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حكومة «املكلف» تتألف من ( )٢٢وزيراً بينهم ( )٥نساء ..ونواب يؤكدون التئام الربملان األسبوع اجلاري ويتعهدون بالتصويت

عالوي يكمل اختيار الوزراء :بانتظار جلسة التصويت
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

قائممقام قضاء الفاو يعلن
مشاريع ومسامهات حلل أزمات «طريق
ص3
املوت» وحتلية املياه

التعليم توجه اجلامعات
بتزويدهـا بأسمـاء خرجييهـا الثالثـة
ص3
االوائل لألعوام دراسية سابقة

أكم�ل رئيس ال�وزراء املكلف محم�د توفيق
ع�اوي اختي�ار كابينت�ه الوزاري�ة املتكونة
م�ن  ٢٢وزيراً ،بينهم  ٥وزيرات ،فيما أش�ار
الن�واب إىل احتمالي�ة انعقاد جلس�ة عاجلة
للتصويت عىل الحكومة يف الربملان.
واعلن رئي�س الوزراء املكل�ف محمد توفيق
عاوي االقرتاب من تحقيق «انجاز تاريخي»
عرب كابينة وزارية مستقلة.
وق�ال عاوي بحس�ب التلفزيون الرس�مي،
«اقرتبن�ا م�ن تحقي�ق انج�از تاريخي عرب
كابينة وزارية مستقلة من الكفوئني».
وأض�اف «نأم�ل اس�تجابة اعض�اء الربملان
للكابينة املقدم�ة والتصوي�ت عليها لتنفيذ
مطالب الشعب».
ُ
رئيس كتلة بيارق الخري النائب محمد
وكشف
الخال�دي ،ع�ن تفاصي�ل تش�كيل الحكومة
الجديدة برئاسة محمد توفيق عاوي.
وقال الخالدي يف ترصيح صحفي ،إن «رئيس
الوزراء املكلف محم�د توفيق عاوي اجتمع
بنح�و  100ش�خصية مس�تقلة وأكاديمية
كمرش�حني للوزارات» .وأض�اف أن «عاوي
س�مى  ٢٢وزي�را لغاي�ة اآلن وامتن�ع ع�ن
إرس�ال أي اسم منهم إىل الكتل السياسية أو
ترسيبها إىل اإلعام من أجل عدم تس�قيطها
مسبقا» .وأوضح أن «حكومة عاوي جاهزة
للتصوي�ت يف اي موع�د يح�دد الربمل�ان وان
الكتل السياس�ية مس�تعدة لدعمه من اجل
الرشوع باملرشوع االصاحي».

التفاصيل ص2

بدر تتحدث عن خمطط لـ «االستيالء» عىل حقول نفطية قرب القواعد األمريكية
صادقون عن قصف قاعدة ( :)K1لعبة أمريكية لرضب احلشد الشعبي

ص2

ص2

املبارشة بإعداد بيانات تفصيلية عن انتهاكات
«داعش» يف املناطق املحررة

بغداد  /المستقبل العراقي

األمم املتحدة :بيونغيانغ تواصل استرياد مواد حمظورة
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال خ�رباء يف األمم املتح�دة إن كوري�ا الش�مالية زادت
واردات وصادرات البضائع املحظورة واملقيدة مثل الفحم
واملنتج�ات البرتولي�ة ،يف الوق�ت الذي تواص�ل فيه تعزيز
برام�ج الصواريخ النووية والبالس�تية غ�ري املرشوعة يف
انته�اك للعقوبات .وحدد الخرباء األس�اليب الجديدة التي
تس�تخدمها الباد للتهرب من عقوبات األمم املتحدة ،بما
يف ذل�ك نقل  ٢.8ملي�ون طن مرتي من الفحم من س�فن
ترفع علم كوريا الشمالية إىل سفن صينية تتوجه بعد ذلك
ً
انتهاكا لقرار مجلس األمن
إىل املوان�ئ الصينية .ويعد هذا

القضاء اإلداري
يعيد املياحي حمافظ ًا
لواسط
ص2

الصادر يف أغس�طس  ،٢017ال�ذي يحظر جميع صادرات
الفحم ،وهو أكرب مصدر للنقد األجنبي لكوريا الشمالية.
وق�ال الخ�رباء إن األرق�ام ج�اءت م�ن دول�ة عض�و لم
يحددوها باالسم ،وأضافوا «يرى عدد من الخرباء أن هذه
املعلومات يمكن التأكد منها» .ورفضت بعثة األمم املتحدة
الصينية بش�دة أي ادعاء بأن الص�ني انتهكت العقوبات،
وقالت يف وقت س�ابق هذا األس�بوع إن الباد «تفي دائمًا
بأمانة وجدية بالتزاماتها الدولية وتكبدت خسائر فادحة
وضغط�ا هائ�ا يف ه�ذه العملي�ة» .وأعرب�ت البعثة عن
«استيائها وقلقها» إزاء ترسيب تقرير الخرباء ،الذي كان
من غري املقرر نرشه حتى الشهر املقبل.

العدل:
حتصني السجون العراقية
من أي هتديد ارهايب
ص3

ب�ارشت مفوضي�ة حق�وق االنس�ان
يف كرك�وك ،أم�س الس�بت ،اع�داد
احصائي�ات وبيان�ات تفصيلي�ة عن
انتهاكات تنظيم «داعش» االرهابية يف
املناطق املحررة لرفعها اىل لجنة حقوق
االنسان يف وزارة الع�������دل واالمم
املتحدة .وق�ال مدير مفوضية حقوق
االنسان فرع كركوك سجاد جمعة ،يف
ترصيح صحفي ،إن «ماكات الدائرة
بص�دد اع�داد تفاصي�ل متكاملة مع
الدوائر املعنية عن انتهاكات عصابات

«داعش» االرهابية يف املناطق املحررة
وتش�مل احصائيات وبيانات بظواهر
القت�ل والعنف واالغتص�اب والخطف
والتجني�د االجب�اري والتش�ويه
واالعت�داء عىل املمتلكات واس�تهداف
الفك�ر والتطرف ،وكذلك عدد االطفال
امللتحق�ني بامل�دارس م�ن النازح�ني
واملترسبني منهم».
وأش�ار إىل «عقد الندوات والجلس�ات
واملؤتم�رات لطرح وتنفي�ذ املعالجات
التي اتخذته�ا الدوائر املعنية من اجل
تعزي�ز الت��������عاي�ش وتحقي�ق
السلم املجتمعي ،والتي انعكست عىل

ع�ودة العدد االك�رب م�ن النازحني اىل
مناطقه�م املحررة واع�ادة العاقات
يف م�ا بينه�م وممارس�ة حياته�م
االعتيادية ،ويأت�ي ذلك من اجل اعداد
تقري�ر ملؤسس�ة (العه�د) الدولي�ة
س�يقدم ام�ام مفوض�������ي�ة
حق����وق االنس�ان يف االمم املتحدة
بع�د رفع�ه اىل لجنة حقوق االنس�ان
التابعة ل�وزارة الع�دل لتوثي������ق
انتهاكات داعش».
ولف�ت جمع�ة إىل أن «الدائ�رة وعما
بالتوجيه�ات العليا م�ن اجل مجتمع
خ�ال من العنف واالنتح�ار والتحرش

والتس�ول والظواه�ر الس�لبية كافة،
تع�د برنام�ج عم�ل بالتع�اون م�ع
املؤسس�ة الرتبوي�ة يف املحافظ�ة
يتضمن الجانب التوعوي واالرش�ادي
خاصة مع االعمار التي تكون رسيعة
التأثر بما يدور يف املجتمع من ظواهر
يأتي البعض منها من نقص التنش�ئة
الدينية واالرسية التي ترتكز يف املدارس
املتوسطة والثانوية وحتى الجامعات،
فضا ع�ن بعض املرشدي�ن والفقراء
ممن يتواجدون يف الشوارع».

التفاصيل ص2

القضاء يوعز بإجراء حتقيق بشأن عرض أموال للحصول عىل مناصب يف احلكومة
وزير النقل ملوظفي عقود اخلطوط اجلوية :أسعى إىل تثبيتكم عىل املالك

العتبة احلسينية تفتتح معمال األول من نوعه فـي العـراق
املرور توجه دعوة
ألصحاب «التك تك» لتسجيلها
وختفض رسوم اللوحات
ص3

الـنـقـل:
مرشوع الفاو يعد نقلة نوعية
لربط العراق بالعالـم
ص3

ص2

ص2

ص3

وزير النقل ملوظفي عقود اخلطوط اجلوية :أسعى إىل تثبيتكم عىل املالك
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

استقبل وزير النقل عبدالله لعيبي مجموعة من ممثيل موظفي عقود الخطوط الجوية العراقية لعامي  2016و2017
وبعدد ( )721متعاقدا ً لالطالع عىل مشاكلهم فيما يخص تثبيتهم عىل املالك الدائم.
ً
وذكر بيان للوزارة «يف بداية اللقاء رحب الوزير بالطاقات الشبابية من موظفي العقود متأمال لهم املزيد من العطاء يف
هذا املجال الحيوي» ،وقال «اصبحتم جزءا ً من منظومة ادارية مهمة تحتاج منكم التكاتف والتعاون وتحمل املسؤولية
كونك�م الجي�ل الواعد املعتمد عليه يف البن�اء واالصالح يف املرحلة املقبل�ة» .وقال لعيبي «تم االيع�از اىل الدائرة االدارية
واملالية باتخاذ االجراءات الالزمة وحس�ب الس�ياقات املعتمدة لتثبيت اكرب رشيحة من املوظفني املتعاقدين يف الرشكة
لدعم الطاقات العاملة وتفانيهم يف اداء العمل املوكل اليهم وتش�جيعها عىل تقديم االفضل خدمة لهذا البلد» .كما وجه
«بتش�كيل لجنة مركزية تتابع مس�تحقات موظفي العقود وش�مولهم بجميع االمتيازات املنصوص عليها ضمن قرار
 ٣1٥الص�ادر من االمانة العامة ملجلس الوزراء» .واس�تدرك قائالً :ان «ال�وزارة تعمل جاهدة عىل ايجاد حلول حقيقية
إلنصاف هذه الرشيحة ومنحهم الحقوق املرشوعة بأجراء الحذف واالستحداث للدرجات الشاغرة والبالغة  600درجة
ووفق االولوية حسب تأريخ التعاقد واستحداث  622درجة وظيفية ضمن مالك الرشكة لغرض التثبيت.

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االحد

العدد ( 16 )2084شباط 2020

السنة السادسة

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

www.almustakbalpaper.net

حكومة «املكلف» تتألف من ( )٢٢وزيراً بينهم ( )٥نساء ..ونواب يؤكدون التئام الربملان األسبوع اجلاري ويتعهدون بالتصويت

عالوي يكمل اختيار الوزراء :بانتظار جلسة التصويت
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أكم�ل رئيس ال�وزراء املكلف محم�د توفيق عالوي
اختي�ار كابينته الوزاري�ة املتكونة م�ن  22وزيراً،
بينه�م  ٥وزيرات ،فيما أش�ار الن�واب إىل احتمالية
انعق�اد جلس�ة عاجلة للتصويت ع�ىل الحكومة يف
الربملان.
واعل�ن رئيس الوزراء املكل�ف محمد توفيق عالوي
االق�راب من تحقيق «انج�از تاريخي» عرب كابينة
وزارية مستقلة.
وقال عالوي بحس�ب التلفزيون الرسمي« ،اقربنا
م�ن تحقي�ق انج�از تاريخي ع�رب كابين�ة وزارية
مستقلة من الكفوئني».
وأضاف «نأمل اس�تجابة اعض�اء الربملان للكابينة
املقدمة والتصويت عليها لتنفيذ مطالب الشعب».
ُ
رئيس كتل�ة بي�ارق الخري النائ�ب محمد
وكش�ف
الخالدي ،ع�ن تفاصيل تش�كيل الحكومة الجديدة
برئاسة محمد توفيق عالوي.
وق�ال الخال�دي يف ترصي�ح صحف�ي ،إن «رئي�س
ال�وزراء املكلف محمد توفيق ع�الوي اجتمع بنحو
 100ش�خصية مس�تقلة وأكاديمي�ة كمرش�حني
للوزارات».
وأض�اف أن «ع�الوي س�مى  22وزي�را لغاية اآلن
وامتن�ع ع�ن إرس�ال أي اس�م منه�م إىل الكت�ل
السياس�ية أو ترسيبه�ا إىل اإلع�الم م�ن أجل عدم
تس�قيطها مس�بقا» .وأوضح أن «حكومة عالوي
جاه�زة للتصوي�ت يف اي موعد يح�دد الربملان وان
الكتل السياس�ية مستعدة لدعمه من اجل الرشوع
باملرشوع االصالحي».
ب�دوره ،رصح النائ�ب يف الربملان عبود العيس�اوي
بأن رئي�س الحكومة املكلف محم�د توفيق عالوي
اس�تكمل تسمية الش�خصيات التي سيس�ند إليها
الحقائب الوزارية يف الحكومة الجديدة خالل االيام
القليلة املقبلة .وقال العيساوي إن عملية التصويت

عىل الحكومة الجديدة برئاس�ة محم�د ت�وف�ي�ق
ع��الوي اقربت وس�يجري اإلع�الن عن الحكومة
“خ��الل األيام امل�ق�ب�ل�ة”.
وأضاف أن “ع�الوي اس�تكمل تسمية الشخصيات
الت�ي ستتس�لم املناص�ب ال��وزاري���ة ووض��ع
ال�خ�ط��وط وال�ن�ق��اط النهائي�ة للربنام�ج
الحكوم�ي والخط�ة اإلص�الح�ي��ة ال�ع�اج�ل�ة
بم�ا ي�ت�واف�ق م�ع م�ط�ال�ب��ات االحتجاجات

ال�ش��ع�ب�ي�ة” .وذك�ر العيس�اوي أن “لق�اء
الن�واب ورئي�س ال��وزراء املكل�ف ،أف�ى ال��ى
ح�ص��ول ت�واف�ق س�يايس برملان�ي لتمرير منح
الثق�ة للحكوم�ة الجدي�دة ،وب�داي��ة ط�ري��ق
أف�ض�ل ل�ل�ب��الد” .وأوضح أن الربمل�ان العراقي
“ي�س���ان��د خ�ط��وات الحكوم�ة امل�ق�ب�ل�ة
لتنفيذ مطالب التظاهرات وتحقيق اإلصالحات”.
ودخل�ت مهل�ة تش�كيل الحكومة الجدي�دة يومها

الخامس عرش من أصل  ٣0يوما حس�ب الدس�تور
العراق�ي ويتوجب عىل رئيس الوزراء املكلف محمد
توفي�ق عالوي إعالن التش�كيلة الوزارية يف غضون
األيام املقبلة.
إىل ذل�ك ،أكد النائب عن ائت�الف الوطنية يف الربملان
يحي�ى أحمد ،أنه خالل األس�بوع الجاري س�يقوم
رئي�س ال�وزراء املكل�ف ،محم�د ع�الوى ،بتقديم
تش�كيلته الحكومي�ة ملجلس الن�واب ،مؤكدا ً أنه ىف
ح�ال تم إرشاك جميع مكونات الش�عب العراقى ىف
الحكومة فستمرر وتنال ثقة الربملان العراقى.
ورج�ح الربملان�ى إمكانية قي�ام عالوى بتش�كيل
حكوم�ة تكنوق�راط مس�تقلة وتمريره�ا داخ�ل
الربمل�ان ح�ال كونه�ا م�ن ش�خصيات خالية من
الفس�اد والش�بهات األخرى ،الفت�ا إىل أن العراق يف
وضع صع�ب حيث لم يق�ر املجل�س املوازنة حتى
اآلن وع�دد من امللفات األخرى التي تحتاج لحس�م
رسيع.
وكش�ف برملاني�ون عراقي�ون عن تلقيه�م دعوات
لحضور جلس�ة برملانية ،اليوم األحد ،حيث سيعلن
فيه�ا محم�د ع�الوى ع�ن تش�كيلته الوزارية ،يف
تش�كيلته للحكومة العراقية ،بع�د أن يطلع عليها
رئيس جمهورية العراق برهم صالح.
يذك�ر أن الرئي�س بره�م صالح كل�ف يف األول من
فرباي�ر الجاري محمد عالوى ،الذى ش�غل س�ابقا ً
منصب وزير االتصاالت ،برئاسة الحكومة الجديدة
خلفا ً لحكومة عبد املهدى التي تقدمت باستقالتها
أواخر نوفمرب املاىض.
وأجرب الحراك الش�عبي حكومة ع�ادل عبد املهدى،
عىل تقديم اس�تقالتها مطل�ع كانون األول املاىض،
كما يرفض تكليف وزير االتصاالت األس�بق محمد
توفيق عالوي ،بتشكيل حكومة جديدة.
و ُيرص املتظاهرون العراقيون عىل رحيل ومحاسبة
كل النخب السياس�ية املتهمة بالفساد وهدر أموال
الدولة.

املبارشة بإعداد بيانات تفصيلية عن انتهاكات «داعش» يف املناطق املحررة
بغداد  /المستقبل العراقي
ب�ارشت مفوضي�ة حق�وق االنس�ان يف
كركوك ،أمس السبت ،اعداد احصائيات
وبيان�ات تفصيلية عن انتهاكات تنظيم
«داع�ش» االرهابية يف املناط�ق املحررة
لرفعه�ا اىل لجن�ة حق�وق االنس�ان يف
وزارة العدل واالم�م املتحدة .وقال مدير
مفوضي�ة حقوق االنس�ان فرع كركوك

س�جاد جمعة ،يف ترصي�ح صحفي ،إن
«م�الكات الدائرة بصدد اع�داد تفاصيل
متكاملة مع الدوائر املعنية عن انتهاكات
عصابات «داع�ش» االرهابية يف املناطق
املح�ررة وتش�مل احصائي�ات وبيانات
بظواه�ر القت�ل والعن�ف واالغتص�اب
والخطف والتجنيد االجباري والتش�ويه
واالعت�داء ع�ىل املمتل�كات واس�تهداف
الفكر والتط�رف ،وكذلك ع�دد االطفال

امللتحق�ني بامل�دارس م�ن النازح�ني
واملترسب�ني منه�م» .وأش�ار إىل «عق�د
الندوات والجلس�ات واملؤتم�رات لطرح
وتنفيذ املعالجات الت�ي اتخذتها الدوائر
املعنية من اجل تعزيز التعايش وتحقيق
الس�لم املجتمعي ،والتي انعكس�ت عىل
ع�ودة الع�دد االك�رب م�ن النازح�ني اىل
مناطقه�م املحررة واع�ادة العالقات يف
ما بينهم وممارسة حياتهم االعتيادية،

ويأتي ذلك من اجل اعداد تقرير ملؤسسة
(العهد) الدولية س�يقدم امام مفوضية
حق�وق االنس�ان يف االم�م املتح�دة بعد
رفع�ه اىل لجنة حقوق االنس�ان التابعة
لوزارة العدل لتوثيق انتهاكات داعش».
ولف�ت جمع�ة إىل أن «الدائ�رة وعم�ال
بالتوجيهات العليا من اجل مجتمع خال
من العنف واالنتحار والتحرش والتسول
والظواهر الس�لبية كافة ،تع�د برنامج

عم�ل بالتع�اون مع املؤسس�ة الربوية
يف املحافظ�ة يتضمن الجان�ب التوعوي
واالرش�ادي خاص�ة م�ع االعم�ار التي
تكون رسيعة التأثر بما يدور يف املجتمع
من ظواهر يأتي البعض منها من نقص
التنش�ئة الديني�ة واالرسي�ة التي تركز
يف امل�دارس املتوس�طة والثانوية وحتى
الجامع�ات ،فضال عن بع�ض املرشدين
والفقراء ممن يتواجدون يف الشوارع».

بدر تتحدث عن خمطط لـ «االستيالء» عىل حقول نفطية قرب القواعد األمريكية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مدي�ر مكتب منظم�ة ب�در يف محافظ�ة االنبار
ق�ي األنب�اري ،أمس الس�بت ،ع�ن مخط�ط أمريكي
يهدف لالس�تيالء عىل حقول نفطية بالقرب من القواعد

احلشد الشعبي
يعلن عن تطبيق خطط
لتأمني قضاء تلعفر
وأطرافه
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن الحش�د الش�عبي ،أم�س
الس�بت ،عن تطبيق خطط لتأمني
قض�اء تلعف�ر غرب�ي محافظ�ة
نين�وى .ونق�ل إع�الم الحش�د يف
بيان تلقت السومرية نيوز نسخة
من�ه ،عن آم�ر اللواء  ٥٣بالحش�د
الش�عبي عيل محم�د صالح قوله،
إن «الحشد الشعبي يفرض طوقا
خارجي�ا لتأم�ني قض�اء تلعف�ر
واطراف�ه م�ن خ�الل (مرص�د يا
حس�ني) امل�زود بكام�ريا حرارية
تغطي مس�احة املدينة ومحيطها
واع�ىل نقط�ة فيه�ا” .واض�اف
صالح ،ان “هناك سيطرات رئيسة
يف مداخ�ل ومخارج املدينة خاصة
لحفظ االمن منها س�يطرة مفرق
العياضي�ة وس�يطرة مال جاس�م
وسيطرة خرض الياس”.

العسكرية األمريكية .وقال االنباري يف ترصيح صحفي،
إن “بعض القواعد العسكرية األمريكية التي انشأت لها
اه�داف كثرية التقت�رص عىل دعم الجماع�ات االرهابية
وتوفري مالذ امن لها عىل الحدود العراقية السورية وانما
تعدى االمر اىل االس�تحواذ عىل بع�ض الحقول النفطية

الواقعة بالقرب من القواعد العسكرية”.
وأضاف ،أن “واش�نطن تنوي االس�تحواذ عىل مساحات
إضافي�ة داخ�ل االنب�ار دون وج�ه حق” ،مش�ريا إىل أن
“املخطط األمريكي اكرب من التواجد داخل العراق السيما
وهناك أذرع داخلية هي من تساند االمريكان عىل تنفيذ

مخططاتها الخبيثة”.
يذك�ر أن الرئيس األمريكي دونال�د ترامب رصح يف أكثر
من مناس�بة عن نيته بالس�يطرة عىل حق�ول النفط يف
العراق وس�وريا ،زاعم�ا ان للواليات املتح�دة األمريكية
“حق” يف ذلك.

العراق يتشاور مع اجلامعة العربية بشأن التحضريات للقمة اخلامسة
األفريقـية
العربية
ّ
ّ

بغداد  /المستقبل العراقي
التق�ى وزير الخارجيّة محمد عيل الحكيم مع أحمد أبو
الغيط األمني العام لجامعة الدول العربيّة.
وبح�ث الجانب�ان بحس�ب بي�ان وزارة الخارجية الذي
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه« ،دور الجامعة
العرب�ي املُ
َ
ش�رك ،ومُ َ
واجهة
العربيّ�ة كحاض�ن للعمل
ّ

التح ّديات التي تتعرّض لها الدول العربيّة».
وتش�اور الجانبان «حول التحض�ريات الالزمة النعقاد
القم�ة العربيّة الدورة ( )٣1املُزمَ �ع عقدها يف الجزائر،
ُ
س�تعرَض ع�ىل طاولة
كم�ا بحث�ا املوضوع�ات الت�ي
النقاش يف القمة الخامس�ة العربية ،باإلضافة اىل بحث
يف اخ�ر التطورات عىل صعيد الوض�ع يف ليبيا والقضية
الفلسطينية».وأعرب الوزير الحكيم عن «حرص العراق

عىل إقامة عالقات متينة مع دول الجوار ،واالبتعاد عن
سياسة املحاور ،واعتماد سياسة النأي بالنفس عن ّ
أي
رصاعات إقليميّ�ة أو دوليّة باملنطقة ،م�ع التأكيد عىل
ان العراق س�يبقى عىل تواصل دائم مع اش�قائه العرب
وداعم لجهود الجامعة العربية وامينها العام يف مساعي
توحي�د الكلمة واملوق�ف العربي» .جاء ذل�ك اللقاء عىل
هامش اجتماعات مؤتمر ميونيخ لألمن الدويلّ.

الكعبي :سنسعى لوضع بند يف موازنة  ٢٠٢٠يتضمن ختصيص نسبة
من الدرجات الوظيفية للمحارضين
بغداد  /المستقبل العراقي
خاط�ب حس�ن كري�م الكعبي النائ�ب االول
لرئي�س مجل�س الن�واب ،محافظ�ة بغ�داد
لتزوي�ده باألولي�ات الخاص�ة باملحارضين
املجانيني وبيان اس�باب ع�دم التعاقد معهم

وفق�ا لق�رار مجلس ال�وزراء ذي الرقم ٣1٥
لس�نة  201٩والخطة املتبعة بش�أنهم خالل
املرحل�ة املقبل�ة قبل اق�رار موازن�ة ،2020
مؤكدا س�عي مجل�س النواب لوض�ع بند يف
قان�ون املوازن�ة املقبلة يتضم�ن تخصيص
نس�بة مئوي�ة م�ن الدرج�ات الوظيفي�ة اىل

املحارضين.
ج�اء ذلك خ�الل اس�تقباله يف مكتب�ه أمس
السبت عددا ً من ممثيل السادة املحارضين يف
بغداد بحضور النائب ستار العبادي.
وطالب س�يادته يف ذات الوق�ت وزارة املالية
 -دائ�رة املوازنة بخصوص تحويل االس�اتذة

املحارضي�ن إىل عقود حس�ب ق�رار مجلس
الوزراء آنف الذكر.
وثم�ن الكعبي دور املحارضي�ن الذين قدموا
خدمة جلية لألرسة التعليمية ولكافة ابناءنا
الطلب�ة بش�كل طوع�ي وب�دون اج�ر يذكر
وخالل ظروف صعبة مر بها بلدنا العزيز.
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نائب يتحدث عن حتركات لسحب
احلشد من «الغربية» و «الشاملية» ويعدها
«جمازفة أمنية»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعترب النائب ع�ن تحالف الفتح
احم�د الكنان�ي ،أمس الس�بت،
التحركات السياس�ية بس�حب
الحش�د الش�عبي م�ن املناطق
الغربي�ة واملناط�ق املحاذي�ة
إلقليم كردس�تان بأنها مجازفة
بأمن البالد ،فيما بني أن تحالف
الفت�ح س�يقف بالض�د من تلك
التحركات داخل مجلس النواب.
وق�ال الكنان�ي يف ترصي�ح
صحف�ي ان “تح�ركات بع�ض
الكتل السياسية بسحب الحشد
الش�عبي م�ن املناط�ق الغربية
واملناط�ق الحدودية م�ع اقليم

كردستان مس�تغربة وال وجود
رضورة له�ا” ،الفت�ا إىل إن
“سحب الحشد من تلك املناطق
س�يعرض ام�ن الب�الد ملخاطر
كبرية وتعد مجازفة باس�تقرار
الوضع األمني”.
وأض�اف أن “بق�اء الحش�د
الش�عبي يف تل�ك املناط�ق أم�ر
رضوري كونه�ا تض�م خالي�ا
نائم�ة لداع�ش وقد تنش�ط يف
حال انسحب الحشد الشعبي”،
مبينا أن “الفتح س�يقف بالضد
من تلك التحركات داخل مجلس
الن�واب ول�ن يس�مح بس�حب
الحش�د الش�عبي واملجازف�ة
بالنرص عىل داعش”.

صادقون عن قصف قاعدة ( :)K1لعبة أمريكية
لرضب احلشد الشعبي
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم ،أمس السبت ،أن قصف
قاع�دة  k1يف محافظة كركوك ،والتي تتواج�د فيها قوات أمريكية،
ه�ي لعب�ة من أالعيب واش�نطن الفتع�ال االزمات م�ن أجل رضب
الحشد الشعبي ووقف تقدمه نحو داعش.
وق�ال س�الم يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن
«أمريكا وبكل تاكيد ومن خالل س�يطرتها تق�وم بافتعال االزمات،
ومن خالل قصف قاعدة ك�ي وان بمحافظة كركوك ،املرة املاضية،
وجدتها مربرا لقصف قطعات الحش�د الشعبي يف اللواءين  4٥و 46
والتي لم تثبت تورط الحشد يف عملية القصف”.
وأض�اف ،أن “ه�ذه االعي�ب تفتعلها ام�ريكا لوقف تقدم الحش�د
الشعبي تجاه عصابات داعش االرهابية”.

القضاء يوعز بإجراء حتقيق بشأن عرض أموال
للحصول عىل مناصب يف احلكومة
بغداد  /المستقبل العراقي
أوع�ز مجلس القض�اء األعىل اىل
محكم�ة تحقيق الك�رخ بإجراء
التحقي�ق العاج�ل بخص�وص
م�ا رصح ب�ه الخبري الس�يايس
واالمن�ي ابراهي�م الصميدع�ي
بش�أن عرض أموال مقابل تويل
مناص�ب يف الحكوم�ة املزم�ع
تشكيلها.
ورصح املتحدث الرس�مي باسم

مجل�س القضاء االع�ىل القايض
عبد الستار بريقدار يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه،
ان «رئيس مجلس القضاء األعىل
أوعز باس�تدعاء ف�وري لكل من
يظهر يف وس�ائل اإلعالم ويدعي
حص�ول مس�اومات ألش�غال
مناصب يف الحكومة الجديدة».
واض�اف انه «يف ح�ال كذب هذا
االدعاء سوف يعاقب من يرصح
خالفا للحقيقة وفق القانون.

العراق يدعو ارمينيا إىل منح «الفيزا»
للعراقيني من املنافذ احلدودية
بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر الخارجي�ة محم�د ع�يل الحكي�م نظ�ريه االرمن�ي زوه�راب
واطنني العراقيّني
مناتساكانيان ،أمس السبت ،اىل منح سمات الدخول إىل املُ ِ
الراغب�ني يف زي�ارة جمهوريّة أرمينيا لغرض العالج والس�ياحة من املنافذ
الحُ ُدوديّة أسوة ببعض الدول العربيّة.
وقالت وزارة الخارجية يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إن
«وزيره�ا محمد ع�يل الحكيم التقى ،اليوم ،زوهراب مناتس�اكانيان وزير
خارجيّة أرمينيا عىل هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ لألمن الدويلّ ،وجرى
الثنائي بما ُي ّ
يف اللقاء بحث ُس ُ
حقق
�بل تعزيز العالقات ،وتفعيل التع�اون
ّ
مصالح الش�عبني الصديقني» .ونقل البيان ع�ن الحكيم قوله ،إن «العراق
مس�تعد الس�تضافة اجتماعات الدورة الثالثة للجن�ة العراقيّة-األرمينيّة
املُ
َ
َّ
واطنني
وحث الجانب
ش�ركة،
األرميني عىل منح س�مات الدخ�ول إىل املُ ِ
ّ
العراقيّ�ني الراغبني يف زي�ارة جمهوريّة أرمينيا لغرض العالج والس�ياحة
من املنافذ الحُ ُدوديّة أس�وة ببعض الدول العربيّة ،لتشجيع حركة التجارة
والس�ياحة بني البلدين» ،داعياً ،الرشكات األرمينيّة اىل «املُ َ
ساهمة يف إعادة
إعمار املناطق املُحرّرة».

القضاء اإلداري يعيد املياحي
حمافظ ًا لواسط
المستقبل العراقي /الغانم
قبل�ت محكم�ة القض�اء االداري
العلي�ا ،الطع�ن املقدم م�ن محمد
املياحي يف ق�رار إقالته من مجلس
محافظة واسط واعادته للمنصب
كمحافظ لواسط.
ووج�دت املحكمة بحس�ب قرارها
الذي حصلت «املس�تقبل العراقي»

ع�ىل نس�خ�����ة من�ه «بط�الن
إج�راءات تبلي�غ طلب اس�تجواب
مجل�س املحافظ�ة للمياحي وعدم
تس�ليمه له ش�خص��������يا ً او
من ين�وب عنه من الدرجة األوىل او
بواس�طة الربيد الرس�مي وهو ما
يرت�ب عليه بط�الن كل االجراءات
املتخ�ذة بش�أنه يف إقالت�ه م�ن
املنصب.
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قائممقام قضاء الفاو يعلن مشاريع ومسامهات
حلل أزمات «طريق املوت» وحتلية املياه
المستقبل العراقي  /مصطفى محمد األسدي
ّ
أوضـح قائمقام قضاء الفـاو «وليد الرشيفي
«،إن مجريـات األمـور تسـري نحو حـل أزمة
ملوحة امليـاه وما لحقها من تداعيات خطرية
عىل حياة البرصيّني يف األعوام السـابقة ،فيما
أكـد إن «طريـق املـوت» الرابط بمينـاء الفاو
الكبري ستنتهي أزمته هذا العام.
وقـال الرشيفي يف حديثٍ خـاص إلعالم ديوان
محافظة البرصة :إن “هناك تحركات إلنشـاء
سـدة للمياه يف رأس البيشـة لضمـان عذوبة
امليـاه يف شـط العرب تسـهم بإعـادة زراعة
الحناء والنخيل التي تشـتهر بها الفاو وعودة
ً
متأمـال أن “تكون
القضاء اىل سـابق عهدهه،
لـوزارة املـوارد املائيّـة والجهـات املعنيـة يف
الحكومـة املركزيـة وقفـة جـادة وحقيقيـة
إلكمـال هـذه املشـاريع املهمة يف إنهـاء أزمة
امللوحة يف القضاء واملحافظة بصورة عامة”.
وأكد إن “مسـاهمة العتبة الحسينيّة املقدسة
يف إنشـاء محطات لتحلية امليـاه كانت جادت

وبـدأت العمـل بوتـرية
صحيحة ووفرت األجهزة
الالزمة واملناسـبة لتحلية
امليـاه” ،موضحـاً ،إن
“هنـاك تحـرك عـىل
الرشكات الصينيّة وجاءت
إحـدى هـذه الـرشكات
بأكثـر مـن زيـارة وتـم
تحديد عدة مواقع إلنشاء
محطات التحليـة ،أهمها
ضمن مينـاء الفاو الكبري
وبالتحديد يف حوض املياه
بـني الكارسيـن الرشقـي
والغربـي ،ملـا يمتـاز هذا
املوقـع مـن ميـاه راكـدة خالية مـن األطيان
سياق آخر
تكون مثالية ملحطات التحلية”.ويف
ٍ
اعتـرب قائمقام الفـاو ،إن “ما يعـرف بطريق
املوت الرابط بميناء الفـاو الكبري ،ال يكاد يمر
أسـبوع من دون وقـوع حـوادث مميتة فيه،
وذلك ملا عليه من مطبات وحفر عىل طول 120
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حمافظ ميسان يطلق احلملة الوطنية الكربى
للنظافة وتزيني االماكن العامة
ميسان  /حيدر السعد

كم تعرقل مسري املركبات وتعرضها للحوادث،
سيما سيارات الحمل التي تنقل املواد اىل امليناء
وعددها الذي يصل ألكثر من  750سيارة حمل
كبـرية” ،مؤكدا ً إن “عام  2019شـهد مبارشة
أعمال صيانة الطريق ونفذت بمسـافة  25كم
كمرحلة أوىل ،ومن املؤمل أن تسـتأنف األعمال
ضمن مشاريع عام .”2020

برعايـة محافـظ ميسـان عـيل دواي
الزم وبمشـاركة عـدد كبـري مـن ابنـاء
املحافظـة والدوائر الحكومية انطلقت يف
مدينة العمـارة مركز محافظة ميسـان
فعاليـات الحملة الوطنية الكربى بعنوان
« ميسـان ..نهضـة وأمـل « للنظافـة
وتزيـني األماكـن العامة .والتي شـملت
جسـور شـمال مدينة العمارة (الزهور،
اليوغساليف ،املعلق)».
وقـال مديـر بلديـة العمارة نـورس عبد
الرضـا ان «الحملة تضمنـت يف مراحلها
االوىل فعاليات ( رفـع النفايات و صيانة
شـبكات األنـارة وغسـل املحجـرات
واألرصفـة وصبـغ التشـوهات وتزيـني
ً
اضافـة ال
الجسـور باألعـالم العراقيـة
فتـح األنسـدادات يف شـبكات األمطار )
وبمسـاهمة الكـوادر الفنيـة والخدمية
والجهد اآليل للمديرية» .

وأضاف عبد الرضا « أن الحملة ستستمر
لاليام القادمة لتشمل مناطق واسعة من
مركز مدينة العمارة وبجهود اسـتثنائية

النقل :مرشوع الفاو يعد نقلة نوعية لربط العراق بالعالـم
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت وزارة النقل ،ان مـشـروع ميناء الـفـاو الكبري يسري
بوتـرية متصاعدة تـمـهـيــدا النــجـــاز مـرحـلـتـه
االولـــى الـتـي تشـمل البنى التحتيـة وفق املدة املحددة
البالغـة ثالثة اعوام ،عـادة إياه نقلة نوعيـة لربط العراق
بالعالم.وقال مدير املرشوع اسـعد عبد الرحيم الراشـدي،
يف ترصيـح صحفـي إن «العمـل يف ميناء الفـاو الكبري بدأ
عىل شـكل مراحل ،إذ تتضمن مرحلته االوىل كارس االمواج
الرشقي والغربي والسـداد الخاصـة بموقع خدمات امليناء
والسـداد الصخريـة ملواقـع ارصفـة الحاويـات التي تبلغ

مسـاحتها  1750مـتـراً ,مـع حفر حوض امليناء وقناته,
وكذلـك دفـن موقع الخدمـات وموقـع االرصفة وانشـاء
طرق مدخل املرشوع».وأشـار إىل ،أن «املرحلة االوىل تشمل
ايضا انـشــاء طريق فـاو ـ ام قـرص الـرابـط بني ميناء
الفاو والطريق الرسيع يف سـفوان بطول 65كم ,مع انشاء
نفق خـور الزبري وتجهيز خدمات املـاء والكهرباء واالبنية
الـخـدمـيـة ,وكـذلـك تنفيذ شبكة السكك الـداخـلـيـة
والــربـــط مـع الـشــبـكـة الـوطـنـيــة بــطــول
 100كــــم ,اضــافـــة الــــى انــشـــاء القاعـدة
البحريـة ضمن هـذه املرحلة التـي قدرت كلفتهـا بـ 4،4
مليـار يورو».ولفـت الراشـدي ،اىل «انجـاز كارس االمواج

املرور توجه دعوة ألصحاب «التك تك» لتسجيلها
وختفض رسوم اللوحات
بغداد /المستقبل العراقي
دعت مديرية املرور العامة ،أصحاب الدراجات
الناريـة ملراجعة مواقع التسـجيل لتسـجيل
دراجاتهم.
وذكـر بيـان لهـا تلقتـه «املسـتقبل
العراقي»»بسـبب اسـتمرار الحمـالت
املروريـة عـىل دراجـات (التكتـك ) التـي ال

تحمـل لوحـات تسـجيل ولكـون الكثري من
أصحابهـا هم معيلـون لعوائلهـم وللحد من
هـذه الظاهـرة ،نجـدد دعوتنـا ملالكي هذه
الدراجـات لتسـجيلها مـع العـرض بانه تم
تخفيف رسـوم اللوحـات إىل  300الف دينار
بدال مـن  600ألـف ومراجعتهـم إىل موقعي
الحسـينية أو التاجيات مسـتصحبني نسخة
مـن الترصيحـة الكمركية وكتـاب موجه إىل

املـرور من الكمـارك ،وبالتأكيـد موجود لدى
املسـتورد لغـرض فحصهـا ومنحهـا لوحة
مرورية لتفـادي تعرضهم للحجـز والغرامة
التي تؤثر عليهم وعىل عوائلهم».
وأشـار اىل ان «املرور العامة وحسـب توجيه
مدير املرور العام سوف تبارش بعدم املحاسبة
عىل اللوحات ملدة خمسـة عرش يوما لفسـح
املجال للمراجعة.

الرافدين يعلن حصيلة قروضه لكانون األول املايض
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن مـرصف الرافدين عن انجـاز ومنح القروض بكافـة انواعها للمواطنني
خالل شـهر كانون االول املايض .وقال املكتب االعالمـي للمرصف يف بيان ورد
لـ»املسـتقبل العراقـي» ،ان «حصيلـة القروض التي تم منحهـا للمواطنني يف
شهر كانون االول املايض تمثلت بمنح قروض البناء يف قطعة ارض  60معاملة

وقروض املشاريع الصغرية البالغة  15مليون دينار حيث تم منح  144قرضاً».
وأشـار البيـان اىل انـه «تم إقـراض املواطنني الراغبني برشاء شـقق بسـماية
السـكني اذ تم منـح  29معاملة للمواطنني كما تم منح قروض السـيارات اىل
 347معاملة وقروض معامالت لتسهيالت مالية  10معامالت باإلضافة اىل ذلك
تم منح قـروض األطباء بمختلف تخصصاتهم اىل  23وقروض تمويل البحوث
العلمية  10مقرتضني وقروض حريق الشورجة والكرادة اىل قرضني .

التعليم توجه اجلامعات بتزويدها بأسامء خرجييها
الثالثة االوائل لألعوام دراسية سابقة
بغداد  /المستقبل العراقي

وجهـت وزارة التعليـم العـايل والبحث العلمـي الجامعات كافـة بتزويدها
أسـماء الخريجني الثالثة االوائل عىل االقسـام يف الكليات واملعاهد للدراسة
الصباحية حرصا ولالعوام  2017/2016و 2018 /2017و .2019/2018
وبينـت دائرة الدراسـات والتخطيـط واملتابعة يف بيان تلقت «املسـتقبل العراقي»
نسـخة منه ان «الوزارة وجهت الجامعات كافة تزويدها اسماء الخريجني الثالثة
االوائـل عـىل االقسـام يف الكيات واملعاهـد للدراسـة الصباحية ممن لـم يقبلوا يف
الدراسات العليا وممن تعتذرت جامعاتهم عىل تعيينهم مع بيان االسباب ولالعوام
الدراسية  2017/2016و 2018 /2017و .»2019/2018ودعت الدائرة «مسؤويل
املـوارد البرشية يف الجامعات الحضـور اىل مركز الوزارة لغـرض رشح اإلجراءات
القانونية الخاصة بقانون تشغيل الخريجني االوائل رقم ( )67لسنة .2017

الفحص والتأهيل اهلنديس تعلن
توسيع جرس يف بغداد
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنــت الرشكـة العامـة للفحـص
والتأهيل الهنديس إحدى رشكات وزارة
الصناعـة واملعادن عن أعمـال عقدها
املربم مع رشكة سـعد العامـة التابعة
لـوزارة االعمـار واالسـكان والخاص
بتأهيـل وتوسـيع جـرس الكرغوليـة
بمنطقـة جـرس ديـاىل رشق العاصمة
بغداد.
وقـال مديـر عام الرشكة عـالء الدين
عبـد الحسـني عـيل يف بيـان للـوزارة
تلقته «املسـتقبل العراقي» /ان «قسم
املختربات والتفتيش الهنديس يف الرشكة
نفذ بنود العقد املذكور واملتمثلة بأجراء

الفحوصـات املختربيـة الكيميائيـة
والفيزيائيـة للمعادن وأسـالك اللحام
وتحديد نوعها ومطابقتها للمواصفات
الفنيـة املعتمـدة يف املرشوع».وبـني
جـار حاليـا ً لـألرشاف
أن «العمـل
ٍ
والفحـص لجميـع خطـوط اللحـام
وتحديد نوع املعـادن وأجراء أختبارات
اللحامـني عـىل الفحوصـات املطلوبة
كالفحص البرصي والفحص بالدقائق
املغناطيسـية والفحص بالوحات فوق
الصوتية لوصالت اللحام وكذلك فحص
القياسـات واالبعـاد ومطابقة األجزاء
مـع الخرائـط التصميميـة وأصـدار
شهادات الفحص الخاصة بها بموجب
املواصفة القياسية (.)AWS D 1.5

العتبة احلسينية تفتتح
معم ًال األول من نوعه
يف العراق
المستقبل العراقي  /علياء حمود الكناني
اعلنت العتبة الحسينية املقدسة ،افتتاح معمالً النتاج
املواد االنشـائية يعمل «بالروبوتـات» االول من نوعه
يف العراق.وذكرت العتبة انها تقوم يف كربالء املقدسـة
ومـن خالل مرشوعاتها االسـرتاتيجية بإدخال أحدث
التقنيـات العاملية ،وذلك للوصـول اىل الدقة يف االنتاج
وتقليل االخطاء ،وهذا تجىل واضحا من خالل االفتتاح
التجريبي ملعمل املواد اإلنشـائية الخاص بإنتاج مادة
املقرنص والكرمسـتون ،والبلوك ،بأنواعها املختلفة،
حيث يعمل بشكل أوتوماتيكي عن طريق الروبوتات،
ونسـبة االخطاء باألوزان تكاد تكـون معدومة.وقال
مدير املعمـل منتظر محمد حسـني ،إن «املعمل ينتج
البلـوك وفق املواصفات القياسـية املعتمدة ،ويحتوي
عىل خطني لإلنتاج ،وبإجمـايل طاقة انتاجية يف اليوم
تصـل اىل ( )30000قطعة من مـادة البلوك».وأضاف
أن «هذا املرشوع يعمل بشكل اوتوماتيكي عن طريق
روبوتات ،والسيطرة عىل االوزان تكون بدقة متناهية
حتى تكاد أن تكون نسـب الخطأ معدومة ،فضال عن
استخدام املياه الصافية والخالية من االمالح لضمان
جـودة االنتاج».وتابع أن «املعمـل ينتج ثالث اصناف
مـن البلـوك (خفيف الـوزن ،ومتوسـط ،واعتيادي)،
اما خط انتـاج املقرنص فهو بطاقة انتاجية تصل اىل
( 2500مـرت مربع) يف اليوم ،كما انـه ينتج عىل ثالث
درجـات تحميـل ايضا (عاليـة ،ويسـتخدم يف رصف
ساحات املوانئ وغريها ,ومتوسطة ,وخفيف)».يذكر
أن الهدف االساس من انشـاء هذا املرشوع ،هو للحد
من استرياد املنتجات الخرسـانية االسمنتية ،وتوفري
فـرص عمـل لتشـغيل ذوي االختصـاص ،والخربات،
والشـباب ،فضال عن تنشيط دور القطاع الخاص من
خالل استثمار مصادر املواد الطبيعية.

الرشقي والغربي بنسـبة  100باملئـة قبل املوعد املـقـرر»،
مؤكدا ان «مرشوع ميناء الفاو الكبري مهم اقتصاديا ويعد
نقلة نـوعـيـة لـربـط الـعــراق بـالـعـالـم مـن ربطه
الــشـــرق بـالـغـرب ،وان تـنـفـيـذه سـيغري خارطة
النقل البحرية العاملية».وافـاد بان «وزير التخطيط اجـرى
زيارتـه االوىل ملينـاء الفاو الكبري قبل ايـام ملتابعة عمليات
انجـازه» ،مضيفا ان «وزارة النقـل حققت خطوات كبرية
من اجــل تنفيذه فـي الـوقــت املـحـدد فـي غـضـون
االعـــوام الثالثـة املقبلة كبنى تحتية».ونـوه بأن «وزارة
التخطيط استطاعت بالتنسـيق مــع وزارة الــنــقــل
انــجــاز الـكـثـيـر مـن االعمال .

العراق واالردن يؤكدان أمهية خلق
رشاكة اقتصادية بني البلدين
بغداد /المستقبل العراقي
التقى وزير الخارجية محمد عيل الحكيم
ّ
الصفدي.
مع وزير الخارجية األردني أيمن
وأكـد الوزير الحكيم بحسـب بيان وزارة
الخارجية تلقته «املستقبل العراقي» ،عىل
«حرص العراق عـىل إقامة عالقات متينة
مـع دول الجـوار ،واالبتعاد عن سياسـة
املحـاور ،والنأي عن ّ
أي رصاعات إقليميّة
ودوليّـة يف املنطقة».كمـا أكـد «أهميـة
يِاملُ ّ
قـررات اللقاءات
ـ� ُق ُدما ً يف تحقيق مُ ِّ
التي ُع يِق َدت بني مسـوؤيل البلدين ،والقمة
الثالثيـة بـني العـراق واألردن ومـرص؛
لتكـون نموذجـا ً لبقيّـة دول املنطقـة يف
كيفيّـة بناء عالقـات سـرتاتيجيّة قائمة
عىل املصالح املُ َ
شرتكة ومُ َ
واجهة تح ّديات

اإلرهاب ،واألزمات اإلقليميّة بما ُيسـاهيِ م
يف خلـق منظومة للسـالم واالسـتقرار يف
املنطقة».واتفق الجانبان عىل «التنسـيق
إليجاد مواقف مُ َ
شرتكة يف املحافل الدوليّة
واإلقليميّـة ضمـن املجموعـة العربيّـة،
خصوصـا ً موضـوع القضيـة املركزيـة
للعـرب وهـي القضيـة الفلسـطينية
والتطورات األخرية يف هذا امللف ،باإلضافة
اىل دور العـراق يف إدارة اجتماعات جامعة
الـدول العربية واملوقف الرصيح والقاطع
بشـأن رفـض اي اتفاق يسـلب الشـعب
الفلسـطيني حقوقه وأرضه».كما تطرّق
الجانبـان إىل «اهميـة خلـق رشاكات
اقتصاديّة بني البلديـن ُ
وُصوالً إىل تحقيق
االقتصادي بما ينعكـس إيجابا ً
ِّ
التكامـل
عىل مُ جمَل العالقات الثنائيّة.

القبض عىل عصابة تتاجر باملواد املخدرة يف ذي قار
ذي قار  /المستقبل العراقي
اعلنـت قيادة رشطة ذي قـار ،القاء القبض عىل عصابة تتاجر باملـواد املخدرة وتضبط كمية
من املخـدرات مختلفة االنواع واسـلحة واعتدة باملحافظة.وذكر اعالم القيـادة يف بيان تلقته
«املسـتقبل العراقي» ،إن «ارشاف ميداني مبارش من قائد رشطة محافظة ذي قار و املنشات
العميد الحقوقي نارص لطيف االسدي ومن خالل جمع املعلومات وتكثيف العمل االستخباري
ومـن خالل انتشـار مفارزنا األمنية ومتابعـة العنارص املنحرفة واملشـكوك بها ،تمكنت قوة
مكتب مكافحة املخدرات يف ذي قار مساء يوم الجمعة من القبض عىل متاجرين باملواد املخدرة
وضبـط بحوزتهم كميـات كبرية من املواد املخدرة مختلفـة االنواع».واضاف ،انه «تم القبض
عىل ثالثة متهمني باملتاجرة باملواد املخدرة وضبطت مادة بيضاء بلورية الشـكل من فصيلة
مادة الكريستال املخدرة ومواد اخرى تدخل يف صناعة املخدرات باإلضافة اىل عجينة ذات لون
جوزي و بودر ابيض اللون وميزان إلكرتوني خاص».واوضح ،ان «تم ضبط مسدس عدد ( 2
) مع اعتدة وبندقية كرسية و بندقية نوع كالشنكوف وناضور و مطرقة واختام ,وكمية من
مادة ( الكريستال املخدرة) وضبط مادة اخرى ذات لون ابيض بلوري داخل حقيبة ،فيما بلغ
وزن املواد املخدرة التي تم ضبطها بحوزة املتهمني (  2كيلو غرام و  259غرام ) دونت اقوالهم
قضائيا وقرر قايض التحقيق ارسال املواد للفحص املختربي و توقيفهم استنادا إلحكام املادة
(  28متاجـرة ) مـن قانون مكافحة املخـدرات واملؤثرات العقلية إلكمـال التحقيق اصوليا».
وبـني ،انـه «نهيب بمواطنينا االعزاء عـن االبالغ والتواصل معنا عـن أي معلومات بما يخص
املتاجرة والتعاطي للحد من هذه االفة التي باتت تهدد املجتمع.

العدل :حتصني السجون العراقية من أي هتديد ارهايب
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العدل ،تحصني السجون العراقية
ضـد اي تهديد ارهابـي محتمل.وذكـر بيان
للوزارة تلقته «املسـتقبل العراقي»ان «قسم
سـجن النارصيـة املركزي أجرى ممارسـات
أمنية مشـرتكة مع مختلـف الجهات االمنية
لقيادة مكافحـة االرهاب وجهـاز املخابرات
الوطني ووكالة الوزارة للتحقيقات االتحادية
وجهـاز االمـن الوطنـي و قـوات الرشطـة
االتحادية ،وذلك من اجل التنسـيق والتعاون
لحمايـة أمـن السـجون العراقية».وأضـاف
«بحضور عدد مـن اللجنة املتمثلـة باملعاون
االمنـي لدائرة اإلصـالح العراقية عبد الخرض
عباس نعمة ومدير سـجن النارصية املركزي
حسني احمد أبنية ,اضافة اىل عددا من املراتب

والقيـادات األمنيـة لعمليـات بغـداد وجهاز
املخابرات».وقـال مديـر سـجن النارصيـة
املركـزي حسـني احمـد أبنيـة «بالتعـاون
والتنسيق مع مختلف الجهات األمنية لحماية
امن السجون العراقية وحسب تعليمات مدير
عام دائرة االصالح العراقية العميد الحقوقي
عـيل نعمـه جـواد والـذي اكد عـىل تحصني
االقسـام االصالحيـة وفـرض خطـط امنية
رصينة للحفاظ عىل امن السـجون يف العراق
بالتنسيق مع الجهات االمنية».وأضاف مدير
السـجن ان «اللجنـة اجـرت زيـارة تفقديـة
داخل القواطع السجنية واطلعت عىل السجن
والتفاصيـل املحيطة به ،اضافـة اىل الزنازين
والقاعـات فيه فضـال عن الطرق النيسـمية
املحيطـة بالسـجن والتأكيد عـىل اإلجراءات
املتخذة لغرض صد اي تهديدات ارهابية.

 .مؤكـدا ً عـىل «تواصل حمـالت التنظيف
اليومية التي تقوم بهـا الكوادر الخدمية
ملديرية بلدية العمارة .

وزارة الصناعة تعلن
نصـب « »8خزانـات لتصدير النفط اخلـام
بالبرصة وحفر « »20بئر ًا يف ذي قار
بغداد  /المستقبل العراقي
كشـفت وزارة الصناعـة واملعـادن ،البـدء بتنفيذ مرشوع
إنشـاء ثمانية خزانات لتصدير الخام ضمن مستودع الفاو
النفطـي بمحافظة البرصة ،فيما كشـفت رشكة نفط ذي
قار ،عن اتفاق مع رشكة الحفر العراقية عىل حفر  20برئا
نفطية يف حقل النارصية.
وقــال مدير عام رشكة ابـن ماجد العامـة التابعة لوزارة
الصناعة واملعادن حيدر طاهر جاسـم ،ان «رشكته انجزت
اعمال تشـييد سـتة خزانـات بالكامـل من اصـل ثمانية،
بسـعة خزنية تبلغ  464ألف مرت مكعب بواقع  58الف مرت
مكعب لكل خزان بجميع ملحقاتها ،مع اتمام صب الركائز
للخزانني املتبقيني».
ويف سـياق متصل ،كشـفت رشكة نفط ذي قار ،عن اتفاق
مع رشكة الحفر العراقية عىل حفر  20برئا نفطية يف حقل
النارصيـة ،يتم تنفيذ  10منها خـالل العام الحايل وتحديدا
خـالل حزيران املقبل ،بينما يتم حفـر  10آبار اخرى خالل
العام املقبل . 2021

أمانة بغداد توضح اسباب عدم فتح طريق
حممد القاسم رغم انتهاء اعامل الصيانة
بغداد  /المستقبل العراقي
اوضحت أمانة بغداد ،اسباب عدم فتح طريق محمد القاسم رغم
انتهاء اعمال الصيانة.
وبينت االمانة ان «تساؤالت تردها عن توقف أعمال الصيانة وهنا
توضح األمانة ان األعمال ليست متوقفة بل انها انجزت بالكامل
وعدم اعادة فتح الطريق هو بسـبب انتظار تصلب الكونكريت ال
سيما ان األيام املاضية شهدت انخفاض شديد يف درجات الحرارة
والذي من شأنه ان يؤخر تصلب الكونكريت عدة ايّام».
واضافت ان «األيام القليلة املقبلة من األسـبوع الجاري ستشهد
افتتاح الطريق املذكور أمام حركة السـري واملرور بالتنسـيق مع
مديرية املرور العامة.

العراق يطلب دع ًام من أملانيا لرفع احلظر
عن خطوطه اجلوية

بغداد  /المستقبل العراقي
التقـى وزير الخارجيّة محمد عيل الحكيم مع هايكو ماس
األملاني عـىل هامش اجتماعـات مؤتمر
وزيـر الخارجيّـة
ّ
ميونخ لألمن الدويلّ يف دورته الـ .56
وثمَّ ن الوزير الحكيم بحسب بيان للوزارة تلقته «املستقبل
العراقـي» «مواقف أملانيا الداعمة للعراق يف مُ َ
واجهة تنظيم
اإلرهابي عرب مساهمتها باملستشارين العسكريّني،
داعش
ّ
اإلنساني ،واملايلّ».
وتقديم الدعم
ّ
وتطـرَّق الجانبـان إىل مُ سـتج ّدات مراحل تنفيـذ االتفاقيّة
املُ ّ
وقعـة بـني وزارة الكهربـاء ورشكـة سـيمنـز األملانيّة،
واإلشـادة بما جـرى تنفيذه حتى اآلن من مشـاريع.ودعا
األملاني إىل دعـم رفع الحظر عن
وزيـر الخارجية «الجانب
ّ
الخطوط الجوّية العراقـيّة ،واملسـاهمة يف تدريب املالكات
العراقـيّـة ،وبناء قدراتها ،كما بحثا آليّات اسـتئناف عمل
اللجنة العراقيّة-األملانيّة املُ َ
شرتكة.
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اعالنات

العدد ( )2084االحد  16شباط 2020

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

نرش مناقصة خارجية

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

اعالن اول ( )27والصادر يف 2020/2/4
تعلن اللجنة اع�اله عن تأجري العقارات املدرج�ة تفاصيلها يف ادناه
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية تلعفر وفقا الحكام القانون ()21
لس�نة ( )2013وبطريق�ة املزاي�دة العلنية  .فع�ىل الراغبني بااليجار
مراجع�ة مديرية بلدية تلعفر وخالل م�دة ( )30يوم تبدأ من اليوم
التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية
البالغ�ة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري
من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار
والرس�وم االخرى واب�رام العقد خالل مدة (ثالثون ي�وم) من تاريخ
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن
تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف
االخ�رى املرتبة ع�ىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح
له بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزاي�دة يف مقر مديرية بلدية
تلعفر .
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت
1
2
3
4

نوع الملك ورقمه
ثالثة عشر مكتب لبيع الفواكه
والخضروات
جملون للباعة المتجولين بمساحة
2125م2
ملعب خماسي بمساحة 1500م2
ملعب خماسي بمساحة 2000م2

فقدان
فقد ختم بأس�م الدكتور احمد حامد جاسم –
جراح استشاري يف مستشفى بغداد التعليمي
– فع�ىل م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل ادارة
املستشفى .
��������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد  / 4 :كشف 2020 /
التاريخ 2020 / 2 / 11 :
اىل  /املطل�وب الكش�ف املس�تعجل ضده�ا /
زهور لطيف محمد
م  /اعالن
اقام طالب الكش�ف املس�تعجل كاظم جاسب
عبد الواحد الدعوى البدائية املرقمة  / 4كشف
 2020 /ضدك يطلب فيها اجراء الكش�ف عىل
العقار املجاور اىل مستش�فى املواساة االهلية
وهو عبارة عن بناية ايلة للسقوط وملجهولية
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح املبل�غ القضائي
بالل س�عدون كريم امل�ؤرخ يف 2020 / 2 / 4
وتايي�د املجل�س البلدي ملنطقة الس�عدونية –
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني
محليت�ني يوميتني للحض�ور يف موعد املرافعة
املصادف ي�وم  2020 / 2 / 20ويف حالة عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا .
القايض
محمد نزار هاشم البعاج
��������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ �� مديرية تنفيذ القرنة
العدد  / 576 /ت 2019/
التأريخ 2020 /2/ 13/
إعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ القرنة س�هام املدينة (
هيف�اء بلب�ول طلي�ع ) من العق�ار املرقم 29
 /ال�راي والبالغ�ة  299س�هما م�ن أص�ل
 3465س�هما فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة
هذه املديري�ة بعد عرشة أيام اعتب�ارا ً اعتبارا ً
م�ن اليوم الت�ايل للنش�ؤ بالجريدة الرس�مية
مس�تصحبا ً معه التأمين�ات القانونية البالغة
 % 10م�ن القيم�ة املق�درة واملستمس�كات
القانوني�ة  ،علما ً أن رس�م التس�جيل والداللة
عىل املشري .
املواصفات :
موق�ع العق�ار  :القرن�ة  /ال�راي  /ق�ربجامع القرنة الكبري .
جنس العقار  :ارض الدار مع األبنية .أوصاف��ه  :ملك رصف .مشتمالت�ه  :الطابق األول مطبخ  +هول +أستقبال  +غرفة والطابق الثاني غرفتني منام
وهول ومشتمالت.
القيم�ة التقديري�ة لحصة املدي�ن املذكور (مائ��ة واربعة وتس�عون مليون وس�تمائ��ة
ألف دينار ال غري ) .
املنفذ العدل
ربيعه عبد محسن

www.almustakbalpaper.net

المشيد على القطعة المرقمة
من مفرزات القطعة  10م69
قرمز درة

محكمة بداءة بلدروز
العدد/547/ب2019/
اعالن بيع عقار
عطف�ا ع�ىل الحك�م الص�ادر م�ن
بلدروزبالع�دد/547
ب�داءة
محكم�ة
ب2019/وامل�ورخ 2019/12/15املتضم�ن ازالة
شيوع العقار املرقم 1523/11مقاطعة  17مرحبا
الواق�ع يف قض�اء بلدروزواملوص�وف ادن�اه تقرر
وضع�ه يف املزايدة العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا
م�ن اليوم الت�ايل للن�رش فع�ىل الراغب�ني بالرشاء
الحض�ور يف هذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية
عرش ظهرا مستصحبني معهم التامينات القانونية
وق�دره ( )%10م�ن القيم�ة املق�درة والبالغ�ة (
 )40000000اربعون ملي�ون دينارفقطان لم يكن
م�ن الرشكاء وعن�د انتهاء املدة املذكورة س�تجري
االحال�ة القطعية وفق االصول م�ع العلم ان الدفع
مقدم�ا والداللي�ة عىل املش�ري واذا ص�ادف يوم
االحالة عطلة رس�مية يكون اليوم الذي يليهموعدا
لذل�ك وع�ىل املش�ري ان يس�تصحب مع ش�هادة
الجنسية وهوية االحوال املدنية
القايض
عيل سلمان ابراهيم
االوصاف
-1ان القطع�ة املرقم�ة  1523/11مقاطع�ة 17
مرحب�ا خالية من البن�اء تقع ضم�ن منطقة دور
من�ديل /منطقة الش�يب مس�احتها الكلية 200م
تحادها دور سكنية
املق�درة
القيم�ة
-2ان
للعقاراعالهمبلغمق�داره( )40000000اربع�ون
مليون دينار

��������������������������������������
محكمة بداءة بلدروز
العدد/465/ب2019/
اعالن بيع عقار
عطف�ا ع�ىل الحك�م الص�ادر م�ن محكمة ب�داءة
بلدروزبالعدد/465ب2019/واملورخ2019/11/7
املتضم�ن ازالة ش�يوع العق�ار املرق�م3608/11
مقاطع�ة  17مرحب�ا الواق�ع يف قض�اء
بلدروزواملوص�وف ادن�اه تقرر وضع�ه يف املزايدة
العلني�ة ملدة ثالثون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم التايل
للن�رش فع�ىل الراغبني بال�رشاء الحض�ور يف هذه
املحكم�ة يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانوني�ة وقدره
( )%10م�ن القيمة املقدرة والبالغة ( )20000000
ع�رشون مليون ديناران لم يكن من الرشكاء وعند
انته�اء امل�دة املذكورة س�تجري االحال�ة القطعية
وف�ق االصول مع العلم ان الدف�ع مقدما والداللية
عىل املشري واذا صادف يوم االحالة عطلة رسمية
يكون اليوم الذي يليهموعدا لذلك وعىل املشري ان
يس�تصحب مع ش�هادة الجنس�ية وهوية االحوال
املدنية
القايض
عيل سلمان ابراهيم
االوصاف
-1ان القطع�ة املرقم�ة اع�اله خالي�ة م�ن البناء
واملشيدات
-2واجه�ة القطع�ة 13/33مر من جهة الش�مال
نزالها  15مر باتجاه الجنوب وكما مبني باملرتسم
التوضيحي
-3ان القيم�ة املق�درة للعق�ار يق�در بمبل�غ
قدره( )20000000عرشون مليون دينار.

 440/104حسنكوي
 1/965م  78درين درة
 1/446م 69قرمز درة

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

محكمة بداءة بلدروز
العدد/464/ب2019/
اعالن بيع عقار
عطف�ا ع�ىل الحك�م الص�ادر م�ن
محكم�ة ب�داءة بلدروزبالع�دد/464
ب2019/وامل�ورخ 2019/11/7املتضم�ن
ازالة شيوع العقار املرقم 3608/11مقاطعة
 17مرحبا الواقع يف قضاء بلدروزواملوصوف
ادن�اه تقرر وضع�ه يف املزاي�دة العلنية ملدة
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل
الراغب�ني بالرشاء الحضور يف هذه املحكمة يف
تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني
معه�م التامين�ات القانوني�ة وق�دره ()%10
م�ن القيمة املق�درة والبالغ�ة ( )20000000
عرشون ملي�ون ديناران لم يكن من الرشكاء
وعند انته�اء املدة املذكورة س�تجري االحالة
القطعي�ة وف�ق االصول م�ع العل�م ان الدفع
مقدم�ا والداللية ع�ىل املش�ري واذا صادف
يوم االحالة عطلة رس�مية يك�ون اليوم الذي
يليهموعدا لذلك وعىل املش�ري ان يستصحب
مع شهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية
القايض
عيل سلمان ابراهيم
االوصاف
-1ان القطعة املرقم�ة اعاله خالية من البناء
تقع ضمن منطقة البوابة مس�احتها 200م2
حس�ب صورة القيدالص�ادرة م�ن مالحظية
التسجيل العقاري يف بلدروز
-2تحادها قطع خالية من البناء
-3ان القيم�ة املق�درة للعق�ار يق�در بمبل�غ
قدره( )20000000عرشون مليون دينار
��������������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد  / 321ش 2020 /
التأريخ 2020 / 2 / 10
اعالن
إىل املدع�ي عليه ( س�عد الدين زك�ي عبد عبد
الرزاق )
أقامت املدعي�ة ( (س�ناء عبدالواحد مهدي )
الدع�وى الرشعية بالعدد اع�اله ضدك والتي
تطلب فيها إيقاف الوالية موقتا ً لحني ظهورك
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب م�اورد من
خالل الرشح الوارد من املجلس البلدي ملنطقة
( من�اوي لج�م ) ان�ك مرتح�ل إىل مجهول�ة
وغ�ري معلومة عليه تق�رر تبليغك بصحفيتني
محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور أم�ام ه�ذه
املحكم�ة صب�اح ي�وم  2020 / 2 / 17امام
محكم�ة االحوال الش�خصية يف البرصة وعند
عدم حضورك أو حضور من ينوب عنك قانونا ً
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا ً وعلنا ً وفق
القانون .
القايض
راغب محمد حسن املظفر

PRICE
200.000
IQD

DESCRIPTION
Fire Alarm and Gas Detection System

REQ NO
559/2020
للمرة االولى

ITEM
1

فعىل الراغبني باالش�راك باملناقص�ة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة  /محافظة البرصة للحصول عىل
وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
 � 1سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم
( )2لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط
 � 2يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم
ورقم املناقصة اىل العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشكة مصايف الجنوب
،رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة  /جمهورية العراق ) يف املوعد املحدد  2020/3/30الس�اعة الثانية عرش ظهرا
حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل) ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب
الي�وم ال�ذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االستعالمات الرئيسية /
رشكة مصايف الجنوب  /رشكة عامة � الشعيبة � محافظة البرصة  /جمهورية العراق يف  2020/3/30الساعة الواحدة بعد
الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
 � 3املبلغ التخميني للمناقصة (  )1,100,000فقط مليون ومائة الف دوالر امريكي
 � 4تقدي�م كاف�ة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ( تعليم�ات ملقدمي العطاءات وورق�ة بيانات العطاء )
ابتداء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب
االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد
العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
 � 5متطلب�ات التأهي�ل  :عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث
(متطلبات التاهيل الالحق) من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 � 6تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة
القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 � 7تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرة ال تقل ع�ن ( )120يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبل�غ العطاء التجاري املقدم
بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
 � 8تقديم تأمينات اولية (صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ) (بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء) صادرعن مرصف
عراق�ي معتم�د لدى البنك املركزي العراقي ومبلغ ق�دره ( $ )22,000فقط ثانان وعرشون الف دوالر امريكي والمر رشكتنا
ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن ( )28يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
 � 9ش�مول العم�ال العراقيني العامل�ني لدى الرشكات االمني�ة املتعاقدة مع ال�رشكات املقاولة بقان�ون التقاعد والضمان
االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق
 � 10تقديم بطاقة الس�المة الكيمياوي�ة ( )MSDSمع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنس�بة للطلبيات الكيماوية
املعلنة
 � 11يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 � 12جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 13لجه�ة التعاق�د الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون
تعويض مقدمي العطاءات
 � 14لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
www.SRC.GOV.IQ
 � 15لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل :
contracts@src.gov.iq
 � 16عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها
حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

وزارة الثقافة

اعالن

تعل�ن وزارة الثقافة عن اجراء مزاي�دة علنية للمرة الثانية لتاجري العقارات املبينة اوصافها
ادن�اه الكائن�ة يف محافظ�ة البرصة ( الك�زارة  ) 36 / 32 /وفق قانون بي�ع وايجار اموال
الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل .
فعىل الراغبني يف االش�راك يف املزايدة مراجعة وزارة الثقافة  /القس�م القانوني خالل مدة (
 ) 15يوم اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة املحلية اليداع التامينات القانونية
البالغة (  ) % 20من القيمة املقدرة مستصحبا معه نسخة من هوية االحوال املدنية والبطاقة
التموينية وس�تجري املزايدة يف تمام الساعة العارشة يف صباح اليوم االخري لالعالن يف موقع
العقارات ويف حالة مصادفة موعد املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي
يليه مبارشة ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش واالع�الن واملصاريف القانونية
االخرى ونسبة  % 2من بدل االحالة .
اوصاف العقار

تسلسل العقار

نوع العقار

مساحة العقار

نسبة التامينات

-

اسواق

 40م

720 ، 000

مبني من الطابوق ومسقف من الشيلمان

2

مطعم

 15م

260 ، 000

مبني من الطابوق ومسقف من الشيلمان

2

اسواق

 42م

740 ، 000

مبني من الطابوق ومسقف من الشيلمان

2

اسواق

 24م

820 ، 000

مبني من الطابوق ومسقف من الشيلمان

2

اسواق

 85 ، 5م

610 ، 000

مبني من الطابوق ومسقف من الشيلمان

اعالن ختفيض رأسامل رشكة مسامهة

قدمت رشكة الوائل للتحويل املايل  /مس�اهمة خاصة قرار الهيئة العامة
امل�ؤرخ يف  2020 / 1 / 28املتضم�ن تخفي�ض راس�مال الرشك�ة م�ن
( ) 45 ، 000 ،000،000خمسة واربعني مليار دينار اىل ()5،000،000،000
خمس�ة ملي�ارات دينار بمق�دار (  ) 40 ، 000 ، 000 ، 000اربعون مليار
سهما وذلك استنادا الحكام املادة (  ) 58من قانون الرشكات رقم ( ) 21
لسنة  1997املعدل .
اني مسجل الرشكات صادقت عىل القرار اعاله عىل ان ينرش طبقا الحكام
امل�ادة (  / 59ثالث�ا ) من القانون اعاله ويح�ق لكل دائن او مطالب بحق
ع�ىل الرشكة حق االعراض عىل ق�رار تخفيض راس مال الرشكة خالل (
 ) 30يوما من تاريخ نرش االعالن .
كتب يف بغداد يف اليوم الثامن عرش من شهر ربيع االخر لسنة  1441ه�-
املوافق لليوم الثاني عرش من شهر شباط لسنة  2020م .
جماهد حممد شايف العيفان
معاون مدير عام دائرة تسجيل الرشكات

5

اعالنات

العدد ( )2084االحد  16شباط 2020

العدد 65 :

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

التاريخ 2020/2/12 :

اعالن رقم ()23
تعلن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق
قانون ( )21لسنة  2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ()30
يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف
املحلي�ة لالط�الع عىل ال�رشوط مس�تصحبني معهم هوية
االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة
( )%30م�ن القيمة املقدرة مع التريح االمني للمش�رتك
باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع
يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباح�ا لليوم االخري من
مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن
واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار.
*الدكاكني املرقمة � :
(414و406و404و422و438و439و398و412و436و
434و430و420و440و426و433و432و428و)416
الواقع�ة ضمن كراج الصيانة يف منطقة البورصة عىل جزء
من القطعة املرقمة ( )179محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث
سنوات
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 704 :ش2020 / 4
التاريخ 2020 / 2 / 12 :
اىل  /املدعى عليه ( هيثم احمد بريسم )
م  /اعالن
ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة
من قب�ل املدعية ( خالصه ع�يل ويل ) والتي موضوعها (
نفق�ة مس�تمرة للطفلة زينه ) وملجهولي�ة محل اقامتك
حسب اشعار مركز رشطة التحرير يف دياىل املرقم  2070يف
 2020 / 2 / 8قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني
يوميت�ني محليتني بالحض�ور يف موعد املرافعة يف 2 / 26
 2020 /ويف حالة عدم حضورك س�تجري املرافعة بحقك
غيابيا وفقا للقانون .
القايض
احمد ابراهيم نصار
�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 2293 :ب2019 / 3
التاريخ 2020 / 2 / 13 :
اعالن
تنفي�ذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى اعاله
والق�ايض بازال�ة ش�يوع العق�ار املوصوف ادن�اه بيعا
والعائد للس�يد ( غني حيدر هادي ) ورشكائه والكتساب
القرار الدرجة القطعية تقرر االعالن عن بيعه يف الصحف
املحلي�ة ( ملدة ثالثون يوما ) اعتبارا من اليوم التايل للنرش
فع�ىل من له الرغب�ة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة (  ) % 10من القيمة
املقدرة ل�ه البالغة (  18 ، 500 ، 000ثمانية عرش مليون
وخمس�مائة ال�ف دينار ) بص�ك مصدق لحس�اب هذه
املحكم�ة ان لم يك�ن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية
بعهدة الراغب االخري بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا من
يوم املزايدة وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض
مهدي قدوري كريم
االوصاف :
 – 1ان العقار املرقم  455مقاطعة  10بهرز جنسها امريية
مفوض�ة بالطابو مملوكة للدولة عبارة عن بس�تان يقع
يف بهرز منطقة بس�اتني بهرز الغربية البستان مغروسة
اش�جار حمضي�ات متفاوت�ة االعمارونخي�ل البس�تان
مسيجة باسالك شائكة وتسقى سيحا وتحيطها بساتني
من كافة الجهات .
 – 2القيمة الكلية للعقار  18 ، 500 ، 000 ( :ثمانية عرش
مليون وخمسمائة الف دينار )

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 708 :ش2020 / 4
التاريخ 2020 / 2 / 12 :
اىل  /املدعى عليه ( هيثم احمد بريسم )
م  /اعالن
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله واملقامة من
قب�ل املدعي�ة ( خالصه ع�يل ويل ) والتي موضوعه�ا ( مهر مؤجل )
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار مركز رشطة التحرير يف دياىل
املرق�م  2071يف  2020 / 2 / 8ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة
صحيفتني يوميتني محليتني بالحضور يف موعد املرافعة يف / 2 / 26
 2020ويف حال�ة عدم حضورك س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا
للقانون .
القايض
احمد ابراهيم نصار

�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 405 :ش2020 / 2
التاريخ 2020 / 2 / 13 :
اىل  /املدعى عليها  /نجاة عبد الوهاب خليل
م  /اعالن
اق�ام املدعي ( حس�ن ن�ارص كيط�ان ) الدع�وى الرشعي�ة املرقمة
بالع�دد اعاله امام هذه املحكم�ة ومضمونها تصديق طالق ولكونك
مجهولة محل االقامة وعدم توفر املعلومات عنك حسب كتاب مركز
رشطة سومر  /قس�م رشطة الشعب  /بغداد وتاييد املجلس البلدي
ملنطقة الفحامة يف بغداد تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني
بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم  2020 / 2 / 25ويف حالة
ع�دم حضورك او ارس�ال ماينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض
عمر حميد محمود
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الوركاء
العدد/4 :ش2020/
التاريخ 2020/2/11
اعالن
اىل املفقود  /كريم حميد محمد
ح�رت زوجت�ك املدع�وة ( ن�ورة نايف محم�د) اىل ه�ذه املحكمة
وقدمت طلب تروم فيه الحصول عىل حكم بوفاتك وذلك كونك مفقود
منذ  2014/6/12ول�م يعرف مصريك لحد االن ففي حال كونك حيا
علي�ك مراجعة هذه املحكمة او اقرب مركز الرشطة وكذلك من لديه
معلوم�ات عن املفق�ود اعاله مراجعة هذه املحكم�ة او اقرب مركز
رشطة لالدالء بها وبخالف ذلك س�وف تق�وم هذه املحكمة باصدار
الحكم بالوفاة بحقك
القايض
عبد االمري عبد الحسني حسن الشمري

www.almustakbalpaper.net

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادية
محكمة بداءة كركوك
العدد  :ش/7اعالم318025/

اىل املدعى عليه  /سيف مجال عمر

اقام املدعي مدير عام رشكة نفط الش�مال اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة
/2302ب 2019/ل�دى هذه املحكم�ة طلب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم
بتس�ديد مبلغ ق�دره ( )23,155,000دينار (اثنان وثالثون ومئة وخمس�ة
وخمس�ون الف دينار ) لقيامك بسحب واس�تالم صكوك االرباح لعام 2014
الخاص�ة باملوظف�ني املنس�وبني اىل دائ�رة املدع�ى ولثب�وت مجهولية محل
اقامتك
يف الوق�ت الحارض وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ لدى مرك�ز رشطة املقداد
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني رس�ميتني محليت�ني للحض�ور امام هذه
املحكمة بالساعة التاسعة صباحا ليوم 2020/2/24ويف حال عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا باملوعد املحدد اعاله س�وف تجري املرافعة
غيابا وعلنا
القايض
رسمد فاروق كامل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 210 :ش2020 / 3
التاريخ 2020 / 2 / 13 :
اىل  /املدعى عليها  /صابرين جمعة محمد
م  /اعالن
اقام املدعي زوجك ( مناف عبد السالم عبد الخالق ) الدعوى الرشعية
املرقم�ة بالعدد اع�اله امام محكمة االح�وال الش�خصية يف بعقوبة
ومضمونه�ا مش�اهدة اطفال ولكون�ك مجهول مح�ل االقامة وعدم
توف�ر املعلوم�ات عن�ك تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح ي�وم  2020 / 2 / 26ويف حالة
ع�دم حض�ورك او ماينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا ووفق القانون واالصول .
القايض
عيل غناوي صالح
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 62 :ش2020 / 1
التاريخ 2020 / 2 / 10 :
املدعى عليه  /مصطفى كمال منصور
م  /تبليغ
اقام�ت املدعية زوجتك ( مها جواد كاظ�م ) الدعوى الرشعية بالعدد
اع�اله ومضمونها طلبها تصدي�ق الطالق الخلع�ي الخارجي الواقع
بينكم�ا بتاري�خ  2019 / 12 / 30ولكون�ك مجه�ول مح�ل االقامة
وحس�ب كتاب مركز رشطة املفرق بالع�دد  1150يف 2020 / 1 / 25
وتايي�د مختار قضاء بعقوبة  /قري�ة دور الزراعة االوىل تقرر تبليغك
بواسطة صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم
 2019 / 2 / 19ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون واالصول .
القايض
وميض عادل عبد القادر
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
القضية املرقمة 27 :
مقتبس حكم غيابي
 – 1اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة .
 – 2اسم املتهم الغائب  :املفوض سمري جاسم كريم جرب
 – 3رقم الدعوى 27 :
 – 4تاريخ ارتكاب الجريمة ........ :
 – 5تاريخ الحكم 2018 / 1 / 24 :
 – 6املادة القانونية  ) 32 ( :من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل .
 – 7خالص�ة الحك�م  :حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة
الخامس�ة عىل املتهم الغائب ( املفوض سمري جاسم كريم جرب ) بالسجن ملدة
( س�بع س�نوات ) وف�ق احكام امل�ادة (  ) 32من ق ع د رقم  14لس�نة 2008
املع�دل عىل املته�م اعاله الختالس�ه الس�لفة املخصصة للمش�تكي الرشطي
مش�عل عطية عبيد من امل�رف الزراعي التعاوني يف الب�رة والبالغة ثالثة
ماليني دينار عام  2007بعد قيامه باس�تالمها كونه املخول باس�تالم الس�لف
بموج�ب كتاب رشطة البرة املرقم  298يف  2007 / 2 / 14وهروبه اىل جهة
مجهولة .
 – 8اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة  / 21أ –  6من ق ع .
 – 9طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة  / 38ثانيا
من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة القطعية
بداللة املادة  / 89اوال من ق أ د رقم  17لسنة . 2008
 – 10اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ
الحك�م الصادر بحقه وال�زام املواطنني باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا
الحكام املادة (  / 69ثانيا وثالثا ) من ق أ د رقم  17لسنة . 2008
 – 11حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة  / 69رابعا من
ق أ د رقم  17لسنة . 2008
 – 12تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( عبد الرحمن عبد عيل الحلفي )
البالغة (  ) 25 ، 000خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترف له من خزينة
الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
 – 13ترك الحق للمش�تكي الرشطي مش�عل عطية عبي�د ملطالبته بالتعويض
كونه قام بتسديد مبلغ السلفة املختلسة من قبل املجرم اعاله .
 – 14حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة  / 60سادسا من
ق أ د رقم  17لس�نة  2008قابال لالعرتاض اس�تنادا الحكام املادة (  / 71اوال
وثانيا ) من نفس القانون وافهم بتاريخ . 2018 / 1 / 24
العميد الحقوقي
رئيس املحكمة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة فقدان 168 /
التاريخ 2020/2/11
اىل /املدعو  /رجاب حسن حمادي
اعالن
ق�دم طالب حجة الفقدان غزوه مش�وط عب�ود طلبا اىل هذه
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة فقدان بح�ق املدعو (
رجاب حس�ن حم�ادي) كونك مفق�ود بتاري�خ 2007/8/6
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية فعلي�ك الحضور
امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسني جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 2214 :ب2019 / 1
التاريخ 2020 / 2 / 13 :
اعالن
تنفي�ذا للق�رار الصادر م�ن ه�ذه املحكمة يف الدع�وى اعاله
والقايض بازالة ش�يوع العق�ار املوصوف ادناه بيع�ا والعائد
للس�يد ( عمر عبد الكريم عجيل ) ورشكائه والكتس�اب القرار
الدرج�ة القطعي�ة تقرر االع�الن عن بيعه يف الصح�ف املحلية
( مل�دة ثالث�ون يوما ) اعتب�ارا من اليوم الت�ايل للنرش فعىل من
له الرغبة مراجع�ة هذه املحكمة مس�تصحبا معه التامينات
القانونية البالغة (  ) % 10من القيمة املقدرة له البالغة ( 000
 30 ، 000 ،ثالثون مليون دينار ) بصك مصدق لحس�اب هذه
املحكمة ان لم يكن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية بعهدة
الراغب االخري بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة
وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض
مهدي قدوري كريم
االوصاف :
 – 1ان العقار املرقم  2 / 13985مقاطعة  39كاطون املساحة
 2أول�ك و  8م 2قطع�ة ارض خالي�ة م�ن املش�يدات تق�ع يف
بعقوبة الكاطون بالقرب من مدرسة غفار االبتدائية يف شارع
الصحفية العقار قطعة ارض خالية من املشيدات تقع ركن يف
منطقة غري مبلطة الشوارع .
 – 2القيم�ة الكلي�ة للعق�ار  30 ، 000 ، 000 ( :ثالثون مليون
دينار ) .
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مديرية تنفيذ الخالص
رقم االضبارة2014/75/
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الخال�ص العق�ار تسلس�ل301/2م82
كص�ب الواق�ع يف الخال�ص العائد للمدين باس�م عب�د مهدي
مطروداملحج�وز لق�اء طل�ب الدائن قاس�م محمد حس�ني (
البال�غ  )36000000س�تة وثالثون ملي�ون دينارالغريهافعىل
الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة ()15
خمس�ة عرشيوم�ا تبداء م�ن الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا
معه التامين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة
وشهادة الجنس�يةالعراقية وان رسم التس�جيل والداللية عىل
املشرتي.
املنفذ العدل
جواد كاظم حسن
املواصفات
-1موقع�ه ورقم�ه  -:الخال�ص – حي الزه�راء  301/2م 82
كصب
-2جنسه ونوعه / -:دار سكن ملك رصف
-3ح�دوده واوصافه  -:رشقا العقار  300/2ش�ماال299/2
غرب طريق عام جنوب 303/2/
-4مش�تمالته  -:يحت�وي ع�ل ثالث غرف نوم  +اس�تقبال +
صحيات
-5مساحته  300 -:م
 --6درجة العمران  -:وسط
-7الشاغل  -:املستاجر  /راشد ستار كرجي
-8القيمة املقدرة  )94500000 ( -:اربعة وتسعون مليون
وخمسمائة الف دينار الغريها
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرة
رقم االضبارة 2020 / 235 :
التاريخ 2020 / 2 / 12 :
اىل  /املنفذ عليه :
املدي�ن  :رحيم حمدان مه�وس املدير املفوض لرشكة القس�م
 /اضاف�ة لوظيفته – انك مجهول محل االقامة حس�ب رشح
القائم بالتبليغ ورشح املجلس البلدي ملنطقة حي  / 15شعبان
انك مجه�ول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة  27من قانون
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ البرة
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
انك مدين اىل الدائن مبلغ قدره (  ) 63000000ثالثة وس�تون
ملي�ون دين�ار اىل الدائ�ن زياد ط�ارق حمودي املدي�ر املفوض
لرشكة الفيحاء لصناعة البناء الجاهز – اضافة لوظيفته .
اوصاف املحرر :
محكمة بداءة البرة  / 475ب  2019 /يف . 2019 / 5 / 19
املنفذ العدل
ضاري صباح حسني

6

اعالنات

العدد ( )2084االحد  16شباط 2020

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

www.almustakbalpaper.net

العدد 32/
التاريخ 2020/2/13

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل
بلدية (الكوفة) وملدة (سنة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة
ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )30يوما تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف
املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلن للعقار الذين يرغبون
بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما
جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء
مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف الساعة (الحادية عرة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية
ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتبة عىل ذلك
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الروط املطلوبة :
 � 1عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف والصناعات
بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك(الرقم القديم/الرقم الجديد)

1

محطة تعبئة وقود وساحة بيع الغاز والنفط وكراج
الغسل والتشحيم مع حوانيت عدد 16

بال 659/

المساحة

فقدان
فق�دت مني براءة الذمة الصادرة من إلهيئة العامة للرضائب
فرع النجف االرشف ذي العدد  11988بتاريخ 2012 / 6 / 20
واملعنونة إىل مديرية مرور محافظة بابل بأس�م ( حاتم كريم
عبيس)  /فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
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فقدان
فقد وصل االمانة الصادرة من مديرية بلدية الرميثة وحس�ب
كتاب مكتب التحقيق القضائي يف قضاء الرميثة املرقم 2748
يف  2020/2/10ومن يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

شارع السهلة

2

حانوت

625/53

()5*2,5م

3

حانوت

700/3

()4*3م

حي ميسان  /على
القطعة 3/14265

4

حانوت

782/35

()4*3م

حي ميسان  /على
القطعة 3/31409

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /732ب2019/3
التاريخ 2020/2/13 :
اعالن
اىل املدعى عليه ( احمد عبد السادة رايض)
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م /732ب 2019/3يف
 2019/3/31واملتضم�ن الحك�م ب (ال�زام املدعى عليهم
احمد عبد الس�ادة رايض وجمال سليم حبيب ونهاد رزوقي
فليح بالتكافل والتضامن بتأدية مبلغ مقداره س�بعمائة
وخمس�ون دوالر امريك�ي م�ا يع�ادل ثمانمائ�ة واثن�ان
وتس�عون الف وخمس�مائة دينار للمدعي مصطفى حيدر
خليفة املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة
لوظيفته ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ
القضائ�ي يف محكمة بداءة كربالء واش�عار مختار منطقة
حي الس�الم االوىل كاظم كريم حسن لذا تقرر تبليغك اعالنا
بالق�رار املذك�ور بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن ولك حق
الطعن ع�ىل القرار املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة طرق
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور درجة
البتات وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /2030 :ب2019/
التاريخ 2020/1/30:
اعالن
بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع
العقار تسلس�ل ( 68248/3م 4محلة (جزيرة النجف) يف
النج�ف عليه تعل�ن هذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور
اعاله واملبينه اوصافه وقيمته املقدره ادناه فعىل الراغبن
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل (ثالث�ون) يوما
من الي�وم التايل لنر االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيمة املقدرة البالغة بموجب
صك مصدق المر محكمة بداءة الكوفة وصادر من مرصف
الرافدين  /فرع مس�لم بن عقيل (ع) يف الكوفة وستجري
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عر من اليوم االخري من
االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوص�اف  :داري�ن مف�رزة بصورة غ�ري رس�مية ويتالف
كل واح�د منها من غرف�ة نوم ومطبخ وصالة واس�تقبال
وقد ش�يد بالطابوق ومس�قف بالش�يلمان ومجه�ز باملاء
والكهرباء ومبلط باالشتايكر ومجهز باملاء والكهرباء
القيمة املقدرة :
قيمة االرض مبلغ  150,000,000مائة وخمس�ون مليون
دين�ار قيمة املنش�ات مبل�غ  20,000,000عرون مليون
دينار القيمة الكلية للعقار  170,000,000مائة وس�بعون
مليون دينار
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الموقع

سوق ميثم التمار
(رض)

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3746ب2019/3
التاريخ 2020/2/13 :
اعالن
اىل املدعى عليه (جالل محمد دخن)
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرقم /3746ب 2019/3يف
 2019/9/23واملتضم�ن الحك�م ب (ال�زام املدعى عليهما
جالل محمد دخن وحيدر حسن هادي محمد عيل بالتكافل
والتضامن بتأدية مبلغ مقداره الف ومائتي دوالر امريكي
م�ا يعادل ملي�ون واربعمائة وثمانية وع�رون الف دينار
للمدع�ي مصطفى حي�در خليفة املدير املفوض ملؤسس�ة
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته ولثب�وت مجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة
الش�عب واش�عار امن محلة  329أ عزيز خلف لعيبي لذا
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالقرار املذك�ور بصحيفتن محليتن
يوميت�ن ولك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور خ�الل املدة
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب
القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحمزة
رقم االضبارة 2016/528 :
التاريخ 2019/4/24
تبيع مديرية تنفيذ الحمزة العقار تسلس�ل ( )879الحمزة
الواقع يف قضاء الحمزة العائد للمدين عادل منخي س�لمان
لق�اء طل�ب الدائن (مدي�ر عام م�رصف الرافدي�ن اضافة
لوظيفته ) البالغ  263330698دينار فعىل الراغب بالراء
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم
التايل للنر مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرة
باملائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل
منتظر مهدي محمد
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقمه يق�ع يف قضاء الحم�زة الديوانية رقمه
879
 � 2جنس�ه ونوعه  :عبارة عن اربع محالت تجارية مفرزة
بصورة غري رس�مية تتك�ون ثالثي  3 :مح�الت علوة لبيع
الحبوب مسقفة بالشيلمان مبنية من الطابوق
 � 3حدوده واوصافه
� 4مشتمالته  3 :محالت وعلوة لبيع الحبوب بناء متوسط
 � 5مساحته  468,76 :مر مربع
 � 6درجة العمران  :متوسطة
 7الشاغل  :ال يوجد
 � 8القيم�ة املق�درة  375,000,000 :ثالثمائ�ة وخمس�ة
وسبعون مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /184 :ب2020/2
التاريخ 2020/2/13
اعالن
اىل املدعى عليه  /وئام قيس يونس
بتاري�خ  2020/1/26اقام املدعي مصطفى محمد حس�ن جعفر ضدك
الدعوى البدائية املرقم�ة /184ب 2020/2طلب فيها الزامك بدفع مبلغ
ثماني�ة وعرون ملي�ون وثمانمائة الف دينار عراق�ي وملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار واختيارية منطقة
النجف  /حي السعد فقد قرر تبليغك اعال نا بصحيفتن محليتن يوميتن
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة املواف�ق 2020/2/24
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسالك من ينوب عنك
قانونا او تقديمك ملعذرة مروعة فس�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
حسن ابراهيم وايل الشافعي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن باعادة مزايدة
التسلسل او رقم القطعة  32054/3 :ميالد
املحلة او رقم واسم املقاطعة  4 :جزيرة النجف
الجنس  5 :محالت ودارين
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املش�تمالت  :الدار تش�تمل غرفة واس�تقبال ومطب�خ وصحيات
سوقفه شيلمان و 5محالت مطله عىل شارع  30موقعه الحسن
الشاغل مؤجرين خارجين
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:
مقدار املبيع  :تمام العقار
بالنظر لرك املزايدة التجارية لبيع العقار املوصوف اعاله للراهن
جواد ه�ادي جنوب لقاء طل�ب الدائن املرتهن م�رصف املنصور
لالس�تثمار البالغ  143,025,000مائة وثالثة واربعون وخمسة
وعرون الف دينار نقدا اقت�ى اعادتها ملدة ( )15يوما اعتبارا
من اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن فعىل الراغب يف االش�راك
فيه�ا مراجع�ة دائرة التس�جيل العق�اري يف النج�ف االوىل خالل
املدة املذكورة مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة
مرصفي�ة ال تق�ل عن  %10م�ن القيمة املق�درة للمبي�ع البالغة
 200000000مائتا مليون دينار وان املزايدة س�تجري يف الساعة
( )12ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /2340 :ب2019/
التاريخ 2020/1/30:
اعالن
بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار
تسلس�ل ( 384/19م( ) 18عل�وة الفح�ل) يف النجف عليه تعلن
ه�ذه املحكمة ع�ن بيع العق�ار املذكور اع�اله واملبينه اوصافه
وقيمت�ه املق�دره ادناه فع�ىل الراغب�ن بال�راء مراجعة هذه
املحكمة خالل (خمس�ة عر) يوما من اليوم التايل لنر االعالن
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة  %10من القيمة
املق�درة البالغة بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة الكوفة
وص�ادر م�ن م�رصف الرافدين  /فرع مس�لم بن عقي�ل (ع) يف
الكوف�ة وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عر من
الي�وم االخري م�ن االعالن يف قاع�ة املحكمة وعىل املش�ري جلب
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوصاف :
س�احة مكش�وفة وحديق�ة واس�تقبال وغرف�ة وصال�ة وهول
ومطبخ ومجموعة صحية ويوجد درج يؤدي اىل الس�طح ويوجد
غرفة نوم ومطبك بالكايش ومس�قف بالش�يلمان ومجهز باملاء
والكهرب�اء والبناء قديم وان قيم�ة العقار ارضا وبناء مبلغ مائة
وتسعون مليون دينار وان مساحة العقار  2اولك
القيمة املقدرة :
قيمة االرض مبلغ  180,000,000مائة وثمانون مليون دينار
قيمة املنشات مبلغ  10,000,000عرة مالين دينار
القيمة اللكية مبلغ  190,000,000مائة وتسعون مليون دينار
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اعالن
فقدت الوثيقة الدراس�ية الصادرة من ثانوية الرضوان للبنن
واملرقم�ة  72يف  2019/10/24واملعنونة اىل اعدادية الش�هيد
الص�در باس�م الطالب ( عباس عبد جاس�م) فع�ىل من يعثر
عليها تسليمها لجهة االصدار
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن باعادة مزايدة
التسلسل او رقم القطعة  77416/3 :النرص
املحلة او رقم واسم املقاطعة  4 :جزيرة النجف
الجنس  :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املش�تمالت  :صالة اس�تقبال و 3غ�رف ومطبخ وصحيات
سقوف مسلح
الشاغل الدار فارغه
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:
مقدار املبيع  :تمام العقار
بالنظر لرك املزاي�دة التجارية لبيع العقار املوصوف اعاله
للراهن رحمه كريم حسن لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف
املنصور لالستثمار البالغ  30,000,000ثالثون مليون دينار
ملدة  15يوم نقدا اقتى اعادتها ملدة ( )15يوما اعتبارا من
اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن فعىل الراغب يف االشراك
فيها مراجعة دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل خالل
املدة املذكورة مس�تصحبا معه تامين�ات قانونية نقدية او
كفال�ة مرصفية ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع
البالغ�ة  180,000,000مائ�ة وثمانون ملي�ون دينار وان
املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3743ب2019/3
التاريخ 2020/2/13 :
اعالن
اىل املدعى عليه ( سعيد نارص حسن)
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرقم /3743ب 2019/3يف
 2019/10/10واملتضمن الحك�م ب (الزام املدعى عليهما
س�عيد نارص حس�ن ومحس�ن صيه�ود غان�م بالتكافل
والتضام�ن بتأدي�ة مبل�غ مق�داره ثالث�ة االف وثالثمائة
دوالر امريك�ي ما يعادل ثالثة مالين وتس�عمائة وس�بعة
وع�رون الف دينار للمدعي مصطفى حيدر خليفة املدير
املف�وض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي
يف محكم�ة بداءة النارصية واش�عار مخت�ار منطقة حي
الشهداء 7 /رحيم خصاف املوسوي لذا تقرر تبليغك اعالنا
بالق�رار املذك�ور بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن ولك حق
الطعن ع�ىل القرار املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة طرق
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور درجة
البتات وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته

اعالنات

www.almustakbalpaper.net

.ﻓﻲ.ﻏﺎﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
 ﻣﺸﻐﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺤﻘﻞ ﺑﺪﺭﺓ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑـ"ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ"( ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ )"ﻣﻘﺪﻣﻲ،.ﺑﻬﺬﺍ ﺗﺪﻋﻮ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ
:ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ"( ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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GAZPROM NEFT BADRA B.V.
RE-TENDER ANNOUNCEMENT
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra Contract Area (the
“Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Open (Public) Tender:
RE-TENDER No. 1244
TENDER NAME: SECURITY SERVICES

1244 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺭﻗﻢ
 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺔ:ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
:ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻳﻀﻢ ﻭﻻ ﻳﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﻦ؛ ﻭﺯﻳﺎﺭﺍﺕ،  ﻭﺍﻟﻀﻴﻮﻑ،  ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻴﻦ،  ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ،  ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ،  )ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ( ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔAPT  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﻭﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ؛،  ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ،  ﻭﺑﺪﺭﺓ،  ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻝ ﺑﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ: ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
.(CPF) ( ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺪﺟﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔBBC)  ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﺪﺭﺓ24  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭﻧﻮﺩ ﺍﻋﻼﻣﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ )ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ
 ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﻣﻨﺼﺐ،ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ( ﻭ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
:ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ

Brief description of works/services required by the Operator under this Re-Tender includes, but not limited to:
-

Security Management;
Mobile APT (Armed Protection Team) Operations, including Operator’s personnel shift change, mobile operations for the
Operator, its subcontractors, and guests, VIP visits, along the following routes: in Badra Oilfield, Badra, Baghdad, Basra, and
other destinations;
24-hour Armed Static Security Operations in Badra Base Camp (BBC) and Central Processing Facility (CPF).

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Re-Tender upon submission of a written
request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the full name of the Bidder, phone,
fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the
following Operator’s e-mail address:

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com
 ﺳﻴﺮﺳﻞ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ،ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎء
.ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
. ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ:ﻣﻼﺣﻈﺔ
:ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
،  ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ )ﻣ ﺴﺠﻞ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻟﺪﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻷﺩﺍء ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ/  ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺧﺼﺎ ﻷﺩﺍء ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺍﻟﺒﺼﺮﺓ(؛- ﺑﺪﺭﺓ-ﻭﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟـﻤﻄﺎﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﻭﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻐﺪﺍﺩ
 ﺑﻐﺪﺍﺩ؛-  ﺑﺪﺭﺓ-  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ،  ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﺳﻂ،  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ )ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ(؛٪ 15  ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪﺩ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ )ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺭﺓ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ؛ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ؛ ﺑﻐﺪﺍﺩ؛/  ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ/  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻤﺘﺜﻠﻮﻥ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ )ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ( ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺭﺏ ﻣﺆﻫﻞ ﻣﻦ )ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ( ﻟﺘﺪﺭﻳﺐROSPA  ﺃﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛
 ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ( ؛،  ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ،  ﺷﻬﺮًﺍ36  ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻣﺼﻔﺤﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ )ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻣﻨﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ؛( ﻛﻲ ﻧﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻭ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ؛K9)  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ؛ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ( ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﻣﺼﻔﺢ؛200  ﺿﻤﺎﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﺧﻼء ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ )ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛، ( ﻳﻮﻣًﺎ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴًﺎ( ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ60)  ﻳﻮﻣًﺎ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴًﺎ )ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ30  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ؛. ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ؛310،000.00  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ )ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻌﻄﺎء( ﺑﻤﺒﻠﻎ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎء،  ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ٪ 10  ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ )ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍء( ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎء،  ﺇﻥ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ، ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺇﺿﺎﻓﻲ
.ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ
 ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﻴﺘﺶ/  )ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ10:00 ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ )ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ( ﻫﻮ
.2020  ﺍﺫﺍﺭ2 (3:00+)
. ﺳﻴﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻭﻗﺖ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺪﺩ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻫﺬﻩ
. ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ )ﻋﺎﻣﺔ( ﻣﻊ ﻇﺮﻓﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﻄﺎء ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎء ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ:ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
(3) .( ﻳﺠﺐ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺗﻘﻨﻴًﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ2) .ً( ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭﻻ1) :ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
.ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
 ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻱ،  ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ،  ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ، ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﻋﺮﺽ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
.ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﺃﻭ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder by e-mail
without any responsibility for loss or late delivery.
Note: Tender Documentation will be sent to the Bidders upon signing a Confidentiality Agreement with the Operator.
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Re-Tender, the Bidder as a minimum shall:
-

be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq (have current registration with all relevant
ministries and authorities to perform security services in the Republic of Iraq, availability of required permits for BIAP, Green
Zone and along the route Baghdad-Badra-Basra);
have possibility to move within Baghdad area, Wasit province, on road between Baghdad-Badra-Baghdad;
have sufficient number of expatriate personnel (more than 15% from total) involved in the Bidder`s activity in Iraq (under
current contracts and on standby);
possess Established Operations Centers in Badra and Baghdad on its own expenses;
provide technical support and maintenance for CCTV and ACS systems;
have possibility to provide accommodation for the Operator`s personnel in own secured camp/facilities or in secured hotels in
Basra/Baghdad;
have staff fully complied with the requirements of the Scope of Work;
have possibility to provide accredited ROSPA or equivalent driver training through ROSPA qualified Training Instructor for LN
drivers from the start of the project;
have possibility to provide the entire volume of required services in full compliance with Scope of Work;
have armored vehicles which are fully complied with the requirements of the Scope of Work (i.e. age not more than 36 months,
mileage, technical conditions, equipment);
to guarantee the same income level for PSC (private security company) local employees;
provide K9 service in the Operator`s camp and CPF;
have all needed weapons and ready to organize, on its own expenses, its accounting and storage in compliance with Iraqi law;
have possibility to ensure Evac capacity of own armored fleet for the Operator`s personnel (not less than 200 people at a time);
confirm mobilization period in 30 calendar days (or less than sixty (60) calendar days) from the date of the Operator’s
notification, in case of the contract award;
comply with the Operator’s HSE and security requirements;
accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Re-Tender;
provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 310,000.00; and
be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract price, in case the Bidder is
awarded the contract.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further extension
announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder.
The deadline for submission of bids under this Re-Tender (Bid Due Date & Time) is 10:00 (UTC/GMT+3:00) March 2, 2020.
In case of the deadline extension under this Re-Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the Operator
accordingly.
Strategy: Open (Public) Tender with two (2) separate envelopes for Technical bid and Commercial bid.
Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted only for
technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with commercial offers of the
disqualified bidders should be returned unopened upon request.
Detailed terms and conditions of the Re-Tender will be provided in the Tender Documentation.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Re-Tender, or terminate this Re-Tender, at any
time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for
such actions.

.ﻓﻲ.ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

. ﻓﻲ.ﺷﺮﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ

GAZPROM NEFT BADRA B.V.

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ

TENDER ANNOUNCEMENT

 ﻣﺸﻐﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺤﻘﻞ ﺑﺪﺭﺓ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑـ“ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ"( ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،.ﺗﺪﻋﻮ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ
:)"ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ"( ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract
for the Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to
participate in the following Tender:

1269 ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺭﻗﻢ
 ﺷﺮﺍء ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ: ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
 – ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ؛1 ﺍﻟﻘﺴﻢ
 – ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ "ﻣﻮﺗﻮﺭﻭﻻ" ﻭ"ﻛﻮﺑﻬﺎﻡ"؛2 ﺍﻟﻘﺴﻢ
 – ﻣﻌﺪﺍﺕ "ﻫﻮﺍﻭﺍﻱ"؛3 ﺍﻟﻘﺴﻢ
 "ﺃﻳﺞ ﺑﻲ" ﻭ"ﻫﻴﻜﻔﻴﺠﻦ"؛،" – ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ "ﺳﻴﺴﻜﻮ4 ﺍﻟﻘﺴﻢ
. – ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ5 ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ )ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ
،ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ( ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﺳﺘُﺮﺳﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
: ﻭﻳﺮﺳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﻄﻲ ﻟﻠﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ.ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ

TENDER No. 1269
TENDER NAME: PROCUREMENT OF IT AND TELECOM EQUIPMENT, MATERIALS AND
SOFTWARE
Lot 1 – Software;
Lot 2 – Motorola and Cobham equipment and materials;
Lot 3 – Huawei equipment;
Lot 4 – Cisco, HP and Hikvision equipment and material;
Lot 5 – Miscellaneous equipment and materials;
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender
upon submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the
authorized representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, email address for sending the Tender Documentation and full name and position of the contact
person to the following Operator’s e-mail address:

Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com.

Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com

ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﻄﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻴﺮﺳﻠﻪ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ
.ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender
Documentation to such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.

:ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as
a minimum shall:
-

ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﺳﻴﺴﻜﻮ" )ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ( ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؛
ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻮﺍﻭﺍﻱ" )ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ( ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؛
ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﺃﻳﺞ ﺑﻲ" )ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ( ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؛
ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﻣﻮﺗﻮﺭﻭﻻ" )ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ( ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؛
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؛
؛2020  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ31 ﻳﺜﺒﺖ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ
ﻳﺜﺒﺖ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ؛
.ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ

ﺃﻥ
ﺃﻥ
ﺃﻥ
ﺃﻥ
ﺃﻥ
ﺃﻥ
ﺃﻥ
ﺃﻥ

-

-

 ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ، ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ،ﺳﻴﺴﺘﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ
.ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ
/ ﺇﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ )ﻳﻮﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ( ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎءً )ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ
.2020  ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ22 (+3:00)

. ﺳﻴﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻄﺎء
. ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﻇﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻇﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ:ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
.ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻋﻄﺎءﺍﺗﻬﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻴﻪ
 ﺣﺴﺐ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ،( ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ2) .( ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭﻻ1) :ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
.ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ
.ﺳﺘُﻮﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
 ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ،ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﻋﻄﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
.ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻱ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻄﺎء ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ

 ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ/.ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ

Bidder to submit proof of validation by CISCO (along with EOI) to supply
equipment to Iraq;
Bidder to submit proof of validation by Huawei (along with EOI) to supply
equipment to Iraq;
Bidder to submit proof of validation by HP (along with EOI) to supply equipment
to Iraq;
Bidder to submit proof of validation by Motorola (along with EOI) to supply
equipment to Iraq;
Bidder have an ability and past experience in delivery of such or similar materials
into Iraq
Bidder shall confirm the ability to supply the Goods not later than 31 of
December 2020;
Bidder shall confirm the ability to supply the Goods that comply with
requirements of Scope of Supply
Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by
the Operator under this Tender;;

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender
announcement and further extension announcement, if applicable, from the first invoice under
the contract signed with the successful Bidder.
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00
(UTC/GMT+3:00) March 22, 2020.
In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be
published by the Operator accordingly.
Strategy: Open (Public) Tender with one (1) envelope for each lot. One envelope for Technical
bid and Commercial bid. Bidders may submit their Bid either for all lots or for any number of
lots.
Evaluation: (1) Technical bids shall be evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender
Procedures.
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability
towards any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions.
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2084االحد  16شباط 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

رشا عمران

بائع السميط..

للحرب تفاصيل أخرى

يف كل يوم اتوجه به إىل عميل يكون يل وقفة ال تخلو من املشاعر واإلرهاصات
والخوالج التي تنتابني وانا ارى تلك الش�يبة الكريمة للرجل الجميل رغم ما
يؤطر محياه من تعب العمر وآهات السنني وهو يضع صينية السميط عىل
رأسه وصوته ذو الش�جن العراقي (سميط حار ومكسب) .مشاعر تنتابني
ال افلح يف وصفها بالضبط فشوارع بغداد كما هي كل شوارع العراق تكتظ
بالباعة من كل األعمار نس�اء ورجاال شيبا وش�بانا واطفال يف مشهد يضع
الف عالمة استفهام عىل حال اغنى بلد يف العالم ثروات وعقول وطاقات نرتك
اإلجابة عليها يف خانة كل مس�ؤول يف الدولة ايا كان ومهما كان .اعود لبائع
السميط فله ما يميزه عن سواه هيبة ووقار فضال عن جمال مالمحه رغم
كرب سنه والحزن الذي يؤطر نظرات عينيه .ال ادري ملاذا حني اراه تستحرض
ّ
وعفتهم وحيائهم ويعترص
ذاكرت�ي كل طيبة اباؤنا واهلنا الطيب�ني ونبلهم
قلبي اىس وحرسة وانا ارى هذه الش�يبة الكريمة هنا بني ضجيج السيارات
وزحامها ومزاجات ركابها .يعترص قلبي املا حني اراه يحمل شيبته وهيبته
ووقاره وسنني عمره ليهرول قدر ما يستطيع خلف سيارة اشار له سائقها
ان يشرتي منه عىس ان يلحق به فيكون بذلك قد باع شيئا من بضاعته التي
أحس بها تثقل كاهله وهو يحملها تارة عىل رأسه واخرى عىل كتفه األيرس
وحين�ا عىل كتفه األيمن وش�هيق النف�س املقطوع يخالج صوته (س�ميط
حار الس�ميط اربعة بألف السميط) .اشرتي منه يوميا ليس لرغبتي اوحبي
بالس�ميط بل أنني اش�عر ان النبالء الرفاء من امثاله أقل ما نقدم لهم هو
ان نش�رتي منهم لحفظ ما نس�تطيع ان نحفظ من عزة نفس وكرامة لهم
بعدما أفقدهم الوطن املنهوب النازف الجريح الكثري منها .مرة توقفت عنده
ألشرتي منه فأعطيته مبلغ خمسة االف دينار فأراد ان يرجع يل الباقي لكنه
لم يجد يف جيبه ما يرجعه يل فقلت له اتركه فيما بعد وانطلقت بسيارتي مع
بقية السيارات وإذا به يركض خلفي الهثا متعثرا متصبب العرق من جبينه
الطاه�ر حتى لحق بي لريمي الخمس�ة االف يف حضني وهو يصيح (بعدين
بعدي�ن) ابتعد عني وابتعدت عنه لكنه اس�توطن ذاكرت�ي وتربع عىل عرش
قلبي واس�تنزف دمع عيني فوجدتني صغريا ً يف حرضته ذليال يف عزته فقريا
يف غناه مضمحال يف عنفوانه خاضعا بني كربياء ذاته األبيه .لقد دعاني ذلك
املش�هد ألتلهف لرؤيته يف اليوم الثاني حيث ادمنت عىل رشاء الس�ميط فيما
يقابلني هو بابتس�امة القداسة األبوية ودعائه الف رحمة عىل والديك أحس
بها تنزل كنس�يم من ريح الجنة عىل قرب امي وأبي .بائع الس�ميط بكربيائه
ّ
وعفت�ه يذكرني بذلة الالهث�ني وراء املال الحرام أما قداس�ة رشفه وحياءه
فانها تضع بني عيني دعارة الفاس�دين واملفسدين الذين نهبوا ثروات البالد
والعباد .اخريا ولييس اخرا اقول لصديقي بائع السميط الذي ال اعرف اسمه
دمت رشيفا عفيفا تقيا ابيا س�يدا عىل نفسك وعيالك وعلينا نحن الباحثون
عن امثالك من النبالء واسمح يل ان انحني لك اجالالً واكبارا ً ألهديك قبلة عىل
جبينك وأنامل يديك وقدميك فأنت العراق.

حرب من معنى،
عاشت مدن يف س�ورية الحرب بكل ما تعنيه مفردة
ٍ
دمار وتهجري وموت وأش�الء مم ّزقة وترد وحصار وانعدام وس�ائل
الحياة الطبيعية .وبقيت مدن طوال الس�نوات التس�ع املاضية بعيدة
عن الدمار والرباميل املتفجرة ومظاهر الحرب اليومية ،ولم يصبها من
مظاهر الحرب إال اليس�ري .وكانت الحياة يف مدن أخرى تس�ري بشكل
ش�به طبيعي ،مع أن س�ماءها كانت مرسحا للصواري�خ والطائرات
الت�ي تحمل امل�وت الذي كان يخطر ل�ه أن يتجوّل يف ش�وارعها وبني
ّ
مفخخ�ة هنا أو هناك،
أبنائه�ا ،عىل ش�كل صاروخ هن�ا أو هناك ،أو
فهي يف منتصف الحرب تماما ،حيث ال مجال للنجاة أو العيش بشكل
عادي.
غري أن الحرب ليس�ت فقط دمارا وبرامي�ل متفجرة وصواريخ قاتلة
ّ
ومفخخات ملعونة ،وليس�ت فق�ط موتا ماديا يح�وّل األرض مقابر
مفتوحة ،وليس�ت فقط أخبارا تتس�ابق وكاالت األنب�اء والفضائيات
وامليدي�ا العاملية ب�كل أنواعها لنره�ا وعرضها .ثمّ�ة وجوه أخرى
للح�رب ،ال يراه�ا إال أصحاب القلوب الح�ارّة ،القلوب التي تتنقل من
م�كان إىل آخر ،ترص�د تفاصيل يومي�ة دقيقة ،ق�د يعتربها بعضهم
شيئا عاديا ،لكنها ليست سوى النتائج الكارثية للحرب ،النتائج التي
ال تعني أحدا من املعنيني بالش�أن ال�دويل ،الذين ّ
يفكرون بالتحالفات
السياس�ية ،وبكلفة إع�ادة اإلعمار واألرباح املتوقع�ة منها ،وبحصة
طرف من الكعكة الس�ورية امللعونة .وال تعني وكاالت األنباء التي
كل
ٍ
تبحث عن اإلثارة التي يشبعها مشهد القتل عىل الهواء مبارشة ،ولون
الدم الذي تكاد رائحته تفوح من الشاشات الباردة .ثمّة وجوه أخرى
للحرب ،ال يكاد يهتم بها أحد ،تفاصيلها تمتد عىل كل مساحة سورية،
حتى يف األماكن التي لم يقربها دمار الحرب وبراميلها املتفجّ رة.
سلوى زكزك إحدى السوريات املقيمات يف دمشق ،شهدت كل ما حدث
ويح�دث .كانت تنتقل يف دمش�ق م�ن مكان إىل آخر ،وس�ط الحواجز
والخوف ،وتحاول التقاط أثر الحرب عىل البر ،ثم تسجل مالحظاتها
ع�ىل صفحتها عىل «فيس�بوك» .من تاب�ع تلك اليومي�ات انتبه إىل أن
سلوى زكزك تكتب بقلبها قبل عينيها ،وقبل أصابعها ،فرس ُدها ليس
ٌ
مجب�ول باملحبة واالنحياز
مجرد نقل لواقع تعيش�ه وت�راه ،رس ُدها
الكام�ل للناس الذين تكتب عنه�م ،تتقمّصهم حتى ليحار القارئ لها
هل تكتب عن آخرين فعال أم عن نفسها بصيغة اآلخر؟! منذ سنوات،
وس�لوى تكتب هذه اليوميات عن حياة الدمشقيني والنازحني إليها،
وح�ني ُيت�اح لها الس�فر إىل مدينة أخ�رى ،تتابع ما تفعل�ه من رصد
ٌ
موج�ودة يف كل لحظات
لحي�اة الن�اس ،لنكتش�ف معه�ا أن الح�رب
الس�وريني ،حت�ى الذين لم ي�روا صاروخا واحدا ،ولم يس�معوا صوتا
واحدا لالنفجارات.

كـاريكـاتـير

الحقت جتار خمدرات وصادرت أسلحة غري مرخصة

ضمن عمليات متفرقة ..نجدة بغداد تلقي القبض عىل مطلوبني وتعثر عىل سيارات مرسوقة
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ذت دوري�ات رشطة نجدة بغ�داد عدد من
العمليات إللقاء القبض عىل مطلوبني والعثور
عىل سيارة مرسوقة مطلوبة.
والق�ت دوري�ات رشطة نجدة بغ�داد القبض
عىل عدد من السيارات املطلوبة ضمن مناطق
(اليوس�فية والك�رادة والبلدي�ات وال�دورة
والش�عب والحس�ينية والراش�دية والريموك
والقاهرة.
وألق�ت النج�دة ايض�ا القبض عىل ع�دد من
حاميل األس�لحة النارية غ�ري املرخصة ضمن
مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.
وتمكنت دوريات رشطة نجدة بغداد من إلقاء
القبض عىل عدد من األشخاص املطلوبني عدد
 ٦وفق قضايا جنائية ضمن مناطق املحمودية
والشعب وحي اور وسيطرة بعقوبة.
والق�ت دوري�ات رشطة نجدة بغ�داد القبض
ع�ىل ع�دد م�ن الس�يارات املطلوبة ع�دد 1٥
ضم�ن مناطق البلدي�ات ،الراش�دية ،الدورة،

ح�ي القاهرة ،النه�روان ،البياع ،اليوس�فية،
الطالبي�ة ،بغ�داد الجدي�دة ،الحس�ينة ،بوابة
بغداد.
وايض�ا ألق�ت القب�ض ع�ىل عدد م�ن حاميل
األس�لحة النارية الغري مرخصة عدد  4ضمن

ناسا تبحث عن رواد جدد براتب يتجاوز
 160ألف دوالر

يف الوق�ت الذي تس�تعد فيه ناس�ا إلط�الق رواد أمريكيني ه�ذا العام عىل
صواري�خ أمريكية من أراضيها إىل محطة الفضاء الدولية ،أعلنت الوكالة
بحثها عن رواد جدد.وكش�فت وكالة الفضاء األمريكية ،أنها س�تنطلق
يف قب�ول الطلبات بداية من  2مارس إىل غاية  31منه ،حيث س�يعمل من
س�يقع عليه�م االختيار ضمن برنام�ج «أرتميس» التاب�ع للوكالة ،وهو
م�روع يهدف إلرس�ال الب�ر إىل القمر وإنش�اء محطة عىل س�طحه
العتمادها فيما بعد يف إرسال الناس إىل املريخ.
وقال جيم بريدنش�تاين ،مدير الوكالة ضمن اإلع�الن :نحتفل بمرور 20
عاما عىل تواجدنا املستمر عىل متن محطة الفضاء الدولية يف مدار أريض
منخفض ،هذا العام ،ونحن عىل وش�ك إرسال أول امرأة ورجل قادمني إىل
القمر ،بحلول عام  .»2024وأضاف« :بالنس�بة ملجموعة الرجال والنساء
املوهوب�ني للغاية ،س�نوظفهم لالنضم�ام إىل فيل�ق رواد الفضاء املتنوع
لدينا  ..إننا نطلب من جميع األمريكيني املؤهلني املشاركة يف حال توفرت
لديهم الروط مللء الطلب ابتداء من  2مارس».

العراقـي

ط�ق
منا
مختلفة من العاصمة بغداد :س�احة امليدان،
الحسينية ،حي القاهرة ،العامرية.
والق�ت دوري�ات رشط�ة نج�دة الش�عب
وبالتعاون مع باق�ي األجهزة األمنية األخرى

القبض ع�ىل ش�خص يحمل حب�وب مخدرة
ضمن شارع القناة.
وتمكنت دوريات رشطة نجدة بغداد الجديدة
من إلقاء القبض عىل شخص قام بتهديد احد
املواطن�ني ضمن منطقة الغدي�ر وكان يحمل

قناني حارقة عدد  2والذ بالفرار.
وتم االستنجاد بدورية النجدة من قبل املواطن
تم تفتيش املنطق�ة والقبض علية وبصحبتة
املواد املذكورة أعاله .وتمكنت دوريات نجدة
الزعفراني�ة م�ن إلق�اء القبض عىل ش�خص

لـعـنـة االنـتـظـار

بعزف قصائدهم ..شعراء البرصة وشاعراهتا ..جيسدون حب العراق شعر ًا
البصرة /مصطفى حميد جاسم

وبدأت الجلس�ة ..بشاعر برصي كبري
وتجربة ش�عرية عىل طول س�نوات من
العط�اء والكتابة  ،الش�اعر كاظم الاليذ
 ،ث�م توالت القراءات الش�عرية لعدد من
الشعراء و الشاعرات وعىل النحو التايل :
كريم جخيور ،عبد السادة البرصي  ،عيل
السالم ،الشاعرة جنان املظفر ،د .محمد
االسدي  ،الشاعرة سهاد البندر  ،صادق
مجبل ،حس�ام البط�اط ،محمد عباس ،
الش�اعرة سمية مش�تت ،سالم محسن،
د .حسني عنرب الركابي.
واختت�م الش�اعر مق�داد مس�عود هذا
الكرنف�ال الش�عري ال�ذي كان الع�راق
عنوانا كبريا تصدر املش�هد فيه نغمات
لقصائد شعراء وشاعرات البرصة.

تتسع فضاءات األفق الثقايف ..والبرصة
عص�ب الثقافة التي تصنع الحياة يف كل
ي�وم ،ولعل الش�عر جزء من ه�ذا األفق
املتنوع ،واليوم ينش�د شعراء وشاعرات
البرصة ع�زف قصائدهم املضمخة بحب
هذا الوطن ،يف جلس�ة ش�عرية شهدها
اتح�اد أدب�اء الب�رصة  ،وق�د ادارته�ا
الش�اعرة « س�ندس صديق بك�ر « التي
استهلت حديثها بالقول :
اليوم ويف هذه االصبوحة ستشارك فيها
أس�ماء شعرية زاهرة ،شعراءنا هم من
س�نحتفي بهم  ،حيث سيتناوب كوكبة
من شعراء وشاعرات البرصة.

محية غذائية تدفع شاب ًا إلهناء حياته!

ألقى طالب نفس�ه أم�ام قطار بع�د تدهور
صحت�ه العقلية بس�بب نظ�ام غذائي غريب
األطوار عثر عليه عىل ش�بكة اإلنرتنت ،وفقا
للتحقيقات.
وأصبح ويليام ماثيوز ( 22عاما) ،من مدينة
ستوكبور يف مانشسرت الكربى بإنجلرتا ،الذي
كان يدرس بجامعة مانشسرت مرتوبوليتان،

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

مهووس�ا بنظ�ام غذائ�ي ص�ارم يعتمد عىل
الخرضوات والفواكه فقط.
وق�ال وال�ده كريس�توفر ماثي�وز ،إن ابن�ه
«تعلق بهذا النظام الغذائي» وأصبحت حالته
الجس�دية «أسوأ فأس�وأ» ،مع تأثري ذلك عىل
صحته العقلية يف الوقت نفسه.
وبدأ يف تناول املكمالت الغذائية للتعويض عن

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

عدم وجود الربوتين�ات والكربوهيدرات ،بعد
أن أصبح واثقا بأن لديه مش�كالت يف العظام
وبدأ يفقد شعره.
ويف  8أكتوب�ر  ،2017رم�ى ويلي�ام بنفس�ه
فوق س�كة القطار املتجه م�ن برمنغهام إىل
مانشس�رت ،وتعرض إلصابات متعددة ،وتويف
يف مكان الحادث.

07801969233
07901463050
07709670606

صادر بحقة أمر قبض وفق املادة  432ضمن
منطقة الزعفرانية .وتمكنت دوريات رشطة
النجدة من إلقاء القبض عىل شخص مطلوب
ضمن س�يطرة جرس دياىل ،حيث تم االشتباه
به واس�تيقافه ول�دى التأكد تب�ني أنه صادر
بحقة أمر قبض .والقت دوريات نجدة التاجي
القبض عىل شخص يحمل هوية مزورة ضمن
منطق�ة التاجي ،ج�اء ذلك من خ�الل إجراء
ممارسة أمنية ضمن املنطقة املذكورة.
وتمكن�ت دوريات رشطة نج�دة الريموك من
العث�ور ع�ىل عجل�ة مطلوب�ة والقب�ض عىل
صاحبها ضمن منطقة الريموك ،جاء ذلك من
خ�الل إجراء ممارس�ة أمنية ضم�ن املنطقة
املذكورة أسفرت عن القبض عليه.
ومن جهة أخرى ألقت دوريات نجدة الريموك
القب�ض عىل  3٦متس�ول ضم�ن التقاطعات
جاء ذل�ك من خالل حمله قام�ت بها مديرية
نج�دة بغداد ب�أرشاف مبارش م�ن قبل مدير
نج�دة بغداد العميد عيل كري�م للحد من هذه
الظاهرة.

زكريا القيصر
صباحٌ مُ َ
َ
زن والو ََجع
متلئٌ بالحُ ِ
وأنت ُتغادر َبعيداً..
ُ
حيث التاليش.
ٌ
هائل
ك ٌم
من الفوىض واالضطراب
َي َ
حتلني..
وكأن القيامة
َتهوى عىل عاتقي..
َص َ
خ ٌة ُتمَزق لَوحات الهدوء
ً
وتخ���ل�ق ك���وابي����س�ا من
الالطمأنينة
وموتا ً عىل قيد الحياة..

ٌ
صاع بني شكواك والواقع..
ٌ
صاع بني الوقتِ واالنتظار..
ومازلت أحلم بغ ٍد مطر ٌز بصوتك
بأغانيك..
بطفوليتك التي أدمنتها،
التعبري
أعجز َعن
ِ
ُ
وتموت األحرف عندما أذكرك،
َ
ً
اللغ�ة ترتج�م ش�كواي س�وى
الدموع،
ً
قل�ب
ح�رسة
تضاه�ي
والح�رسة
ٍ
متيم
ٍ
حيث بلغت حدة الخنجر..
واللعن�ة أش� ُد عذاب�ا ً م�ن لعن� ِة
االنتظار.
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