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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

يحاول جمع  100نائب م�ؤيد للم�شروع لكنه يعرتف ب�صعوبة الت�أييد

� 5أق�ضية تتفق على �إن�شاء حمافظة غنية وترك الرمادي بدون موارد

تيار احلكمة يتحرك لت�شكيل "وزراء
ظل" ملراقبة الأداء احلكومي

�صراعات �سيا�سية تهدد ب�شطر الأنبار
�إىل حمافظتني

 بغداد /وائل نعمة

�أو حديث ��ة عن مرك ��ز املدين ��ة (الرمادي) ما
يعطل �إجنار امل�شاريع واملعامالت.
باملقاب ��ل ي ��رى فري ��ق املعار�ض ��ة� ،أن عجلة
الإعم ��ار الت ��ي دارت م�ؤخ ��را يف الأنب ��ار
وتراج ��ع الهجم ��ات امل�س ��لحة ب�ش ��كل كبري
يف املحافظ ��ة ،ق ��د ا�س ��تفز بع� ��ض اجله ��ات
"اخلا�س ��رة" �سيا�س ��يا والت ��ي تبح ��ث عن
انت�ص ��ارات حت ��ى و�إن كان ��ت على ح�س ��اب
ا�ستقرار املحافظة.
يف عام  ،2016ظهرت �أول حماولة وا�ضحة
لإيجاد حمافظة جديدة يف املنطقة الغربية.
�آن ��ذاك كان ��ت امل ��دن الغربية م ��ا زالت حتت
�س ��يطرة "داع� ��ش" واالتهامات ب�ي�ن القوى
ال�سيا�سية داخل املحافظة م�شتعلة.
وب ��دى املق�ت�رح حينه ��ا وك�أن ��ه رد فعل على
�إق�ص ��اء احل ��زب الإ�س�ل�امي م ��ن احلي ��اة

معارك تك�س�ي�ر العظم بني القوى
ال�س ��نية انتقل ��ت ه ��ذه امل ��رة م ��ن
ُ
الربملان وال�صراع على املنا�صب �إىل الأنبار،
حيث جتري حماوالت لتق�سيم املحافظة �إىل
اثنتني� :شرقية و�أخرى غربية.
وبح�س ��ب التق�سيم املفرت�ض فان "الغربية"
والت ��ي قد ت�ض ��م � 5أو � 7أق�ض ��ية �س ��تحتكر
كل املناف ��ذ احلدودية بالإ�ض ��افة �إىل املوارد
الطبيعية ،بينما يبقى اجلزء الآخر فقريا و
بال �إمكانيات.
ويقول امل�ؤيدون لفكرة ا�ستحداث حمافظة
يف غ ��رب الأنب ��ار �إن اال�س ��تحداث �س ��يقدم
خدم ��ات �أف�ض ��ل لل�س ��كان عل ��ى اعتب ��ار �أن
م�سافات كبرية تف�ص ��ل بني مدن مثل القائم

ال�سيا�س ��ية يف الأنب ��ار و�ص ��عود جن ��م
الق ��وى ال�سيا�س ��ية املتحالف ��ة مع الع�ش ��ائر
الت ��ي �ش ��اركت يف عملي ��ات التحري ��ر �ض ��د
"داع�ش".
�إبعاد �ص ��هيب ال ��راوي ،القيادي يف احلزب
الإ�س�ل�امي وممثل مناطق غ ��رب الأنبار عن
من�ص ��ب املحاف ��ظ يف مت ��وز  ،2016كان
ق ��د �أغ�ض ��ب احل ��زب الذي ب ��د�أ �أع�ض ��اء فيه
باحلدي ��ث ع ��ن رف� ��ض �س ��كان تل ��ك املناطق
(الغربي ��ة) للم�س� ��ؤولني يف الرم ��ادي،
و�إمكانية ان�شاء حمافظة جديدة.
بعد ذلك احل ��ادث ،اختار جمل� ��س املحافظة
حممد احللبو�س ��ي ال ��ذي كان حينها قيادي
يف كتل ��ة احل ��ل بديال ع ��ن ال ��راوي ،ليظهر
اخل�ل�اف ب�ي�ن احل ��زب الإ�س�ل�امي وح ��زب
الكرابل ��ة  -ن�س ��بة �إىل جم ��ال الكرب ��ويل

 بغداد  /محمد �صباح

م�ؤ�س�س "احلل"� -إىل العلن.
وت�صادمت تلك القوى بعد ذلك داخل الأنبار
لأك�ث�ر من م ��رة ،كما حدث يف نزاع �ش ��ر�س
لل�س ��يطرة عل ��ى الطري ��ق ال ��دويل الراب ��ط
ب�ي�ن الرم ��ادي ومنف ��ذ طريبيل احل ��دودي،
ومذك ��رات اعتقال حركت �ض ��د �أع�ض ��اء يف
جمل�س املحافظة بتهم خمتلفة.
يق ��ول فرحان حمم ��د الدليم ��ي ،وهو ممثل
مناط ��ق غربي الأنب ��ار يف جمل�س املحافظة
يف ات�ص ��ال مع (املدى) معلقا على ما يجري
يف الأنب ��ار ب�أن ��ه "لي� ��س عم�ل�ا �أو �ص ��راعا
�سيا�س ��يا ،هن ��اك م�ش ��اكل �إداري ��ة وخدمي ��ة
يف املحافظة ت�س ��تدعي ا�ستحداث حمافظة
جديدة".
 التفا�صيل �ص3

يعتزم تيار احلكمة الذي
�أعلن املعار�ض ��ة م�س ��بق ًا
�إع�ل�ان "حكوم ��ة الظ ��ل" بواق ��ع
 22وزي ��را رديف ��ا ملراقب ��ة الأداء
احلكومي و�إيجاد حلول للم�شكالت
التي تواجه الدولة.
ويح ��اول الفري ��ق املعار� ��ض
ا�س ��تقطاب ن ��واب من كت ��ل خمتلفة
لتحقي ��ق عتبة ال� �ـ  100نائب م�ؤيد
وم�س ��اند لـ"حكوم ��ة الظ ��ل" يف
الربملان.
ويق ��ول نائ ��ب الأمني الع ��ام جلبهة
املعار�ض ��ة الوطنية فادي ال�شمري
يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) ام� ��س� ،إن
"تيار احلكمة يجري مفاو�ضات مع
ق ��وى �سيا�س ��ية وجمتمعية جديدة

نا�ش ��ئة لت�ش ��كيل جبهة املعار�ضة"،
الفت ��ا �إىل ان اجلبه ��ة �س ��تعلن
"برناجمها اجلديد خالل ا�سابيع".
وي�ض ��يف ال�ش ��مري �أن "االع�ل�ان
ع ��ن اجلبه ��ة الوطني ��ة وحكوم ��ة
الظل �س ��يكون يف اقل من �ش ��هرين
و�س ��يتم الك�شف عن ا�سماء اجلهات
والقوى وال�شخ�ص ��يات ال�سيا�سية
والنواب املكونة لها" ،م�ش ��ددا على
�أن "االنفت ��اح �س ��يكون اي�ض ��ا على
منظمات املجتمع املدين".
و�أعل ��ن تيار احلكم ��ة الوطني ،يف
�ش ��هر حزيران املا�ض ��ي تبنيه خيار
املعار�ض ��ة ال�سيا�س ��ية ،م�ؤك ��دا �أن
معار�ض ��ته "�سيا�س ��ية د�س ��تورية
وطنية ب ّن ��اءة" تلتزم التزاما كامال
به ��ذا اخلي ��ار وم ��ا يقت�ض ��يه م ��ن
دور وح ��راكٍ و�أداءٍ ومواق � َ�ف على
ٍ

ال�صعيد الوطني.
ويتحفظ ال�ش ��مري على ذكر ا�سماء
االط ��راف ال�سيا�س ��ية والق ��وى
املجتمعي ��ة الت ��ي �ست�ش ��كل اجلبهة
املعار�ضة الوطنية قائ ًال" :ال ميكن
لنا الت�ص ��ريح با�س ��ماء هذه القوى
يف الوقت احلا�ض ��ر حل�ي�ن الإعالن
الر�سمي عن ت�أ�سي�س اجلبهة".
وي�ض ��يف �أن "اجلبهة �ست�ضم قوى
�أ�سا�س ��ية يف ال�س ��احة ال�سيا�س ��ية
املدني ��ة مع وجود بع�ض من القوى
ال�سيا�س ��ية الكبرية التقليدية التي
تن�س ��جم م ��ع امل�ش ��روع والربنامج
املعار� ��ض" ،م�ش�ي�را �إىل ان "جبهة
املعار�ضة تريد ان ت�صل �إىل حاجز
املئة نائب يف الربملان".
 التفا�صيل �ص2

التخطيط :ثلث �سكان الريف بدون
مياه �صاحلة لل�شرب
 بغداد /املدى
ك�ش ��ف اجله ��از
املركزي لالح�صاء،
�أم�س الأربعاء� ،أن ثلث �سكان
الري ��ف يعان ��ون م ��ن نق� ��ص
املياه ال�صاحلة لل�شرب ،مبين ًا
�أن �أق ��ل معدل ن�ص ��يب للمياه
ال�ص ��احلة لل�ش ��رب �س ��جل يف
حمافظة �صالح الدين.

وق ��ال اجله ��از �إن "ن�س ��بة
ال�س ��كان املخدومني ب�ش ��بكات
املي ��اه ال�ص ��احلة لل�ش ��رب يف
عم ��وم البل ��د بلغ ��ت ،%82.6
منها  %91.7يف احل�ض ��ر ،يف
ح�ي�ن م ��ا ي ��زال �أكرث م ��ن ثلث
�س ��كان الريف غ�ي�ر خمدومني
بهذه ال�شبكات� ،إذ بلغت ن�سبة
املخدومني ."%63.3
و�أ�ضاف اجلهاز� ،أن "متو�سط

ن�ص ��يب الف ��رد م ��ن املي ��اه
ال�ص ��احلة لل�ش ��رب املجه ��زة
لل�س ��كان الكلي يف العراق بلغ
 342لرت /يوم" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل
�أن "�أعل ��ى متو�س ��ط لن�ص ��يب
الف ��رد �س ��جل يف حمافظ ��ة
وا�س ��ط وق ��د بل ��غ  580لرت/
ي ��وم ،يف ح�ي�ن كان �أقل معدل
يف حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن
حيث بلغ  190لرت /يوم".

م�شروع قانون يف الربملان ينهي م�شكلة
الإيزيديني بقبول �أطفال داع�ش
ترجمة  /حامد �أحمد
�أك�ث�ر م ��ن ن�ص ��ف الإيزيدي�ي�ن الذي ��ن
اختطف ��وا م ��ن قب ��ل تنظي ��م داع� ��ش
ويع ��دون ب ��الآالف ق ��د ع ��ادوا الآن اىل �ش ��مايل
الع ��راق بعد �س ��نوات من اال�س ��تعباد اجلن�س ��ي
الق�س ��ري .ولكن بالن�س ��بة لهم العودة اىل البيت
تعني مواجهة و�صمة اجتماعية وحماولة اعادة
بناء حياتهم املحطمة بدون م�ساعدة تذكر.
ويب ��ذل العراق جهدا للتعايف من �س ��نوات حرب

م ��ع داع� ��ش ،ولك ��ن الإيزيدي�ي�ن يعي�ش ��ون وقت ًا
ع�ص ��يب ًا ب�ش ��كل خا�ص وه ��م يع ��ودون ملناطقهم
بع ��د ان حلت بهم حملة قتل جماعي واغت�ص ��اب
وا�س ��تعباد اعتربتها االمم املتحدة جرمية ابادة
جماعية.
وبينم ��ا تكاف ��ح جمامي ��ع االغاث ��ة للحف ��اظ على
معدل متويل م�س ��تمر فان كث�ي�را من االيزيديني
العائدي ��ن يقولون اي�ض ��ا �إن م�س ��اعدة احلكومة
غري كافية.
 التفا�صيل �ص2

الكرادة ت�شهد ازدهارا جتاريا  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

الع��راق ي�ش��رع ببن��اء جمم��ع "غ��از الب�ص��رة الطبيعي"
 بغداد /املدى
�ش ��رع الع ��راق� ،أم� ��س الأربعاء
ببن ��اء م�ش ��روع جمم ��ع "غ ��از
الب�ص ��رة الطبيعي" يف �أق�ص ��ى اجلنوب،
بطاق ��ة �إنتاجي ��ة تبل ��غ ( )1.4ملي ��ار قدم
مكعب قيا�س ��ي يف الي ��وم ،يف عزم يجنب
�إطالق غازات االحتبا�س احلراري.
و�ض ��ع نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون
الطاقة وزير النفط ثامر عبا�س الغ�ضبان،

وا�شنطن تفر�ض
عقوبات جديدة
على طهران..
والأخرية تتوعد
بالت�صعيد

حجر الأ�سا�س مل�شروع جممع غاز الب�صرة
الطبيعي بطاقة  400مقمق ،والذي يعترب
من امل�شاريع الواعدة املهمة لتعزيز �إنتاج
الغاز يف العراق.
و�أكد الغ�ض ��بان �أن الوزارة تقوم بخطوة
نح ��و خططه ��ا الرامي ��ة �إىل اال�س ��تثمار
الأمثل للغاز امل�صاحب للعمليات النفطية،
وتقلي�ص ن�سبة احلرق ،والطاقة املهدورة
�إىل احلد الأدنى.
وقال الغ�ض ��بان �إن هذا امل�شروع يعزز من
قدرة �ش ��ركة غاز الب�ص ��رة يف ا�ستثمار ما

ن�س ��بته ( )%40م ��ن �إنتاج الغ ��از يف حقل
�أرطاوي و�صوال �إىل رفع معدالت الإنتاج
لل�ش ��ركة من الغ ��از امل�س ��تثمر �إىل () 1.4
مليار قدم مكعب قيا�سي باليوم من جميع
احلقول امل�س ��تثمرة يف جولة الرتاخي�ص
الأوىل وهي (الرميلة ال�شمالية ،والزبري،
غرب القرنة .)1/
و�أفاد الغ�ض ��بان� ،أن امل�شروع هذا يعد من
امل�ش ��اريع الواعدة املهم ��ة لتعزيز الإنتاج
الوطني م ��ن الغاز لرفد ال�ش ��بكة الوطنية
للطاق ��ة الكهربائي ��ة ،ومب ��ا يحق ��ق توليد

 بغداد /املدى
�أعلنت الواليات املتحدة ،فر�ض عقوبات جديدة
على ايران ،ا�س ��تهدفت "�ش ��بكة للنق ��ل البحري"
وقالت �إنها ب� ��إدارة احلر�س الثوري الإي ��راين متهمة �إياها
ببيع ماليني من براميل النفط ل�صالح احلكومة ال�سورية.
وقال ��ت وزارة اخلزان ��ة الأمريكي ��ة يف بي ��ان �إن "ه ��ذه
العقوبات ت�شمل  16كيان ًا و�إحدى ع�شرة �سفينة وع�شرة
�أف ��راد" .وت�أت ��ي ه ��ذه العقوب ��ات فيم ��ا ت�س ��تعد طهران
لتقلي� ��ص التزاماته ��ا التي ين�ص عليه ��ا االتفاق النووي
يف �شكل �أكرب رغم و�ساطة فرن�سية يف حماولة الحتواء

( )1500مي ��كا واط� ،إ�ض ��افة �إىل زي ��ادة
مع ��دالت �إنتاج الغ ��از ال�س ��ائل(،)LPG
الذي ب ��دوره �سي�س ��هم بتحقي ��ق �إيرادات
مالية من خالل ت�ص ��دير الكميات الفائ�ضة
عن اال�س ��تهالك املحلي ،ف�ض ًال عن التقليل
من التل ��وث البيئي ،و�إيق ��اف حرق الغاز
بن�سبة كبرية.
و�أ�ش ��ار وزير النف ��ط� ،إىل �أن "امل�ش ��روع
�سيدعم املحتوى الوطني الذي ن�ؤكد عليه
دائما" ،منوها �إىل زيادة ن�سبة التعاقدات
م ��ع القط ��اع الع ��ام ،واخلا� ��ص كمقاولني

التوتر مع وا�شنطن.
و�أك ��دت وزارة اخلزانة ان ال�ش ��بكة الت ��ي طالتها العقوبات
"يقودها فيلق القد�س وحليفه حزب الله اللبناين" ،الفتة
اىل �أن "الطرفني ي�ستفيدان مالي ًا من عملياتها".
و�أ�ض ��افت "خ�ل�ال العام الفائ ��ت ،نقل فيل ��ق القد�س كميات
م ��ن النفط بقيمة تناهز او تتجاوز مئات ماليني الدوالرات
ع�ب�ر هذه ال�ش ��بكة ل�ص ��الح احلكومة ال�س ��ورية وحزب الله
و�أطراف �آخرين خارج �إطار القانون".
وقال وزير اخلزانة �س ��تيفن منوت�ش�ي�ن �إن "�إيران توا�صل
ا�س ��تفزازاتها لزعزع ��ة ا�س ��تقرار املنطقة والع ��امل" ،مبينة
�أن "ال�ش ��بكة يديرها وزير النفط الإيراين اال�س ��بق ر�س ��تم

رئي�س�ي�ن ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ا�س ��تخدام الأي ��دي
العاملة العراقية.
ونق ��ل بي ��ان وزارة النفط ،ع ��ن مدير عام
�ش ��ركة غاز اجلن ��وب ،حيان عب ��د الغني،
قوله ع ��ن امل�ش ��روع وهو من�ش� ��أة جديدة
مت ت�ص ��ميمها وف ��ق اح ��دث املوا�ص ��فات
العاملي ��ة احلديث ��ة ،تتك ��ون م ��ن وحدتني
ملعاجل ��ة الغاز (احلام�ض ��ي) ،الفتا �إىل �أن
هات�ي�ن الوحدت�ي�ن ت�ض ��يفان  400مليون
قدم مكعب قيا�س ��ي باليوم (مقمق) لإنتاج
�شركة غاز الب�صرة.

قا�سمي الذي يتوىل حالي ًا م�س�ؤولية كبرية يف فيلق القد�س
وهو بني االفراد الذين �شملتهم العقوبات".
�إىل ذل ��ك� ،أعلن ��ت اخلارجية الأمريكية ر�ص ��د مكاف�آت مالية
ت�ص ��ل اىل  15ملي ��ون دوالر الي �ش ��خ�ص يق ��دم معلومات
ت�س ��اعد يف ا�س ��تهداف "العملي ��ات املالية للحر� ��س الثوري
وفيلق القد�س".
وقال م�س�ؤول يف الإدارة الأمريكية "هذا تاريخي النها املرة
االوىل تعر�ض الواليات املتحدة مكاف�أة مقابل معلومات يف
اطار ا�ستهداف عمليات مالية لكيان حكومي".
اىل ذل ��ك ،قال ��ت احلكوم ��ة االيرانية انها �س ��تعلن تفا�ص ��يل
خطواتها الثالثة بتقلي�ص التزاماتها النووية.

الآ�سيوي ي�ؤكد بقاء الطلبة يف
املمتاز ب�شروط !
 بغداد  /املدى
�أكد وزير ال�شباب والريا�ضة
�أحمد ريا�ض امتام الت�سوية
م ��ع االحت ��اد الآ�س ��يوي لك ��رة الق ��دم
ب�ش� ��أن بق ��اء فري ��ق الطلب ��ة يف دوري
الك ��رة املمتاز باملو�س ��م اجلديد املقرر
انطالق ��ه ي ��وم الثامن ع�ش ��ر من �ش ��هر
�أيلول اجلاري مب�شاركة  20فريقا من
العا�صمة بغداد واملحافظات.
وذك ��ر الوزي ��ر يف تغري ��دة ل ��ه عل ��ى
موقعه الر�س ��مي بتويرت :انه يتوجب
عل ��ى �إدارة ن ��ادي الطلب ��ة الريا�ض ��ي
ت�س ��ديد امل�س ��تحقات املالي ��ة املرتتب ��ة
بذمتها ل�ص ��الح الالعبني الذين ك�سبوا
ق�ضاياهم �ضدها خالل فرتة ال تتعدى
�س ��بعة �أي ��ام اعتب ��ارا م ��ن ي ��وم �أم�س
الأربع ��اء املواف ��ق الراب ��ع م ��ن �ش ��هر
�أيلول اجلاري.
وي�أت ��ي قرار االحتاد الآ�س ��يوي لكرة
الق ��دم اجلدي ��د ب�ش� ��أن فري ��ق الطلب ��ة
بع ��د ثالث ��ة �أيام فقط م ��ن رف�ض جلنة

الرتاخي� ��ص يف االحت ��اد املذك ��ور
ال�ض ��مانات املالية التي �أعطاها وزير
ال�ش ��باب والريا�ض ��ة وفقا ملهلة �أمدها
ثالثة �أ�س ��ابيع من �أجل ت�سديد الديون
املرتتبة لعدد م ��ن الالعبني على �إدارة
ن ��ادي الطلب ��ة ومطالبت ��ه احت ��اد كرة
القدم ب�صورة ر�سمية بتطبيق �شروط
املعاي�ي�ر الآ�س ��يوية حرفي ��ا وع ��دم
ترخي�ص �أي ناد مل ي�س ��دد م�س ��تحقات
العبيه قبل يوم احلادي والثالثني من
�ش ��هر �آب املا�ض ��ي التي على �ضوئها ال
يحق لفريق الطلبة لكرة القدم قانونيا
امل�ش ��اركة مب�س ��ابقة ال ��دوري املمت ��از
للمو�سم املقبل.
ويف ال�ش� ��أن ذاته قرر الالعبون الذين
لديه ��م م�س ��تحقات مالية بذم ��ة �إدارة
نادي الطلبة الريا�ض ��ي برئا�س ��ة عالء
كاظ ��م خ�ص ��م ن�س ��بة  % 50م ��ن بقي ��ة
مبالغه ��م �إكرام ��ا ووفاء للن ��ادي الذي
كان وراء بروزهم واحرتاما وتقديرا
جلماهريهم الوفية التي ترتبط معهم
بعالقات وثيقة.
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تيار احلكمة يتحرك لت�شكيل "وزراء ظل" ملراقبة
الأداء احلكومي

 بغداد  /حممد �صباح
يعتزم تيار احلكمة الذي اعلن املعار�ضة
م�سبق ًا �إعالن "حكومة الظل" بواقع 22
وزي ��را رديف ��ا ملراقب ��ة االداء احلكومي
وايجاد حلوال للم�ش ��كالت التي تواجه
الدولة.
ويح ��اول الفريق املعار�ض ا�س ��تقطاب
نواب م ��ن كت ��ل خمتلفة لتحقي ��ق عتبة
الـ  100نائب م�ؤيد وم�س ��اند لـ"حكومة
الظل" يف الربملان.
ويق ��ول نائ ��ب االم�ي�ن الع ��ام جلبه ��ة
املعار�ض ��ة الوطنية فادي ال�ش ��مري يف
ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) ام� ��س� ،إن "تي ��ار
احلكم ��ة يج ��ري مفاو�ض ��ات م ��ع قوى
�سيا�س ��ية وجمتمعي ��ة جدي ��دة نا�ش ��ئة
لت�ش ��كيل جبه ��ة املعار�ض ��ة" ،الفت ��ا �إىل
ان اجلبه ��ة �س ��تعلن "برناجمها اجلديد
خالل ا�سابيع".
وي�ض ��يف ال�ش ��مري �أن "االع�ل�ان ع ��ن
اجلبهة الوطنية وحكومة الظل �سيكون
يف اقل من �ش ��هرين و�سيتم الك�شف عن
ا�س ��ماء اجلهات والقوى وال�شخ�صيات
ال�سيا�س ��ية والن ��واب املكون ��ة له ��ا"،
م�شددا على �أن "االنفتاح �سيكون اي�ضا
على منظمات املجتمع املدين".
و�أعلن تيار احلكمة الوطني ،يف �ش ��هر
حزيران املا�ض ��ي تبنيه خيار املعار�ضة
ال�سيا�س ��ية ،م�ؤك ��دا �أن معار�ض ��ته
"�سيا�س ��ية د�س ��تورية وطني ��ة ب ّناءة"
تلت ��زم التزام ��ا كام�ل�ا به ��ذا اخلي ��ار
دور وح ��راكٍ و�أداءٍ
وم ��ا يقت�ض ��يه م ��ن ٍ
َ
ومواقف على ال�صعيد الوطني.
ويتحف ��ظ ال�ش ��مري عل ��ى ذك ��ر ا�س ��ماء
االطراف ال�سيا�سية والقوى املجتمعية
الت ��ي �ست�ش ��كل اجلبه ��ة املعار�ض ��ة
الوطنية قائ ًال" :ال ميكن لنا الت�ص ��ريح
با�سماء هذه القوى يف الوقت احلا�ضر
حل�ي�ن الإع�ل�ان الر�س ��مي عن ت�أ�س ��ي�س
اجلبهة".
وي�ض ��يف �أن "اجلبه ��ة �ست�ض ��م ق ��وى
�أ�سا�سية يف ال�س ��احة ال�سيا�سية املدنية
مع وجود بع�ض من القوى ال�سيا�س ��ية
الكب�ي�رة التقليدي ��ة الت ��ي تن�س ��جم مع
امل�شروع والربنامج املعار�ض" ،م�شريا

عبد املهدي
واحلكيم يف لقاء
�سابق..
ار�شيف
�إىل ان "جبهة املعار�ض ��ة تريد ان ت�صل
�إىل حاجز املئة نائب يف الربملان".
وي�ؤك ��د �أن "حاج ��ز الـمئ ��ة نائب داخل
جمل� ��س الن ��واب يتطل ��ب عم�ل�ا كبريا،
ق ��د ال يتحق ��ق يف ال�ش ��هور االوىل لكن
هو هدف �س�ت�راتيجي للجبهة الوطنية
املعار�ض ��ة التي ت�س ��عى �إىل حتقيقه"،
منوه ��ا �إىل �أن "هن ��اك نواب ��ا ب ��د�أوا
بالدخول �إىل امل�شروع ب�شكل فردي".
ويلفت �إىل ان "ما ن�س ��عى له هو بلورة
العم ��ل املعار� ��ض ال�سيا�س ��ي يف داخل
النظام ال�سيا�سي ،وان يكون الربنامج
البديل الذي يقدم للنا�س وللر�أي العام
واالعالم برناجما ر�صينا فاعال �شفافا
ويقدم جمموعة م ��ن احللول لكثري من
امل�شاكل التي تواجه الدولة العراقية".

يحدد لزعماء الديانة
حرية اختيار املعتقد
للأطفال

وي�ش�ي�ر نائ ��ب االم�ي�ن الع ��ام جلبه ��ة
املعار�ض ��ة الوطني ��ة �إىل ان "تركيب ��ة
املعار�ضة بد�أت تن�ضج ب�شكل م�ؤ�س�سي
و�س ��تكون لها ت�أثريات �سيا�سية كبرية
جدا يف امل�ش ��هد ال�سيا�سي" ،م�ضيفا ان
"ما �ستعمل به اجلبهة هو خلق التوزان
يف ال�س ��احة ال�سيا�س ��ية العراقية ويف
النظام ال�سيا�س ��ي عرب وج ��ود املواالة
امل�ش ��كلة للحكوم ��ة تقابله ��ا معار�ض ��ة
�سيا�سية قوية وفاعلة لها متثيل نيابي
وجمتمعي".
ويو�ض ��ح ان "اجلبه ��ة الوطني ��ة
املعار�ضة �ستكون برئا�سة عمار احلكيم
مكون ��ة م ��ن جمي ��ع اطي ��اف املجتم ��ع
العراق مب ��ا فيه ��ا االقلي ��ات ،وبالتايل
ال تري ��د اجلبه ��ة ان تنته ��ج ا�س ��لوب

الت�س ��قيط والت�ش ��هري واال�ستعرا�ضات
بل ت�س ��عى لتحقيق معار�ضة د�ستورية
تقوميية ت�ص ��حيحية تعتمد اال�س ��لوب
املتزن وال�س ��لوك املهني يف ت�ش ��خي�ص
اخللل".
وي�ؤك ��د ال�ش ��مري ان "كتل ��ة احلكم ��ة
الربملانية تتجه يف الف�ص ��ل الت�شريعي
اجلديد نحو تفعيل ملف اال�ستجوابات
لع ��دد م ��ن ال ��وزراء لت�ص ��حيح العم ��ل
واملنه ��ج واالداء ع�ب�ر اقال ��ة ال ��وزراء
الفا�ش ��لني واملق�ص ��رين" ،الفت ��ا �إىل �أن
"هناك خم�سة ا�ستجوابات �ستقوم بها
كتلة احلكمة و�ستكون القائمة مفتوحة
ملالحقة الف�ساد".
ويك�ش ��ف نائ ��ب االم�ي�ن الع ��ام جلبه ��ة
املعار�ضة الوطنية �أن "اجلبهة �ست�شكل

حكومة ظ ��ل مكونة م ��ن وزارات ظلية
للحكوم ��ة (وزي ��ر ظل يقاب ��ل كل وزير
حكومي)" ،الفتا �إىل ان "هذا امللف يف
طور الت�ش ��كيل داخل جبهة املعار�ض ��ة
الوطنية التي �س ��تعلن عنها يف م�ؤمتر
الت�أ�س ��ي�س ال ��ذي �س ��يكون يف �أق ��ل من
�شهرين".
وي�ؤك ��د �أن "عدد وزراء الظل �س ��يكون
( )22وزي ��را �ست�ش ��كل تباع ��ا و�س ��يتم
اختي ��ار �شخ�ص ��يات لقيادته ��ا م ��ن
امل�س ��تقلني والتخ�ص�ص ��ية وف ��ق معاير
معين ��ة" ،م�ؤك ��دا ان "م�س� ��ألة اختي ��ار
رئي� ��س وزراء حكوم ��ة الظل مل تبحث
حتى هذه اللحظة داخل اجلبهة".
وك�شف تيار احلكمة قبل ايام عن �إجراء
مباحث ��ات مكثفة ومتقدم ��ة مع ائتالف

الن�ص ��ر لت�شكيل حتالف جديد معار�ض
للحكومة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل لقاء مرتقب بني
قيادة احلكمة والن�صر الأ�سبوع املقبل
يف منزل رئي�س الوزراء ال�سابق حيدر
العبادي.
وكان ائتالف الن�صر الذي يتزعمه حيدر
العب ��ادي قد نفى قبل يومني الأنباء عن
حتال ��ف ائتالف الن�ص ��ر وتيار احلكمة
برئا�س ��ة عمار احلكيم ،لت�شكيل حتالف
جديد معار�ض للحكومة.
وقال ��ت ع�ض ��و ائتالف الن�ص ��ر ان�س ��ام
مانوئي ��ل يف بيان ن�ش ��رته (املدى) يف
عددها ال�س ��ابق �إن "ما ن�ش ��ر يف بع�ض
املواق ��ع ح ��ول خ�ب�ر ان�ض ��مام ائتالف
الن�ص ��ر جلبه ��ة معار�ض ��ة ووج ��ود
اجتماع مرتقب هذا اال�س ��بوع للإعالن

م�شروع قانون يف الربملان ينهي م�شكلة الإيزيديني بقبول
�أطفال داع�ش
 ترجمة  /حامد �أحمد

�أكث��ر م��ن ن�ص��ف الإيزيديي��ن الذين اختطف��وا من قب��ل تنظيم داع���ش ويعدون
ب��الآالف ق��د ع��ادوا الآن الى �شمال��ي العراق بع��د �سنوات م��ن اال�ستعب��اد الجن�سي
الق�س��ري .ولك��ن بالن�سبة لهم العودة ال��ى البيت تعني مواجه��ة و�صمة اجتماعية
ومحاولة اعادة بناء حياتهم المحطمة بدون م�ساعدة تذكر.
ويب��ذل الع��راق جه��دا للتعافي م��ن �سنوات ح��رب مع داع���ش ،ولك��ن الإيزيديين
يعي�ش��ون وقت�� ًا ع�صيب ًا ب�ش��كل خا�ص وه��م يع��ودون لمناطقهم بع��د ان حلت بهم
حمل��ة قتل جماع��ي واغت�صاب وا�ستعب��اد اعتبرتها االمم المتح��دة جريمة ابادة
جماعية.

اطفال ايزيديات يف دار ايتام قرب احلدود ال�سورية ..ار�شيف

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

املدير العام
غادة العاملي

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

وبينم ��ا تكافح جمامي ��ع االغاثة
للحف ��اظ عل ��ى مع ��دل متوي ��ل
م�ستمر فان كثريا من االيزيديني
العائدي ��ن يقول ��ون اي�ض ��ا �إن
م�ساعدة احلكومة غري كافية.
االيزيدية تاركو ،التي مت انقاذها
يف العام  2017بعد ثالث �سنوات
م ��ن العبودي ��ة اجلن�س ��ية ،قالت
ملوق ��ع منظمة �آي ��رن االن�س ��انية
�إنه ��ا ه ��ي واخريات م ��ن امثالها
مل يتلقوا امل�س ��اعدة املطلوبة او
اي �ش ��يء توقعوه من ال�سلطات
العراقية.
وا�ض ��افت بقولها "لي�س ��ت لدينا
حق ��وق ،لوال م�س ��اعدة املنظمات
غ�ي�ر احلكومي ��ة لن ��ا لبقين ��ا هنا
بدون اي اهتمام".
ا�س ��تنادا اىل مدي ��ر مكت ��ب
االيزيدي�ي�ن املختطف�ي�ن ح�س�ي�ن
قايدي ،يف ده ��وك فان ما يقارب
م ��ن  3476ايزيدي ��ا ناجي ��ا ق ��د
رجعوا من �أ�سر داع�ش.
وا�ض ��اف قاي ��دي ان ق�س ��ما م ��ن
االيزيديني جنو من اال�س ��ر حال
حترر االرا�ضي التي كان يحتلها
داع� ��ش يف الع ��راق و�س ��وريا،
ولك ��ن االخري ��ن م ��ن العائدي ��ن
ق ��د مت "�ش ��را�ؤهم" م ��ن قب ��ل
مفاو�ض�ي�ن ايزيدي�ي�ن ي�س ��ددون
فدية مل�س ��لحي داع�ش او مهربني
مقابل اطالق �س ��راحهم ،م�ش�ي�را
اىل ان "ه ��ذه املحاول ��ة تتطل ��ب
دائم ��ا وج ��ود اف ��راد م ��ن عائلة

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

املختطف جلمع اموال ال�ص ��فقة
املطلوب ��ة العطائه ��ا ملهرب�ي�ن
او امل�س ��لحني انف�س ��هم ،وغالب ��ا
م ��ا ت�ص ��ل اىل  10000دوالر
لل�شخ�ص الواحد".
ويق ��ول قايدي ان هن ��اك 3000
ايزي ��دي تقريب ��ا م ��ا يزال ��ون
يف ع ��داد املفقودي ��ن .العائ ��ق
الآخ ��ر ال ��ذي يح ��ول دون عودة
االيزيدي ��ات ه ��و االع ��راف
املجتمعي ��ة الت ��ي ترف� ��ض زواج
الن�س ��اء من رجال غري ايزيديني
وه ��م ال يقبل ��ون االطف ��ال
املولودي ��ن ع ��ن �آب ��اء م�س ��لمني
ب�ضمنهم م�سلحي داع�ش.
يف ني�س ��ان املا�ض ��ي ا�ص ��در
املجل� ��س الروح ��ي االيزي ��دي
االعلى تو�صية ا�شار فيها اىل ان
االطفال املولودين عن م�س ��لحي
داع� ��ش �س ��يتم قبوله ��م ولك ��ن
�سرعان ما تراجع عنه.
وقال مراقبون ان هذه ال�سيا�سة
تعيق بع�ض الن�س ��اء االيزيديات
م ��ن ا�س ��تعادة اندماجه ��م
بعوائلهم.
ا�س ��تنادا اىل عمي ��د معهد العالج
النف�س ��ي يف دهوك الربوفي�سور
يان ايله ��ام كيزلهان ،وهو املاين
من ا�ص ��ل ايزيدي" :هناك مابني
 200اىل  260امر�أة ايزيدية يف
خميمات �س ��ورية ب�ضمنها خميم
الهول ،يع�ش ��ن بو�ض ��ع م�أ�ساوي
النهن ال يردن ترك �أطفالهن".

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

وا�ض ��اف كيزله ��ان �أن امل�ش ��كلة
ازدادت تعقي ��دا ب�س ��بب قان ��ون
االح ��وال العراق ��ي ال ��ذي يعترب
االب ��ن املول ��ود الب م�س ��لم و�أم
ايزيدي ��ة تك ��ون ديانته اال�س�ل�ام
وفقا البيه ويتم ت�سجيله كم�سلم.
واك ��د بقول ��ه" :ه� ��ؤالء الن�س ��وة
فق ��دن معظ ��م اف ��راد عوائله ��ن،
والآن فان الدول ��ة التي يفرت�ض
ان حتم ��ي �ش ��عبها ،ال تفع ��ل ذلك
لهن".
وا�ستنادا اىل ع�ضو جلنة حقوق
االن�سان يف الربملان علي البياتي،
فان هذا قد يتغري ،م�شريا اىل ان
الربمل ��ان يدر�س م�س ��ودة قانون
بخ�صو�ص الناجني من م�سلحي
داع� ��ش ،وان ��ه اذا مت مترير هذا
القان ��ون فان ��ه �سي�س ��مح لزعماء
االقلي ��ات الديني ��ة يف العراق ان
يحددوا الدين الذي ي�سجل عليه
اطفالهم.
وق ��ال البياتي ان اك�ث�ر من 600
�أيزي ��دي م ��ن الناجني م�س ��جلني
الآن لدى وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة لتلق ��ي دع ��م م ��ايل،
وه ��و مبل ��غ ال يتج ��اوز 330
دوالرا �شهريا ما يعادل  400الف
دينار او اكرث بقليل .وا�شار اىل
ان مو�ض ��وع الدعم املايل هو من
ب�ي�ن النق ��اط املهم ��ة املدرجة يف
م�س ��ودة م�ش ��روع القانون الذي
�سيطرح يف الربملان.
عن :منظمة �آيرن الإن�سانية

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

ع ��ن ذل ��ك ،غ�ي�ر �ص ��حيح وال يع�ب�ر عن
موقف الن�صر �إطالق ًا".
و�أ�ض ��افت �أن "الن�ص ��ر ه ��و �أ�س ��ا�س
املعار�ض ��ة التقوميية وهو ال�س ��باق يف
طرحه ��ا وهو ثابت على م�ش ��روعه ولن
ين�ضم �إىل م�شروع �آخر".
زميلتها يف االئتالف النائبة ندى �شاكر
ج ��ودت قالت ان الن�ص ��ر "لدي ��ه لقاءات
وحوارات م ��ع اغلب الكتل ال�سيا�س ��ية
ب�ش�أن املوقف من املعار�ضة الربملانية"،
الفتة �إىل ان "هذه االفكار مل ت�ص ��ل �إىل
حال ��ة االندم ��اج لت�ش ��كيل حتالف ��ات او
كتلة".
وتب�ي�ن ج ��ودت يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى)
ام�س� ،أن "حواراتنا ترتكز على م�ستقبل
احلكومة وجتاوز امل�شاكل العالقة التي
تواجهه ��ا" ،معرتفة بـ"وجود طرح بني
بع� ��ض الكتل لت�ش ��كيل جبهة معار�ض ��ة
يف الربملان لكن ائتالف الن�ص ��ر ما زال
متم�سكا باملعار�ضة التقوميية".
ام ��ا ب�ش� ��أن ت�ش ��كيل جبه ��ة معار�ض ��ة
داخ ��ل جمل� ��س الن ��واب يك ��ون اح ��د
اطرافها ائتالف الن�ص ��ر تو�ض ��ح �شاكر
ان "املو�ض ��وع م ��ازال قي ��د النقا� ��ش
والدرا�سة ومل ي�صل �إىل حالة االندماج
مع اية كتل ��ة او طرف كما مت طرحه يف
الآونة االخرية".
وت�ض ��يف ع�ضو اللجنة االقت�صادية يف
جمل�س النواب ان ائتالفها "يعمل �ضمن
املعار�ض ��ة التقوميي ��ة ومل تك ��ن مبادئه
ا�س ��قاط احلكومة خ�شية ان تكون عرفا
�أو تقليدا داخل جمل�س النواب لالطاحة
باحلكومات املتعاقب ��ة" ،منوهة �إىل ان
"هذا ال يعني اننا �س ��نبقى يف املواالة
لهذه احلكومة �إىل النهاية".
و�أعلن النائب عن كتلة احلكمة النيابية
حمم ��ود م�ل�ا ط�ل�ال ،يف بي ��ان تلق ��ت
(املدى) ن�س ��خة من ��ه� ،إن "تيار احلكمة
�ش ��رع بت�ش ��كيل جبهة معار�ض ��ة والتي
�س ��تتمخ�ض عنه ��ا حكومة الظ ��ل" الفتا
�إىل ان اجلبه ��ة �س ��تعمل على خلق بيئة
تفاهم ��ات و�ش ��راكات م ��ن اج ��ل تغيري
وا�ص�ل�اح حقيق ��ي يه ��دف اىل مغ ��ادرة
املحا�ص�ص ��ة وخل ��ق بيئ ��ة املنط ��ق يف
العمل واجلدية.

العمليات امل�شرتكة:
بقايا داع�ش منك�سرة
وحما�صرة
 بغداد /املدى
�أك ��د الناط ��ق با�س ��م قي ��ادة العمليات امل�ش�ت�ركة العمي ��د يحيى
ر�س ��ول� ،أم� ��س الأربع ��اء� ،أن بقاي ��ا تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي
منك�س ��رة وحما�ص ��رة مبواق ��ع دفاعية يف الب�ل�اد ،وغري قادرة
على تنفيذ �أية عملية نوعية.
وق ��ال يحي ��ى ر�س ��ول �إن "عملياتن ��ا م�س ��تمرة ول ��ن ن�س ��مح
للإرهابي�ي�ن بالتق ��اط �أنفا�س ��هم و�إع ��ادة تنظي ��م �ص ��فوفهم"،
م�ض ��يفا" :نح ��ن ال نهمل �أي ت�ص ��ريح ،وت�ص ��ريحات التحالف
ال ��دويل قد تكون مبني ��ة على معلوم ��ات ا�س ��تخباراتية وجهد
ا�س ��تخباراتي ،لكن �أنا اعتقد �أن هذا التنظيم الآن لي�س بالقوة
الكبرية ولي�س ��ت لديه القدرة على ال�سيطرة على مدن �أو القيام
بعمليات كبرية ونوعية".
وتاب ��ع ر�س ��ول" :من املمك ��ن �أن يقوم ه ��ذا التنظي ��م الإرهابي
بعملية هنا �أو هناك� ،أو يتعر�ض للمواطنني بهجمات مبا�ش ��رة
�أو غري مبا�شرة ،لكنه ال ي�ستطيع القيام بعمليات نوعية كبرية،
واعتق ��د �أن بقاي ��ا ه ��ذا التنظيم الآن منك�س ��رة حما�ص ��رة ويف
مواقع دفاعية ،لي�ست هجومية ،تريد احلفاظ على نف�سها ،لكن
يف نف�س الوقت ال نريد �أن نعطيها فر�صة �أن تعيد نف�سها وتعيد
تنظيم �صفوفها" ،م�ضيفا" :لذلك نقوم بعمليات م�ستمرة".
وب�ش� ��أن نتائ ��ج التحقيق ��ات يف الهجمات على مقرات احل�ش ��د
ال�ش ��عبي يف العراق� ،أو�ضح ر�س ��ول �أن " :اللجان التي �شكلت
ب�أمر القائد العام للقوات امل�سلحة ما زالت م�ستمرة بالتحقيقات،
وهذه التحقيقات بعد �أن تكتمل �س ��تعر�ض نتائجها على القائد
العام للقوات امل�سلحة وهو له احلرية الكاملة بالإعالن عن هذه
النتائج ،ح�سبما تقرره القيادة الع�سكرية والقائد العام للقوات
امل�سلحة".
و�س ��بق �أن �أك ��د التحالف الدويل �ض ��د تنظيم داع� ��ش �أن خاليا
التنظي ��م ب ��د�أت جم ��ددا ب�إع ��ادة تنظي ��م �ص ��فوفها يف الع ��راق
و�سوريا.
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سياسة

�صراعات �سيا�سية تهدد ب�شطر الأنبار �إىل حمافظتني
ال�سنية انتقلت هذه املرة من الربملان وال�صراع على
معارك تك�سري العظم بني القوى ُ
املنا�ص��ب �إىل الأنبار ،حيث جت��ري حماوالت لتق�سيم املحافظ��ة �إىل اثنتني� :شرقية
و�أخرى غربية.

 بغداد /وائل نعمة
وبح�س ��ب التق�سي ��م المفتر� ��ض ف ��ان
"الغربي ��ة" والت ��ي ق ��د ت�ض ��م � 5أو
� 7أق�ضي ��ة �ستحتك ��ر كل المناف ��ذ
الحدودي ��ة بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى الم ��وارد
الطبيعية ،بينما يبق ��ى الجزء الآخر
فقير و بال �إمكانيات.
ويق ��ول الم�ؤيدون لفك ��رة ا�ستحداث
محافظ ��ة ف ��ي غ ��رب الأنب ��ار �إن
اال�ستح ��داث �سيقدم خدم ��ات �أف�ضل
لل�س ��كان عل ��ى اعتب ��ار �أن م�ساف ��ات
كبي ��رة تف�صل بي ��ن مدن مث ��ل القائم
�أو حديث ��ة ع ��ن مرك ��ز المدين ��ة
(الرمادي) ما يعطل �إنجار الم�شاريع
والمعامالت.
بالمقاب ��ل يرى فريق المعار�ض ��ة� ،أن
عجل ��ة الإعمار التي دارت م�ؤخرا في
الأنبار وتراجع الهجمات الم�س ��لحة
ب�شكل كبير في المحافظة ،قد ا�ستفز
بع�ض الجهات "الخا�س ��رة" �سيا�سيا
والت ��ي تبح ��ث عن انت�ص ��ارات حتى
و�إن كان ��ت عل ��ى ح�س ��اب ا�س ��تقرار
المحافظة.
في عام  ،2016ظهرت �أول محاولة
وا�ض ��حة لإيج ��اد محافظ ��ة جدي ��دة
ف ��ي المنطق ��ة الغربية� .آن ��ذاك كانت
المدن الغربية ما زالت تحت �سيطرة
"داع� ��ش" واالتهام ��ات بي ��ن القوى
ال�سيا�سية داخل المحافظة م�شتعلة.
وبدى المقت ��رح حينها وك�أنه رد فعل
عل ��ى �إق�ص ��اء الحزب الإ�س�ل�امي من
الحياة ال�سيا�سية في الأنبار و�صعود
نجم القوى ال�سيا�سية المتحالفة مع
الع�ش ��ائر التي �ش ��اركت ف ��ي عمليات
التحرير �ضد داع�ش".
�إبعاد �ص ��هيب ال ��راوي ،القيادي في
الح ��زب الإ�س�ل�امي وممث ��ل مناط ��ق
غرب الأنبار عن من�صب المحافظ في
تموز  ،2016كان قد �أغ�ضب الحزب
ال ��ذي بد�أ �أع�ض ��اء في ��ه بالحديث عن
رف�ض �سكان تلك المناطق (الغربية)

في ال�صحراء الغربية.
كذل ��ك تت�س ��ع الأ�س ��باب التي ي�س ��وقها
الدليم ��ي ف ��ي تبريره لإن�ش ��اء محافظة
جديدة في غرب الأنبار ،ليقول �إن "كل
م ��دراء الدوائر في مرك ��ز المدينة وفي
المنا�ص ��ب االتحادية هم من الرمادي،
بينما يتم تهمي�ش �أبناء الغربية".
حرب المفل�سين

الفتة قرب احد
مداخل حمافظة
االنبار..
ار�شيف
للم�س� ��ؤولين في الرمادي ،و�إمكانية
ان�شاء محافظة جديدة.
بع ��د ذل ��ك الح ��ادث ،اخت ��ار مجل� ��س
المحافظ ��ة محم ��د الحلبو�س ��ي الذي
كان حينه ��ا قي ��ادي ف ��ي كتل ��ة الح ��ل
بدي�ل�ا عن ال ��راوي ،ليظه ��ر الخالف
بي ��ن الح ��زب الإ�س�ل�امي وح ��زب
الكرابلة  -ن�سبة �إلى جمال الكربولي
م�ؤ�س�س "الحل"� -إلى العلن.
وت�صادمت تلك القوى بعد ذلك داخل
الأنب ��ار لأكثر من م ��رة ،كما حدث في
نزاع �ش ��ر�س لل�س ��يطرة على الطريق
الدولي الرابط بي ��ن الرمادي ومنفذ
طريبيل الحدودي ،ومذكرات اعتقال
حرك ��ت �ض ��د �أع�ض ��اء ف ��ي مجل� ��س

 2000عراقي يغادر
خميمات املحافظة خالل
�أ�سبوعني

 بغداد /المدى
قال ��ت هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش �أم� ��س �إن
ال�س ��لطات المحلية طردت ق�سر ًا منذ � 23آب
الما�ض ��ي �أكثر من �ألفي عراقي من مخيمات
النازحين في محافظة نينوى.
و�أُجب ��ر البع�ض عل ��ى العودة �إل ��ى مناطقهم
الأ�صلية رغم المخاوف حيال �سالمتهم ،بما
فيها التهدي ��د من جيرانهم ال�س ��ابقين الذين
يعتقدون �أن لهم عالقة بتنظيم داع�ش.
وقالت لما فقيه ،مديرة ق�سم ال�شرق الأو�سط
بالإنابة ف ��ي هيومن رايت�س ووت�ش" :يحق
للنازحي ��ن ،كم ��ا جمي ��ع العراقيي ��ن ،التنقل
بحري ��ة في بالده ��م واختي ��ار الأماكن التي
يرونها �آمنة للعي�ش .ال يمكن لل�س ��لطات نقل
�أ�شخا�ص دون ا�ست�شارتهم �أوال ،ال �سيما �إلى
�أماكن يعر�ضون فيها وعائالتهم للخطر".
كم ��ا �أعلن ��ت ال�س ��لطات ف ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن
ع ��ن خط ��ط لإغ�ل�اق مخيم ��ات النازحين مع
�إجباره ��ا النا� ��س بالفع ��ل على الع ��ودة �إلى
محافظاتهم الأ�صلية.
في تموز الما�ض ��ي� ،أ�ص ��در "مجل� ��س الأمن

المحافظة بتهم مختلفة.
ومع �ص ��عود الحلبو�س ��ي ،المحافظ
ال�س ��ابق� ،إلى رئا�س ��ة البرلمان العام
الما�ض ��ي ،ومحاوالته رفع الح�صانة
ال�س ��نية المعار�ضة
عن نواب القوى ُ
ل ��ه  -بح�س ��ب زع ��م الأخي ��رة-
وا�س ��تقطاب �أط ��راف كان ��ت �ض ��من
الحزب الإ�سالمي �إلى كتلته الجديدة
(تحالف الق ��وى)� ،آخرها �أم�س ،بعد
�إعالن  6نواب ان�س ��حابهم من حزب
التجم ��ع المدن ��ي للإ�ص�ل�اح ،ال ��ذي
يقوده رئي�س البرلمان ال�سابق �سليم
الجب ��وري ،وان�ض ��مامهم �إل ��ى فريق
الحلبو�سي ،عادت �ساحة الحرب �إلى
الأنبار.

دوافع ا�ستحداث محافظة
جديدة

يق ��ول فرح ��ان محم ��د الدليم ��ي ،وهو
ممث ��ل مناطق غربي الأنبار في مجل�س
المحافظ ��ة ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع (الم ��دى)
معلق ��ا على ما يج ��ري في الأنب ��ار ب�أنه
"لي�س عمال �أو �صراعا �سيا�سيا ،هناك
م�ش ��اكل �إدارية وخدمية في المحافظة
ت�ستدعي ا�ستحداث محافظة جديدة".
وي�ش ��ير الم�س� ��ؤول المحل ��ي �إل ��ى �أن
وجود بع�ض ال�شخ�ص ��يات المح�سوبة
عل ��ى بع�ض الأح ��زاب ،في �إ�ش ��ارة �إلى
الحزب الإ�س�ل�امي ،تطالب في فعاليات
�سيا�سية بت�ش ��كيل المحافظة الغربية:

"ال يعن ��ي ب� ��أن الأم ��ر وراءه �أه ��داف
�سيا�سية".
وي�ؤك ��د الدليم ��ي �أن م�ؤتم ��ر ًا مو�س ��ع ًا
ج ��رى قب ��ل �أيام ف ��ي حديثة ،ح�ض ��رته
جهات �سيا�سية وع�شائرية لت�أكيد طلب
ا�ستحداث محافظة التي �ست�ضم مبدئيا
� 5أق�ض ��ية وهي (القائم ،راوة ،عانة،
حديث ��ة ،والرطب ��ة) وق ��د تن�ض ��م �إليهم
هيت والبغدادي �أي�ض ��ا ،على �أن تكون
عانة هي مركز المدينة".
وتبل ��غ م�س ��احة الأنب ��ار � 140أل ��ف
كيلومت ��ر مرب ��ع� ،أي نح ��و  % 33من
م�س ��احة الع ��راق ،ويبلغ عدد �س ��كانها
قرابة الملويني ن�س ��مة ،ووفقا الت�ساع
الم�س ��احة ي ��رى الدليم ��ي �أن "�إن�ش ��اء

محافظة جديدة بات �أمرا �ضروريا ،لن
�س ��كان القائم عليهم قطع م�سافة 300
ك ��م لإنجاز معاملة ف ��ي الرمادي (مركز
المدينة)".
ويق ��ول فرح ��ان الدليم ��ي �إن "القانون
ال ي�س ��مح بافتت ��اح مديري ��ات خ ��ارج
مرك ��ز المدني ��ة ولي� ��س لدين ��ا ح ��ل
�س ��وى ا�س ��تحداث محافظة" ،م�ش ��يرا
�إل ��ى �أن م�ش ��كلة تق�س ��يم الث ��روات بين
المحافظتي ��ن (ال�ش ��رقية والغربي ��ة)
يمكن حلها بين الطرفين.
و�ست�س ��حتوذ المحافظ ��ة الغربية ،في
حال �إعالنها ،على منافذ القائم والوليد
وطريبي ��ل ،بالإ�ض ��افة �إل ��ى معام ��ل
الفو�سفات والنفط الذي يعتقد وجوده

بالمقابل و�ص ��ف هيبت الحلبو�س ��ي،
النائب في تحالف القوى الذي يقوده
رئي� ��س البرلم ��ان ف ��ي ت�ص ��ريح �أم�س
لـ(المدى) الحديث عن �إن�شاء محافظة
ف ��ي الغربي ��ة ب�أن ��ه "�إ�ش ��اعات تطلقها
جهات �سيا�س ��ية مفل�س ��ة في الأنبار"،
دون تحدي ��د تل ��ك الجه ��ات ب�ش ��كل
وا�ضح.
ونف ��ى النائ ��ب وج ��ود �أي �إج ��راءات
ر�س ��مية في ه ��ذا الإط ��ار .و�أ�ض ��اف:
"المفل�س ��ون ف ��ي الأنب ��ار �أغ�ض ��بهم
الإعم ��ار ف ��ي المحافظ ��ة ويري ��دون
تخريب اال�ستقرار ب�أي و�سيلة".
لك ��ن فرح ��ان الدليمي ،الم�س� ��ؤول في
مجل� ��س الأنب ��ار� ،أك ��د �أن الداعمي ��ن
لفكرة �إن�شاء محافظة الغربية �أر�سلوا
كتبا �إلى الجهات الم�س� ��ؤولة للم�ض ��ي
في الإجراءات القانونية.
ويمن ��ح القان ��ون العراق ��ي ح ��ق
ا�س ��تحداث المحافظ ��ات والأقالي ��م،
ولكن حت ��ى الآن لم تنجح �أي محاولة
من ��ذ  2003لإن�ش ��اء محافظة جديدة
�أو �إقليم.
وكان ��ت الأنب ��ار ،كم ��ا الب�ص ��رة
والمو�ص ��ل ،ق ��د �س ��عت في فت ��رة من
الفت ��رات للتح ��ول �إل ��ى �إقلي ��م لكنه ��ا
ووجه ��ت بعا�ص ��فة م ��ن االتهام ��ات
بالتق�س ��يم الطائفي .ويقول الدليمي:
"م ��ن رف�ض حينها �إقلي ��م الأنبار عاد
بع ��د ذلك لين ��دم ،ونخ�ش ��ى �أن يندموا
ه ��ذه الم ��رة �أي�ض ��ا عل ��ى معار�ض ��تهم
ا�س ��تحداث محافظة جدي ��دة لكن بعد
فوات الأوان".

قرار ملجل�س الأمن الوطني يق�ضي بت�صفية خميمات �ساكو يدعو حلوار �سيا�سي جريء وبلورة
�سرتاتيجية م�شرتكة
نينوى من نازحي املحافظات الأخرى

الوطن ��ي" ،الذي ين�س ��ق �س ��تراتيجية الأمن
القوميواال�ستخباراتوال�سيا�سةالخارجية
في العراق ،القرار  .16لم يُن�شر القرار علنا،
ولك ��ن و�ص ��ف م�س� ��ؤولون محتويات ��ه ف ��ي
ر�س ��ائل �إلى المنظمات الإن�سانية .ب�أنه ي�أمر
بمغادرة َمن هم مِ ن خارج نينوى ،وتعدادهم
على الأقل � 38,040شخ�ص ��ا بالمخيمات في
نينوى .كما يفر�ض على قوات الأمن �إن�ش ��اء
قاع ��دة بيان ��ات لل�س ��كان وعزل الأ�س ��ر التي
ينظ ��ر �إليه ��ا عل ��ى �أنه ��ا مرتبطة ب� �ـ داع�ش.
ويدعو القرار �إل ��ى زيادة الأمن لمنع النا�س
م ��ن دخ ��ول المخيم ��ات �أو مغادرته ��ا دون
�إذن ،وتعيي ��ن المزي ��د م ��ن رج ��ال ال�ش ��رطة
في المخيمات لل�س ��يطرة عل ��ى حركة النا�س
وتقيي ��م عم ��ل المنظم ��ات غي ��ر الحكومي ��ة
العاملة في المخيمات والتدقيق فيها.
وا�ستجاب ًة للقرار ،بد�أت ال�سلطات بعمليات
تدقي ��ق في جمي ��ع �أنحاء مخيم ��ات نينوى.
وق ��ال عامل ��و �إغاث ��ة �إن ��ه ف ��ي � 21آب� ،أبل ��غ
م�س� ��ؤولو وزارة الهجرة والمهجرين عمال
�إغاث ��ة ف ��ي مخيّمي ��ن حي ��ث انته ��ت عمليات
الفح� ��ص ف ��ي نين ��وى عزمه ��م عل ��ى ط ��رد

القاطنين من المحافظات الأخرى ،بداي ًة من
الأنبار .كانت الأنبار معقال �سابقا لداع�ش.
في � 23آب الما�ض ��ي ،طردت قوات الأمن في
قيادة عمليات نين ��وى  36عائلة من الأنبار،
ومعظ ��م معيالته ��ا ن�س ��اء ،ب�إجمال ��ي 150
�شخ�ص ��ا ،و�أعادتها �إلى مناطقها الأ�صلية في
الأنبار �ض ��د �إرادتها �أو ال�سماح لها ب�إح�ضار
ممتلكاته ��ا .و�أُبلغت العائالت ب�أنها �س� � ُتنقل
�إلى مخيم في الأنبار ،بح�س ��ب ما قالت ثالث
عائالت منها هيومن رايت�س ووت�ش.
ات�ص ��لت العائالت بموظفي الإغاثة للتعبير
ع ��ن مخاوفها عندما وج ��دت �أنها �أُعيدت في
الواق ��ع �إلى دياره ��ا ،وحاول عم ��ال الإغاثة
التدخل دون جدوى.
وق ��ال عام ��ل �إغاثة ف ��ي الرم ��ادي �إن �إحدى
العائ�ل�ات ف ��رت �إلى مخي ��م للنازحي ��ن على
بع ��د  25كيلومت ��را ،بع ��د �أن ه ��دد ال�س ��كان
المحليون بقتل �أفرادها النتمائهم المفتر�ض
�إلى داع�ش .تعي� ��ش  16عائلة �أعادتها قوات
الأم ��ن ق�س ��را ف ��ي منطق ��ة الحديث ��ة منذ 25
�آب في مدر�س ��ة عامة محاطة بال�ش ��رطة على
ُبع ��د ثالث ��ة كيلومت ��رات تقريب ��ا ل�ش ��عورها

بالخوف ،على حد قول اثنين منها لـ هيومن
رايت�س ووت�ش.
وبعد عملي ��ات الطرد ،ب ��د�أت عائالت �أخرى
م ��ن خ ��ارج نين ��وى بمغ ��ادرة المخيم ��ات
لتجنب الطرد ،لكن في � 25آب� ،أمرت الفرقة
 16ف ��ي الجي� ��ش العراق ��ي �إدارة مخيمي ��ن
عل ��ى الأق ��ل بمن ��ع العائ�ل�ات من المغ ��ادرة.
وق ��ال ثالثة �أفراد من العائالت وعمال �إغاثة
�إن الجي� ��ش �أجبر بع� ��ض العائالت المغادِرة
عل ��ى الع ��ودة �إل ��ى المخيم ��ات تح ��ت تهديد
االعتقال.
ف ��ي � 28آب ،ط ��ردت ق ��وات الأم ��ن بالق ��وة
م ��ن نف� ��س المخيم ��ات  151عائل ��ة –610
�أ�شخا�ص على الأقل – �أ�صلهم من الحويجة،
وهي منطقة في غرب كركوك ال تزال تعاني
من هجمات داع�ش والعمليات الع�س ��كرية،
�إل ��ى مخيمات ف ��ي منطقة كركوك ،بح�س ��ب
عام ��ل �إغاث ��ة هن ��اك ،ما ت�س ��بب ف ��ي نق�ص
الغذاء في المخيمات التي ُنقلوا �إليها .لكن
ق ��ال عامال �إغاثة لـ هيوم ��ن رايت�س ووت�ش
�إن محاف ��ظ كرك ��وك واف ��ق فيم ��ا بع ��د على
ال�س ��ماح للعائالت باال�س ��تمرار في العي�ش
في المخيمات هناك ،بدال من �إجبارها على
العودة �إلى ديارها.
كما ط ��ردت قوات الأمن � 671شخ�ص ��ا على
الأقل م ��ن مخيم ��ات نينوى �إل ��ى مخيم في
�صالح الدين في � 31آب الما�ضي.
وقالت عائلتان �إنه في �ص ��باح اليوم التالي
لو�صولهما� ،أ�صابت قنبلتان �سياج المخيم.
ق ��ال رج ��ل ( 50عام ��ا) �إن ��ه �ش ��عر وعائالت
�أخ ��رى بالخ ��وف بع ��د �أن حث ��ت مواق ��ع
التوا�صل االجتماعي ال�سكان المحليين على
االحتجاج على وجود العائالت ،مع احتواء
بع�ضها على تهديدات ّ
مبطنة بالإعدام.
وقال عمال �إغاثة ّ
مطلع ��ون �إن قوات الأمن
نقل ��ت العائ�ل�ات �إلى مخيم �آخر في �ص�ل�اح
الدين في � 2أيلول ب�سبب المخاوف الأمنية
المتزايدة للعائالت .وقام ال�سكان في موقع
المخيم الجديد باحتجاجات عندما �سمعوا
بو�صول العائالت.

ترجمة /المدى
في منا�ش ��دة ل ��ه للم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة والمجتمع
المدني ق ��ال الكاردين ��ال لوي�س روفائيل �س ��اكو �إنه
يتوج ��ب عل ��ى العراقيين فت ��ح قناة حوار �سيا�س ��ي
ج ��ريء وبلورة �س ��تراتيجية م�ش ��تركة تتف ��ق عليها
جميع الأطراف ال�سيا�سية وتكافح لتنفيذها من �أجل
الخروج من الأزمة والم�صاعب الحالية.
وقال الكاردينال مطالبا في ر�س ��الة موجهة لل�ش ��عب
العراق ��ي �أن يك ��ون العراقي ��ون واثقي ��ن ب�أنف�س ��هم
وبقدراته ��م ووحدته ��م ف ��ي تحديه ��م للم�ص ��اعب
والم�ش ��اكل والمخاط ��ر التي ما تزال تهدد م�س ��تقبل
البلد .
وما بي ��ن التوت ��رات الراهنة بين �إي ��ران والواليات
المتح ��دة التي تهدد بجر العراق لو�س ��ط الم�ش ��كلة،
وبي ��ن عملي ��ة تعاف ��ي �ص ��عبة لبل ��د ابتل ��ي بالعن ��ف
المت�ش ��دد و�س ��ني الهيمنة ال�س ��وداء لتنظي ��م داع�ش
الذي هزم ع�سكريا ولي�س فكريا ،فان هناك كثيرا من
التحديات التي لم يتم التعامل معها بعد .
و�ضمن هذا الظرف يدعو الكاردينال �ساكو الأطراف
ال�سيا�س ��ية �إل ��ى تحم ��ل الم�س� ��ؤولية للحف ��اظ عل ��ى
المنج ��زات المتحققة وتجنب حال ��ة التورط بحرب
بالوكال ��ة ف ��ي خ�ض ��م الأزم ��ة القائمة بين وا�ش ��نطن
وطهران .

وقال �ساكو �إنه في حال اندالع حرب فانها �ستت�سبب
بخراب ودمار وت�شظية وتدفع بكثير من النا�س �إلى
الهجرة وت�سبب مزيدا من ال�ضحايا في كل المنطقة.
ولهذا ال�س ��بب ،ي�ض ��يف �س ��اكو ،فانه م ��ن المهم جدا
العمل من �أجل ال�سالم والعمل وفقا لر�ؤية م�ستقبلية
لبد �أن�ش ��ئ على �أ�س ���س ديمقراطية و�س ��يادة القانون
واحت ��رام التن ��وع ،وكذل ��ك تعزيز التعهد الم�ش ��ترك
نحو ال�سلم واالزدهار .
وفي �إ�ش ��ارة منه �إلى و�ضع الحياة في العراق تطرق
�س ��اكو �إلى حال ��ة المجتمع الم�س ��يحي الذي تعر�ض
خ�ل�ال ال�س ��نوات الأخي ��رة للتجاهل ف ��ي المنطقة ما
�أدى ب ��ه للبح ��ث ع ��ن الخال� ��ص والملج�أ ف ��ي �أميركا
ال�ش ��مالية وموج ��ات الهج ��رة الوا�س ��عة لأوروب ��ا
و�أ�س ��تراليا .وقال �س ��اكو �إن الم�س ��يحيين ي�ش ��كلون
مكونا �أ�سا�سيا من المجتمع العراقي وكانوا فاعلين
ف ��ي الحفاظ على قيم المواطنة والحفاظ على المدن
والكنائ� ��س حت ��ى �س ��قوط النظ ��ام ال�س ��ابق في عام
 ،2003م�ش ��يرا �إل ��ى �أن مرحلة م ��ا بعد عام 2003
فتح ��ت الباب �أمام المتطرفي ��ن والإرهابيين لدخول
البلد وقاموا بجرائم �ضد الم�سيحيين تراوحت بين
القت ��ل واالختطاف وه ��دم الكنائ� ��س وتفجيرها كما
ح ��دث في الجريمة المروعة بكني�س ��ة �س ��يدة النجاة
في بغداد .
عن :موقع �آ�سيا نيوز
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�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد1999 :
التاريخ2019/9/4 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء مدرسة ( )24صف عدد ( )2في حي احلكيم واالسكان الصناعي في
قضاء 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 ،املشرق) 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 ( )12ظهرا ً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/19في 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 ( )1.063.850.000مليار وثالثة وستون مليون وثمامنائة وخمسون 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
1
حادلة ضلفية
3
1
		
حادلة مطاطية
4
1
		
خباطة مركزية
5
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
2
		
مهندس مدني
1
1
		
مهندس كهرباء
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 – 2012
(كشف احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )911.871.000تسعمائة
واحد عشر مليون وثمامنائة وواحد 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 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 االربعاء املصادف  2019/9/25إلى 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

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

3.039.572.000

 450يوم

انشاء مدرسة ( )24صف عدد ( )2في حي احلكيم
واالسكان الصناعي في قضاء الناصرية

مديرية تربية
ذي قار

الناصرية

 %1من قيمة الكشف
التخميني

انشائية
خامسة

 250.000ألف
دينار

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

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

املناق�صة :رقم ( )56خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد2003 :
التاريخ2019/9/4 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء قاعات متعددة االغراض عدد ( )10ومختبر حاسوب عدد ()10
وانشاء قسم االمتحانات ومركز فحص االسئلة في الناصرية) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستنادا ً 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 ،
البينة اجلديدة ،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 ( )12ظهرا ً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/19في 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
( )816.803.000ثمامنائة وستة عشر مليون وثمامنائة وثالثة الف 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
		
خباطة مركزية
5
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
4
		
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 (– 2012
( )2013كشف احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ()700.116.000
سبعمائة مليون ومائة وستة عشر 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 استنادا ً 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 االربعاء املصادف  2019/9/25إلى 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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اعالنات

املناق�صة :رقم ( )57خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد2004 :
التاريخ2019/9/4 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء مدرسة ثانوية ( )18صف مع انشاء جناح اضافي سعة ( )3صف عدد ()3
مع قاعة متعددة االغراض في ناحية أور ) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة 2014
املعدلة 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 ،املشراق) 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  2019/9/19في 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
( )594.678.000خمسمائة واربعة وتسعون مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألف دينارعراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة
كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
2
		
شفل
1
2
			
قالب
2
1
حادلة ضلفية
3
1
		
حادلة مطاطية
4
1
		
خباطة مركزية
5
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
2
		
مهندس مدني
1
1
		
مهندس كهرباء
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 ( )509.724.000خمسمائة
وتسعة مليون وسبعمائة واربعة 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
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  2019/9/26إلى 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

1

1.691.082.000

 375يوم

انشاء مدرسة ثانوية ( )18صف مع انشاء جناح
اضافي سعة ( )3صف عدد ( )3مع قاعة متعددة
االغراض في ناحية أور

مديرية تربية
ذي قار

أور

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

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

الت�أمينات املطلوبة/بالدينار

الت�صنيف على
الأقل

 %1من قيمة الكشف
التخميني

انشائية سابعة

�سعر العطاء
بالدينار
 150.000ألف دينار

املناق�صة :رقم ( )58خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد2005 :
التاريخ2019/9/4 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء مدرسة ابتدائية ( )9صف عدد ( )3في ناحية أور) ضمن خطة تنمية
االقاليم لعام  2019واستنادا ً 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  ،العدالة ،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 ( )12ظهرا ً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/19في 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
( )500.401.000خمسمائة مليون واربعمائة وواحد 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
1
حادلة ضلفية
3
1
		
حادلة مطاطية
4
1
		
خباطة مركزية
5
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
2
		
مهندس مدني
1
1
		
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 (– 2012
( )2013كشف احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ()428.915.000
اربعمائة وثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة عشر 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 استنادا ً 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 اخلميس املصادف  2019/9/26إلى 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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حقيق��ة الأ�س��ود يف�ض��حها االحت��كاك العرب��ي وعقلي��ة الأجنب��ي
 ج���م���ال ع��ل��ي :ال����ق����وة ال���رب���اع���ي���ة ���س��ت��ح�����س��م م��وق��ع��ة امل���ن���ام���ة ..ون���ح���ت���اج امل�����س��ت�����ش��ار خ�����ارج امل��ل��ع��ب
بغداد � /إياد ال�صاحلي
يدير الت�شكيل لك�سب املباراة".
االح�ت�رايف يف بل ��د ث ��اين ه ��و التع� � ّرف
عل ��ى ثقاف ��ة البل ��د ،وعل ��ى هذا اال�س ��ا�س
�أك ��د املدرب املحرتف جم ��ال علي �أن لقاء
مهمة الإعالم
ف� ��إن ابتع ��اد كاتانيت� ��ش وع ��دم متابع ��ة
منتخبن ��ا الوطني مع �ش ��قيقه البحريني و�أ�شار اىل" عدم وجود �أ�سرار جديدة بعد مباري ��ات دوري الك ��رة املمت ��از عن قرب
يف العا�ص ��مة املنام ��ة الي ��وم اخلمي� ��س موقعة كربالء ،املنتخبان مك�شوفان ،لكن كانت نقطة �سلبية الفتة مت ت�أ�شريها عليه
�ضمن ت�ص ��فيات ك�أ�س العامل  2022لي�س يف خيار الب ��دالء متيل الكفة ل�ص ��احلنا ،م ��ن اجلميع ،وحتى لو مل يد ّرب املنتخب
�س ��ه ًال بدليل �أن �آخر �س ��بعة لق ��اءات بني وه ��و �أمر طبيعي نتيجة ات�س ��اع القاعدة ميكن ��ه �أن يتع� � ّرف على مدرب ��ي الأندية،
املنتخبني مت ّكنا من الفوز مرة واحدة من ببلدنا ،وال �أرى �أي ت�أثري �سلبي خل�سارة ومتابعة العبي ��ه يف الدوري وهذا يعمل
ركالت اجل ��زاء الرتجيحية ،م�ش�ي�ر ًا �إىل منتخبنا نهائي غرب �آ�سيا ،فن�سبة الت�أثري على حتفيزهم وتفهّم �س ��لوكياتهم ب�شكل
�أن مناف�س ��نا تطوّ ر كث ً
ريا ونحن يف زمن ال تتج ��اوز  ،%20وميك ��ن جتاوزه ��ا يف �أكرب".
ثان ،و�شهدت خارطة التناف�س الآ�سيوية املنام ��ة م ��ن خ�ل�ال االعتن ��اء بالالعب�ي�ن
ٍ
ريا كب ً
تغي ً
دوام كاتانيت�ش
ريا يف الفئات وامل�ستويات وما نف�سي ًا ،وهي من مهام �إدارة الوفد وحتى
فوز قط ��ر بك�أ�س �آ�س ��يا ال ��ذي مل يتوقعه الإعالم الريا�ضي كان عليه مغادرة دائرة و�أكد جمال "�أن فر�ض مدرب وطني للعمل
�أك�ث�ر املتفائلني �إال منوذج� � ًا واقعي ًا لذلك النق ��د بعد تل ��ك اخل�س ��ارة ،فبطولة غرب مع كاتانيت�ش غري �صحيح ،يجب �أن يقدّم
�آ�س ��يا فق ��دت قيمتها ب�س ��بب قي ��ام بع�ض له االحتاد �سرية عدد من املدربني ّ
ويطلع
التغيرّ .
خ�ص املنتخب ��ات باختي ��ار املتناف�س�ي�ن ومكان عليه ��ا ورمب ��ا يطل ��ب مقابلته ��م للتع ّرف
وق ��ال الكاب�ت�ن جم ��ال يف حدي ��ث ّ
عليه ��م ،وعندم ��ا يتو�ص ��ل اىل اختي ��ار
به (املدى) عرب ات�ص ��ال م ��ن مدينة �أالنيا اللعب� ،أي �إنها بطولة ودية!".
�أحدهم يكون هو م�س� ��ؤول عنه ولي�س ��ت
الرتكية":هن ��اك عامالن م�ؤثران �س ��لبي ًا
�أوراق �سوزا
جه ��ات �أخ ��رى ،و�إذا ما فر� ��ض عليه ف�إنه
و�إيجابي ًا يحكم ��ان مباراة املنامة اليوم،
ال�س ��لبي �إن ��ك تلع ��ب خ ��ارج �أر�ض ��ك م ��ع وع ��ن �أوراق مدرب البحري ��ن الربتغايل �سيقوم باختزاله وتهمي�شه لعدم القناعة
منتخ ��ب متطوّ ر يف �آ�س ��يا بغ� ��ض النظر هيلي ��و �س ��وزا ق ��ال " لي� ��س لدي ��ه �أوراق ب ��ه ،ولذل ��ك يف�ض ��ل �أن يقي ��م كاتانيت� ��ش
عن نتيجة نهائي بطولة غرب �آ�س ��يا التي مهم ��ة �س ��وى املح�ت�رف عبدالله يو�س ��ف يف العا�ص ��مة ويبا�ش ��ر دوام ��ه يف غرفة
جرت يف كربالء �آب املا�ضي ،والإيجابي يف ال ��دوري الت�ش ��يكي ،بعك� ��س �أوراق خا�ص ��ة بعنوان (املدير الفن ��ي للمنتخب
هي �إمكانية تعوي�ض �أية نتيجة �إذا ما مت كاتانيت� ��ش الت ��ي ع ��ادت لت�ش� � ّكل ق ��وة الأول) كون ��ه موظ ��ف ل ��دى االحتاد اىل
ا�ستغالل ميزة اللعب يف الب�صرة �أق�صى معنوي ��ة وفنية كبريت�ي�ن ،ويف مقدمتهم ح�ي�ن �إنتهاء مدة عمل ��ه ،وللعلم �إن بع�ض
ما يك ��ون يف لق ��اء الإياب م ��ع البحرين ،ج�س�ت�ن مريام الذي تنتظره مهمة كبرية املدربني االجانب يتم توقيعهم يف �أ�ص ��ل
امله ��م يف بداي ��ة كل بطول ��ة علي ��ك �أن ال كون ��ه �أبرز العب حمرتف خارج العراق ،العق ��د على �إقام ��ة ور�ش عم ��ل للمدربني
تخ�س ��ر ،والتع ��ادل مع البحري ��ن خطوة ووج ��ود ميم ��ي مهم �أي�ض� � ًا بعدم ��ا �أهت ّز العاملني يف الدوري املحلي مقابل ر�س ��م
م�س ��تواه م ��ع الدحي ��ل القط ��ري ب�س ��بب ا�شرتاك يدخل خزانة احتاد اللعبة".
جيدة ملوا�صلة التقدّم بثبات".
بدايت ��ه مع ��ه الت ��ي مل تكن موفق ��ة وبعد
معيارنا البطولة العربية
ت�ضارب الت�صريحات
عودت ��ه م ��ن مهم ��ة الوطن ��ي والت�أقلم مع
و�أ�ض ��اف "�أ�س ��هم ت�ض ��ارب الت�صريحات العب ��ي الدحي ��ل �س ��يعود �إىل و�ض ��عه وب�ش� ��أن تذبذب م�س ��توى املنتخب برغم
التي ظهرت يف الآونة الأخرية وخا�ص ��ة الطبيع ��ي يف ال ��دوري ،و�أرى �أن الق ��وة حيازته العب�ي�ن جيدين ،ع ّل ��ل جمال ذلك
من بع� ��ض �أع�ض ��اء االحتاد �ض ��د املدرب الرباعي ��ة بوج ��ود ب�ش ��ار ر�س ��ن و�أحمد �أن " املو�ض ��وع مرتبط بنتائج م�ش ��اركة
كاتانيت�ش يف �إ�ضعافه بتوقيت حرج �ألقى يا�س�ي�ن م ��ع زميليهم ��ا "م�ي�رام وميمي" الأندية يف البطولة العربية كونها املعيار
بتبعاتها على �أمرين �أن قرار ا�س ��تمراره �ستح�س ��م جولة الذهاب �أم ��ام البحرين ،املث ��ايل للمقارنة مع بقي ��ة املنتخبات ،لو
�ص ��عب و�إبع ��اده �ص ��عب �أي�ض� � ًا نتيج ��ة فواح ��دة م ��ن م�ش ��اكلنا يف بطول ��ة غرب دققن ��ا جي ��د ًا �س ��نخرج بحقيق ��ة خطرية
�ض ��يق الف�ت�رة ،وكل ذلك ب�س ��بب �أخطاء �آ�س ��يا ه ��ي ع ��دم وج ��ود �ص ��انع �ألع ��اب للأ�س ��ف مع �إننا ال نعتمد االح�صاء ،ففي
يف التعاق ��د معه من ��ذ البداي ��ة ،فاالحتاد وب�ش ��ار ميتلك ه ��ذه املي ��زة� ،أما م�س� ��ألة املو�س ��م املا�ض ��ي �ش ��ارك النف ��ط والقوة
يعلم �أن ت�ص ��فيات موندي ��ال  2022تبد�أ التوظي ��ف مرتوك ��ة للم�ل�اك التدريب ��ي اجلوي ��ة يف البطول ��ة العربي ��ة ،خا� ��ض
مطلع �أيلول ولو كان ��ت هناك قناعة لدى ح�س ��ب تنظي ��م منتخ ��ب البحري ��ن الذي النف ��ط �أرب ��ع مباري ��ات تع ��ادل مرت�ي�ن
االحتاد ب�إبعاده لأتخذ القرار بعد بطولة ال يعتم ��د كث�ي�ر ًا عل ��ى احلي ��ازة ،بل على وخ�سر مباراتني مع الهالل ذهاب ًا و�إياب ًا،
�آ�س ��يا كي يعطي الفر�صة للمدرب البديل التك ّت ��ل وبن ��اء الهج ��وم املرت ��د ،م ��ع �أنه والق ��وة اجلوي ��ة خ�س ��ر املبارات�ي�ن ومت
�س ��واء حملي �أم �أجنبي ،مع الإ�شارة اىل �سيعاين من ال�ض ��غط بني جمهوره الذي �إق�ص ��اء الناديني من الدور  32وهم نف�س
الالعب�ي�ن الذين ميثلون املنتخب ،وكذلك
�أن ��ه لي� ��س كل مدرب حملي ّ�س ��يئ وال كل يطالبه بالنتيجة".
م ��درب �أجنبي جي ��د ،فالتدري ��ب لي�س له وا�س ��تطرد جم ��ال" بعيد ًا ع ��ن قيمة عقد هن ��اك ت�أث�ي�ر للك ��رات العر�ض ��ية يف ه ّز
عالقة باجلن�سية ،بل بعقلية املدرب الذي كاتانيت� ��ش ،م ��ن امله ��م ج ��د ًا عن ��د العمل �ش ��باك منتخبنا نتيجة ع ��دم معاجلة ذلك

�ال ويعم ��ل مبثاب ��ة م�س ��اعد
م�س ��توى ع � ٍ
ل ��ه بالتواف ��ق ،وه ��ي م ��ن مه ��ام جلن ��ة
املنتخب ��ات التي حت ��دد عمل امل�ست�ش ��ار
خ ��ارج امللعب ،ويكون حلقة و�ص ��ل بني
االحت ��اد وامل ��درب� ،ش ��ريطة �أن ال يحمل
�أي طموح للتدريب كي ال يت�ضارب عمله
مع كاتانيت�ش".
وع� � ّرج جمال يف حمور �آخر من احلوار
عن �أزمة نادي الطلبة قائ ًال" كل م�ش ��اكل
الطلب ��ة كان ��ت مادي ��ة نتيج ��ة �أخط ��اء
مرتاكمة للهيئة الإدارية ،ولو قدّر هبوط
الفري ��ق اىل درج ��ة �أدن ��ى يف ال ��دوري
فال�س ��بب �إداري بحت ولي�س فني ًا ،وهو
حدث تاريخي مل ي�ش ��هده النادي �س ��ابق ًا
ُم ��ذ �أن مت ّكن جيلنا من ت�أهيله اىل دوري
الأ�ض ��واء يف مو�س ��م 1975-1974
بعد عدة حم ��اوالت ،ولال�س ��ف مثل هذا
النادي الذي ت�أ�س ���س يف ال�س ��ابع ع�ش ��ر
من كانون الأول عام  1969يواجه �شبح
الهبوط".
ديون بثالثة مليارات!!

و�سعة قاعدة اللعبة يف القارة".
يف مناف�س ��ات ال ��دوري املحل ��ي والأم ��ر
ِ
ترحل �سلبيتها اىل املنتخب" .وا�س ��تدرك "�س ��بق �أن عملت يف الب�صرة
طبيعي �أن ّ
عندم ��ا د ّرب ��ت املين ��اء ،هن ��اك جمه ��ور
مفاج�آت املناخ
بدي ��ع وملت ��زم يف �ض ��وابط الت�ش ��جيع
وذكر جم ��ال �أننا "نخ�ش ��ى على املنتخب و�سيح�ص ��ل املنتخ ��ب عل ��ى دع ��م كب�ي�ر
م ��ن ف ��ارق التوقي ��ت يف ال�س ��فر خا�ص ��ة ل ��ن يج ��ده يف كل املحافظ ��ات الأخ ��رى،
عندم ��ا يلع ��ب يف ملعب ��ه ثم ي�س ��افر بعد و�أتوقع �أن ي�س ��جل ملعب (جذع النخلة)
خم�سة �أيام ليخو�ض لقاء مهم ًا يف جنوب �أعلى رقم ًا يف احل�ضور اجلماهريي ،وال
�شرق �آ�س ��يا ،ي�ضطر ي�سافر لقطع امل�سافة نن�س ��ى �أن �إمتالء امللعب من عدمه حتكمه
يف ظ ��ل �إختالف املناخ ما ي�س ��بب �إرهاق ًا النتائ ��ج خالل الت�ص ��فيات كلم ��ا ارتفعت
لالعبي املنتخبات جميع ًا ولي�س منتخبنا حدّة املناف�سة يت�أثر اجلمهور بها ويتحفز
فق ��ط ،وممك ��ن ح ��دوث مفاج�آت ب�س ��بب طواعية للم�ساندة بح�شود هائلة".
ذل ��ك ت�ؤثر على حظوظن ��ا يف املجموعة،
م�ست�شار خارج امللعب
وكتوقع �أويل �أرى �أن �ص ��دارة املجموعة
واملرك ��ز الث ��اين ل ��ن يخرج ع ��ن الثالثي وبخ�ص ��و�ص م ��دى حاج ��ة كاتانيت� ��ش
الع ��راق و�إي ��ران والبحري ��ن خلربته ��م اىل م�ست�ش ��ار فني ،ب�ّيَنّ َ " �أن يكون على

قبوله ويجب ت�شريع قانون وتخ�صي�ص
موازن ��ة معروف ��ة ت�س ��اعد الن ��ادي على
التح� � ّرك ،وهي م�ش ��كلة ال تخ� ��ص نادي
الطلب ��ة فقط ،ب ��ل جمي ��ع الأندي ��ة ت�أخذ
الأموال من الدولة وتو ّزعها وال تتح ّرك
لت�أمني مدخول �إ�ض ��ايف با�س ��تثناء نادي
نوجه له التحية واالحرتام،
الكرخ الذي ّ
يعمل مبقدار ميزانيته ويعتمد على بدل
�إيج ��ار املح�ل�ات املحيطة ب ��ه و�إن تلقى
منحة من وزارة الرتبية �س ��تكون عام ًال
يح�س ��ن عق ��وده م ��ع املدرب�ي�ن
ا�ض ��افي ًا ّ
والالعبني".
ما قيمة م�صادقة العقود؟

ووج ��ه جم ��ال �أ�ص ��ابع النق ��د اىل احتاد
الك ��رة ،وق ��ال "ميث ��ل �أح ��د الأ�س ��باب
الت ��ي و�ص ��ل ح ��ال ن ��ادي الطلب ��ة اىل
حاف ��ة الهاوي ��ة ،لأن االحتاد مل ين�ص ��ف
�ش ��كوى �أي مدرب �أو الع ��ب تقدم بطلب
احل�ص ��ول على حقوقه م ��ن نادي الطلبة
وهكذ ا بقية االندية ،وعلى �س ��بيل املثال
كان عليه �أن يخ�ص ��م نقط ��ة من كل ثالث
نقاط يف ال ��دوري �إذا ما تلك�أ النادي يف
ت�س ��ديد ما بذمته للآخرين ،و�إال ما قيمة
م�ص ��ادقة العق ��ود يف مق ��ر االحتاد؟ لكي
يك ��ون الأخ�ي�ر �ش ��اهد ًا على ذلك ح�س ��ب
نهاية �ص ��يغة العق ��د التي ت�ش�ي�ر اىل �أن
االحتاد هو اجلهة الر�سمية لف�ض النزاع
بني الطرفني".

و�أ�ض ��اف" �شخ�ص ��ي ًا فوجئت �أن رئي�س
الن ��ادي ع�ل�اء كاظ ��م كان يتح ��دث ع ��ن
وج ��ود دي ��ون بقيمة  400ملي ��ون دينار
يتط ّل ��ب ت�س ��ديدها ال�ص ��حابها ك�ش ��رط
ملغادرت ��ه من�ص ��به ،و�إذا بالرقم �أكرث من
ذلك ويتجاوز ثالثة مليارات دينار تعود
حقوقها للم�ش ��تكني فقط ولو حت ّرينا عن
غريهم لت�ضاعف الرقم ،وتلك م�س�ؤولية
ا�ستقاالت  ..وهيئة م�ؤقتة
الإدارة الت ��ي تع ��ي جي ��د ًا �أن العم ��ل يف
الن ��ادي كمنظومة �أو الأ�س ��رة الواحدة ،و�أختتم جم ��ال علي حديثه" ن�ص ��يحتي
ورب اال�س ��رة ال ميكن �أن يت�س ��وّ ق �أكرث اىل الهيئ ��ة الإداري ��ة لن ��ادي الطلب ��ة
ّ
من راتب ��ه املحدّد ،ولهذا ا�س ��تغرب كيف برئا�س ��ة ع�ل�اء كاظ ��م وم ��ن مع ��ه �أن
مت توقي ��ع مدرب�ي�ن والعب�ي�ن للمو�س ��م يقدّموا ا�س ��تقاالت جماعية وال يعاودوا
املقب ��ل ولديه ��م ه ��ذا الرق ��م الكب�ي�ر م ��ن الرت�ش ��يح ثانية ،فعندم ��ا يحدث النزول
اىل درجة �أدنى يعني �أن الإدارة ف�ش ��لت
الديون؟!".
والب ��د من ت�ش ��كيل هيئة م�ؤقتة ّ
حت�ض ��ر
مزاج امل�س�ؤول
لإعداد �ض ��وابط تفرز هيئة عامة جديدة
و�أكد جمال �أنه " ال توجد ميزانية با�سم تعيد اال�س ��تقرار اىل النادي بالتن�س ��يق
نادي الطلب ��ة يف ميزانية وزارة التعليم م ��ع وزارة التعلي ��م الع ��ايل املطالبة يف
العايل ،ب ��ل هناك مُنح �س ��نوية ومُناقلة املرحل ��ة املقبل ��ة ب�إيج ��اد �ص ��يغة جديدة
مالي ��ة لدعم حاج ��ة النادي م ��ن الأموال تفر�ض على �إدارة النادي �ض ��وابط �أكرث
وتعزيز �صفوفه بالالعبني اجليدين ،مع �ص ��رامة وتكون الوزارة ملزمة ب�إن�ش ��اء
ان منحة الوزارة تذ ّكرنا مبكارم النظام ملعب جديد ودعم ا�ستثماره ملدة خم�س
ُكرم �س ��نوات مقاب ��ل ع ��دم مع ��اودة الن ��ادي
ال�سابق �أي انتظار مزاج امل�س�ؤول لي ِ
فريق �أو م�ؤ�س�س ��ة ،وه ��ذا الأمر ال ميكن االعتماد على مال الدولة مرة �أخرى".

اعالن رقم ()62
رقم الطلبية 2019/128
تعلن �شركة م�صايف الو�سط �شركة عامة عن املناق�صة املحلية
عقد جتهيز (�صفائح حديدية)
() METALS
للمرة (الثانية) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )130.000.000دينار عراقي (مائة وثالثون مليون
دينار عراقي) ومبدة جتهيز ( )60يوم ،مبوجب املواصفات والشروط التي ميكن احلصول عليها
من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( )150.000دينار (مائة وخمسون الف دينار ال غير) غير
قابل للرد فعلى اجملهزين اخملتصني الراغبني باملش��اركة تقدمي عروض بالدينار العراقي (مع
مراع��اة ترقيم صفحات هذه الع��روض) ويكون نافذا ً ملدة ال تقل ع��ن ( 120يوم) مع ارفاق
التأمينات األولية والبالغة ( )3.900.000دينار عراقي (ثالثة ماليني وتسعمائة ألف دينار عر
اقي) على ان يتضمن العرض املعلومات التالية:
 رقم املناقصة /موضوعها. تاريخ الغلق. تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم. تاريخ نفاذ التأمينات األولية. العناوين الصريحة للشركة او املكتب.وتس��لم الى استعالمات الش��ركة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن
والطلبية في مدة اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ( )2019/9/25ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن ..مع التقدير.
مالحظة:
 -1يت��م تقدمي العروض وفقا ً للوثائق القياس��ية وفي حال عدم الت��زام مقدم العطاء في
تطبيق الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها فانه س��يتم اس��تبعاد عطاءه مما يقتضي
مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:
أ -كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ.
ب -هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.

 -3اذا تص��ادف تاري��خ الغلق اعاله عطلة رس��مية يرح��ل إلى اليوم التال��ي بعد العطلة
مباشرة.
 -4تق��دم التأمين��ات األولية باس��م الش��ركة أو مديرها املفوض أو أحد املس��اهمني في
الشركة أو الشركات مبوجب عقد مشاركة.
 -5بام��كان كافة ممثلي الش��ركات واجملهزين املش��تركني في املناقص��ة التواجد في مقر
الش��ركة حلضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجن��ة وذلك في اليوم التالي لتاريخ
الغلق الساعة العاشرة صباحاً.
 -6ف��ي حالة وج��ود مخالفات من قبل اجملهزين توجه االنذارات من القس��م القانوني في
شركتنا دون الرجوع إلى دائرة كاتب العدل.
 -7تصادر التأمينات األولية للشركات في حالة عدم األستجابة للمراسالت اثناء الدراسة
الفنية والتجارية للطلبيات.
 -8تقدم التامينات األولية على ش��كل (خطاب ضمان أو صك مصدق أو س��فتجة) ومن
املصارف املعتمدة املدرجة في القائمة املرفقة.
 -9التتم مطالبة ش��ركتنا بكتاب تس��هيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة
االستيراد اخلاصة باملادة اعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال املواد إلى شركتنا.
 -10ال تتم املطالبة باي متديدات لفترات التجيهز املثبتة أعاله ألسباب تتعلق باخراج املواد
من املوانئ .
 -11يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة  %20فأكثر من الكلفة التخمينية.
 -12ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكترونيwww.mrc.oil.gov.iq :
زيد كاظم �شريف
ء .املدير العام وكالة
رئي�س جمل�س االدارة

7

العدد ( )4502ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -اخلمي�س (� )5أيلول 2019

Email: info@almadapaper.net

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

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

http://www.almadapaper.net

اعالنات

املناق�صة :رقم ( )60خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد2007 :
التاريخ2019/9/4 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء قسم تربية االصالح وانشاء قاعة متعددة االغراض وانشاء مختبر حاسوب
في االصالح) 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 ،املشراق) 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  2019/9/19في 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
( )251.255.000مائتان وواحد وخمسون مليون ومائتان وخمسة وخمسون 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
1
حادلة ضلفية
3
1
		
حادلة مطاطية
4
1
		
خباطة مركزية
5
ج -الكوادر الفنية :
		
الكوادر الفنية
ت
		
مهندس مدني
1
		
مهندس كهرباء
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 ( )188.441.000مائة وثمانية
وثمانون مليون واربعمائة وواحد 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.
العدد
2
1
2

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  2019/9/26إلى 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 ( )63خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد2010 :
التاريخ2019/9/4 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (هدم وإعادة بناء املستشفى البيطري في 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  ،املدى ،املشرق) 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 (املستشفى البيطري  /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
( )492.107.000اربعمائة واثنان وتسعون مليون ومائة وسبعة االف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
4
		
شفل
1
1
			
قالب
2
1
		
حفارة
3
1
		
خباطة مركزية
4
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس مدني
1
1
		
مهندس كهرباء
2
1
		
مهندس ميكانيكي
3
1
			
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 ( )492.107.000اربعمائة واثنان
وتسعون مليون ومائة وسبعة 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 االحد املصادف  2019/9/29إلى 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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بالدينار

الت�صنيف على
الأقل
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1
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�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد2013 :
التاريخ2019/9/4 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (جتهيز مضخات مختلفة السعات مع اجهزة تصفية وتعقيم ومواد تصفية
وتعقيم ملديرية ماء ذي قار) 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  ،البينة اجلديدة ،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 االحد املصادف  2019/9/22في (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 سبعة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن
( )576.285.000خمسمائة وستة وسبعون مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )7السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة
كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
1
		
كرين
1
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس ميكانيك
1
1
		
مهندس كيمياوي
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 ( )576.285.000خمسمائة وستة
وسبعون مليون ومائتان 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

ت

�سعر الك�شف امل�صدق

مدة العمل

ا�سم امل�شروع

1

1.920.950.000

 360يوم

جتهيز مضخات مختلفة السعات مع اجهزة تصفية
وتعقيم ومواد تصفية وتعقيم ملديرية ماء ذي قار
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حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

1

حمافظ ذي قار

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

عموم مناطق
مديرية ماء ذي قار
مسؤولية املديرية

الت�أمينات املطلوبة/
بالدينار

الت�صنيف على
الأقل

�سعر العطاء
بالدينار

 %1من قيمة الكشف
التخميني

غرفة جتارة/
شركة جتهيز

 150.000ألف
دينار

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء خطوط مجاري مع جتهيز مولد وغواطس وصاروخية ملركز مجاري
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 (الزمان  ،املدى ،املشرق) 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 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 سبعة سنوات ،واخلبرة التخصصية (األعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1ومببلغ
ال يقل عن ( )218.945.000خمسمائة وستة وسبعون مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )7السابقة مت اجنازها
بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
1
		
شفل
1
2
			
حفارة
2
4
			
لوري قالب
3
1
			
كريدر
4
1
		
معمل كونكريتي
5
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 – 2012
(كشف احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )164.209.000مائة واربعة
وستون مليون ومائتان وتسعة 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.

�سعر الك�شف امل�صدق مدة العمل
547.363.072

العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
ً
سادسا :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  2019/9/29إلى 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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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  2019/9/30إلى 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 ( )68خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد2015 :
التاريخ2019/9/4 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء شبكات مجاري مياه امطار وصرف صحي وخطوط ناقلة في اجلبايش
– االصالح  -الفهود) 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 ،البينة اجلديدة ،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 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 سبعة سنوات ،واخلبرة التخصصية (األعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1ومببلغ
ال يقل عن ( )441.787.000اربعمائة وواحد واربعون مليون وسبعمائة وسبعة واربعون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )7السابقة مت اجنازها بنجاح
وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
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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 ( )441.787.000اربعمائة وواحد
واربعون مليون وسبعمائة 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 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  2019/9/30إلى 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 ( )71خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد2018 :
التاريخ2019/9/4 :
تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (جتهيز مواد ومعدات وغواطس ومولدات وانابيب كاربون
ستيل مع انابيب بالستيك  UPVCملديرية مجاري ذي قار) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستنادا ً 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  ،املدى ،املشرق) 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 ( )12ظهرا ً من يوم اخلميس
املصادف  2019/9/12في 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 سبعة سنوات ،واخلبرة التخصصية (األعمال املماثلة)
ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن ( )576.810.000خمسمائة وستة وسبعون مليون وثمامنائة وعشرة االف دينار عراقي
وللسنوات الـ ( )7السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -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 ()576.810.000
خمسمائة وستة وسبعون مليون وثمامنائة وعشرة 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 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  2019/9/30إلى 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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مت ا�ست�ض ��افتنا يف الربملان ملناق�ش ��ة �أ�سباب عدم
قبول الطلبة احلا�صلني على معدالت  96%يف
كلي ��ات املجموع ��ة الطبي ��ة وبح�ض ��ور الوكي ��ل
الفن ��ي ومدي ��ر ع ��ام الدرا�س ��ات والتخطي ��ط
واملتابعة ورئي�س عمداء كليات الطب وجمموعة
كبرية من النواب ب�ضمنهم �أع�ضاء جلنة ال�شهداء
م ��ع جمموعة من الطلب ��ة .ولق ��د ّ
مت احلديث عن
العوام ��ل الت ��ي حت ��دد ع ��دد املقاع ��د املعلن ��ة يف
القبول املركزي لكل تخ�ص�ص علمي يف خمتلف
اجلامع ��ات ،وم ��ا ي�سم ��ى بالطاق ��ة اال�ستيعابية،
والأ�سباب التي حت ��ول يف عدم امكانية الوزارة
لزيادتها .حيث مت الرتكي ��ز على �ضعف التمويل
وحمدودي ��ة امل�ستلزم ��ات املختربية واملباين يف
بع�ض اجلامع ��ات ونق�ص ال ��كادر التدري�سي يف
البع� ��ض منه ��ا .بالرغم من �أن قان ��ون  57ل�سنة
 2015ق ��د ُ�شرع يف الربمل ��ان ولكن االعرتا�ضات
التي ُطرح ��ت من بع�ض �أع�ضائه ب�ش� ��أن القانون
ومنح االمتيازات لذوي ال�شهداء متنا�سيني �إنهم
َمن �أق ّروا القانون لذا كان الرد عليهم من الأع�ضاء
الآخري ��ن .م ��ن ث ��م طرح ��ت الكث�ي�ر م ��ن الآراء
واملقرتحات ،لتو�سعة خطة القبول ،غري العملية
حيث تق ��دم �أحدهم مبقرتح منح اجلامعات مبلغ
 10ملي ��ارات دينار مل�ساعدته ��ا يف فك اختناقاتها
وتوف�ي�ر امل�ستلزم ��ات الدرا�سي ��ة وتنا�س ��ى ان
عملي ��ة اقرارها ومتويلها حتت ��اج اىل �أ�شهر ومل
َ
يبق لبدء الدوام �إال �أيام ًا .وطرح مقرتح �آخر من
�إح ��دى النائبات مفاده هو فت ��ح درا�سة م�سائية
لتخ�ص�صات املجموعة الطبية!!!!! .بعد �ساعات
م ��ن ال�سجاالت ج ��اءت مبادرتن ��ا ب�إمكانية زيادة
�أعداد مقاعد القبول املركزي بعد تخفي�ض �أعداد
املقاع ��د املخ�ص�ص ��ة للتعليم احلكوم ��ي اخلا�ص،
امل ��وازي ،وبنف� ��س ع ��دد املقاع ��د الت ��ي ا�ستغلت
يف قن ��اة ال�شه ��داء والت ��ي �سببت ال�ض ��رر املادي
للجامعات مع بق ��اء الطاقة اال�ستيعابية من دون
تغيري.
جتاه ��ل �أع�ض ��اء الربملان دعوتن ��ا يف البحث عن
كيفي ��ة ح�ص ��ول �أع ��داد كب�ي�رة م ��ن الطلب ��ة على
املع ��دالت العالي ��ة والت ��ي ت�ص ��ل مل ��ا يق ��ارب ال
 100%وبع ��د ا�ضافة درجة املفا�ضلة ملن در�س
اللغ ��ة الفرن�سي ��ة يف الدرا�س ��ة الإعدادي ��ة ال ��ذي
�ست�صب ��ح درجته اكرث من  .100%لقد جتاهلوا
اخلو�ض يف م�ؤ�شرات �سرق ��ات اال�سئلة والغ�ش
وتع ��دد �أدوار االمتحان ��ات الوزارية التي و�صل
عددها اىل �أربعة �أدوار.
بالرغ ��م من امل�ش ��اكل الت ��ي تتكرر �سنوي� � ًا ب�ش�أن

عدم قب ��ول جمموعة من الطلب ��ة ،ذوي املعدالت
العالي ��ة ،يف كلي ��ات املجموع ��ة الطبي ��ة ولك ��ن
ال ��وزارة مل تتخ ��ذ الإجراء ال�ل�ازم باجتاه حل
امل�شكل ��ة حتى ل ��و كانت ب�ش ��كل جزئ ��ي� .إن �أحد
احلل ��ول الآنية هي تو�سعة خط ��ة القبول والتي
حتت ��اج اىل توف�ي�ر م�ستلزم ��ات مادي ��ة وب�شرية
تعرت�ضه ��ا �ضع ��ف املوازن ��ة ب�سب ��ب الأزم ��ة
االقت�صادي ��ة واحت�ل�ال داع� ��ش مل ��دن عراقية مما
�سب ��ب يف نزوح طلب ��ة جامعاته ��ا وا�ست�ضافتهم
يف جامع ��ات �أخرى مما �سبب يف تخفي�ض خطة
القب ��ول ل ��كال اجلامع ��ات ومن ��ذ الع ��ام الدرا�سي
 . 2015/2014لق ��د كان اجلمي ��ع يفك ��ر يف
كيفي ��ة احل�صول عل ��ى الأموال من خ�ل�ال زيادة
التخ�صي�ص ��ات ال�سنوي ��ة للجامع ��ات م ��ن خالل
موازناتها ال�سنوي ��ة ،الت�شغيلية واال�ستثمارية،
غ�ي�ر امل�ضمونة التمويل متنا�س�ي�ن الأموال التي
حت�ص ��ل عليه ��ا اجلامعات م ��ن التعلي ��م اخلا�ص
ال ��ذي ب ��د�أ يف ع ��ام  2012/2011للدرا�س ��ات
العلي ��ا وب ��د�أ يف ع ��ام  2016/2015للدرا�س ��ات
االولي ��ة ،الت ��ي مل ُت�ش ��رع عملية انفاقه ��ا ،وكذلك
الأم ��وال الت ��ي جتم ��ع يف �صنادي ��ق التعلي ��م
الع ��ايل من خ�ل�ال الإيرادات والعوائ ��د املتحققة
ج ��راء خدم ��ات ون�شاطات خمتلف ��ة ت�ستح�صلها
ال ��وزارة واجلامعات ح�سب التعليمات ال�صادرة
عام .1999حيث حددت التعليمات �أوجه �صرف
�أموال ال�صندوق بن�سبة  70%لأغرا�ض حتفيز
العامل�ي�ن ومكاف�أته ��م ون�سب ��ة  30%املتبقي ��ة
لأغرا� ��ض ال�صيان ��ة ومعاجل ��ة االختناق ��ات
اخلا�ص ��ة بالعملي ��ة التعليمي ��ة والعلمي ��ة .لق ��د
�شرع ��ت تعليم ��ات ال�صندوق يف ف�ت�رة ما ي�سمى
باحل�صار االقت�ص ��ادي و�ضعف رواتب منت�سبي
اجلامعات ،التي �أ�صبحت ال تتجاوز ال10دوالر
لأعل ��ى مرتبة علمية من التدري�سني ،كي يتم منح
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املتمي ��ز منهم �أو املحت ��اج مكاف�أة �أو م�ساعدة من
ال 70%م ��ن �إي ��رادات ال�صن ��دوق� .إن �إح ��دى
املب ��ادرات التي تقدمن ��ا بها والت ��ي ح�صلت على
موافق ��ة جلن ��ة ال�صندوق يف ال ��وزارة هو �إقرار
تعديل تعليمات ال�صندوق لت�صبح �أوجه ال�صرف
بن�سب ��ة  20%لأغرا�ض حتفيز العاملني ون�سبة
 80%لأغرا�ض ال�صيانة ومعاجلة االختناقات،
وكل م ��ا ي� ��ؤدي لتح�س�ي�ن �أداء وج ��ودة �س�ي�ر
امل�ؤ�س�سة الأكادميية وتر�صينه ��ا وزيادة طاقتها
اال�ستيعابي ��ة للطلب ��ة ،و�أر�سل ��ت اىل جمل� ��س
الدولة لإقرارها.
�أم ��ا املبادرة الأخ ��رى واملهمة هو مقرتحنا الذي
قدم اىل جمل� ��س الوزراء لت�شريع �أب ��واب �إنفاق
مبال ��غ التعلي ��م احلكوم ��ي اخلا�ص م ��ع ال�سماح
للوزارة لتقدمي املن ��ح واالعانات اىل ت�شكيالتها
مب ��ا ي�ؤدي اىل زيادة الطاق ��ة اال�ستيعابية لقبول
الطلب ��ة .مت ��ت املوافقة عل ��ى املق�ت�رح يف جل�سة
جمل� ��س وزراء ال�ساد�س ��ة والأربع�ي�ن املنعق ��دة
بت�أري ��خ  2016/12/6لي�ص ��در ق ��رار جمل� ��س
الوزراء  340ل�سنة .2016
القرار
خ ��ول جمل� ��س وزراء جمال� ��س �إدارة �صنادي ��ق
التعلي ��م العايل يف مرك ��ز ال ��وزارة وت�شكيالتها
�صالحي ��ة تق ��دمي املن ��ح والإعان ��ات ب�ي�ن مرك ��ز
ال ��وزارة وت�شكيالته ��ا ،ومن ��ح وزارة التعلي ��م
العايل والبح ��ث العلمي �صالحي ��ة �صرف مبالغ
الأج ��ور الدرا�سي ��ة مب ��ا يحق ��ق زي ��ادة الطاق ��ة
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اال�ستيعابية لقبول الطلبة.
وا�ش�ت�رط الق ��رار �أن ت�ص ��رف ه ��ذه املبال ��غ يف
تو�سعة املباين و�شراء التجهيزات وامل�ستلزمات
املتعلقة بالعملية االمتحانية و�أجور حما�ضرات
التدري�سي�ي�ن م ��ن غري املالك الدائ ��م ،على �أن يتم
ذل ��ك يف م�ش ��روع تعليم ��ات �صن ��دوق التعلي ��م
العايل.
(انتهى القرار)
لق ��د جاء يف الق ��رار كلمة "االمتحاني ��ة" �سهوا
واملق�صود بها "االكادميية �أو العلمية".
على �ضوء ما جاء يف القرارات �أعاله مت اتخاذ
الإجراءات التالية:
1حتدي ��د �صالحي ��ة ت�شكي�ل�ات ال ��وزارة يفالت�ص ��رف بام ��وال �صنادي ��ق التعلي ��م الع ��ايل
العائدة لها بن�سب ��ة  20%تنفق لفك اختناقات
امل�ؤ�س�سة ولي�س للحوافز.
2ج ��رد املبال ��غ امل�ستح�صل ��ة م ��ن التعلي ��ماحلكومي اخلا� ��ص جلميع ال�سنوات الدرا�سية
يف كل جامعة و�إعالم الوزارة بها.
3جرد م�شاريع املباين املتوقفة واملتلكئة ،يفكل جامع ��ة� ،ضمن اخلط ��ة اال�ستثمارية نتيجة
�إيق ��اف التمويل من ��ذ ع ��ام  2015والتي ن�سبة
اجنازها جت ��اوزت ال  80%واملبالغ املطلوبة
لإكمالها.
�4إمكاني ��ة ال�شروع لإكم ��ال املباين ذات ن�سباالجناز املتق ��دم والتي تتوفر له ��ا الأموال يف
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مجرد كالم :

يف كليات املجموع ��ة الطبية جلميع اجلامعات
لثالث �سنوات مو�ضحة يف اجلدول رقم (:)1
�إن ن�سب ��ة زي ��ادة �أع ��داد الطلب ��ة املقبول�ي�ن يف
كلي ��ات املجموع ��ة الطبي ��ة لل�سنت�ي�ن الدرا�سية
 2018/2017و  2019/2018هي  14,6%و
 20,5%على التوايل.
�أم ��ا الزي ��ادة الت ��ي ح�صل ��ت يف �أع ��داد الطلبة
املقبولني يف الدرا�سة االولية ال�صباحية جلميع
ت�شكيالت ال ��وزارة لثالث �سنوات مو�ضحة يف
اجلدول رقم (:)2
مل ي�ؤ�ش ��ر النم ��و امللح ��وظ يف �أع ��داد الطلب ��ة
املقبول�ي�ن لل�سنت�ي�ن االخريت�ي�ن ،باملقارن ��ة مع
م ��ا ح�ص ��ل من منو وب�ش ��كل وا�ض ��ح يف كليات
املجموع ��ة الطبي ��ة ،حيث بل ��غ  13.5%ل�سنة
 2018/2017و 3%ل�سن ��ة 2019/2018
و�أ�سباب ��ه عدي ��دة و�أهمها هي حداث ��ة التجربة
وحمدودي ��ة الأموال الت ��ي ا�ستثمرت من خالل
قرار 340ل�سنة  2016وحمدودية عدد امل�شاريع
التي اجنزت خالل فرتة �سنة ون�صف ولكن من
املتوقع �أن الت�أث�ي�ر الوا�ضح وااليجابي للقرار
�سيظه ��ر خالل �أربع �سن ��وات يف حالة ا�ستثمار
م�ضمونه بال�شكل الأمثل.
�أم ��ا الزي ��ادة الت ��ي ح�صل ��ت يف �أع ��داد الطلبة
املقبولني يف الدرا�س ��ة العليا جلميع ت�شكيالت
الوزارة لث�ل�اث �سنوات مو�ضح ��ة يف اجلدول
رقم (:)3
مل ت�ؤ�ش ��ر الزي ��ادة امللحوظ ��ة لأع ��داد الطلب ��ة
املقبول�ي�ن لل�سن ��ة الدرا�سي ��ة 2018/2017
باملقارن ��ة لأعداده ��م لل�سن ��ة الدرا�سي ��ة
 2017/2016والت ��ي بلغ ��ت ن�سبته ��ا 0,34%
ب�سب ��ب �أع ��داد الطلب ��ة املقبول�ي�ن يف ال�سن ��ة
الدرا�سي ��ة  2017/2016وامل�ؤجل�ي�ن لت�أخ ��ر
قبوله ��م بعد بدء الدرا�سة .وهذا ما كان يح�صل
يف كل �سن ��ة ولكن بعد تغي�ي�ر �إجراءات القبول
للدرا�سات العليا ظه ��رت الزيادة الوا�ضحة يف
�أع ��داد الطلب ��ة يف ال�سن ��ة الدرا�سي ��ة /2018
2019

باملقارنة مع ال�سن ��ة التي �سبقتها بالعدد 3864
وبن�سبة . 33%
ل ��ذا ف ��ان ا�ستثم ��ار ق ��رار جمل� ��س وزراء 340
ل�سن ��ة  2016م ��ع زي ��ادة ن�سبة القب ��ول للتعليم

املوازي �سيمنح اجلامع ��ات بع�ض اال�ستقاللية
املالية لي� ��س لتو�سعة خطة القب ��ول فقط و�إمنا
�سيمنحه ��ا الفر�ص ��ة لالنف ��اق لتطوي ��ر البحث
العلمي وجميع اخلطط التي ت�ؤدي جلودتها.

قضية للمناقشة

 عدوية الهاليل

م ��ن هو الأق ��وى  ،من ميتلك العقل واملب ��ادئ والوطنية والميلك ال�س�ل�اح �أم من ميتلك
ال�سالح متجرد ًا من العقل واملبادئ والوطنية ؟! يف دول عديدة �ألقت ال�سالح وت�سلحت
بالعق ��ل واملب ��ادئ والوطني ��ة كان النجاح حلي ��ف احلكوم ��ات وال�شعب عل ��ى ال�سواء
وازده ��رت تلك ال ��دول و�أ�صبحت ماركة م�سجلة يف عامل التق ��دم والرخاء مثل اليابان
وماليزيا و�سنغافورة وغريها �أما الدول التي اعتنقت مذهب ال�سالح لتعاقب به �شعبها
م�شرع ��ة الأبواب للف�ساد والفو�ضى بهدف الق�ضاء على املبادئ وتغييب العقل وطم�س
الوطني ��ة فقد انه ��ارت �أو كادت وعا�شت فيها احلكومات بينما يعاين فيها ال�شعب حالة
احت�ضار دائمة ..
م ��ن امل� ��ؤمل �أن ن�سم ��ع بعد كل هذه ال�سن ��وات التي �ضح ��ى فيها العراقي ��ون ب�أرواحهم
و�أمانه ��م وا�ستقراره ��م مقاب ��ل بناء دول ��ة قان ��ون ان هنالك يف العراق م ��ن هو �أقوى
م ��ن القانون و�إن م ��ن مينحه القوة هو ال�سالح فقط لأن م ��ن ي�صبح �أقوى من القانون
ه ��و �أما فريق معار�ض لأخطاء احلكومة والبد له ��ذا وال�شك ان ميتلك العقل واملبادئ
والوطني ��ة لتحقيق �أهدافه يف ت�صحيح امل�سار اخلاطئ � ،أو فريق اليعرتف باحلكومة
والالقانون واليهمه بناء الدولة وتقدمها فهو ميتلك قوانينه اخلا�صة ولغته التي تفتقد
�سم ��ة الوطنية وحالوة املب ��ادئ و�أهمية العق ��ل وكل مايهمه هو ب�س ��ط قوته بال�سالح
للح�ص ��ول عل ��ى مكا�سب خا�صة  ،لكن الفريق الثاين ه ��و ال�سائد حالي ًا يف ال�ساحة منذ
�أن �أ�صب ��ح ال�س�ل�اح �أداة متوفرة وي�سهل احل�صول عليه ��ا بال عقاب �أو ح�ساب ومنذ �أن
تقا�سم ��ت الأح ��زاب ال�سلط ��ة و�صار عل ��ى كل حزب �أن يحم ��ي نف�سه ب�إغ ��داق الأ�سلحة
عل ��ى �أف ��راده ومنحهم �صالحيات ا�ستخدامه  ،وهكذا �ص ��ار ميكن �أن ن�سمع عن ن�شوب
نزاع ��ات ع�شائري ��ة متع ��ددة ت�ستخدم فيه ��ا �أ�سلحة ثقيل ��ة ومتو�سطة ويق ��ع فيها قتلى
أرا�ض ،
وجرح ��ى وتكون الأ�سب ��اب هي الث�أر �أو اخلالف ��ات ب�سبب ن�س ��اء �أو ح�ص�ص � ٍ
وم�ؤخ ��ر ًا �ش ��اع �سبب جديد وهو ال�ص ��راع بني الع�شائر التي متته ��ن جتارة املخدرات
 ،ويف كل الأح ��وال فه ��ذه الع�شائر تتجاهل وجود القان ��ون والتخ�شى عقاب احلكومة
حتى و�إن جرى اعتقال بع�ض من �أفرادها لأن نفوذها يجرب احلكومة غالب ًا على �إطالق
�سراحه ��م ماي�شري رمبا اىل وج ��ود عالقات بني تلك الع�شائر وبع�ض الف�صائل امل�سلحة
املتنفذة يف الدولة والتي التعرتف �أي�ض ًا باحلكومة او بالقانون ..
كي ��ف �سيمكن لنا �إذن �أ�إن نحلم ببناء الدولة ويف �أب�سط الأحوال بقدرة احلكومة على
حماي ��ة املواطن من �سطوة من ه ��م �أقوى من القانون ؟...وكيف ميك ��ن �أن نعيد العقل
واملب ��ادئ والوطنية اىل من تربى على مرافقة ال�س�ل�اح واالحتماء به وحتقيق �أهدافه
بوا�سطت ��ه ؟�..سيك ��ون على احلكوم ��ة �أن ت�ستنف ��ر كل مالديها من ق ��وة ملحا�صرة هذه
الع�شائ ��ر ومداهمته ��ا وارغامها عل ��ى ت�سليم ال�سالح �أو القائه ،وقب ��ل ذلك � ،أن تفر�ض
�سيطرته ��ا عل ��ى الأحزاب املتنفذة وترغمها على ممار�سة العم ��ل ال�سيا�سي فقط ولي�س
مه ��ام رجال الع�صابات لي�ستعيد البلد ا�ستق ��راره ويحظى ابنا�ؤه بالأمان  ،لكنها مهمة
لي�س ��ت �سهل ��ة �أبد ًا ويحت ��اج تنفيذها اىل الكثري م ��ن القوة والإميان ب� ��أن امل�ستقبل لن
يك ��ون لن ��ا اذا ماتفوقت ق ��وة ال�سالح على �سلط ��ة القانون ..نحت ��اج اىل حكومة قوية
تقط ��ع ر�ؤو�س االفاع ��ي واىل �شعب يحب وطن ��ه وي�سعى لبنائه ..ويب ��دو ان احلاجة
�ستظل قائمة طوي ًال مادامت قوة ال�سالح متفوقة على العقل واملبادئ والوطنية ..

الت�شكي ��ل ويف حال ��ة حاجتهم لأم ��وال �إ�ضافية
�سيت ��م منحه ��ا �أو �إقرا�ضها من ال ��وزارة �ضمن
امكاناتها املحدودة.
�5إمكاني ��ة ا�ستخ ��دام �أم ��وال التعليم اخلا�صلتو�سع ��ة املب ��اين القدمي ��ة االن�شاء مب ��ا ي�ؤدي
لزيادة الطاقة اال�ستيعابية لقبول الطلبة.
�سارع ��ت بع� ��ض اجلامع ��ات للعم ��ل مب�ضمون
الق ��رار م ��ع دعم ال ��وزارة حيث مت �إكم ��ال �أكرث
من 30م�شروع ًا ومببالغ جتاوزت ال  40مليار
دينار خالل عام .2018
حق ��ق الق ��رار يف خطوات ��ه الأوىل مناف ��ع
و�إيجابيات وبع�ض منها الآتي:
�1إكم ��ال مباين ،توق ��ف فيها العم ��ل ل�سنواتب�سب ��ب �إيق ��اف ال�ص ��رف ،ذات اجن ��از متق ��دم
واحلف ��اظ عليها من االندثار ت�ص ��ل قيمتها اىل
�أكرث من 250مليار دينار.
2امل�ساهم ��ة يف تقلي� ��ص النفق ��ات م ��ن خ�ل�ال�إكم ��ال �أبني ��ة الأق�سام الداخلي ��ة وتوفري مبالغ
كب�ي�رة كانت تنفقه ��ا اجلامعات عل ��ى ا�ستئجار
ابنية لإ�سكان طلبتها.
3زي ��ادة الطاق ��ة اال�ستيعابي ��ة للجامع ��اتوامل�ساهم ��ة يف ف ��ك االختناق ��ات م ��ن خ�ل�ال
�إكم ��ال �أو تو�سع ��ة مب ��اين القاع ��ات الدرا�سي ��ة
واملختربات.
م ��ن امل�شاري ��ع املهمة التي اجن ��زت بعد اعتماد
الق ��رار ه ��و جمم ��ع مب ��اين كلي ��ات املجموع ��ة
الطبية التابع للجامعة امل�ستن�صرية يف منطقة
البياع واملتوقف العمل به منذ عام  2004الذي
�ساهم يف زيادة خطة القبول لكليات املجموعة
الطبي ��ة جلامعت ��ي امل�ستن�صري ��ة واب ��ن �سين ��ا
الطبية ،بلغت ن�سبتها ال ،40%بالإ�ضافة اىل
ع�شرات املباين يف جميع اجلامعات.
ان الزيادة امللحوظة يف �أعداد الطلبة املقبولني

د.عبد الرزاق عبد اجلليل العي�سى
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�أقوى من القانون
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ليتها ال تكون رقابة
ا�شرتك ��ت من ��ذ �سن ��وات يف جمل ��ة ” الي�س ��ار
اجلديد ” الإجنليزي ��ة التي ت�صدر كل �شهرين
( ل�ش ��ح املوارد طبع� � ًا ) ـ وظلت املجلة منتظمة
يف ال�ص ��دور والو�ص ��ول حتى ع ��ام م�ضى ثم
توقفت بعد ذلك  ،خاطبنا املركز يف لندن و�أكد
القائمون عليه ��ا �أنهم يوا�صلون �إر�سال املجلة
بانتظ ��ام  ،وحتى اطمئن �أعادوا �إر�سال بع�ض
الأع ��داد الأخرية  ،ولكن بقى احلال هو احلال
 ،ف�ل�ا الأع ��داد اجلدي ��دة و�صل ��ت  ،وال وجدنا
القدمي حتى لدى الربيد املركزي .
ومتني ��ت من كل قلب ��ي �أن ال تكون الرقابة هي
التي �صادرت الأعداد  ،ال فح�سب لأن داللة مثل
هذه امل�صادرة �إن حدثت هي �سيئة للغاية  ،بل
�إنها دليل ماميكن �أن ن�صفه بالغيبوبة  ،فكل ما
تن�شره ال�صحف واملج�ل�ات وجماعات حقوق
الإن�سان ومراكز البحث بل ودوائر احلكومات
و�أجه ��زة الأمن يف كل �أرجاء العامل �سرعان ما
يجري توفريه على مواقع التوا�صل .
وحي ��ث قررت احلكومات الغربية �أن تعاقب ”
جوليان �أ�ساجن ” �صاحب موقع ” ويكيليك�س
” الذي ن�شر وثائق لأجهزة خمابرات ـ خا�صة
الأمريكي ��ة ـ نف�ض ��ح بع� ��ض الأكاذي ��ب الت ��ي
روج ��ت له ��ا عن احرتامه ��ا للحري ��ات العامة ،
ومراعاتها للقانون الدويل يف �إدارة العالقات
ب�ي�ن ال ��دول  ،بين ��ت ه ��ذه الوثائ ��ق �أن حج ��م
ومدى االنته ��اكات التي ترتكبها هذه الأجهزة
�ضد ال�شعوب والأفراد ـ حتى يف داخل بالدها
ـ هو �أكرب و�أو�سع كثري ًا من �أي ت�صور .
وكان �أن قام ��ت ال�سلط ��ات الأمريكية مبطاردة
م�ؤ�س� ��س املوق ��ع و�صاحب ��ه �إىل �أن احتم ��ى
ب�إح ��دى �سف ��ارات ال ��دول الت ��ي وافق ��ت على
حمايت ��ه يف العا�صم ��ة الربيطاني ��ة  ،وبقي ��ة
الق�صة معروفة .
ولكن  ،وبالرغ ��م من هذه املالحقة والف�ضيحة
فق ��د جرى ن�ش ��ر الوثائ ��ق  ،و�أطل ��ع اجلمهور
الوا�س ��ع على ما كان يع ��رف بع�ضه وال يعرف
�أغلب ��ه  ،لتت�أك ��د �شكوك كل الذي ��ن يطعنون يف
م�صداقية االلت ��زام الأخالقى الذي تدعيه هذه

فريدة النقا�ش

الأجه ��زة  ،وت�أك ��د ل ��دى ه� ��ؤالء �أن م ��ا يحك ��م
�سل ��وك ه ��ذه ال ��دول ” الك�ب�رى ” ه ��و قانون
القوة  ،و�أخالق البلطجة ال �أكرث .
اكت�شفت يف هذه الأيام التي فقدت فيها م�صدر ًا
مهم ��ا من م�ص ��ادر املعرف ��ة العميق ��ة والنزيهة
بتوق ��ف و�ص ��ول جمل ��ة ” الي�س ��ار اجلدي ��د ”
�أنن ��ي �أ�صبحت يف الأيام الأخ�ي�رة �أجل�أ كثري ًا
لن�صو� ��ص الد�ست ��ور  ،وك�أمن ��ا �أل ��وذ ب ��ه م ��ن
احلماقة التي قيل �إنها �أعيت من يداويها.
و�أق ��ول لنف�س ��ي يف كل م ��رة �إن ال�سلط ��ات
امل�صري ��ة مل ت�سق لنا مربر ًا واح ��د ًا لتباط�ؤها
ـ بل �أق ��ول امتناعها عن تطبيق مواد الد�ستور
اجلدي ��د  ،و�أثمن ما فيه ـ من وجهة نظري ـ هو
�صيانته للحريات .
ولطاملا توقفت �أمام املادة “ ”71التي حتظر ـ
ب�أي وجه ـ فر�ض رقابة على ال�صحف وو�سائل
الإع�ل�ام امل�صري ��ة �أو م�صادرته ��ا �أو وقفها �أو
�إغالقها  ،ويجوز ا�ستثناء فر�ض رقابة حمددة
عليها يف زمن احلرب �أو التعبئة العامة ” .
جمل ��ة ” الي�س ��ار اجلدي ��د ” لي�س ��ت �صحيف ��ة
م�صرية ـ وغالب ًا ما �سوف تقول لنا اجلهة التي
�صادرته ��ا ذلك ـ �إن كان ��ت امل�صادرة قد حدثت ،

وهو منطق �شكلي �سليم  ،ولكنه ال ي�صمد �أمام
واق ��ع �أن مئات ـ ب ��ل �آالف الو�سائط الإعالمية
م ��ن �صح ��ف وجم�ل�ات وقن ��وات تليفزيونية
وو�سائ ��ل توا�ص ��ل جدي ��دة ـ تتزاي ��د كل ي ��وم
وجميعه ��ا تن�شر م ��واد متنوعة ع ��ن الأو�ضاع
يف م�صر �سواء فيم ��ا يتعلق باحلريات العامة
�أو بالأو�ض ��اع االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة ،
ونعرف عنها من رد ال�سلطة عليها .
وي�ستحي ��ل عل ��ى �سلط ��ة يف الع ��امل  ،ال �أن
متن ��ع و�إمنا حت ��ى �أن تتابع وتراق ��ب كل هذه
الو�سائ ��ط  ،وكذل ��ك ف� ��إن اجلمه ��ور املتعط�ش
ملعرفة حقيقة م ��ا يحدث يف بالده ـ بعد �أن فقد
الثقة تدريجي� � ًا يف املنابر واملن�صات الوطنية
 ،ه ��ذا اجلمهور �سوف يج ��د طريقه للح�صول
على احلقائق دون تزويق �أو تزوير .
وبطبيع ��ة احل ��ال ف� ��إن اجلهات ـ حكوم ��ات �أو
منظم ��ات �أو �أف ��راد  ،والتي ه ��ي يف خ�صومة
�سيا�سية مع احلكوم ��ة امل�صرية � ،سوف تقوم
كالع ��ادة باملبالغ ��ة يف عر� ��ض ما ق ��د يكون قد
توف ��ر لها من معلومات عن الأو�ضاع يف م�صر
 ،ويظل اجلمهور يدور يف احللقة املفرغة بني
الإثب ��ات والنفي لأن ال�سلط ��ة �سرعان ما تقوم

بنفي م ��ا تبثه هذه الو�سائ ��ط ويبقى مثل هذا
اجل ��دل العقي ��م الأق ��رب مل�س ��رح العب ��ث قائم ًا
طامل ��ا ظلت هناك قيود عل ��ى احلريات العامة ،
وجتاه ��ل حلق اجلمهور يف املعلومات  ،وهي
�أو�ض ��اع ال تخ� ��ص ق�ضاي ��ا احلري ��ات فح�سب
ولكنه ��ا تخ�ص �أي�ض� � ًا ق�ضي ��ة جوهرية �أخرى
هي امل�شاركة ال�شعبي ��ة يف اختيار ال�سيا�سات
وتنظي ��م الأولوي ��ات والتعب�ي�ر احل ��ر ع ��ن
التطلع ��ات وكله ��ا �أه ��داف طرحته ��ا بعمق كل
موج ��ات الثورة التي �شهدتها البالد المنذ 25
يناي ��ر  2011فق ��ط  ،ولكن منذ نهاي ��ة القرن
الثام ��ن ع�ش ��ر حني واج ��ه امل�صري ��ون املحتل
الفرن�س ��ي بب�سال ��ة  ،ويف كل ه ��ذه املواجهات
مع الأجنب ��ي ومع اال�ستبداد املحلي كان هناك
دائم ��ا مكون �أ�سا�سي يتعل ��ق بحق ال�شعب يف
ال�سيط ��رة عل ��ى م�ص�ي�ره وتقري ��ر ال�سيا�سات
واخلي ��ارات الت ��ي تتحك ��م يف ه ��ذا امل�ص�ي�ر ،
والتزال ه ��ذه الأهداف مطروح ��ة على جدول
�أعم ��ال امل�صري�ي�ن  ،وال ن�ستثن ��ي �أح ��د ًا عل ��ى
ح ��د تعب�ي�ر ال�شاعر الراح ��ل ” مظف ��ر النواب
” الله ��م �إال ه� ��ؤالء الذين وج ��دوا �أن القيود
عل ��ى الطبق ��ات ال�شعبي ��ة والو�سط ��ى توف ��ر
املن ��اخ املالئ ��م خلدم ��ة م�صاحله ��م امل�شروع ��ة
وغ�ي�ر امل�شروع ��ة  ،وهم يوا�صل ��ون ا�ستغالل
امل�صري�ي�ن  ،وت�سمي ��م حياته ��م ورب �ض ��ارة
نافع ��ة كما يقال  ،فق ��د جعلني انقطاع الن�سخة
الورقية من جملتي املف�ضلة �أنهى قطيعتي ـ بل
قل خ�صومتي مع التكنولوجيا  ،و�أتعلم قراءة
املجلة على الكمبيوتر رغم �أنني مازلت �أع�شق
ال ��ورق  ،ورائح ��ة الكت ��ب التي اعت ��دت عليها
لأكرث من خم�سني عام ًا .
وم ��رة �أخ ��رى �أق ��ول ليته ��ا ال تك ��ون رقاب ��ة ،
و�إن كان ��ت ممار�س ��ات كل م ��ن املجل�س الأعلى
لتنظيم الإعالم والهيئ ��ة الوطنية لل�صحافة ال
تدعو للتفا�ؤل  ،فك�أن هناك يف امل�ؤ�س�ستني من
يرتب� ��ص بالأفكار  ،وك�أنه ��م ال يقر�أون درو�س
التاري ��خ بع ��د �أن �أثبت �أن كل رقاب ��ة الدنيا لن
يكون بو�سعها �أن حتجب نور العقل
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ثقافة
كالكيت

م�صا�صو الدماء ..من دراكوال �إلى �سل�سلة �أفالم TWILIGHT

 عالء المفرجي

الجوكر مرة �أخرى في ال�سينما

ترجمة� :صالح �سرميني

ا�ستقبل النقاد واجلمهور فيلم "اجلوكر" بت�صفيق لأكرث من

 8دقائ ��ق ،خ�ل�ال عر�ض ��ه االول يف مهرج ��ان فيني�سيا ال 76
املق ��ام حالي ًا ،واجت ��از الإعالن النهائ ��ي  21مليون م�شاهدة،
بعد مرور � 3أيام فقط على موقع "يوتيوب".

خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن  9ت�شري ��ن الأول ،2019
وحت ��ى  19كان ��ون الث ��اين � ،2020س ��وف
ت�ستقبل ال�سينماتك الفرن�سية بباري�س معر�ض ًا
بعن ��وان (م�صا�صو الدم ��اء) ،وبالإ�ضافة �إىل
جت�سيدهم على ال�شا�شة ،ي�ستعر�ض ظهورهم
يف املجاالت الفنية الأخرى.
ومن �أجل ه ��ذه التظاهرة الكربىّ ،
مت اختيار
�أعما ًال ممي ��زة �سوف ُتزي ��ن جوانب املعر�ض
م ��ن �أج ��ل و�ضعه ��ا يف عالق� � ٍة مبا�ش ��رة م ��ع
ال�سينما:
القالع امل�سكون ��ة ،ال ��ر�ؤى الكابو�سية للفنان
الت�شيك � ّ�ي �ألفريد كوب�ي�ن ،الن�س ��اء م�صا�صي
الدم ��اء للفنان ��ة الأرجنتيني ��ة ليون ��ور فيني،
ال�شهواني ��ة عن ��د الفن ��ان الفرن�س ��ي ولي ��ام
بوك�ي�رو ،الك ��والج ال�سوري ��ايل لإرن�س ��ت،
الإدان ��ات املُظلمة ،وامللتزم ��ة جلويا ،ونيكي
دو �سان ف ��ال ،مالهي فو�سك ��و ،ومايك كيلي،
وحتى �صناديق �شارل ماتون.
بدون ن�سيان عملني مُعا�صرين يتمتعان بقو ٍة
مزعزعةّ ،
مت ت�صميمهما خ�صي�ص ًا للمعر�ض:
 Self-portrait as a Vampireلـ"كل�ي�ر
تابوري ��ه" ،و Fuck the Factsلـ"وي�س
النغ".
يف نهاي ��ة املط ��اف� ،س ��وف يط ��رح ه ��ذا
املعر� ��ض متع ��دد التخ�ص�ص ��ات م�س�ألة و�ضع
م�صا�ص ��ي الدم ��اء يف ال�سينم ��ا �أوائ ��ل القرن
احل ��ادي والع�شري ��ن ،وكذل ��ك يف جت�سداتهم
التلفزيونية العديدة:
(Buffy، True Blood ، The Strain).
الي ��وم ،ماذا نريد �أن نقول �أكرث عن م�صا�صي
الدماء ه�ؤالء؟ ملاذا مل يهد�أ الهو�س بهم �أبدا؟
لي� ��س ميت� � ًا ،وال ح ّي� � ًا ،ولكن ��ه هام�ش � ّ�ي يف
الأ�سا�س ،يت�ساءل م�صا�ص الدماء عن ماهيته،
ويقود مبهار ٍة املخرجني ،وامل�شاهدين لطرح
نف�س ال�س�ؤال بال�ضبط.
خالل الفرتة الزمنية للمعر�ض� ،سوف يخرج
م�صا�ص ��و الدماء م ��ن الظ� � ّل ،وينت�شرون يف
�ص ��االت ال�سينمات ��ك الفرن�سي ��ة بباري�س من
خالل برجم� � ٍة على املدى الطوي ��ل تتكوّن من
�أربعة �أجزاء.
بداي� � ٌة مهيبة م ��ع �أ�سبوعني يُعر� ��ض خاللهما

وريث خرافات الأجداد ،مبا يف ذلك اليونانية
( ،)Strygesوب�ل�اد م ��ا ب�ي�ن النهري ��ن
( ،)Lilithجت ��ذرت �أ�سطورة م�صا�ص الدماء
يف �أوروبا الو�سطى ف�ت�رة الظلمات الدموية
للع�صور الو�سطى.
تب ��د�أ ال�شائع ��ات باالنت�ش ��ار يف املقاب ��ر
اجلماعي ��ة للبل ��دان الت ��ي مزقته ��ا احل ��روب،
والأوبئ ��ة ،يُقالُ vampyriوف ��ق املُ�صطلح
ال�س�ل�ايف املُ�ستخ ��دم يف ذلك الوق ��ت ،عن من
يح ��ب املقابر ،وينب�ش اجلثث ،ويع ّذب الب�شر
ليتغذى على دمائهم.
يف الق ��رن الثام ��ن ع�ش ��ر ،انت�ش ��رت ق�ص� ��ص
�شخ�ص� � ًا غري مي ��ت جت�سّ د مع �سم ��اتٍ مرعبة،
من خالل كتاباتٍ علمية ،قبل �أن تتبلور الحق ًا
يف الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر يف الأدب القوط ��ي
الإجنليزي� ،أثارت �أ�سطورة م�صا�صي الدماء
االهتمام مع كتاب االيرلندي "برام �ستوكر"،
دراكوال ( .)1897
يف كتاب ��ه ،يخ�ت�رع امل�ؤلف املُغ ��رم بالتنجيم،
والتن ��ومي املغناطي�س ��ي� ،شخ�صي� � ُة معق ��د ًة،
مروّ ع ًة ،ولكنها جذابة ،متتلك �سماتٍ خيالية،
وبالت ��ايل ،ق ��ادرة عل ��ى حتوي ��ل نف�سه ��ا �إىل
حيوان (خفافي�ش ،وذئاب).
ٍ
م ��راو ٌغ ،دراكوال ه ��و امل�سيح ال�ض� � ّد اخلالد،
يخ�ش ��ى الرموز الديني ��ة ،وال ميك ��ن الق�ضاء
علي ��ه �إ ّال م ��ن خ�ل�ال ح ��روق ال�شم� ��س� ،أو
بوا�سطة �أداة مدببة تخرتق قلبه.
ويخل ��ق �ستوكر حول ��ه �شخ�صي ��اتٍ �أيقونية،
ر با�صطي ��اد م�صا�صي
ف ��ان هيل�سين ��ج ،خب�ي� ٌ
الدم ��اء ،ومين ��ا هاركر اجلميل ��ة التي يحاول
الكونت امتالكها.
مل تت�أخ ��ر ال�سينم ��ا الت ��ي ُول ��دت يف فج ��ر
القرن الع�شرين ع ��ن االهتمام املُتحمّ�س بهذه
احلكاي ��ة الروحي ��ة ،والت ��ي ال تخلو م ��ن نق ٍد
ملتوٍّ للمجتمع الفيكتوري.
ي�ضع الفيلم التعبريي  Nosferatuملورناو،
ٌ
ال ��ذي �أُنتج يف ع ��ام 1922
م�سروق
(اقتبا�س
ٌ
تقريب ًا من رواية �ستوكر) �أ�سّ �س ميتافيزيقيا
�شبحي،
جتعلنا نفكر ب� ��أن ال�سينما نف�سها ف ٌن
ّ
ّ
فن الوهم ،والتحنيط.
ّ
ف ��ن الأج�س ��اد الت ��ي ال تتق ��دم يف العم ��ر،

جميع االقتبا�س ��ات ال�سينمائي ��ة لرواية برام
�ستوكر ،وم�شه ٌد طوي ��ل مع التداعيات الأكرث
�شه ��ر ًة م ��ن م�صا�ص ��ي الدم ��اء عل ��ى ال�شا�شة
الكب�ي�رة ،يجم ��ع ب�ي�ن �أبي ��ل ف�ي�رارا ،كاثرين
بيجيلو ،جويل دلب ��ي ،كارل دريري� ،أوليفييه
�أ�سيا�س� ،أو جون كاربنرت.
�أم�سي ��اتٌ من �أفالم فئة  ،BISمع جمموع ٍة من
دراك ��وال منحرفة� ،شهوانية� ،أو هزلية ،ويو ٌم
خم�ص�ص لعيد الهالوين مع تيم بريتون.
و�أخ�ي�را� ،أم�سي ��اتٌ مو�ضوعاتي ��ة ،وليلت ��ان،
�إحداهما خم�ص�صة لثالثية  ،Bladeوالأخرى
لعي ��د الهالوي ��ن ،وخالله ��ا �س ��وف يختل ��ط
م�صا�ص ��و الدماء م ��ع �شخ�صي ��اتٍ �أ�سطورية
�أخرى من عامل اخلوف.
كم ��ا �س ��وف ي�ص ��در كت ��ابٌ جماع � ّ�ي (256
�صفحة) ب�إ�شراف ماتيو �أورليان بالتعاون مع
فلورن�س تي�سو ،ويت�ضمّن مقاالتٍ  ،ومقابالتٍ
مع فران�سي�س فورد كوبوال ،فرينر هريزوغ،
�أوليفيي ��ه �أ�سيا� ��س� ،ألربت �س�ي�را ،وبرتراند
مانديك ��و ،بالإ�ضاف ��ة �إىل فيلموغرافي ��ا كاملة
لأكرث من  300فيلم  1913حتي .2020
دراكوال
"�أن ��ا دراك ��وال" ،جمل� � ٌة �شه�ي�ر ٌة يف تاري ��خ
ال�سينم ��ا ،قيل ��ت بلهج� � ٍة �سالفي� � ٍة غام�ضة من
ِقب ��ل ممثلني مثل بي�ل�ا لوجو�س ��ي� ،أو جاري
�أولدمان.
يُعت�ب�ر الكون ��ت دراك ��وال ،ال ��ذي يحظ ��ى
باحرتام جمه ��ور الأم�س ،والي ��وم ،مع نف�س
احلما� ��س ال ��ذي ي�شوب ��ه اخل ��وف� ،أيقون� � ًة
مظلم ��ة ،وجت�سيد ًا لأكرث ما ميتلك ��ه الإن�سان
م ��ن غريزي ٍة يف عالقت ��ه باجلن�س ،واجلنون،
واملوت.
�سينمائي
لكن دراكوال لي�س �إ ّال م�صا�ص دماء
ّ
من بني �آخرين ،مثل "�إدوارد كولني" يف فيلم
� ، Twilightأو "لي�ست ��ات دي ليونك ��ورت"
يف فيل ��م Entretien avec un vampire
 /مقابل ٌة مع م�صا�ص دماء.
ه ��م جميع ًا يطاردون �شا�ش ��ات العامل ب�أ�سره،
مت�سلل�ي�ن م ��ن ظ�ل�ام ح�ضاراتن ��ا الت ��ي كلم ��ا
تعرثت ،تت�صدع الإيديولوجيات.

والكام�ي�رات الت ��ي ال تنعك� ��س يف املراي ��ا،
ونتيج� � ًة لذل ��ك ،ف� ��إن النه ��ج احلكائ � ّ�ي يف
م�صا� ��ص الدم ��اء ،ميزق الإخ ��راج ،كما لو �أن
ال�سينما التي تع ّر�ضت ّ
لع�ض جلدها ،خ�ضعت
ب�شكل مبا�شر على
لتحوالتٍ َم َر�ضية ،مما �أثر ٍ
�شكلها.
وهكذا ،يف فيلم  Martinجلورج رومريو ،و
/ mourir de plaisirامل ��وت متع ًة لروجيه
ف ��ادمي اللذان ّ
مت ت�صويرهم ��ا بالألوان ،يظهر
الل ��ون الأ�س ��ود ،والأبي� ��ض فيهم ��ا حلظ ��ة
اللدغة.
يف  ، Nadjaال ��ذي ّ
مت ت�صويره مبقا�س 35
مل ��م ،ا�ستخ ��دم املخ ��رج ميغي ��ل املرييدا يف
م�شاه ��د م� �ّ�ص الدم ��اء كامريا ه ��واة ،والتي
تخلق ن�صاعتها الرديئة �شعور ًا باال�ضطراب
املكاين� ،أو حتى الت�شوّ ه.
م�ص
يف جميع هذه احل ��االت ،تخلق جتربة ّ
الدم ��اء ت�شويه ًا عميق� � ًا للإخ ��راج ،ال�ضحية
الأوىل مل�صا�ص الدماء هي ال�سينما نف�سها.
�كل ال ينف�ص ��م
من ��ذ ن�ش�أته ��ا ،ارتبط ��ت ب�ش � ٍ
مب�صا�صي الدم ��اء ،وهكذا ال عجب �أن �أعظم
املخرج�ي�ن �شع ��روا باحلاج ��ة �إىل �إخ ��راج
م�صا� ��ص دماء خا� ��ص بك ّل واح ��د منهم ،من
�يء م ��ن ممار�ستهم
خالله ��م يع�ّب�رّ ون عن �ش � ٍ
الفني ��ة يف لعبة مرايا مُدوّ خة :كارل ثيودور
دري�ي�ر ،تود براونن ��ج ،روم ��ان بوالن�سكي،
فرين ��ر ه�ي�رزوغ ،فران�سي�س ف ��ورد كوبوال،
ج ��ون كاربن�ت�ر ،تي ��م بريت ��ون ،كاثري ��ن
بيجيل ��و ،جي ��م جارمو� ��ش مل يتخل�صوا من
�إغراء النظر �إىل املوت مبا�شر ًة ،و�أحيان ًا مع
جرع ��ة طراف� � ٍة تفتقر �إىل الوق ��ار (ال تتوافق
�أفالم الرعب ،مع املُحاكاة ال�ساخرة).
ونف�س ال�شيء بالن�سبة للممثالت ،واملمثلني
م�صا�صي
العظماء (حيث هن ��اك �أي�ض ًا ن�سا ٌء
ّ
دم ��اء ،ح�صلن على ال�شه ��رة عن طريق كتاب
"�شريي ��دان ل ��و فان ��و" الذي ظه ��ر يف عام
 1872بعنوان "كارميال").
من بني الأكرث رمزي ًة:
بيال لوغو�سي يف الثالثينيّات (الذي �ضخمّه
الفن ��ان الأمريكي "�آن ��دي وارول" من خالل
�واب
لوحات ��ه الن�سخي ��ة  ،The Kissا�ستج � ٌ

قويّ حول ح�صة امت�صا�ص الدماء يف الوله
بالنماذج الهوليودية).
كري�ستوف ��ر يل� ،إيزابي ��ل �أدج ��اين ،كاثرين
دين ��وف ،ديفي ��د ب ��وي ،وغري� ��س جونز يف
اجلن�سي خ�ل�ال ال�سبعينيّات،
ذروة التح ��رر
ّ
والثمانينيّات.
ويف الآون ��ة الأخ�ي�رة ،معا�ص ��رون ملر� ��ض
الإيدز الذي يُ�ستخدم غالب ًا ا�ستعار ًة �شبحية،
توم كروز ،تيلدا �سوينتون ،جوين ديب� ،أو
الأكرث �شباب ًا روبرت باتين�سون ،وكري�ستني
�ستي ��وارت يف �سل�سلة �أفالم  Twilightذي
ال�شهرة العالية ،والتي يف �أوائل عام 2000
جددت متام ًا هذا الن ��وع من �أفالم م�صا�صي
الدماء ،بالإ�ضافة �إىل الهدوء ،واحلنان.
وفيم ��ا �إذا ،يف العم ��ق ،يري ��د اجلمي ��ع �أن
يتحولوا �إىل م�صا�صي دماء؟
ُ
ال تقت�صر اجلاذبي ��ة اجلن�سية التي ال تقاوم
لهذه الكائن ��ات اخليالية على الر�ضا الذاتي،
ولأنه ��ا غري ق ��ادر ًة على حتقي ��ق ذلك ،تبحث
دائم ًا عن الآخر الذي �سيك�شف ما هي عليه.
ال ميي ��ل دراك ��وال �إىل الرنج�سي ��ة مطلق� � ًا،
ولكن بالأح ��رى الغريزة اجلن�سية (الولوج،
وااللتهام) ،وهو التج�سّ د املُطلق لها.
م�صا�ص الدماء مك�ش � ٌ
�وف (عاري) ،ما يُف�سر
ُ
ُرمبا الأفالم ال�شهواني ��ة املرتبطة به ،والتي
اخلا�ص
ال ُتعد ،وال تحُ �صى ،ومع هذا العريّ
ّ
ال ��ذي يظ ّل مقلق� � ًا للغاي ��ة� ،أكان الأمر يتعلق
�ات ُ�صورت يف �أوروب ��ا ،والواليات
ب�إنتاج � ٍ
املتح ��دة� ،أو يف املك�سي ��ك ،ونيجريي ��ا،
وتايوان ،واليابان.
م ��ع نقط� � ٍة م�شرتك ��ة ،ح�ص� � ُة م ��ن التع ��ديّ ،
وال�سيا�سي
واالنته ��اك ،والإث ��م (اجلن�س � ّ�ي،
ّ
يف كث ٍري م ��ن الأحيان) حيث م�صا�ص الدماء
هو الرمز ،والداللة.
لقد �أ�صب ��ح م�صا�ص الدماء �صورة ال�شخ�ص
ال ��ذي يبحث عن مكان ��ه يف الع ��امل مجُ �سّ د ًا،
يف نق ��اء ت�سا�ؤالت ��ه� ،ش ��ك ًال م ��ن �أ�ش ��كال
الطوباوية.
ُتكتب ال�سينما بال�ض ��وء ،ولكنها ُتعر�ض يف
الظ�ل�ام ال ��ذي �سوف يظ� � ّل �إىل الأب ��د مملكة
م�صا�صي الدماء اخلالدة.

القاهرة ال�سينمائي يكرم المخرج العالمي تيري جيليهام في دورته المقبلة
متابعة :املدى
�أعلن ��ت �إدارة مهرج ��ان القاه ��رة
ال�سينمائي الدويل ي ��وم الثالثاء
�إن املهرج ��ان �سيك ��رم يف دورت ��ه
احلادي ��ة والأربع�ي�ن املخ ��رج
وكات ��ب ال�سيناري ��و الربيط ��اين

ت�ي�ري جيليه ��ام بجائ ��زة فات ��ن
حمام ��ة التقديري ��ة ع ��ن جمم ��ل
�أعمال ��ه ”تقدير ًا مل�سريت ��ه املهنية
املمتدة لأكرث من �أربعة عقود“.
وقال ��ت �إدارة املهرج ��ان يف بيان
�إن برنامج تكرمي جيليام �سي�شمل
عر�ض فيلميه ”برازيل“و“الرجل
الذي قت ��ل دون كيخوته“ (ذا مان

هو كيلد دون كيخوته) .
ونق ��ل البي ��ان عن حمم ��د حفظي
رئي�س املهرجان القول �إن جيليام
”خمرج عبقري و�ساحر ويتمتع
بق ��درة فائقة على رواية الق�ص�ص
يف �أفالم ��ه بخي ��ال مده� ��ش يغمر
اجلمه ��ور يف ع ��وامل الدي�ستوبيا
واحلكايات اخليالية“.

و�أ�ضاف �أن املهرجان �سيقيم جل�سة
نقا�ش م ��ع جيليام يف دار الأوبرا
امل�صرية ،يتح ��دث خاللها املخرج
عن حياته وم�سريته ويجيب فيها
على �أ�سئلة اجلمهور.
وا�شته ��ر جيليام من خ�ل�ال عمله
مع فري ��ق الكوميدي ��ا الربيطاين
(مونت ��ي بايث ��ون) و�أخ ��رج م ��ع

زميل ��ه يف الفري ��ق ت�ي�ري جون ��ز
فيل ��م مونت ��ي بايث ��ون الأ�شه ��ر
”مونت ��ي بايث ��ون والك�أ� ��س
املقد� ��س“ (مونت ��ي بايث ��ون �أن ��د
ذا ه ��ويل جري ��ل) قب ��ل �أن يب ��د�أ
م�سريت ��ه الإخراجي ��ة منف ��ردا
بفيل ��م ”جابرووكي“ .وتر�شحت
�أفالم ��ه مث ��ل ”برازي ��ل“ و“12

ق ��ردا“ (تويلف مانيك ��ز) و“امللك
اجلري ��ح“ (ذا في�ش ��ر كين ��ج)
جلوائ ��ز الأو�س ��كار وجول ��دن
جلوب والبافتا.
وتب ��د�أ �أعم ��ال ال ��دورة احلادي ��ة
والأربع�ي�ن ملهرج ��ان القاه ��رة
ال�سينمائ ��ي ال ��دويل ي ��وم 20
ت�شرين الثاين املقبل.

ويتوقع العديد �أن هذا م�ؤ�شر على مناف�سته املبكرة يف مو�سم
اجلوائز ال�سينمائية ،بل قد يكون بطله ،واكني فينيك�س ،من
�أبرز املناف�سني على جائزة �أو�سكار العام املقبل.
ويعر� ��ض املخرج ت ��رد فيليب�س ،ر�ؤيته اخلا�ص ��ة ،ل�شخ�صية
"اجلوك ��ر"� ،أ�شه ��ر �شرير يف عامل جم�ل�ات "الكوميك�س"،
و�أل ��د �أعداء "بامتان" ،من خالل �سردهم لق�صة "�آرثر فليك"،
وه ��و مواطن يكاف ��ح من �أجل �شق طريق ��ه يف جمتمع مدينة
"غوثام" ،بالعمل كمهرج �أجري يف النهار ،وذلك �أمال منه يف
�أن يكون فنان "�ستاند �أب كوميدي" يف امل�ساء.
ولك ��ن يواج ��ه "�آرث ��ر" �سل�سل ��ة م ��ن ال�ضغوط ��ات النف�سي ��ة
والإهان ��ات املتوا�صلة من جان ��ب املجتمع ،تكون ال�سبب يف
مي�ل�اد "اجلوك ��ر" ،ذل ��ك ال�شري ��ر ال�سيكوباتي ،ال ��ذي يتوج
بلق ��ب "�أم�ي�ر اجلرمية امله ��رج" ،كما ه ��و م�شهور ب�ي�ن قراء
الروايات الهزلية.
ج�س ��د  3ممثل�ي�ن �شخ�صي ��ة
وقب ��ل �أداء واك�ي�ن فينيك� ��سّ ،
"اجلوكر" على �شا�شة ال�سينما ،هم جاك نيكل�سون يف عام
 ،1989وهي ��ث ليدج ��ر يف عام  ،2008وال ��ذي حاز عنه على
جائ ��زة الأو�سكار بعد رحيل ��ه امل�أ�ساوي ��ة ،وجاريد ليتو يف
عام .2016
أليف ٍّ
كل من ج�ي�ري روبن�سون وبيل فنغر
ال�شخ�صي� � ُة م ��ن ت� ِ
أفالم
وب ��وب ك�ي�ن .وا�س ُتخدِ مت ال�شخ�صي ��ة يف العديد م ��ن � ِ
الت�صوير
�رق
بامت ��ان من ��ذ ظهورها ،وتط � ّ�ورت مع
ِ
ِ
تطور ط � ِ
واملعدات.
�آخ ُر
ظهور لها كان يف فيلم بامتان “”The Dark Knight
ٍ
ال ��ذي �أخرج ��ه املب ��دع كري�ستوفر ن ��والن ،وكان م ��ن بطولة
هيث ليدج ��ر� .أعاد الفيل ��م ت�صمي َم �شخ�صي ��ةِ اجلوكر ب�شكلٍ
خمتل � ٍ�ف عّ م ��ا اعت ��ا َد عليه ه ��واة القِ�ص� ��ص امل�ص � َّ�ورة ،ونا َل
�اب ال ُّنق ��اد ال�سينمائيني
الت�صمي� � ُم اجلدي� � ُد لل�شخ�صية �إعج � َ
امل�صورة على ح ٍّد �سواءٍ .
ِ�ص�ص
ّ
وق ّراء الق ِ
وق ��د عر�ض قب ��ل عامني الفيل ��م الوثائق ��ي " I Am Heath
 " Ledgerال ��ذي يطرح ال�س�ي�رة الذاتية للنجم هيث ليدجر،
ينقلن ��ا ع�ب�ر �أك�ث�ر م ��ن ت�سعني دقيق ��ة مع ه ��ذا النج ��م الذي
يعرف ��ه ّ
ع�ش ��اق ال�سينم ��ا باجلوك ��ر اجلدي ��د ،ب�أف�ض ��ل �أف�ل�ام
ال�سوبره�ي�روز على الإطالق (فار�س الظالم) حيث �أدّى دور
فاق كل التوقعّات جتاوز فيه ما قدمه من �أدوار يف ال�سينما،
و�أ�صب ��ح �أيقون ��ة �سينمائي ��ة ل ��ن تمُ ح ��ى من ذاك ��رة جمهور
ال�سينم ��ا ،الت ��ي ت�أثر به ��ا الكثريون مبدى براعت ��ه يف �إتقان
�شرها الإن�ساين.
الفيلم الذي قام ب�إخراجه �أدريان بوتنهيو�س وديريك موري،
يت�ضم ��ن لقط ��ات ق ��ام بت�صويرها ليدج ��ر بنف�س ��ه بكامريته
اخلا�ص ��ة ،ويق ��ف مبحطات عديدة مر به ��ا يف حياته ،وكيف
كان يت�أث ��ر بال�شخ�صي ��ات الت ��ي كان يعمل عليه ��ا ،وليحاول
�أن يظهره ��ا ب�أح�س ��ن �صورة ممكن ��ة ،يق ��وم باختبار مالمح
وجه ��ه �أمام مر�آت ��ه املنزلية ،ويتحدث في ��ه العديد من عائلته
و�أ�صدقائ ��ه وزمالئه ،حيث يظه ��ر املخرج انغ يل ،الذي عمل
حتت �إدارته يف (جبل بروكباك) ،قبل �أن يختاره كري�ستوفر
ن ��والن لأداء دور اجلوك ��ر ،م�ستعر�ض� � ًا �سريت ��ه وطفولت ��ه
و�شغف ��ه الهائ ��ل بالتمثي ��ل .وم�سلط ًا ال�ضوء عل ��ى ع�شق حد
الهو� ��س يف التمثيل ،و�أي�ض ًا يتقدمه ك�إن�سان متعدد املواهب
يف الع ��زف والر�س ��م ،ولعبه ال�شط ��رجن والتي ف ��از ببطولة
مدين ��ة بريث يف ا�سرتالي ��ا ،وهو مل يتع� � َد ال�ساد�سة ،وكيف
�أ ّث ��ر دوره يف �شخ�صية اجلوكر يف انفعاالته النف�سية ،حيث
مل ي�ستط ��ع اخلروج م ��ن ال�شخ�صي ��ة ال�شري ��رة ،ال�شخ�صية
املركب ��ة املختلف ��ة والفريدة م ��ن نوعها ،الت ��ي جتتهد لتف�سح
لنف�سها مكانها اخلا�ص.
الفيلم الذي قام ب�إخراجه
�أدريان بوتنهيو�س وديريك
موري ،يت�ضمن لقطات قام
بت�صويرها ليدجر بنف�سه
بكاميرته الخا�صة

جديد ال�سينما الأ�سرتالية "العندليب "

ما مقدار العنف �ضد املر�أة الذي يجب �أن يُ�صور على ال�شا�شة ؟
�أحمد فا�ضل

بني عام  1906وهو العام الذي �أرخ لبداية
�صناع ��ة ال�سينم ��ا الأ�سرتالية و  2019هو
ت�أري ��خ طوي ��ل �أثبتت فيه تل ��ك ال�سينما �أنها
غ�ي�ر منطي ��ة  ،ومن ��ذ ذلك احل�ي�ن �أنتجت
�أطقم العمل الأ�سرتالية العديد من الأفالم
 ،ح ��از عدد منه ��ا على اع�ت�راف دويل حيث
بد�أ العديد م ��ن املمثلني واملخرجني حياتهم
املهني ��ة يف الأفالم الأ�سرتالي ��ة  ،واكت�سب
ع ��دد كب�ي�ر منهم �سمع ��ة دولي ��ة ووجد عدد
منهم فوائد مالي ��ة �أكرب يف املهن يف مراكز
�إنت ��اج الأف�ل�ام الأك�ب�ر  ،كما ه ��و احلال يف
الواليات املتحدة .
وم ��ن بني ما تناولته ال�سينم ��ا هناك املر�أة
الأ�سرتالي ��ة الت ��ي كان له ��ا ن�صي ��ب كب�ي�ر
فيه ��ا من حي ��ث عر�ض ن�ضاالته ��ا �ضد القهر
والتع�س ��ف الل ��ذان تالقي ��ه  ،يف فيل ��م "
العندلي ��ب " املنت ��ج حديث� � ًا نرى في ��ه امر�أة
�شاب ��ة تقود ح�صانها ع�ب�ر �إحدى الغابات
وق ��د لطخ ��ت وجهه ��ا بالدم ��اء  ،والنظ ��رة

الفوالذي ��ة يف عينيه ��ا تظهر �أنه ��ا حتملت
�شيئ ًا ال يو�صف  ،غايتها واحدة هو االنتقام
م ��ن اجلاين  ،ه ��ذه املر�أة هي كلري بطلة "
العندلي ��ب " للمخرج ��ة جينيفر كينت الذي
ت ��دور �أحداث ��ه يف ت�سماني ��ا يف عام 1825
 ،تت�ضح من خالل ��ه �إدانة ال�شابة الأيرلندية
الت ��ي تلعبه ��ا �أي�سلين ��ج فران�سيو�س ��ي ،
وواح ��د من ال�س ��كان الأ�صليني يدعى بيلي
يلعب ��ه بي ��كايل غانامب ��ار  ،حي ��ث ي�شكلون
حتالف� � ًا يف مالحق ��ة امل�ل�ازم الع�سك ��ري
الربيط ��اين الذي �أحلق �أعمال عنف بليغة
بكلري وعائلتها .
تقول املمثلة فران�سيو�سي عن الفيلم :
" كن ��ت �أرغ ��ب يف التح ��دث ع ��ن العن ��ف
وت�أث�ي�ره احلقيق ��ي علين ��ا كب�ش ��ر  ،وكيفية
العث ��ور عل ��ى و�سيل ��ة للتنق ��ل ب�ي�ن احل ��ب
والعط ��ف والتعاط ��ف يف الأوق ��ات املظلمة
حق ًا "
�أم ��ا خمرج ��ة الفيل ��م جينيف ��ر كين ��ت التي
عرف ��ت م ��ن خ�ل�ال تقدميه ��ا �أول �أفالمه ��ا
بعن ��وان  " The Babadookبابادوك
"  ،ه ��و فيل ��م رعب �أ�س�ت�رايل عر�ض عام
 2014م ��ن ت�أليفه ��ا و�إخراجه ��ا الول مرة ،

فق ��د �أملح ��ت عل ��ى �أن العن ��ف ال ��ذي ارتكبه
امل�ستعمر هو حم ��ور �أحداثه � ،أما عن ردود
فع ��ل اجلماهري التي خرجت م ��ن م�شاهدته
فق ��د تناولت ��ه ال�صحاف ��ة الأ�سرتالية مُثنية
بنف�س الوقت على ق�صته و�إخراجه ،
لق ��د دافعت كينت ع ��ن م�شاهد العنف التي
ترتكب �ضد الن�ساء و�شعب �أ�سرتاليا الذي
�سكنها منذ قرون طويلة  ،باعتبارها م�شاهد
تاريخي ��ة دقيق ��ة حاول ��ت اال�ستف ��ادة م ��ن
العديد ممن عملت معهم خا�صة امل�ست�شارة

جيم �إيفريت من ال�سكان الأ�صليني  ،لتدقيق
م ��اورد فيه م ��ن �أحداث ولتحدي ��د مقدار
العن ��ف ال ��ذي �سيظهر يف الفيل ��م  ،وقالت
يف بي ��ان �إنها �أرادت ا�ستك�شاف " تداعيات
العنف من منظور �أنثوي " .
وهن ��اك العديد م ��ن الأ�سئلة التي يطرحها
الفيل ��م تتعل ��ق حول م ��ا يعني ��ه ت�صوير
العن ��ف الأنث ��وي داخ ��ل �إط ��ار م ��ا فعله
اال�ستعم ��ار الربيط ��اين ل ��دى احتالل ��ه
لأ�سرتالي ��ا  ،ه ��ل ت�صوي ��ر العن ��ف �ض ��د

امل ��ر�أة وال �سيم ��ا االغت�ص ��اب ه ��و جم ��رد
انعكا� ��س للواق ��ع ؟ ففي كثري م ��ن الأحيان
يف املا�ض ��ي كان ��ت ال�شخ�صي ��ات الذكورية
هي الت ��ي تت�صف بالعن ��ف  ،تقول هيالري
ن�ي�روين �أ�ست ��اذة الدرا�س ��ات ال�سينمائية
والتلفزيوني ��ة بجامع ��ة فريمونت وم�ؤلفة
كت ��اب " امل ��ر�أة العنيفة  :الأنوث ��ة وال�سرد
والعنف يف �أمريكا املعا�صرة " :
" ظه ��رت ه ��ذه املناق�ش ��ات يف الآون ��ة
الأخ�ي�رة  ،عندم ��ا واج ��ه فيل ��م كوينت�ي�ن
تارانتين ��و ال ��ذي عر� ��ض م�ؤخ ��ر ًا " م ��رة
واح ��دة يف هولي ��وود "  ،انتق ��ادات بع ��د
عر�ض ��ه الأول يف كان لتقلي ��ل �شخ�صي ��ة
�ش ��ارون تيت وهو الدور الذي لُعب من قبل
مارجوت روبي  ،وهي تهمة رف�ضها املخرج
�صراحة " .
عندم ��ا نفكر يف كيفية عمل املخرجات  ،يف
معظ ��م الأحي ��ان  ،ي ��دور الهي ��كل ال�سردي
ح ��ول �شخ�صي ��ة �أنثوي ��ة �أو امتي ��ازات
ت�شغله ��ا الن�س ��اء  ،وه ��ذا ه ��و م ��ا يدف ��ع
بامل�ؤامرة "  ،كما تقول نريوين :
" الفيلم الن�سوي يعني �أننا ن�شعر
بكيفي ��ة ر�ؤية الع ��امل لل�شخ�صية الأنثوية

 ،ه ��ذا م ��ا ح ��دث م ��ع كل�ي�ر يف فيل ��م "
العندلي ��ب "  ،فخ�ل�ال م�شه ��د اغت�صابها من
قب ��ل اللفتنانت هوكينز بوح�شية مت تركيز
الكامريا على التعبري على وجهها  ،وعندما
طعن ��ت كلري الحق ًا �أحد �أ�صدقاء هوكينز يف
احلياة الربي ��ة  ،ف�إن عنفها كنتيجة مبا�شرة
لتعر�ضه ��ا ملثل ه ��ذه الوح�شية والدم يطفو
عل ��ى وجهه ��ا وهي ت�ص ��رخ يف حالة جنون
".
ه ��ذه الأن ��واع م ��ن الأفالم �أظه ��رت كيف
مت دف ��ع الن�ساء �إىل العن ��ف املفرط من قبل
املجتمع القمعي تقول نريوين :
"�أعتق ��د �أن اجلماه�ي�ر مفتون ��ة بالن�ساء
العنيف ��ات  ،لأنه ��ن يعطل ��ن من ��اذج كث�ي�رة
م ��ن الذك ��ورة والأنوث ��ة  ،ه ��ذا ال�سح ��ر
ميك ��ن �أن ي� ��ؤدي �أي�ض� � ًا �إىل معرف ��ة حج ��م
القوة التي تتمتع بها الن�ساء ومن اجليد �أن
ن�شعر �أن الأ�شخا�ص الذين مروا مبواقف
�صعبة وجدوا بع�ض الراحة فيه ".
بالن�سبة لكين ��ت  ،لي�س العنف على ال�شا�شة
جمرد م�شهد ترفيه ��ي  ،ولكنه مر�آة ملواقفنا
الثقافية :
" �إنه �أحد �أه ��داف ال�سينما الرتفيهية �إنها

�أي�ض� � ًا تث�ي�ر امل�شاع ��ر"  .ال ت ��زال الفر� ��ص
املتاح ��ة ل�صانع ��ات الأف�ل�ام تتخل ��ف ب�شكل
كب�ي�ر ع ��ن نظرائهن م ��ن الذك ��ور  ،كان 4٪
فق ��ط من املخرجني الذين عملوا على �أف�ضل
 100فيل ��م يف هولي ��وود يف ع ��ام 2018
م ��ن الإن ��اث  ،طبق ًا ملركز درا�س ��ة املر�أة يف
التلفزي ��ون وال�سينما  ،لكن املراقبني �أمثال
ن�ي�روين ي�أمل ��ون يف �أن يك ��ون املخرجون
مث ��ل كين ��ت �أقوي ��اء ملزي ��د م ��ن التحقيق
للعنف الذي متار�سه الن�ساء على ال�شا�شة .
وم ��ع �أن فيل ��م " العندلي ��ب " يتط ��رق �إىل
�صفح ��ة م ��ن التاري ��خ الأ�س�ت�رايل من ��ذ ما
يق ��رب م ��ن  200ع ��ام يف املا�ض ��ي  ،لك ��ن
بالن�سبة �إىل كينت  ،ف�إن املو�ضوعات التي
ي�ستك�شفها فيلمها تربز اليوم حيث تقول :
" �أعتق ��د �أن اخل ��ط العني ��ف ال ��ذي خلق
بناء اال�ستعمار ه ��و خط العنف الذي مير
عرب عاملن ��ا احلديث  ،عندم ��ا ال يكون هناك
�أي اح�ت�رام للأنوث ��ة  ،ف� ��إن الأ�شي ��اء الت ��ي
حت ��دث يف " العندلي ��ب " ال مف ��ر منه ��ا  ،ال
�أعتق ��د �أنها فكرة م�ستعمرة � ،إنها م�شكلة
حديثة " .
ترف�ض جينيفر كينت النظر �إليها بعيد ًا .
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اقــــرأ
ظالل على النافذة

�ص ��درت حديث ��ا ع ��ن دار امل ��دى الطبع ��ة اجلدي ��دة من
رواية "ظالل على النافذة" للكاتب الكبري غائب طعمة
فرمان وفيها يحاول ان ير�صد حتوالت بغداد بعد عام
� .1963ص ��درت هذه الرواية �أول مرة عام  1979ومل
تع ��د متوفرة يف املكتبات منذ عق ��ود ،لكن دار "املدى"
�أعادت م�ؤخر ًا طبعها من جديد.
العم ��ل �إىل جانب روايات فرم ��ان الأخرى ،يعد تتبع ًا
لتاريخ العراق االجتماعي وال�سيا�س ��ي ،ذلك الطريق
ال ��ذي اختار الكاتب �أن يخو�ض ��ه يف جتربة ال�س ��رد،
مدفوع ًا بح ��ب املكان الأول الذي �أق�ص ��ي عنه منفي ًا،
ف�ش ّكل االغرتاب دافع ًا �آخر ملحاولة ا�سرتجاع العراق
من خالل كتابة تاريخه عرب احلكايات.

ح

ول العا

لم

�أ�سد يف �شوارع مدينة دهوك
يلفت العراق ��ي بلند م�أم ��ون الأنظار
عندم ��ا يتج ��ول يف �ش ��وارع مدين ��ة
دهوك مع حيوان ��ه الأليف ،فحيوانه
ه ��ذا لي� ��س كلب ��ا وال قط ��ا� ،إمنا �أ�س ��د
عمره عام ،يتوىل م�أمون رعايته منذ
كان �شبال عمره  20يوما فقط.
ولأن ��ه ع�ض ��و يف املنظم ��ة الكردي ��ة
الأمريكي ��ة حلماية احليوان ��ات ،ف�إن
م�أم ��ون �ش ��غوف ب�إنقاذه ��ا ،ليك ��ون
�إنقاذ هذا الأ�س ��د ،وا�س ��مه لي ��و� ،أول
م�ش ��اركة له يف ن�شاط يتعلق باحلياة
الربية .ووقتها كان ال�ش ��بل ال�صغري
يف حاج ��ة لع�ل�اج ،وفره ل ��ه م�أمون،
بع ��د �أن عرث علي ��ه يف حديقة حيوان
حملية خا�ص ��ة ب�أحد �أ�ص ��دقائه ،وفقا
لـ"رويرتز" .ويق�ض ��ي الأ�س ��د الوقت
حالي ��ا م�س�ت�رخيا يف حديق ��ة بي ��ت
م�أمون ،حيث يلهو وك�أنه كلب �أليف.
وق ��ال �ش ��اب م ��ن ده ��وك يدع ��ى زيد
�إبراهي ��م" :لي ��و ،لي� ��س مث ��ل بقي ��ة
احليوانات املفرت�سة ،فهو �أليف جدا،

ونعت�ب�ره مبثاب ��ة ال�ص ��ديق .ه ��و ال
ي�ؤذي �أحدا" .ويعامل م�أمون الأ�س ��د
كحي ��وان �ألي ��ف ع ��ادي في�أخ ��ذه معه
ملراكز الت�سوق واملقاهي والأ�سواق،
حي ��ث ي�س ��تقبله كث�ي�رون بحما� ��س
وينتظرون اللتقاط ال�صور لأنف�سهم

مع ��ه .وقال م�أمون" :يذهب ليو معي
�إىل ال�س ��وق ،واملقاهي ،والأ�س ��واق،
واملراك ��ز التجاري ��ة ،فه ��و يعي�ش ما
ب�ي�ن النا�س .ال �أعتق ��د �أن يتحول �إىل
حيوان مفرت�س م�ستقبال".
ولأن الأ�سد ن�ش�أ مع قط ،ي�ؤكد م�أمون

�أن لي ��و يعت�ب�ر نف�س ��ه قط ��ة كب�ي�رة
فقط ،لكن الطبيب البيطري �س ��ليمان
�سعيد ،ال يوافق متاما على �أنه ميكن
تروي�ض الأ�سد ب�شكل كامل.
ويق ��ول الطبي ��ب البيط ��ري" :علينا
التفكري مب�س ��تقبل لي ��و ،لأنه كما هو
مع ��روف �أن الأ�س ��د عندم ��ا يتع ��دى
عمره �س ��نة �أو�س ��نة ون�صف ،يتحول
�إىل حيوان �ش ��ر�س ،يحتاج �إىل بيئة
خا�صة وا�سعة".
ورغ ��م خم ��اوف الطبي ��ب
البيط ��ري ،ال ي ��زال م�أمون
و�آخ ��رون يف ده ��وك
ال ي�ش ��عرون بقل ��ق
م ��ن وج ��ود لي ��و
حوله ��م ،فريبت ��ون
علي ��ه ويالعبون ��ه،
وي�شاركونه حياتهم
اليومي

ماذا فعل �أبرز م�شاهري العامل ملحاربة تغري املناخ؟

يتمتع امل�شاهري ب�سلطة �إلقاء ال�ضوء على
الق�ضايا العاملية مع الت�أثري على التغيري
احل�ق�ي�ق��ي مب��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي
والأزم��ة البيئية خا�صة مع وجود ماليني
املتابعني على ال�شبكة العنكبوتية .و�أن�ش�أ
ال�ب�ع����ض م ��ؤ� �س �� �س��ات م�ل�ت��زم��ة مبكافحة
�أزم ��ة تغري امل �ن��اخ ،بينما عمد ع��دد �آخ��ر
من امل�شاهري �إىل �إن�شاء �شركات �صديقة
للبيئة ،على �أمل �إلهام �سكان الأر�ض بتبني
ممار�سات �صديقة للبيئة .وبهذا ال�صدد،
ن�شر موقع "ديلي ميل" الربيطاين ،تقريرا
ي�سلط ال�ضوء على بع�ض امل�شاهري ،الذين
يقومون بدورهم يف مكافحة تغري املناخ:

ي�شتهر امل�م�ث��ل ال���ش�ه�ير احل��ائ��ز ج��ائ��زة
الأو� �س �ك��ار ،بن�شاطه ال�ب�ي�ئ��ي .ف�ف��ي ع��ام
� ،1998أن�ش�أ م�ؤ�س�سة ليوناردو ديكابريو،
ال�ت��ي تتمثل مهمتها (وف�ق��ا ملوقعها على
الإن�ترن��ت) يف امل�ساعدة على "ا�ستعادة
ت ��وازن الأن�ظ�م��ة الإي�ك��ول��وج�ي��ة امل �ه��ددة،
و�ضمان ال�صحة وال��رف��اه�ي��ة على امل��دى
الطويل جلميع �سكان الأر�ض" .وتقول
امل�ؤ�س�سة �إنها مولت �أكرث من  200م�شروع،
ومنحت زهاء  85مليون جنيه �إ�سرتليني
على �شكل منح .و�أنتح ديكابريو وظهر يف
العديد من الأف�لام الوثائقية البيئية ،مبا
يف ذلك "قبل الطوفان" و"ال�ساعة احلادية

ع�شرة" .ويف مت��وز امل��ا��ض��ي،
تربع جنم هوليوود بـ 4ماليني
جنيه �إ�سرتليني ،للم�ساعدة
يف درء ح��رائ��ق الأم � ��ازون.
م ��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر ا� �س �ت �ف��ادت
املمثلة ناتايل ب��ورمت��ان ،من
�شهرتها يف الدفاع عن حقوق
احل �ي��وان لأك�ث�ر م��ن عقد من
ال ��زم ��ن .ويف ع� ��ام ،2017
�أنتجت بورمتان فيلما وثائقيا
عن �أهوال �صناعة اللحوم الأمريكية
بعنوان "�أكل احليوانات" ،ال��ذي ح�صل
على تقييمات مثرية.
كما عمدت النجمة ال�شهرية �إىل �إ�صدار
جمموعتها من الأحذية النباتية اخلا�صة،
والتي تذهب عائداتها �إىل منظمة غري
ربحية ُتعنى بالبيئة.
ويف معر�ض حديثها ع��ن ف��وائ��د عدم
ت�ن��اول اللحوم لإن�ق��اذ ال�ك��وك��ب ،قالت
ال �ف��ائ��زة ب�ج��ائ��زة الأو� �س �ك��ار" :يبدو
الأم���ر وك ��أن��ه � �ش��يء مي�ك��ن �إ��ص�لاح��ه
ب�سهولة �إذا �أراد النا�س ذل��ك ،لأن��ه
لي�س مثل �أي �أم��ر يجب اخرتاعه.
�إن ��ه "حرفيا" جم��رد ال �ع��ودة �إىل
املمار�سات القدمية".

وقفة مع

بيت املدى يحتفي مبئوية
جربا ابراهيم جربا

حممد جا�سم

�ض ��من ن�شاطه اال�س ��بوعي املتوا�صل
يحتف ��ي بيت املدى للثقاف ��ة والفنون
يف �ش ��ارع املتنبي بذك ��رى مرور مئة
عام على والدة الكاتب جربا ابراهيم
جربا ،الذي يعد واحدا من ابرز رواد
احلداثة االدبية والفنية يف العراق..
الفعالي ��ة �س ��تقام ي ��وم غ ��د اجلمع ��ة
ال�س ��اعة احلادي ��ة ع�ش ��ر �ص ��باحا،
وي�شارك فيها عدد من النقاد واالدباء
والفنانني.
قا�سم ح�سني �صالح

الأكادمي ��ي ورئي� ��س اجلمعي ��ة
النف�س ��ية العراقي ��ة تلق ��ى الته ��اين
م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات الثقافية مبنا�س ��بة
اختي ��اره رئي�س ��ا فخري ��ا مل�ؤمت ��ر
العلم ��اء الع ��رب ،ويع ��د �ص ��الح من
اب ��رز الكتاب والباحث�ي�ن يف جمال
علم النف� ��س حيث ا�ص ��در اكرث من
اربعني كتابا ا�ضافة اىل م�ساهماته
يف ال�صحافة وم�شاركته يف العديد
من امل�ؤمترات والندوات.

�أقام ��ت جمعي ��ة الت�ش ��كيليني العراقي�ي�ن
معر�ض ��ها ال�س ��نوي للنح ��ت يف قاع ��ة
اجلمعية بح�ض ��ور وزيرالثقافة الدكتور
عب ��د الأمري احلمداين وجمهرة وا�س ��عة
من فناين الت�ش ��كيل العراقي� .ش ��ارك يف
املعر� ��ض  62فنان ��ا وفنانة وامل�ش ��اركات
كان ��ت م ��ن جمي ��ع حمافظ ��ات الع ��راق.
وج ��اءت الأعم ��ال متباين ��ة م ��ن حي ��ث
اجلودة والتكنيك والر�ؤية الفنية.
الفن ��ان قا�س ��م �س ��بتي ق ��ال -:من ��ذ فج ��ر
التاري ��خ كان النحات ال�س ��ومري ي�ص ��نع
متاثيل ��ه من قطع �ص ��غرية ع�ب�ر فيها عن

�أملاين يفوز مبليون يورو بعد  16عام ًا
من التخطيط
فاز املحامي الأملاين جان �سرتوه �أخري ًا مبليون
ي ��ورو يف ب��رن��ام��ج امل���س��اب�ق��ات "من �سريبح
املليون" بعد  16عام ًا ق�ضاها يخطط لكيفية
اقتنا�ص اجلائزة الكربى ،بعد �أن ُرف�ض العديد
من طلباته للم�شاركة يف امل�سابقة .لكن الطريف
�أن �سرتوه ( 35عام ًا) ،ظل يخطط ويثابر وحده
طوال هذه ال�سنوات ،فبنى ن�سخة من اال�ستوديو
يف القبو �أ�سفل منزله مبدينة هامبورغ ،بكل ما
فيها من �أ�شجار نخيل وخلفية بحرية وم�ؤثرات
�صوتية .و�أخ�ير ًا ،دعي الإثنني املا�ضي تكرمي ًا
لوالئه يف الذكرى الع�شرين النطالق
الربنامج .وذك��ر املحامي الفائز
ل�صحيفة التابلويد بيلد �أن��ه مل واظ��ب على حفظ الأ�سئلة والإج��اب��ات .وق��ال
يفوت قط �أي ًا من احللقات البالغ يف مقابلة ح�صرية مع ال�صحيفة�" :أم�ضيت ما
عددها  1407حلقات ،م�ضيف ًا يقرب من  16عام ًا يف تفعيل العر�ض على م�سرح
�أن��ه ك��ان ي��دع��و �أ��ص��دق��اءه االختبار اخلا�ص بي ،مبرافقة جميع امل�ؤثرات
لإقامة م�سابقات �شبيهة ال�صوتية ،ما منحني بالت�أكيد ميزة".
مب�سابقات الربنامج ،وتابع �أنه كان قادر ًا على اال�سرتخاء بعد الإجابة
التي كانوا يتبادلون على �س�ؤال الـ  500يورو" .لقد فكرت يف نف�سي:
ف �ي �ه��ا الأدوار ب�ين كل �شيء �سيكون على ما ي��رام ،فقط ح��اول �أن
امل�ت���س��اب�ق�ين وم �ق��دم تتخيل �أن هذا امل�ساء عادي يف مرحلة امل�سابقات
ال�ب�رن ��ام ��ج ،ك �م��ا �أن ��ه اخلا�صة بي".

�شاكريا :البومي القادم
مت�أثر بالإ�سبانية
ب ��د�أت املغنية الكولومبية �ش ��اكريا ،التح�ض�ي�ر لألبومه ��ا اجلديد الذي
�سيكون خمتلفا عن �إ�صدارها املو�سيقي الأخري.
وذكرت �ش ��اكريا ملجلة " "Forbesالأمريكي ��ة� ،أنها بد�أت يف العمل على
�ألبومه ��ا اجلديد والذي �س ��يكون مت�أثرا بالإ�س ��بانية ،و�أنها �س ��تعمل على
�أ�صوات جديدة ولن حت�صر خياراتها.
وكانت املغنية ال�ش ��هرية قد احتفلت ،قبل ا�س ��بوعني ،مبرور
 20عاما على �إطالق �أغنتيه ��ا و�ألبومها ""Unplugged
يف نيويورك ،والذى كان �س ��ببا يف انطالق �شهرتها العاملية
وح�صدها جلائزة جرامي املو�سيقية.
وكانت �ش ��اكريا ق ��د احتفلت قبل ايام مب ��رور  20عاما على
�إط�ل�اق �أغنتيها و�ألبومها  Unpluggedيف نيويورك،
والذي كان �س ��ببا يف انطالق �ش ��هرتها العاملية وح�ص ��دها
جلائزة جرامي املو�س ��يقية ،و�أطلقت «�ش ��اكريا» الألبوم
باللغة الإ�سبانية.
وكان ��ت م ��ن �أوائ ��ل و�أ�ش ��هر املطرب�ي�ن الذي ��ن جنحوا
بلهجتهم عامليا وفر�ضت مو�س ��يقاها و�أغانيها الالتينية
على اجلمهور فى كل مكان ،خا�صة يف الواليات املتحدة.
وم ��ع جن ��اح �ش ��اكريا املتت ��ايل ،هيمن ��ت �ألبوماته ��ا على
الأ�س ��واق الإ�س ��بانية ،معتمدة على كل من �صوتها القوي
وقدرته ��ا على �أداء حركات رق� ٍ��ص مميّزةٍ ومتتعها بلياقة
عالية وجذابة.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

حممود احل�سن
يناف�س نيوتن
يف �صباح كل يوم �أجل�س �أمام
جهاز الكومبيوتر و�أمتنى عليه �أن
ي�ساعدين يف البحث عن مو�ضوع
ال ي�صيب القراء الأعزاء بال�ضجر،
ويف كل يوم �أحاول �أن ا�ستبدل
حديث ال�سيا�سة ب�أحاديث عن
الثقافة ،وكنت �أنوي اليوم �أن �أكتب
لكم عن الفيل�سوف ال�سلوفيني،
�ساليف جيجك وكتابه املمتع
"تراجيديا يف البداية ،هزلية يف
النهاية " ،والذي يحاول من خالله
�أن يك�شف عن وجهني لل�سيا�سة
"وجه تراجيدي و�آخر هزيل"
و�صاحبنا ال�سلوفاين الذي كان
يعي�ش �ضمن حدود جمهورية
يوغ�سالفيا ،قبل �أن تتحول �إىل
�أكرث من ثمان جمهوريات ،يحاول
�أن يذكرنا بزعيم يوغ�سالفيا
جوزيف تيتو ،امليكانيكي الذي
�أ�صبح واحدا من �أهم �شخ�صيات
القرن الع�شرين .والرجل الذي
جتر�أ على االختالف مع �ستالني
يوم قال له :ملاذا تريد جي�ش ًا
يوغ�سالفيا قوي ًا؟ نحن جي�شك.
ليجيب تيتو� :شيئان ال ميكن
ا�ستريادهما ،الوطنية واجلي�ش.
�سيقول قارئ عزيز مالك يا رجل
بد�أت بالبحث عن مو�ضوع ،
وانتهيت ب�شعارات عن املواطنة
والعمالة؟ ماذا �أفعل يا �سادة ،ال
بد من العثور على مو�ضوع بعيدا
عن جهابذة الدميقراطية العراقية
التي مل ي�شرحها �أفالطون يف
جمهوريته ،و�إمنا و�ضعها حممود
احل�سن الذي كان ي�ص ّر على � ّأن
الف�ساد و�شراء �أ�صوات الناخبني
والتزوير ،ال تعني �أننا نعي�ش يف
دولة ال يحكمها القانون!  ..رمبا
�سي�سخر البع�ض مني  ،لأنني ال
�أريد �أن �أن�سى طلة حممود احل�سن
وعبا�س البياتي وعتاب الدوري
وعواطف النعمة ..ال يا يا�سادة،
كنت قد �أ�سدلت �ستار الن�سيان
عليهم لو ال الفي�سبوك اللعني
الذي نبهني �إىل �صورة با�سمة
لل�سيد حممود احل�سن مع �إعالن
ظريف وخفيف عن افتتاح جامعة
�أهلية ميلكها ال�سيد احل�سن ا�سمها
كليـة كامربيدج الربيطانية فرع
العراق ،ولأنني مغرم بجامعة
كامربيدج الربيطانية التي تخرج
منها ت�شارلز داروين ونيوتن
وبرتراند ر�سل و�ستيفن هوكينغ،
فقد �شكرت الله على هذه النعمة،
ف�أخريا �سي�ستعيد التعليم اجلامعي
يف العراق بريقه ،لكني ما �أن
قر�أت �شروط القبول يف كلية
حممود احل�سن وهي يف احلقيقة
ال �شروط حيث " ال ت�شرتط العمر
وال املعدل وال حتى االخت�صا�ص"
 ،ولأننا نعي�ش يف ع�صر االنرتنيت
الذي اخرتعه لنا الربيطاين "تيم
برينرز – يل" ،والغريب �أن
برينرز مل يقبل يف جامعة كمربدج،
فالتحق بجامعة �أك�سفورد ،فان
جولة يف ال�شبكة العكبوتية
تخربنا �أن جامعة كمربدج مل تفتح
لها فرعا يف العراق ،و�أن ما يفعله
حممود احل�سن هو حماولة جديدة
لل�ضحك على العراقيني ،بعد �أن
�ضحك عليهم من قبل حني وزع
عقود �أرا�ضي مزورة.
كنت �أت�صور �أن خرب كلية حممود
احل�سن جمرد نكتة ،و�أن الرجل
�سعى �إىل ترطيب الأجواء وك�سر
امللل ،غري �أنه بات من الوا�ضح �أن
منطق الف�شل واخلراب �سي�ستمر
يحكمنا طوي ًال.

 62فنان ًا يعر�ضون اعمالهم يف معر�ض النحت العراقي
نف�سه وحياته وبيئته .وكذلك ج�سد الآلهة
مع�ب�را عن م ��دى عالقت ��ه به ��ا .وامتازت
اعمال ��ه باجلمالية واخلطوط الب�س ��يطة
والر�ش ��يقة املختزل ��ة .وق ��د جت ��ذر ه ��ذا
الف ��ن يف داخ ��ل الأجي ��ال املتوالية ،فمنذ
اجلي ��ل االول للنح ��ت العراقي املعا�ص ��ر
واىل اليوم ما زال النحات العراقي يعرب
بتماثيله عن مكنوناته وعن ما ي�ش ��عر به
من م�شاعر ان�سانية خمتلفة.
يف ح�ي�ن قال الفنان النحات طه وهيب-:
املعر� ��ض مهم ج ��دا النه يتن ��اول النحت،
وامل�ش ��اركون في ��ه نحات ��ون م ��ن جمي ��ع
حمافظات القط ��ر .ومثل الوان ��ا متعددة
م ��ن ال ��ر�ؤى واال�س ��اليب واخلام ��ات

الطقس

امل�س ��تعملة .وه ��و جمي ��ل يف ظل ظروف
�ص ��عبة للنحات الذي ي�ص ��رف كثريا على
عمل ��ه دون ان يقابل ��ه رواج يف االقتناء.

وهذا اعتربه اكرب حتد للفنان .اما الناقد
م�ؤي ��د الب�ص ��ام فا�ش ��ار اىل اهمي ��ة ه ��ذا
املعر� ��ض ال�س ��نوي النه �ش ��هد تطورا يف

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
اليوم (اخلمي� ��س)� ،إذ تنخف�ض درجات احلرارة قليال عن معدالتها
مع رياح خفيفة

الن�ص والتقنية .وهو �ش ��يء مفرح لنا ان
جند هذا التطور يف االعمال امل�شاركة.
وق ��ال النح ��ات من ��ذر علي  -:ح�ي�ن ترى
ه ��ذه االعم ��ال اجلميل ��ة والكب�ي�رة يف
حمتوياته ��ا وتقنياته ��ا ،يف ظ ��ل حكومة
من�ش ��غلة بالف�ساد واهدار املال العام على
ق�ضايا ال تغني وال ت�سمن .ت�شعر بالفخر
ام ��ام م ��ا ت ��راه هن ��ا يف قاع ��ة اجلمعي ��ة
م ��ن اعمال مهم ��ة ،قد ملح ��ت يف املعر�ض
اعم ��اال ترتقي اىل العاملية واعمال اخرى
اق ��ل م�س ��توى عل ��ى اهمي ��ة �ص ��ناعتها.
وهذا يب�ش ��ر مب�س ��تقبل زاهر لفن النحت
العراقي .النحات ر�ض ��ا فرحان قال :كلنا
نعرف اهمية املرجع العراقي للنحت منذ

قدم الزم ��ان .ومعر�ض الي ��وم ي�ؤكد هذه
احلقيق ��ة .وق ��د ا�ص ��بح النح ��ت العراقي
متقدم ��ا ج ��دا حت ��ى يف الوط ��ن العرب ��ي
والعامل .ال�س ��يما يف مغايراته وا�ساليبه
والطرق اجلديدة يف االفكار وا�س ��تخدام
اخلامات .ب�ص ��راحة وجدت متيزا كبريا
يف ه ��ذا املعر�ض على كل �ص ��عيد ،وكذلك
م�ش ��اركات ال�ش ��باب بقوة جتعلن ��ا نفخر
كث�ي�را به ��ذه النتائ ��ج .وا�ش ��ار الفن ��ان
�شهاب احلمريي اىل ان املعر�ض رغم قلة
امل�شاركني فيه يوحي باجلودة .وما يحز
يف النف�س ان ال ترى معظم هذه الن�ص ��ب
يف �س ��احات بغ ��داد ،وهي اعم ��ال جميلة
ومعربة وذات م�ضامني وطنية.
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