأدبي وله العديد
م ��ن ال��م���ؤل��ف��ات ال��ت��ي تعد
�إ�ضافة مهمة للثقافة العربية
والعراقية.
� آ�سيا كمال
ال � �ف � �ن� ��ان� ��ة ال� �م� ��� �س ��رح� �ي ��ة
والتلفزيونية ت���ش��ارك في
ال �ح �م �ل��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ت��ي
�أع �ل �ن �ت �ه��ا وزارة ال���ص�ح��ة
وال �ب �ي �ئ��ة وال��ت��ج��ارة تحت
�شعار "ال ال�ستخدام �أكيا�س
النايلون" ،ح�ي��ث �سافرت
�إل��ى محافظة ك��رب�لاء لهدف

حممد جا�سم

توعية المواطنين بالأ�ضرار
ال�ب�ي�ئ�ي��ة وال �� �ص �ح �ي��ة ال�ت��ي
ت�سببها �أكيا�س النايلون.
 جواد عبد كاظم
ال �ك��ات��ب �أ�� �ص ��در مجموعة
ق�ص�صية بعنوان "العرافة"
ت�ضم م��ا ي �ق��ارب الع�شرين
ق �� �ص��ة ق �� �ص �ي��رة م ��ع ملحق
�شهادات كتبها عدد من النقاد
ع��ن ال�ك��ات��ب ال ��ذي يوا�صل
كتابة الق�صة الق�صيرة منذ
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ون �� �ش��رت له
ال �ع��دي��د م ��ن ال�ق���ص����ص في
ال�صحف والمجالت العراقية
والعربية.

جل�س ��ة �أخ ��رى يعقده ��ا ملتق ��ى
الثالث ��اء للإذاع ��ة والتلفزي ��ون يف
قاع ��ة اجلواه ��ري باحت ��اد الأدباء
والكت ��اب يف الع ��راق ،برئا�س ��ة
رئي�س ��ه الدكت ��ور �صال ��ح ال�صحن
وبح�ضور جمهور كبري من فناين
الإذاع ��ة والتلفزي ��ون والنق ��اد
وال�صحفي�ي�ن .اجلل�س ��ة �ضيف ��ت
املخ ��رج والناق ��د وال�شاعر"ر�ض ��ا
املحم ��داوي" لالحتف ��اء بتجربت ��ه
الفنية.
الدكتور ال�صحن قال-:
جل�ستنا ه ��ذا اليوم هي حق ًا جل�سة
ا�ستحقاق ،جل�سة ثراء فني ومعريف

الطقس

�إىل "ت�صحيح هذا اخللل".
ولي�ست التماثيل التي عر�ضت يف
نيويورك �سوى فاحتة م�شروع
من املرتقب �أن يت�سع نطاقه �إىل
بلدان �أخ��رى� ،أب��رزه��ا بريطانيا
و�أ�سرتاليا ،لعك�س "�أكرب تنوع
مم�ك��ن م��ن الأع � ��راق والطبقات
واملهارات" ،ح�سبما ورد على
املوقع الإلكرتوين للفنانني.
ومل ي ��أت اختيار ن�ي��وي��ورك من
ب��اب ال�صدفة ،فبلدية العا�صمة
املالية للواليات املتحدة تعهدت
بن�صب مزيد من متاثيل الن�ساء.
وي�سعى الزوجان اللذان ذاع
�صيتهما بف�ضل �سل�سلة من
الأعمال العمالقة عر�ضاها
يف ال���س�ن��وات الأخ�ي�رة
يف م ��دن ك��ب�ي�رة ،مثل
ن��ي��وي��ورك و� �س �ي��دين

و�سوا�س يطارد
كامريون دياز..
حت�ت�ف��ل ال��ي��وم ال�ن�ج�م��ة ك ��ام�ي�رون دي� ��از بعيد
ميالدها الـ  47بعدما متكنت خالل ال�سنوات
الأخ�يرة من فر�ض ا�سمها كواحدة من �أب��رز
جنمات هوليوود بف�ضل الأدوار التي لعبتها
مب�سريتها الفنية ونالت عليها جوائز عديدة
بالإ�ضافة �إىل متيزها �أي�ض ًا بجمالها الأخ��اذ
وقوامها امل�ث��ايل م��ن وجهة نظر كثريين مما
جعلها بالن�سبة ملاليني من��وذج امل��ر�أة اجلميلة
التي حتظى مبعجبني كرث.
ولكن على جانب �آخر مما متتلكه كامريون دياز
م��ن مم�ي��زات ع��دي��دة اكت�سبتها ط��وال م�شوارها
الفني ف ��إن النجمة ال�شهرية تعاين ف��ى حياتها
اخلا�صة ب�سبب الو�سوا�س القهري الذي ي�صاحبها
وحتديد ًا من نظافة الأ�شياء حيث متتلك دوم ًا
�شعور ًا ب�أن الأ�شياء غري النظيفة قد تت�سبب
ف��ى �إ�صابتها ب��الأم��را���ض ج��راء اجلراثيم
املوجودة بها وبالتايل ينتابها دائم ًا هذا
ال�شعور جراء هذا املر�ض النف�سي املعروف
با�سم "رهاب اجلراثيم �أو فوبيا اجلراثيم"،
والتي تعاين منه منذ طفولتها حتى الآن.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

لي�س لدى اجلعفري
من يقر�أه!
منذ �صدور مذكرات احلاج
�إبراهيم اجلعفري " جتربتي يف
احلكم" والذي �أطلق على نف�سه
فيها لقب "النجا�شي" ت�شبها مبلك
احلب�شة وهو "ملك ال يظلم عنده
�أحد" يف الوقت الذي اجتاحت
العراق �أخطر موجة عنف طائفي
�أيام تويل �صاحب املذكرات
رئا�سة الوزراء ،والنا�س ت�س�أل
ترى ماذا لو كتب باقي ال�سا�سة
وامل�س�ؤولني مذكراتهم؟ ولأنني
مغرم مبتابعة �أحوال ال�سيا�سيني
فقد تلقيت بفرح غامر اخلرب الذي
�أعلنه رئي�س الربملان الأ�سبق
حممود امل�شهداين والذي ب�شرنا
فيه ب�أنه قرر �أخريا �إ�صدار
ديوان �شعري بعنوان "نوامي�س
ال�شجن" ،وال ت�س�ألني �أي �شجن
يعاين منه امل�شهداين الذي �أعلن
ذات يوم �أنه جاء لإ�صالح حال
هذا ال�شعب "الدايح" ،ولهذا
�س�أطرح �س�ؤاال :ترى ماذا لو قرر
ال�سيد نوري املالكي �أن يكتب عن
�سنواته الثمانية التي ق�ضاها
وهو يرتبع على ر�أ�س �أعلى
�سلطة تنفيذية؟ ما حجم م�سافة
التقدم التي قطعتها البالد يف
�سنوات حكمه؟ ما هي ن�سب النمو
والتطوّ ر والتقدم وم�ستويات
الدخل؟ والأهم ما مقدار اال�ستقرار
الذي حتقق؟.
متنيت �أن يقر�أ جميع ال�سا�سة
العراقيني مذكرات اثنني ممن
�صنع تاريخ بالدهم ،ون�ستون
ت�شر�شل و�شارل ديغول ف�سوف
يتبني لهم بو�ضوح معنى احلكم
 ،فقد كان لدى الرجلني الفهم
احلقيقي ملعنى احلكم وال�شعور
الوطني  ،والهم لإجناز عمل
تاريخي .ديغول فرن�سا يكتب
من مكتبه مت�أم ًال الآفاق الوا�سعة
ملنطقته اللورين ،فيما ت�شر�شل
ال�ضخم يعيد كتابة التاريخ من
و�سط �سريره املحاط بالو�سائد
وطيوره املف�ضلة من ف�صيلة
الببغاء وقطته وكلبه الويف،
لي�سطر هذه الكلمات" :املتع�صب
هو �شخ�ص ال يريد �أن يغري ر�أيه
وال يريد �أن يغري املو�ضوع،
�أما الوفاقي فهو �شخ�ص يغذي
مت�ساح ًا �آم ًال �أن يكون �آخر من
ي�أكله" ،وللرجلني منذ والدتهما
موهبة الت�أليف ومل ي�شك �أي منهما
بامل�صري الذي �آل �إليه ،لقد متيز
ت�شر�شل ب�أ�سلوب ماهر يف العبور
من �سجل �إىل �آخر.
قبل �أكرث من ثمانية و�أربعني
عاما نفي ديغول نف�سه �إىل قرية
يف اجلنوب كي يكون بعيدا عن
جمرى الأحداث ،بعد �أن خرج
الطلبة يتظاهرون �ضده وهم
يحملون الفتات كتب عليها:
"ديغول �إرحل ..ع�شر �سنوات
تكفي لكي تتقاعد" ،الرجل الذي
�أنقذ فرن�سا من �سطوة هتلر،
وو�ضعها يف م�صاف الدول
العظمى ،مل يجد غري جملة واحدة
قالها مل�ساعديه "�س�أرحل ،ال �شيء
�أهم من فرن�سا م�ستقرة".
ُتكتب املذكرات عادة من �أجل
البوح باحلقيقة ،وقد و�ضع كبري
فال�سفة فرن�سا جان جاك رو�سو
مذكراته حتت عنوان "اعرتافات"
فيما �أ�صر كبري مفكري العراق
باقر جرب الزبيدي على �أن ي�سري
على خطى اجلعفري في�ضع عنوان
"جتربتي" ملذكراته ..تاركا لنا �أن
نتذكر ماذا كانت هذه التجربة؟

ر�ضا املحمداوي :يجب تطويع الن�ص لر�ؤية املخرج
وفكري مرتبطة ومقرتنة ب�شخ�ص
ع ��ن جتربت ��ه الفني ��ة �إن ��ه عمل يف
�ضيفنا الكرمي (ر�ضا املحمداوي).
التلفزيون عام  1991هو واملخرج
فه ��و مل يكنْ ورق ��ة يف كتاب ،كما مل
علي حنون دخ�ل�ا امل�ؤ�س�سة �سوية
ُ
يعي�ش
يكنْ �صورة يف الذاكرة� .إنه
وكان مدي ��ر التلفزي ��ون الفن ��ان
بينن ��ا ،وم ��ا زال ناب�ض� � ًا بامل�شه ��د
الكب�ي�ر "في�ص ��ل اليا�س ��ري" الذي
الثق ��ايف والفن ��ي وحري�ص� � ًا عل ��ى
احت�ضنن ��ي و�أف�س ��ح يل املج ��ال
تدوي ��ن �آرائهِ  ،وين�ص � ُ�ح بالتي هي
لأتعل ��م يف جمي ��ع الأق�س ��ام م ��ن
�أف�ضل ،وي�سعى م ��ن �أجل �أن يعمل
ق�س ��م الأطفال والفن ��ون والثقافية
بطريق ��ةٍ و�ش ��كل �أرق ��ى ..و�أرق ��ى.
حت ��ى ق�س ��م الأف�ل�ام الوثائقي ��ة و
(ر�ضا املحمداوي) ما زا َل متم�سك ًا
الت�سجيلية .و�أول عمل يل كمخرج
بحرفت ��هِ  ،م ��ا زال كما عهدن ��ا ُه منذ
متثيلي ��ة النا� ��س للنا� ��س ل�صب ��اح
�سنني حري�ص ًا ،ودقيق ًا ،وخمل�ص ًا،
رحيم ��ة .و�أ�ش ��ار اىل ان العمل يف
وذكي� � ًا ...واملحتفى ب ��ه من مواليد
امل�سل�س ��ل يختل ��ف ع ��ن ال�سه ��رات
 1959يحم ��ل بكلوريو� ��س فن ��ون ذئاب الليل و�أب ��و جعفر املن�صور� ،إىل �أعم ��ال فنية �أخ ��رى من الأفالم الفنية او الفيلم الن حكايتها مكثفة
 1991م ��ن كلية الفن ��ون اجلميلة .و�أخ ��رج حكاي ��ات وق�ص ��ر النب ��وة الوثائقية.
بحكم وقتها املح ��دود .وهنا يجب
عم ��ل خمرجا وم�ساع ��د خمرج يف وعبو�س ��ي يف رم�ض ��ان �إ�ضاف ��ة �أما املخرج ر�ض ��ا املحمداوي فقال تطوي ��ع الن� ��ص م ��ن قب ��ل املخ ��رج

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا
الي ��وم (الأثن�ي�ن ) �أن درجات احلرارة �ستحاف ��ظ على معدالتها
ليوم �أم�س ،مع رياح خفيفة.

اىل ر�ؤيت ��ه الفني ��ة ،يح ��ذف في ��ه
وي�ضيف ما يخدم العمل حتى وان
اختلف مع امل�ؤلف .فكلما ت�ستطيع
جت�سي ��د اال�شي ��اء حت ��رك عقلي ��ة
امل�شهد ب�صري ��ا ..واكد املحمداوي
انه �ض ��د االرجتال ام ��ام الكامريا.
ويجب ح�ساب كل �شيء وال ا�سمح
به ��ا مطلقا ..كما حتدث عن خيبات
مر به ��ا الواق ��ع الفن ��ي والظروف
القاهرة التي ت�شكل العراقيل ،ومل
يربئ او يتهم اية جهة ون�سبها اىل
الفو�ضى واحلروب وقلة التمويل.
يف خت ��ام اجلل�س ��ة ق� � َّدم الدكت ��ور
�صال ��ح ال�صحن ل ��وح اجلواهري.
كم ��ا قدم ��ت لل�ضيف ق�ل�ادة امللتقى
الإذاعي والتلفزيوين.
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