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حمافظ البرصة يعلن نصب
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علي الدراجي

ص2

علي عالوي يتحدث عن ( )450إجراء تستبق تطبيق الورقة البيضاء ..واالقتصاد الربملانية :موازنة  2021ستتأخر ولن نسمح باالقرتاض

العراق «فاقد السيطرة» عىل األوضاع املالية
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

النقل تبحث مع رشكات
التشغيل املشرتك تقييم نسب األداء
ص3
يف تنفيذ املشاريع

النفط تدعو الرشكات
العامليـة للتنـافس لتنفيـذ مشـروع
ص3
مصفى الفاو االستثامري

أكدر وزير املالية ،أمس األربعاء ،أن أكثر من 450
إجراء يجب اتخاذه لتحقي�ق أهداف ومعالجات
الورق�ة البيض�اء ،وفيم�ا رجحت اللجن�ة املالية
الربملانية لج�وء الحكومة إىل االقرتاض يف موازنة
 ،2021رفض�ت اللجن�ة اتباع االدخ�ار االجباري
لرواتب املوظفني.وقال وزير املالية عيل عبد األمري
ع�الوي ،خالل ن�دوة اقتصادية عقده�ا املجلس
االقتصادي العراقي ملناقشة الورقة البيضاء ،إنه
«يف أول اجتماع�ات مجل�س ال�وزراء اتفقنا عىل
تش�كيل لجنة ملعالج�ة األزمة املالي�ة تتألف من
خمس�ة اش�خاص» .وأض�اف ،أن «اللجنة بدأت
بالعمل عىل الورقة البيضاء بالتعاون مع خمسة
خرباء عراقي�ني آخرين وكانت ن�واة لجنة اعداد
الورقة البيضاء  10أشخاص ثم توسعت لتشمل
 40ش�خصاً».وتابع ع�الوي «بدأن�ا بع�د الرسد
التاريخ�ي ألس�باب ت�ردي الوض�ع االقتص�ادي
بتحلي�ل اس�باب مش�كلة انخف�اض انتاجي�ة
املوظف العراقي وتأشري حاالت الرتاجع املستمر
يف االقتص�اد العراقي اىل ان اصبحت الدولة فاقدة
للس�يطرة ع�ىل ماليتها» .واش�ار وزي�ر املالية
«توصلنا يف النتيجة اىل إقرار أكثر من  450إجرا ًء
يجب اتخاذها لتحقيق اهداف ومعالجات الورقة
البيض�اء ،فضال عن وجود مالحق س�وف تصدر
للورق�ة البيض�اء» .وكان�ت الن�دوة االقتصادية
قد عق�دت برعاية اللجنة املالي�ة النيابية ولجنة
االقتص�اد واالس�تثمار النيابية وبحض�ور نائب
رئيس الوزراء للش�ؤون االقتصادية وزير املالية
د.عيل عالوي.

التفاصيل ص2

رئيس اجلمهورية يلتقي برئيس احلشد الشعبـي ويشـدد عىل ضبـط السـالح

عمليات البرصة تعتقل عرشات املطلوبني وتؤكد قرب استئناف «الوعد الصادق»

ص2

ص2

حاالت شفاء «كورونا» قريبة من االصابات
والصحة تلوح بحظر التجوال

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الصحة ،أم�س األربعاء،
ع�ن املوق�ف الوبائي اليوم�ي لجائحة
كورونا يف العراق.
وبحس�ب املوق�ف ،فأنه «تم تس�جيل
 2349إصاب�ة جدي�دة بف�ريوس
كورونا».
واض�اف «كم�ا تم تماث�ل  2151حالة
جديدة للش�فاء من الفريوس ،مش�ريا
اىل «تس�جيل  43حال�ة وف�اة جدي�دة
بالفريوس».بدوره�ا ،رجح�ت وزارة
الصح�ة والبيئة ،انها ق�د «تضطر» اىل

املانيا :تظاهرات باآلالف ضد «قيود كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
تظاه�ر آالف األمل�ان خ�ارج الحواجز التي تط�وق املركز
الحكوم�ي يف برلني ،احتجاجا عىل إج�راءات إبطاء تفيش
فريوس كورونا ،حيث ناقش نواب الربملان مرشوع قانون
من شأنه تعزيز قدرة املسؤولني عىل فرض قيود.
وبس�بب املخ�اوف األمني�ة ،ت�م حظ�ر سلس�لة م�ن
االحتجاجات خارج مبنى الربملان األملاني «البوندس�تاغ»،
كما تم وضع س�ياج ح�ول منطقة واس�عة ،من ضمنها
البوندس�تاغ واملكات�ب الربملاني�ة القريبة واملستش�ارية
االتحادي�ة واملق�ر واملكات�ب الرئاس�ية ،يف ح�ال قرر أي

حمافظ نينوى
يفـتـتـح معمليـن للسـمـنـت
يف بـادوش
ص3

متظاهر تتحدى الحظر .وجرى مراقبة الحشود بواسطة
مروحي�ات الرشط�ة ،بينما وضع�ت ش�احنات خراطيم
املياه يف مكان قريب تحسبا للحاجة إليها .خارج األطواق
املعدنية ،تجمع املتظاهرون بالقرب من بوابة براندنبورغ
التاريخية ويف الش�وارع وعىل الجسور .وعىل غرار معظم
االحتجاج�ات ضد قيود فريوس كورونا ،جاء املتظاهرون
من جميع مناحي الحياة ،بدءا من أقىص اليسار إىل أقىص
اليم�ني ،كما اش�تملوا ع�ىل العائالت والط�الب وغريهم.
وكتب عىل إح�دى الالفتات التي حمله�ا املحتجون «نريد
اس�تعادة حياتنا» .وكتب عىل أخرى« :ضعوا البنوك تحت
املراقبة وليس املواطنني» .وفق أسوشيتد برس.

التفاصيل ص2

احلشد الشعبي :نعمل عىل انجاز ملفات املفسوخة عقودهم

نائب يدعو رئيس الوزراء إىل إرسال أسامء الدرجات اخلاصة اىل الربملان

وزير اخلارجية عن املتبقي من القوات االمريكية :غري قتالية

نواب من كردستـان
يطـالبون حكومـة اإلقليم بتسليم
واردات النفط إىل بغداد
ص2

التوصية بإعادة ف�رض حظر التجوال
مع اس�تمرار تفيش فريوس كورونا يف
البالد.
وق�ال مدي�ر ع�ام الصح�ة العام�ة يف
ال�وزارة ري�اض الحلف�ي «س�نكون
مضطري�ن إلع�ادة ف�رض الحظ�ر يف
حال ازدي�اد عدد اإلصاب�ات بكورونا»
مش�ريا ً إىل أن «ال�وزارة أع�دت العدي�د
من الربام�ج التوعوية ولكن ،ال مجيب
وبقية الوزارات تتفرج».
وأض�اف إنه «من املؤس�ف أيض�ا أننا
عندم�ا نطالب بالحظ�ر ونطبقه نجد
أن املواطن�ني ال يبال�ون وال يلتزم�ون

بالتباع�د وال بارتداء الكمامات» ،الفتا
إىل أن «رف�ع الحظر ال يعني أن الخطر
قد زال أو انتهى الوباء».
وأوض�ح الحلف�ي «يف ح�ال الحظن�ا
إزديادا ً مطردا يف عدد االصابات فنكون
مضطرين إلعادة ف�رض الحظر الكيل
أو الجزئ�ي» ،مبينا أن «ال�وزارة لطاملا
كتب�ت برامج توعوي�ة ولكن ال مجيب
ولألس�ف وزارة الصح�ة ب�ح صوته�ا
من املناداة بااللت�زام وجميع الوزارات
تكتفي بالتفرج فقط».
وكان�ت وزارة الصحة والبيئ�ة أعلنت
أم�س يف بي�ان ش�ديد اللهج�ة انه�ا

«رصدت لألس�ف خالل الفرتة املاضية
تهاون�ا ً كبريا ً ج�دا ً من قب�ل املواطنني
تمثل يف ت�رك االجراءات الوقائية جملة
وتفصي�ال ،حيث لوحظ ع�دم االلتزام
بارت�داء الكمامات وع�ودة التجمعات
البرشية اىل س�ابق عهدها وكأن الوباء
انته�ى م�ن الع�راق ول�م يعد يش�كل
خطرا ع�ىل حياتهم» .وأك�دت الصحة
أن «الوباء مستمر باالنتشار يف العراق
ودول الجوار واملواقف اليومية لنس�ب
االصاب�ة و اع�داد الوفي�ات والحاالت
الحرجة .

العمليات املشرتكة
تعد خطة إلغالق منافذ «غري رسمية»
بمشاركة احلشد الشعبي
ص3

وزير العمل:
لن نسمح بتشغيل عاملة أجنبية
عىل حساب العامل العراقي
ص7

ص2

ص2

ص2

وزير العمل :لن نسمح بتشغيل عاملة أجنبية عىل حساب العامل العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أكد وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي ،أمس األربعاء،
أن�ه لن تس�مح الوزارة بتش�غيل عمال�ة أجنبية بأع�داد كبرية عىل
حس�اب العامل العراقي .ونقلت وكالة األنباء الرسمية عن الركابي
قول�ه :زرت الحق�ول النفطي�ة يف الب�رة ،ول�دي زي�ارات مقبلة
ملحافظات أخرى ،مضيفا أنه التقى ببعض ممثيل الرشكات األجنبية
وال�رشكات الثانوية املتعاقدة معها ،وهي متعاونة مع وزارة العمل
والشؤون االجتماعية يف ما يخص تشغيل العمالة العراقية.
وأش�ار وزير العم�ل إىل أن قان�ون التقاع�د والضم�ان االجتماعي
يتضم�ن نصوص�ا ً قانوني�ة واضحة ،وال�وزارة معني�ة بتطبيقها،
خاص�ة أنه�ا تنص عىل ضم�ان حقوق العم�ال العراقي�ن ،وكذلك
التقليل من التدافع عىل الوظيفة الحكومية.
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علي عالوي يتحدث عن ( )450إجراء تستبق تطبيق الورقة البيضاء ..واالقتصاد الربملانية :موازنة  2021ستتأخر ولن نسمح باالقرتاض

العراق «فاقد السيطرة» عىل األوضاع املالية

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أكدر وزير املالي�ة ،أمس األربعاء ،أن أكثر
م�ن  450إجراء يج�ب اتخ�اذه لتحقيق
أهداف ومعالجات الورقة البيضاء ،وفيما
رجح�ت اللجن�ة املالي�ة الربملاني�ة لجوء
الحكومة إىل االق�راض يف موازنة ،2021
رفض�ت اللجنة اتب�اع االدخ�ار االجباري
لرواتب املوظفن.
وق�ال وزي�ر املالي�ة ع�يل عب�د األم�ري
ع�اوي ،خ�ال ن�دوة اقتصادي�ة عقدها
املجل�س االقتص�ادي العراق�ي ملناقش�ة
الورق�ة البيضاء ،إن�ه «يف أول اجتماعات
مجلس الوزراء اتفقنا عىل تش�كيل لجنة
ملعالج�ة األزمة املالية تتألف من خمس�ة
اشخاص».
وأض�اف ،أن «اللجن�ة ب�دأت بالعمل عىل
الورق�ة البيض�اء بالتع�اون مع خمس�ة
خرباء عراقين آخري�ن وكانت نواة لجنة
اع�داد الورق�ة البيضاء  10أش�خاص ثم
توسعت لتشمل  40شخصاً».
وتابع عاوي «بدأن�ا بعد الرسد التاريخي
ألسباب تردي الوضع االقتصادي بتحليل
اسباب مشكلة انخفاض انتاجية املوظف
العراقي وتأش�ري حاالت الراجع املستمر
يف االقتصاد العراقي اىل ان اصبحت الدولة
فاقدة للس�يطرة ع�ىل ماليتها» .واش�ار
وزي�ر املالية «توصلن�ا يف النتيجة اىل إقرار
أكث�ر م�ن  450إج�را ًء يج�ب اتخاذها لتحقي�ق اهداف
ومعالج�ات الورقة البيض�اء ،فضا ع�ن وجود ماحق
سوف تصدر للورقة البيضاء».
وكان�ت الن�دوة االقتصادية ق�د عقدت برعاي�ة اللجنة
املالي�ة النيابي�ة ولجنة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية
وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير

املالية د.عيل عاوي ،ورئيس الهيئة الوطنية لاس�تثمار
س�هى النجار ،ورئيس املرف العراقي للتجارة س�الم
الجلب�ي ،ومستش�ار رئي�س ال�وزراء محم�د الحكي�م،
ومنظمات اقتصادية.
ب�دوره ،اكد عضو اللجنة املالي�ة النيابية ثامر ذيبان أن
هن�اك توجه نياب�ي بضغ�ط النفقات العالي�ة يف بعض
ال�وزارات ومطالب�ة الحكومة اىل زيادة اإلي�رادات ،فيما

أوضح�ت حقيقة وجود مق�رح بتضمن موازنة 2021
االدخ�ار االجب�اري .وق�ال ذيب�ان إن “موازن�ة 2021
ستش�هد خفض النفق�ات غ�ري الرضورية للرئاس�ات
والوزارات السيادية وأصحاب الدرجات الخاصة والعمل
عىل زيادة اإليرادات” .وأضاف أن “اللجنة املالية النيابية
تعمل من�ذ اآلن عىل وضع خطة لزيادة موارد الدولة من
خال املنافذ الحدودية والرضائب واالتصاالت وقطاعات

أخرى وعدم املس�اس بروات�ب املوظفن
واملتقاعدين والرعاية االجتماعية».
وأش�ار ذيب�ان إىل أن “هن�اك توج�ه لدى
الحكوم�ة س�ابقا وحالي�ا ادخ�ار ج�زء
م�ن رواتب املوظفن إجباري�ا وقد وقفنا
بالض�د م�ن أي مق�رح يم�س رشيح�ة
املوظف�ن وكذل�ك املتقاعدي�ن” ،مبين�ا
أن “موازن�ة  2021ستس�هد اىل تعظي�م
االي�رادات الرضيبية وغري الرضيبية دون
تحميل املواطن اي اعباء اضافية مالية او
املساس بالرواتب”.
كم�ا اكدت عض�و مجلس النواب س�هام
ش�نون ان موازنة عام  2021س�تصل اىل
الربمل�ان نهاي�ة الش�هر الجاري بحس�ب
م�ا وع�د ب�ه رئي�س ال�وزراء مصطفى
الكاظمي.
وقال�ت ش�نون ان “الحكوم�ة سرس�ل
موازنة  2021نهاية الشهر الجاري وانها
س�تختلف تماما عن قانون تمويل العجز
الن القانون سريس�ل كام�ا مثل قوانن
املوازنات السابقة” ،مبينة أن “هذا املوعد
أكده ووعد به الكاظمي».
وأضاف�ت ان “موازن�ة الع�ام املقب�ل
ستتضمن طلب الحكومة باقراض جديد
اال ان الربمل�ان س�وف يح�دد الحكوم�ة
باب�واب رصف القرض وتحديد املبلغ كما
حصل يف قانون تموي�ل العجز املايل الذي
اقره الربملان قبل أيام ”  .وأشارت شنون
اىل ان “الك�رد أيضا سيس�عون اىل نفس األس�لوب الذي
اتبعوه خال مناقش�ة قانون العجز امل�ايل اال ان النواب
من مختلف الكتل السياس�ية مازال�وا مرين عىل ذات
موقفه�م الذي يف�رض عىل اإلقليم تس�ليم نفط اإلقليم
للحكوم�ة االتحادي�ة وكذلك إي�رادات املناف�ذ الحدودية
ضمن الرقعة الجغرافية لإلقليم” .

حاالت شفاء «كورونا» قريبة من االصابات ..والصحة تلوح بحظر التجوال
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الصحة ،أمس األربعاء ،عن
املوقف الوبائي اليوم�ي لجائحة كورونا
يف العراق.
وبحسب املوقف ،فأنه «تم تسجيل 2349
إصابة جديدة بفريوس كورونا».
واض�اف «كم�ا ت�م تماث�ل  2151حالة
جدي�دة للش�فاء م�ن الفريوس ،مش�ريا
اىل «تس�جيل  43حال�ة وف�اة جدي�دة
بالفريوس».بدوره�ا ،رجح�ت وزارة
الصح�ة والبيئ�ة ،انه�ا ق�د «تضطر» اىل
التوصية بإعادة فرض حظر التجوال مع
استمرار تفيش فريوس كورونا يف الباد.

العمليات املشرتكة
تعد خطة إلغالق منافذ
«غري رسمية» بمشاركة
احلشد الشعبي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قيادة العمليات املشركة ،أمس
االربع�اء ،إع�داد خط�ة تش�اورية مع
ع�دد من ال�وزارات إلغ�اق املنافذ غري
الرسمية .وقال املتحدث باسم القيادة،
الل�واء تحس�ن الخفاج�ي يف تريح
صحف�ي إن «قي�ادة العملي�ات تض�ع
خطة بالتش�اور مع ال�وزارات األمنية
والقوات األمنية ،لغرض إغاق أي منفذ
غري قانوني وفق�ا لتوجيه القائد العام
للقوات املس�لحة» ،الفتا إىل أن «الحشد
الش�عبي ستكون له جهود يف هذا األمر
م�ن أجل الحفاظ عىل مأمن تلك املنافذ
الرس�مية وإغاق غري الرسمية منها».
وبشأن منافذ اإلقليم أوضح الخفاجي،
إنه�ا «خاضعة للدس�تور وم�ن واجب
حكومت�ي بغداد وأربيل التنس�يق بهذا
الص�دد» ،مبين�ا أن «قي�ادة العمليات
بدأت بإعداد الخطط والدراسة وتقدير
وتقييم املوق�ف من قبل ق�ادة القوات
املس�لحة» .ووج�ه رئي�س ال�وزراء
مصطفى الكاظمي العمليات املشركة
بغل�ق املعاب�ر غ�ري الرس�مية إليقاف
عمليات التهري�ب واإلرضار باالقتصاد
الوطني وحماية املنتج املحيل.

وقال مدير عام الصحة العامة يف الوزارة
ري�اض الحلف�ي «س�نكون مضطري�ن
إلعادة فرض الحظر يف ح�ال ازدياد عدد
اإلصابات بكورونا» مشريا ً إىل أن «الوزارة
أعدت العديد من الربامج التوعوية ولكن،
ال مجيب وبقية الوزارات تتفرج».
وأض�اف إن�ه «م�ن املؤس�ف أيض�ا أننا
عندم�ا نطالب بالحظ�ر ونطبقه نجد أن
املواطنن ال يبالون وال يلتزمون بالتباعد
وال بارتداء الكمامات» ،الفتا إىل أن «رفع
الحظ�ر ال يعن�ي أن الخط�ر ق�د زال أو
انتهى الوباء».
وأوض�ح الحلف�ي «يف ح�ال الحظن�ا
إزدي�ادا ً مطردا يف ع�دد االصابات فنكون

مضطري�ن إلع�ادة فرض الحظ�ر الكيل
أو الجزئ�ي» ،مبين�ا أن «ال�وزارة لطامل�ا
كتب�ت برام�ج توعوي�ة ولك�ن ال مجيب
ولألس�ف وزارة الصحة ب�ح صوتها من
املناداة بااللتزام وجميع الوزارات تكتفي
بالتفرج فقط».
وكانت وزارة الصحة والبيئة أعلنت أمس
يف بيان شديد اللهجة انها «رصدت لألسف
خ�ال الف�رة املاضية تهاونا ً كب�ريا ً جدا ً
من قبل املواطنن تمثل يف ترك االجراءات
الوقائي�ة جملة وتفصي�ا ،حيث لوحظ
عدم االلت�زام بارتداء الكمام�ات وعودة
التجمع�ات البرشي�ة اىل س�ابق عهده�ا
وكأن الوب�اء انتهى من الع�راق ولم يعد

يشكل خطرا عىل حياتهم».
وأك�دت الصح�ة أن «الوب�اء مس�تمر
باالنتشار يف العراق ودول الجوار واملواقف
اليومية لنس�ب االصابة و اعداد الوفيات
والحاالت الحرجة ش�اهد عىل ذلك بسبب
االستهانة والتهاون باالجراءات الوقائية،
علما أن كل املعطيات العلمية تنبا ٔ بزيادة
كبرية يف االصابات خال االسابيع املقبلة
نتيجة إلنخفاض درج�ات الحرارة وهذا
من شأنه ان ي ٔودي اىل زيادة الوفيات».
وأهاب�ت ال�وزارة «بجمي�ع املواطن�ن
االلت�زام باالج�راءات الوقائي�ة وخاصة
ارتداء الكمام وتجنب التجمعات البرشية
قدر اإلمكان وااللتزام بالتباعد االجتماعي

وغسل وتعقيم األيدي باستمرار».
وأش�ارت اىل «توجي�ه الف�رق الصحي�ة
الرقابية بتكثيف زياراتها التفتيشية عىل
املطاع�م واملقاهي وامل�والت وكل املرافق
التي تشهد تجمعات برشية وتقييم مدى
التزامه�م بتطبي�ق االج�راءات الوقائية
وتنفي�ذ الغلق الفوري الٔي مرفق مخالف
لاج�راءات ومنها غلق املحات واملقاهي
واملطاعم وغريها».
واظهر إحصاء ملوقع  worldometerالذي
يرص�د إصابات كورون�ا يف العالم ،وضع
الع�راق باملرتب�ة ال��  20عاملي�ا ،واالول
عربيا من حيث ع�دد اإلصابات بفريوس
كورونا ب� { 524,503إصابات}.

عمليات البرصة تعتقل عرشات املطلوبني وتؤكد قرب استئناف «الوعد الصادق»
البصرة  /محمد الجابري
افصح�ت قي�ادة عملي�ات الب�رة ،ام�س
االربعاء ،ع�ن عدد املعتقلن خ�ال عمليات
امنية نفذته�ا قواتها ،فيم�ا لفتت اىل عودة
قريب�ة لعملي�ات «الوعد الص�ادق» ،مؤكدة
ان النزاعات العش�ائرية االخرية لم تؤثر عىل

الواقع االمني يف املحافظة.
وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام
مدن�ف ،يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه إنه «تم القبض عىل ش�خصن
مطلوب�ن للقضاء وف�ق امل�ادة الرابعة من
قان�ون اإلره�اب يف مناطق ش�مال البرة،
فضا عن اعتق�ال مطلوبن آخرين للقضاء

وف�ق امل�ادة  406يف مناط�ق الدي�ر ش�مال
املحافظة».
واض�اف كذلك ،أنه «تم اعتق�ال  76مطلوبا
حسب مذكرات قبض ضمن قاطع املسؤولية
وف�ق مواد جنائية مختلفة» ،فيما اش�ار اىل
ان القوات االمني�ة «اعتقلت كذلك مجموعة
من مروجي ومتعاطي املواد املخدرة يف مركز

محافظة البرة».
واش�ار مدن�ف اىل ان «النزاعات العش�ائرية
الت�ي حصلت خ�ال األيام املاضي�ة لم تؤثر
عىل الواق�ع األمني ضمن قاطع املس�ؤولية
ولم تحبط عمل الق�وات االمنية» ،مؤكدا ان
«األيام القادمة ستشهد عودة عمليات الوعد
الصادق يف البرة».

نائب يدعو رئيس الوزراء إىل إرسال أسامء الدرجات اخلاصة اىل الربملان
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا النائب عن تحالف سائرون صباح العكييل ،أمس األربعاء،
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اىل إرس�ال أسماء
الدرجات الخاصة اىل مجل�س النواب للتصويت عليها وإلغاء
إدارة املناص�ب بالوكالة .وقال العكييل ،يف حديث صحفي ،ان
«موقف س�ائرون الزال ثابتا ً فيما يخص موضوع التصويت

ع�ىل الدرج�ات الخاص�ة ،كونه ام�ر دس�توري وال يمكن ان
نعود اىل املرب�ع االول» ،مبينا ان «موضوع التصويت عىل تلك
الدرجات هو موضوع دستوري ومخالفته امر باطل».
واض�اف العكي�يل« ،انن�ا ننتظر م�ن رئيس مجل�س الوزراء
تطبيق القانون والدستور وعدم مخالفته ،ونفس االمر فيما
يتعلق باملدراء العامن ع�ىل اعتبار ان موضوع الوكاالت فيه
ام�ر مرفوض وهو ما س�بب لنا الكثري من املش�اكل واهمها

الفساد» ،الفتا اىل ان «الدرجات بالوكالة تعطي حافزا ومنفذا
للفساد وبشكل كبري جدا».
واوض�ح ،ان «ما كان يحدث يف الس�نن الس�ابقة من اعطاء
امل�دراء العام�ن باألالف مناص�ب بالوكالة خاص�ة ان العدد
بالوكال�ة وصل اىل حدود أكثر من أربعة آالف درجة وهو امر
مرف�وض وال يمكن الع�ودة اىل الحقبة املاضية التي س�ببت
الفوىض والرسقات ونهب البلد».

وزير اخلارجية عن املتبقي من القوات االمريكية :غري قتالية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزير الخارجية فؤاد حس�ن ،أمس األربع�اء ،أن القوات
االمريكية التي ستبقى يف العراق غري قتالية.
وقال حس�ن يف مؤتمر صحف�ي ،إن «االعتداء الس�افر الذي
ح�دث يوم أم�س من جه�ات إجرامية إرهابية ع�ىل املنطقة
الخ�رضاء يمث�ل هجوما ع�ىل الحكوم�ة العراقية والش�عب
العراقي حيث أوقع ضحايا مدنين».

واعرب وزير الخارجية عن إدانته «هذه العمليات والحكومة
م�رة يف محارب�ة هذه الجه�ات املجرم�ة اإلرهابي�ة التي
تهاجم املؤسسات العراقية».
وأض�اف حس�ن «عقدنا اجتماع�ا مع الس�فري األمريكي يف
الع�راق ماثيو تول�ر وعدد من القادة العس�كرين من العراق
والوالي�ات املتح�دة لبحث فق�رات الحوار الس�راتيجي ،وتم
االتف�اق خال االجتماع عىل إعادة انتش�ار القوات األمريكية
خارج العراق».

وأردف «أكدن�ا خال االجتماع أن يكون هناك توقيتات زمنية
لجدولة االنسحاب وبعد إعان االتفاق ،رأينا أن هناك خطوات
ت�م تأكيدها بع�د تخفيض عديد الق�وات األمريكية يف العراق
من  5200عنر إىل  3آالف».
وأكم�ل «بع�د االتصال امله�م بن رئي�س ال�وزراء مصطفى
الكاظمي ووزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو تم االتفاق
عىل انسحاب  500عنر عسكري ،حيث سيصل عدد الجنود
املتبقن إىل  2500عنر».
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رئيس الوزراء يأمر بإعادة العمل
بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيالت
والقيادات العسكرية
بغداد  /المستقبل العراقي
اصدر القائد العام للقوات املسلحة
مصطفى الكاظمي ،امس االربعاء،
ام�را ً يأم�ر بإع�ادة العم�ل بنظام
البديل لكافة الوحدات والتشكيات
والقيادات العسكرية.

وق�ال الناطق باس�م القائ�د العام
الل�واء يحيى رس�ول يف بيان تلقت
املستقبل نسخة منه ،ان» الكاظمي
واكراما لتضحيات جيش�نا الباسل
املستمرة يأمر بإعادة العمل بنظام
البديل لكافة الوحدات والتشكيات
والقيادات».

رئيس اجلمهورية يلتقي برئيس احلشد الشعبي
ويشدد عىل ضبط السالح
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئيس الجمهوري�ة برهم صالح ،أمس األربعاء ،يف قر الس�ام
ببغداد ،رئيس هيئة الحش�د الش�عبي فالح الفياض .وذكر بيان صدر عن
اع�ام رئاس�ة الجمهورية ،وتلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،انه
«ج�رى خال اللق�اء التأكيد عىل أهمي�ة مواصلة الجه�د األمني ملكافحة
اإلره�اب وماحقة خايا داع�ش التي تحاول زعزعة االس�تقرار يف بعض
املناط�ق ،اىل جانب تعزيز س�لطة الدولة وأجهزتها االمني�ة يف حماية أمن
املواطنن» .وش�دد رئيس الجمهورية ،بحس�ب البيان ،عىل «أولوية تعزيز
األم�ن واالس�تقرار ،وعدم التفري�ط باالنتصارات املتحقق�ة عىل اإلرهاب،
وضبط الساح املنفلت ،ورضورة حماية السلم املجتمعي واألمن العام».

نواب من كردستـان يطـالبون حكومـة
اإلقليم بتسليم واردات النفط إىل بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا األعضاء الكرد يف اللجنة املالية
يف مجل�س النواب ،أم�س االربعاء،
حكومة إقليم كردس�تان إىل إظهار
حس�ن نيّتها عرب تس�ليم  250ألف
برمي�ل من النفط يومي�ا ً إىل بغداد،
حتى يتمكنوا من أخذ حصة االقليم
من موازنة .2021
وقال عضو اللجن�ة املالية النيابية
هوش�يار عبد الله «تقدمنا باقراح
إىل حكوم�ة إقلي�م كردس�تان من
اللجن�ة املالية وطلبنا تس�ليم 250

أل�ف برمي�ل م�ن النف�ط إىل بغداد
يومي�ا ً قب�ل إق�رار قان�ون موازنة
 ،2021م�ع بع�ض العائ�دات غري
النفطية ،ومناقشة األمر مع رشكة
سومو».
واضاف «ج�اء هذا االق�راح حتى
نتمك�ن ،كأعض�اء ُك�رد يف اللجنة
املالية ،م�ن تثبيت حص�ة ُ
الكرد يف
موازن�ة  .»2021وق�ال عض�و يف
اللجنة املالي�ة «قلنا منذ البداية إنه
إذا التزمت حكومة إقليم كردستان
باالتفاق ،فإنها ستحصل عىل أكثر
من  500مليار دينار شهريا».

احلشد الشعبي :نعمل عىل انجاز ملفات
املفسوخة عقودهم
بغداد  /المستقبل العراقي
طمأنت هيئة الحشد الشعبي املنتسبن املفسوخة عقودهم ،الفتة اىل انها
بارشت ومنذ فرة بجرد اعداد املفس�وخن ومتابعة تنفيذ الفقرة املتعلقة
بعودتهم يف قانون االقراض مع وزارة املالية ووضع الضوابط والتعليمات
الازمة لذلك.واكدت هيئة الحش�د الشعبي وان الكوادر االدارية تعمل عىل
االنجاز بالرسعة املمكنة.

ائتالف النرص حيمل ( )4جهات مسؤولية
سالمة «العملية االنتخابية»
بغداد  /المستقبل العراقي
حمل ائت�اف النر ،بزعامة رئيس الوزراء األس�بق حيدر العبادي ،أمس
األربعاء ،أربع جهات مسؤولية سامة العملية االنتخابية ،املؤمل إجراءها
يف الس�ادس م�ن حزي�ران  .2021وذك�ر بيان ص�ادر عن االئت�اف تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه «ما زلنا بعيدين عن اشراطات ضامنة لعملية
انتخابي�ة نزيهة وعادلة ،والحكومة والربملان ومفوضية االنتخابات وبعثة
األمم املتحدة تتحمل املس�ؤولية الكاملة عن س�امة العملية االنتخابية».
وحذر البيان ،من أنه خافا ذلك «لن تش�هد االنتخابات مش�اركة ش�عبية
وسياسية واسعة» .واختتم البيان بوسم #االنتخابات_رافعة_الرشعية
ويف وقت س�ابق ،جدد رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،إعانه ،بتحديد
الس�ادس م�ن حزي�ران  ،2021موع�دا إلج�راء االنتخابات املبك�رة ،فيما
تس�تبعد جهات سياس�ية ،إج�راء االنتخابات يف ه�ذا املوعد ،لع�دم توفر
الظروف املناسبة لها.

االستخبارات تلقي القبض عىل ( )8دواعش
بينهم امرأة يف صالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي

تمكنت وكالة االس�تخبارات املتمثلة بمديرية اس�تخبارات صاح الدين يف
وزارة الداخلية ،أمس األربعاء ،من القبض عىل  8عنارص من تنظيم داعش
بينهم امرأة .وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه،
ان�ه «تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خال متابعة عنارص عصابات
داعش  ،تمكنت مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة بمديرية اس�تخبارات
ص�اح الدين يف وزارة الداخلية من إلق�اء القبض عىل ثمانية ارهابين من
بينهم ام�رأة بمناطق متفرقة م�ن محافظة صاح الدي�ن مطلوبن وفق
احكام املادة 4ارهاب النتمائهم لعصابات داعش االرهابية».
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احلكومة احمللية حبثت مع خرباء من االمم املتحدة دعم القطاع الزراعي

حمافظ البرصة يعلن نصب حمطة كهربائية
متنقلة يف قضاء شط العرب لفك االختناقات
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

أعلن محاف�ظ البرة املهندس اس�عد
عبد االم�ري العيداني ع�ن نصب محطة
كهربائي�ة متنقل�ة للطاق�ة الكهربائية
يف قضاء ش�ط العرب لف�ك االختناقات
الحاصلة يف بعض مناطق القضاء.
وق�ال محاف�ظ الب�رة يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه انه تم
توجيه مديرية نق�ل الطاقة الكهربائية
يف املنطق�ة الجنوبي�ة بتجهي�ز متنقلة
للطاقة الكهربائية لقضاء ش�ط العرب
لف�ك االختناق�ات الحاصل�ة للطاق�ة
الكهربائية يف بعض مناطق قضاء شط
العرب .
واشار» محافظ البرة ان املتنقلة التي
ت�م تجهيزها هي بس�عة طاق�ة ()٤5
 MVAلتحسني تجهيز التيار الكهربائي
ورف�ع س�اعات التجهي�ز خ�الل ف�رتة
الصيف املقبل .
ب�دوره ،بح�ث النائ�ب االول ملحاف�ظ
الب�رة املهندس محمد طاهر التميمي
م�ع مجموعة م�ن الخ�رباء العاملني يف
برنامج االمم املتحدة االنمائي ()UNDP

 ،وبحض�ور مدير مكت�ب برنامج األمم
املتح�دة اإلنمائ�ي يف املحافظ�ة ،معني
كريم ،عددا من برامج العمل ،واملشاريع
التي ستنفذ باملحافظة.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي للمحافظة يف
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ان «التميمي ناقش خالل اللقاء مع
الخ�رباء يف ( )UNDPبرامج الرشاكة يف

تنفيذ مشاريع تخص قطاع املاء ،والتي
تصل اىل 9مشاريع يف البرة».
واك�د التميم�ي رضورة ارشاك القطاع
الزراعي باملشاريع املستقبلية من خالل
دعم زراعة النخيل التي انقرضت بسبب
الحروب الطاحنة التي ش�هدها العراق،
وتس�ببت بدم�ار غاب�ات النخي�ل التي
كانت تشتهر بها املحافظة.
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نظمت محلة توعية مشرتكة بني الشرطة اجملتمعية والنقل اخلاص

النقل تبحث مع رشكات التشغيل املشرتك تقييم نسب
األداء يف تنفيذ املشاريع
بغداد  /المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة النقل متمثل�ة بالرشك�ة العامة ملوانئ
الع�راق مع رشكات التش�غيل املش�رتك تقييم نس�ب
األداء يف تنفيذ برنامج مشاريع رشكة املوانئ.
وق�ال مدير ع�ام الرشك�ة الدكتور املهن�دس فرحان
محيس�ن الفرط�ويس ال�ذي ت�رأس اجتماع�ا به�ذا
الخص�وص يف مقر الرشكة أنه اس�تنادا ً اىل توجيهات
وزي�ر النق�ل الكابتن نارص حس�ني الش�بيل بمتابعة
أعمال رشكات التشغيل املشرتك العاملة يف املوانئ وما
وصلت اليه من نس�ب انجاز يف تنفيذ املشاريع املوكلة
اليها عىل أرض الواقع تم عقد هذا االجتماع.
وبني الفرطويس ان رئاسة الوزراء ووزارة النقل تتابع
باهتمام بالغ عمل رشكات التش�غيل املشرتك العاملة
يف املوان�ئ ألنها رشيك فع�ال يف زيادة االيرادات للدولة
ً
موجه�ة ادارة املوان�ئ باع�ادة النظ�ر يف تقييم عمل
ال�رشكات املتلكئة.ولفت إىل أن هن�اك توجه قريب يف
تأهيل واجهات املوانئ واألرصفة والس�احات لتكون
يف أفض�ل صورة لها  ،مبينا ً أن هناك رشكات تش�غيل
مشرتك فيها نسب إنجاز مرتاجعة البد أن ترفع نسب
إنجازها وخصوصا ً يف ميناء أم قر الجنوبي وقد تم
االيع�از لتلك الرشكات برفع وترية عملهم للوصول اىل
االنجاز النهائي ضمن التوقيتات الزمنية املتفق عليها.
كما نظمت وزارة النقل  /الرشكة العامة إلدارة النقل

الخاص حملة توعية لحث س�ائقي املركبات من اجل
املس�اهمة يف تعزيز التع�اون االجتماعي واالنس�اني
ً
خدمة للمواطنني الكرام.
وقال مدير عام الرشكة االستاذ كريم الجابري أنه جاء
ذل�ك بتوجيه وزير النقل الكابتن نارص الش�بيل حيث
نظمت الرشكة العامة للنق�ل الخاص وبالتعاون مع
وزارة الداخلي�ة (الرشطة املجتمعي�ة) حملة توعوية
لحث الس�ائقني االلت�زام باملعايري والنظ�م والقوانني
املرورية لتجنب الحوداث التي تواجه الس�ائقني اثناء

مدير عام الرشكة العامة لتجارة احلبوب يزور قسم النقل والورشة و يلتقي بعدد من سواق الشاحنات وموظفي القسم
بغداد  /عامر عبدالعزيز
اعلنت وزارة التجارة ان مدير عام الرشكة العامة لتجارة
الحبوب املهندس عبدالرحم�ن عجي طوفان حقق زيارة
تفقدية لقسم النقل و الورشة (٤٠كم ) جنوب بغداد .
وحال وصوله التقى بموظفي القسم و سواق الشاحنات
وبني له�م الدور الذي يوديه القس�م يف اس�تمرار وصول
مف�ردات البطاف�ة التمويني�ة من خالل مس�اهمتهم يف
اس�تمرار املناقالت عرب اس�طول النقل رغ�م الصعوبات
والضغ�ط ال�ذي يتعرضون له  .واس�تعرض فراس امليايل
ممثال عن س�واق الش�احنات اهم املعوقات و االشكاالت
الت�ي تؤخر عمله�م و يف تنفيذ واجبهم وج�اء يف مقدمة
هذه الطروحات عدم تعاون االقس�ام االخرى مع القسم
و التدخالت بعمل القس�م وهذه االمور تعيق عمل سواق

القس�م و تح�دث الس�واق بموضوع املس�افات
القريبة و تهميش حقوق قس�م النقل والورشة
من قبل ادارة قسم النقل املركزي من خالل ارجاع
الش�احنات بدون تحميل ومؤكدين ان حقوقهم
ترسق امام انظارهم من قبل االخرين .
واس�تعرض عدد م�ن املوظفني و الس�واق عدد
م�ن االف�كار واملقرتحات التي يمك�ن ان تنهض
بعمل القس�م وتحقق الج�دوى االقتصادية لهم
و للرشكة وتعهد مدير عام الرشكة بدراس�تها و
العمل عىل تنفيذها وفق الصالحيات .
بدوره و بعد االستماع لطروحات املتحدثثني اكد
مدير عام الرشكة نقرتح عليكم تشكيل لجنة او
فريق منكم يجلس�ون مع االقس�ام ذات العالقة
بخصوص تحديد محاور املناقالت بما يخدم اسطول نقل

الرشكة و تعهد بمفاتحة الس�يد الوزير بما طرحتموه ،
موكدا له�م بالحاجة اىل فرصة للتعديل يش فيشء وتعهد

النفط تدعو الرشكات العاملية للتنافس لتنفيذ مرشوع
مصفى الفاو االستثامري
بغداد /المستقبل العراقي
اكد وزير النفط احسان عبد الجبار حرص
الوزارة عىل تنفيذ املش�اريع االس�تثمارية
لزي�ادة الطاق�ة االنتاجي�ة من املش�تقات
النفطي�ة وف�ق مواصف�ات فني�ة عالي�ة
الج�ودة .وقال الوزير بحس�ب بيان لوزارة
النف�ط ان «ال�وزارة ماضي�ة باجراءاته�ا
العادة دعوة الرشكات العاملية للمش�اركة
يف تنفي�ذ م�رشوع مصف�ى اس�تثماري
يف محافظ�ة الب�رة ( مصف�ى الف�او
االس�تثماري ) بطاق�ة ( ) 3٠٠الف برميل
بالي�وم بأس�لوب ( ) BOOاو ( ) BOOT
وفق قانون االس�تثمار يف املصايف املرقم 6٤

لسنة ( ) 2٠٠7وتعديالته «  ،موضحا »:ان
املرشوع من املشاريع السرتاتيجية الكبرية
واملهمة يف مجال التنمية املستدامة وتطوير
الصناعة النفطية يف البالد».
واض�اف الوزير ان «مواصف�ات االنتاج يف
املصفاة س�تكون صديقة للبيئة ومطابقة
للمواصف�ات العاملي�ة ( ، ) 5_EURO
وس�تتم اضافة مجم�ع للبرتوكيمياويات
مس�تقبالً للمرشوع « .واش�ار اس�ماعيل
اىل  »:ان ال�وزارة لديه�ا خطط ومش�اريع
عدي�دة يف قطاع تكرير املش�تقات النفطية
لتحقيق االكتفاء الذاتي لالس�تهالك املحيل
م�ن الوق�ود بمختل�ف انواع�ه للمواطنني
وللمؤسسات الحكومية  ،وايقاف استرياد

املرور تكشف مرشوع ًا للمخالفات
االلكرتونية وتؤكد :سيغري واقع
الشارع
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت مديري�ة امل�رور العامة ،أم�س .األربع�اء ،أن إطالق م�رشوع االتمتة
االلكرتونية لرصد املخالفات املرورية س�يلغي «دف�رت الغرامات» بيد ضابط
املرور.
ونقل�ت صحيفة «الصباح» ،الرس�مية ،عن مدير قس�م العالق�ات واإلعالم
العميد حيدر كريم حس�ن ،إن «مرشوع برنامج االتمتة االلكرتونية أو رصد
املخالف�ات وتطبيق الغرامة املرورية ،ما زال قيد التعاقد» ،مبيناً أن «مديرية
املرور العامة قطعت شوطاً كبريا ً يف فقرات العقد من تحضري لدراسة الجدوى
واستكمال الجوانب القانونية والرقابية ،إضافة إىل الجوانب اإلدارية».
وأضاف ،أن «مرشوع االتمتة االلكرتونية من املش�اريع الرئيسة التي ستغري
واقع الشارع يف البالد ،وستكون هناك كامريات مراقبة يف جميع املحافظات،
ع�دا إقليم كردس�تان ،والكامريات الرقمية التي س�تنصب س�تكون رقمية
بتقنية عالي�ة ومتطورة لرصد املخالفات ومراقب�ة حركة املركبات ،ويصب
املرشوع بصالح وزارة الداخلية من الجانب األمني».
وأش�ار حس�ن إىل أن «اكتم�ال املرشوع س�يلغي دفرت الغرام�ات بيد ضابط
امل�رور ،إذ س�تعمل الكام�ريات واألجه�زة االلكرتوني�ة األخ�رى ع�ىل رصد
املخالفات بش�كل واض�ح وعميل ،لنتجاوز العديد من املش�كالت وتس�جيل
جميع التجاوزات املرورية من قبل السائقني بشكل الكرتوني».
ودعا حس�ن املواطنني ،إىل «االمتثال للقانون وااللتزام بالسياقات الصحيحة
لقيادة املركبة» ،مبيناً أن «املرشوع حال تنفيذه سيقوم برصد املخالف بعدم
ارت�داء حزام األم�ان وتجاوز اإلش�ارة املرورية عرب تلك الكام�ريات التقنية،
ُ
وس�تحمّل العديد من الغرامات املالية من خالل مرشوع االتمتة االلكرتونية
وستصل الغرامة املالية اىل  2٠٠ألف دينار ،ويجري إرسال رسالة نصية عرب
الهاتف النقال كرسالة تعرف بتسجيل الغرامة للسائق املخالف».

املنتجات النفطية التي تكلف الدولة مبالغ
مالية».
م�ن جانبه�ا اوضح�ت دائ�رة الدراس�ات
والتخطي�ط واملتابع�ة انها اع�دت حقيبة
املعلوم�ات الخاص�ة بامل�رشوع به�دف
تزويده�ا اىل الرشكات الراغبة باملش�اركة
يف التناف�س عىل تنفيذ امل�رشوع .يذكر ان
م�رشوع مصفى كربالء بطاق�ة  ١٤٠الف
برمي�ل بالي�وم  ،الذي ينف�ذ حاليا من قبل
ائت�الف رشكات كوري�ة  ،وه�و يف مراحل
انج�از متقدم�ة ج�دا  ،هو احد مش�اريع
ال�وزارة لزي�ادة الطاق�ات االنتاجي�ة من
املنتج�ات النفطية وف�ق مواصفات عالية
الجودة».

املنافذ احلدودية تعلن
رسمي ًا افتتاح منفذ عرعر
احلدودي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيئة املناف�ذ الحدودية عن افتتاح منفذ عرعر
الحدودي وبشكل رسمي مع اململكة العربية السعودية
أم�ام التبادل التج�اري بني البلدين الش�قيقني.واناب
ع�ن رئيس ال�وزراء وزي�ر الداخلية عثم�ان الغانمي
وبحض�ور نائ�ب قائ�د العملي�ات املش�رتكة الفريق
الركن عبد األمري الش�مري واللواء عمر عدنان الوائيل
رئي�س هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة ومحافظ�ي األنبار
وكربالء وقائدي رشطة األنبار والحدود .ومثل الجانب
الس�عودي الس�فري الس�عودي يف الع�راق وع�دد من
املس�ؤولني الحكوميني.واكد مستشار محافظ االنبار
للش�ؤون االدارية مصطفى العرسان الجمييل افتتاح
منف�ذ عرعر الح�دودي مع الس�عودية غرب�ي االنبار
للم�رة االوىل من�ذ  3٠عام .وق�ال الجمي�يل ان ”وزير
الداخلية عثمان الغانمي ومحافظ االنبار عيل فرحان
الدليمي ومحافظ كربالء املقدسة وقائد رشطة االنبار
الفري�ق هادي رزيج وعدد من االدة االمنيني ووفد من
السعودية حرضوا مراسيم افتتاح منفذ عرر الحدودي
مع الس�عودية غربي االنبار ،للمرة االوىل منذ  3٠عام
بعد ان انجاز كافة مراحل العمل يف املنفذين”.واضاف
ان” افتتاح املنفذ س�وف يس�اهم يف تنش�يط الحركة
االقتصادي�ة واملس�افرين ب�ني الع�راق والس�عودية
واعادة تشغيل االسطول التجاري بني البلدين”،.مبينا
ان” الجانب الس�عودي دعا الجان�ب العراقي لحضور
مراس�يم افتتاح املنفذ من داخل االرايض الس�عودية ،
موضحا ان” الجانبني اتفقا عىل تذليل كافة املعوقات
امام حركة نقل املسافرين والتجارة بني البلدين”.

للجمي�ع بعق�د اجتم�اع مماثل له�ذا االجتماع و
س�يكون جميع مدراء االقسام حارضين من اجل
تذليل كل املعوقات يف مسرية عملكم  .ووجه مدير
عام الرشكة بان يكون دوام مس�ائي بغية تفريغ
الش�احنات الت�ي تص�ل متاخره لالس�تفادة من
الوقت  ،كما ووجه بميت شاحنات اسطول النقل
داخل مواقع التفريغ .ويف نهاية االجتماع استمع
طوف�ان لش�كاوي طرحه�ا ع�دد م�ن املوظفني
منها توزيع نس�بة ( )٪١و مخصصات الحاسبة
و دوام الجم�ع و العط�ل و تاهيل اس�طول النقل
املتهال�ك و تعزيز االس�طول بش�احنات جديدة و
الرغبة بان يكون لقسم النقل دور اكرب يف خطط
الوزارة « «طوفان « تعهد بحل كل ما عرض وفق
الصالحيات التي يمتلكها .

أمانة بغداد تكشف خطتها ملواجهة
األمطار واالنشطار السكاين
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت أمانة بغداد ،أمس األربعاء ،حصيلة
نشاطاتها استعدادا ً ملوسم األمطار ،مؤكدة
إنجاز عدة مشاريع لتجنب الفيضانات.
وقال معاون مدير دائرة املجاري يف أمانة
بغداد حيدر عادي نايف يف حديث صحفي،
إن «الدائ�رة عمل�ت ع�ىل إيج�اد الحل�ول
الناجعة للحد من املشكالت الحاصلة خالل
العام املايض وتشخيص نقاط الخلل ،لذلك
رشعت بتنفيذ العديد من املش�اريع املهمة
يف العاصم�ة به�دف معالج�ة الطفوحات
وفيضانات األمطار».
وأوض�ح ان «منظوم�ة بغ�داد لل�رف
الصح�ي قديم�ة ومتهالك�ة كونها نفذت
منذ ستينيات وسبعينيات القرن املايض»،
الفتا إىل «إنشاء عدد من املشاريع يف جانب
الرصافة الذي يتميز بالكثافة الس�كانية،
أهمها الخطوط الرئيس�ة الناقلة ل� (خط
بغداد) الذي يخدم قواطع االعظمية ،مركز
الرصاف�ة ،بلدي�ة الغدير ،بغ�داد الجديدة،
فض�ال عن (خط زبلن) الذي يخدم قواطع
بلدية الش�عب ،الصدر ،2 ،١الغدير ،بغداد
الجديدة» .وأضاف ،انه «بسبب االنشطار
الس�كاني بالفرتة األخ�رية واحتواء أغلب
ال�دور الس�كنية عىل أكثر م�ن أرسة ،بات

هناك ربط عشوائي عىل الشبكات ،لذا تقرر
إنش�اء العديد من املش�اريع االسرتاتيجية
الرضوري�ة الس�تيعاب ال�وارد املائ�ي من
املنازل ،وأيضا اس�تيعاب الكميات الكبرية
من األمطار».
وب�ني ،أن «دائ�رة املج�اري نف�ذت خالل
الف�رتة األخرية ع�ددا ً من املش�اريع منها
خط الق�دس وخط الخنس�اء الذي انتهى
إنج�ازه حالي�ا ً بنس�بة  ١٠٠باملئ�ة ،عرب
إنش�اء محط�ة م ٔوقتة يف نهايت�ه الغرض
منها االس�تعداد ملوس�م األمط�ار ،وأيضا ً
إنش�اء خط�وط رئيس�ة اس�رتاتيجية يف
ش�ارع  77عرب محط�ة تس�توعب الوارد
املائي م�ن مناطق الرش�اد ،ح�ي النر،
ومناطق أخرى».
وأكد أيضاً« ،إنشاء محطات أخرى إحداها
يف ش�ارع صفي الدين الح�يل الواقعة بني
الص�در الثاني�ة وقاط�ع الش�عب ته�دف
إىل س�حب كمي�ات املي�اه من خ�ط زبلن
لتخفيف الضغوطات عن مناطق الشعب،
والص�در األوىل والثانية ،ومحطة الحبيبية
الحاكم�ة ،لتريف مياه األمطار باتجاه
قن�اة الرشط�ة» ،موضح�ا ً أن ذل�ك جنب
«مناطق الش�عب الفيض�ان عندما تكون
كميات االمط�ار ضمن القدرة التصميمية
للشبكات الجاهزة».

الزراعة الربملانية :عىل احلكومة
االرساع بدفع مستحقات الفالحني
بغداد /المستقبل العراقي
دعا نائب رئيس لجنة الزراعة واملياه النيابية منصور البعيجي ،أمس األربعاء ،الحكومة
اىل توجية وزارة املالية اىل االرساع برف مس�تحقات الفالحني املتاخرة منذ عدة اش�هر
بعد ان س�لموا محاصيلهم اىل س�ايلوات ومخازن الدولة ولم يس�تلموا مستحقاتهم اىل
االن.وقال البعيجي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،إن “مستحقات الفالحني
ليست منة من احد انما هو حقهم الطبيعي مقابل تسليمهم محصويل الحنطة والشعري
اىل مخ�ازن وزارة التج�ارة وهم يعانون اىل يومنا هذا عدم اس�تالمهم االموال وهذا االمر
غري مقبول نهائيا”.
وأض�اف أن “ع�ىل الحكومة ان تتوجه لدع�م الفالح العراقي وتوف�ري كل مايحتاجة من
اس�مدة ومعدات واليات تس�اعدة بالزراعة خصوصا بعد الطف�رة النوعية التي حققها
باالكتفاء الذات�ي ألغلب املحاصيل الزراعية ومن بينها محصويل الحنطة والش�عري التي
مألت مخازن وزارة التجارة وحققنا بها االكتفاء الذاتي”.
ودع�ا البعيج�ي اىل “االرساع بدفع مس�تحقات الفالحني من اجل دع�م القطاع الزراعي
لتأمني الس�لة الغذائية البناء الش�عب العراقي بعد ان حققنا االكتف�اء الذاتي خصوصا
واننا ضمنا هذه املبالغ بقانون القرض الذي صوتنا عليه مواخرا لدعم الفالح وتشجيعة
بزراعة االرايض باملحاصيل الزراعية مماسينعكس ايجابا عىل الواقع الزراعي يف البلد”.

القيادة.
وأش�ار اىل ترس�يخ الثقة ودعمها بني الرشطة وافراد
املجتمع من اجل املس�اهمة بتقوية العالقة التبادلية
بينهما لالرتقاء بواقع النقل .
يذك�ر ان الرشكة العامة الدارة النق�ل الخاص اجرت
العدي�د م�ن الندوات والحم�الت التثقيفي�ة بالتعاون
م�ع الجه�ات ذات العالق�ه لس�ائقي املركب�ات للحد
من الظواهر الس�لبية التي تعرقل س�ري العمل وترض
باملصلحة العامة .

حمافظ نينوى يفتتح معملني
للسمنت يف بادوش واسكي
المستقبل العراقي  /زهراء علي

افتت�ح محاف�ظ نينوى نج�م الجبوري معملني للس�منت يف بلدة
بادوش وقرية اس�كي موصل شمال غرب املوصل ،بعد توقف دام
نحو اربعة اعوام بسبب العمليات اإلرهابية.
وق�ال الجبوري ان الكوادر الهندس�ية والفني�ة انتهت من اعادة
اعمار املعملني ،وتم استئناف العمل فيهما.
واض�اف ان افتت�اح هذي�ن املعمل�ني سيس�اعد يف تقلي�ل حجم
البطال�ة يف املحافظة مع زيادة القدرة االنتاجية ملنتوج الس�منت
يف محافظة نينوى.

الرتبية تستعـد لـ «تشـذيــب»
املناهج للعام الدرايس اجلديد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الرتبية ،أمس األربعاء ،أنها تس�تعد العالن االنتهاء
من تش�ذيب املناهج الدراسية وذلك مع بدء العام الدرايس الجديد
( )2٠2١ ��� 2٠2٠وق�ال الوكي�ل االداري لل�وزارة الدكتور فالح
القييس يف تريح صحفي ان “املديرية العامة للمناهج بالوزارة
تعمل عىل تكييف املناهج الدراسية يف العام الدرايس املقبل (2٠2٠
��  )2٠2١الذي من املؤمل انطالقه يف ال�  29من الشهر الحايل”.
وأضاف القييس ،أن “الخطة ستكون مالئمة لطريقة التدريس يف
التعليم املدم�ج املبارش وااللكرتوني” ،منوها بان “عملية تكييف
املناه�ج س�تكون بصيغة علمية مدروس�ة ودقيقة ،اذ س�تكون
كسلس�لة متصلة بني املراحل الدراس�ية بالش�كل املعتمد حاليا،
كما ان الفصول التي تعد يف كل مادة ،س�تكمل املرحلة الدراس�ية
الالحقة” .وتابع ،أن “الوزارة تسعى لتكون عملية دراسة املناهج
بطريق�ة مخترة ورسيع�ة لتتماىش مع وضع الب�الد الحايل يف
ظل جائحة كورونا” ،مش�ريا اىل ان “الوزارة اقامت ورش�ة عمل
بمجال الحاس�وب وتعليم الربمجة االلكرتونية بهدف نرش ثقافة
الحاس�وب وتعليم االطف�ال ممن ترتاوح اعماره�م بني  8اىل ١3
سنة عىل الربمجة والحاسبات”.
وواوض�ح القي�يس ،أن “ال�وزارة تعم�ل من خالل مناقش�ة عرب
منظوم�ة (الزووم) مع عدد من الدول العربية التي طبقت الدوام
يف ظل جائحة كورونا ،إليجاد خيارات بديلة تتناسب مع متطلبات
املرحلة املقبل�ة من العام الدرايس الجديد لتكون س�اندة لطرائق
التدريس لتلبية االحتياجات التعليمية لتهيئة املعلمني واملدرسني
واولياء األمور لدعم التعليم عن بعد والتعليم املدمج لتقديم افضل
الحلول لخدمة املنظومة التعليمية والرتبوية يف البالد”.

رشطة صالح الدين تلقي القبض
عىل « »20متهام بمواد خمتلفة
بغداد  /المستقبل العراقي

تمكن�ت مفارز مديري�ة رشطة صالح الدين ،أم�س األربعاء ،من
القب�ض ع�ىل ( )2٠متهم�ا بم�واد قانوني�ة مختلف�ة يف مناطق
متفرقة من صالح الدين.
وأشار بيان لوزارة الداخلية تلقت املستقبل العراقي نسخة منه،
إن�ه« ،تمكنت مف�ارز مديرية رشطة صالح الدين واملنش�آت من
الق�اء القبض عىل  )2٠متهم�ا بمواد قانونية مختلفة وحس�ب
االقضي�ة ،إذ ألقت مفارز قس�م رشطة تكري�ت القبض عىل()5
متهم�ني وف�ق امل�ادة(  ٤١3ق ع ) ،وألق�ت مفارز قس�م رشطة
الطوز القبض عىل متهم وفق املادة (  ٤56ق ع) ،وأضافت »،كما
ألقت مفارز قس�م رشطة الدجيل القب�ض عىل()6متهمني وفق
املادة ( ،)2٤٠والقت مفارز قس�م رشط�ة بلد القبض عىل متهم
وفق املادة ( 59ق ع ) ،وأشارت إىل أن مفارز قسم رشطة سامراء
تمكنت م�ن القبض عىل ()7متهمني وفق امل�واد( ٤١3ق ع و39
إقامة ) ،وتم إيداع جميع املتهمني التوقيف «.
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ديوان حمافظ البرصة /القسم :العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq
Basra Governorate

( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول  /مناقصة (  /3صحة ) 2020
(مرشوع االعامل الغري منجزة ملرشوع انشاء مستشفى  100رسير يف قضاء شط العرب)
(مناقصة  /3صحة ) 2020

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد ( 1239يف )2020/7/5
يرس (محافظة البرصة  /قس�م العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم
عطاءاتهم (املغلقة) (مرشوع االعمال الغري منجزة ملرشوع انش�اء مستش�فى  100رسير يف قضاء ش�ط
العرب)
 وبكلفة تخمينية قدره( )46,656,000.000س�ت واربعون مليار وس�تمائة وس�تة وخمس�ون مليوندينار عراقي .
 ضمن تخصيصات البرتو دوالر لسنة 2019 مدة التنفيذ (  710يوم ) .  -موقع املرشوع (شط العرب ) وبعرض فني التبويب ()8.3.2.4.1.47.3 الدرجة والصنف املطلوبة  :الدرجة  /ممتازة والصنف  /إنشائية /أوالً -س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خ�ال إجراءات العط�اءات التنافس�ية الوطني�ة التي حددته�ا تعليمات
تنفي�ذ العقود الحكومية العامة رقم ( )2لس�نة  2014والصادرة م�ن وزارة التخطيط  ،ومفتوح لجميع
املتناقصني.
ثانياً -يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية
 /ش�عبة اعان املش�اريع) يف العنوان أدناه وذلك من الس�اعة  8:00صباحا اىل  2:00ظهرا حسب التوقيت
املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً -تشمل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ) ما ييل :
• القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
 -1الحس�ابات الختامية تقديم امليزانية العامة املدققة من قبل املحاس�بني القانونيني تعرض الوضع املايل
الخر س�نتني ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني تسبق االزمة
املالية لعام 2014
-2معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن ( )23.985.127.000ثاثة وعرشون
مليار وتسعمائة وخمسة وثمانون مليون ومائة وسبعة وعرشون الف دينار عراقي محسوبا من الدفعات
الكلية املستلمة عن األعمال املنفذة للعقود املنجزة اوتلك املستمرة وملدة ال تقل عن سنتني والتزيد عن عرش
سنوات من تاريخ غلق املناقصة ويتم احتساب معدل االيراد السنوي وفقا ً للسنوات املقدمة من قبل مقدم
العطاء مع مراعاة عدم رضورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة
-3متطلب�ات الس�يولة النقدية  :عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية عىل ش�كل كش�ف مرصيف يبني
حركة التدفق املايل الخر سنة او كفائة مالية باملبلغ املطولب من خال التسهيات املرصفية اليقل عن مبلغ
قدره ( )5.914.141.000خمس�ة مليار وتس�عمائة واربعة عرش مليون ومائة وواحد واربعون الف دينار
عراقي .
ً
دلي�ا موثقا ً يوض�ح إمكانيته عىل تلبي�ة متطلبات الخ�ربة الفنية املدرجة
• ع�ىل مقدم العط�اء أن يقدم
أدناه:
أ-الخربة العامة  :تقديم عقد واحد منجز خال مدة ال تجاوز ( )3سنوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء
.
ب -الخرب التخصصية املشاركة بصفة مقاول املشاركة بصفة مقاول  ,أو ادارة عقود ,او كمقاول ثانوي يف
(  )1عقد وللس�نوات(  )10العرشة السابقة وبمبلغ اليقل عن ( )27.993.600.000سبعة وعرشون مليار
وتس�عمائة وثاثة وتسعون مليون وس�تمائة الف دينار عراقي .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و
تم أنجازها بنجاح بالكامل .و يعنى باملماثلة حجم العمل  ،تعقيداته  ،األساليب والتكنولوجيا املستخدمة
املشار اليها يف الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)
ج -توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال)
حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

م  /اعالن مناقصات

تعل�ن الرشكة العامة النت�اج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيات وزارة
الكهرباء عن اعان املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصفات الفنية
الت�ي يمك�ن الحصول عليها من مقر املديرية العامة  /قس�م الش�ؤون التجاري�ة الكائن يف
محافظة البرصة  /تقاطع الطويس�ة .
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني باملشاركة
تقدي�م عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوض�ع العطاء يف ظرف واح�د مختوم ومؤرش
عليه رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعن�وان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل
ان تكت�ب محتوي�ات كل االغلفة وان يك�ون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�اما
التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد
بمبل�غ ق�دره (  ) 16 ، 389 ، 000فقط س�تة عرش مليون وثاثمائة وتس�عة وثمانون الف
دينار عىل ان تس�تكمل اىل (  ) % 5عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غري
املس�تويف للرشوط ولن يتم استام اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه
ويتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور ن�رش االعان علما بان املديري�ة غري ملزمة بقبول
اوطأ العطاءات .
وملعرف�ة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني ل�وزارة الكهرباء WWW.moelc.gov.iq
ولاجابة عىل االستفس�ارات مراس�لتنا عىل الربيد االلكرتوني
12 trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
ت
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المبلغ التخميني

المالحظات

546،300،000
خمسمائة وستة
واربعون مليون
وثالثمائة الف
دينار

اعالن
جديد

مبلغ التندر

150 ، 000
فقط مائة
وخمسون
الف

عـ  /املهندس
موفق يوسف عزيز
املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

رابع�اً -يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف العنوان
أدناه* ودفع رس�م غري مس�رتد ق�درة ( )300,000ثاثمائة ال�ف دينار عراقي اعتب�ارا من يوم الخميس
املصادف 2020/11/19
•تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم
وبخافة يتحمل كافة التبعات القانونية
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
خامسا ً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
( -1رس�الة العطاء وملحق العطاء -2الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس�م الرابع من
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد ( )14-12من تعليمات ملقدمي العطاءات .
-3تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء -4.الوثائق املصادق عليها من الجهات
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل الاحق بموجب
االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه  .وبخاف سيتم
استبعاد العطاء
سادس�اً -:سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف  2020/11/30الساعة
العارشة صباحا ً
س�ابعا ً  -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف .2020/12/6الس�اعة  2:00ظهرا حسب
التوقيت املحيل ملدينة البرصة وعىل العنوان  :البرصة  /املعقل  /مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) /
قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها) .العطاءات املتأخرة سيتم رفضها.س�يتم فتح العطاءات فعليا وبوج�ود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا يف العنوانالتايل
الوقت  :الساعة  2:00ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاري�خ  :ي�وم االح�د املص�ادف  / .2020/12/6العنوان  :البرصة  /املعقل  /مبن�ى ديوان محافظة
البرصة (الجديد)  /قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامناً -يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ) 466,560,000اربعمائة وس�تة وس�تون
مليون وخمسمائة وستون الف دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة
 28يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات ....
تاسعا ً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
عارشا ً  -يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعان.
احدى عرش  -اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي
ييل يوم العطلة.
اثن�ى ع�رش  -للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
ثاث عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة basra.gov.iq
الراب�ع عرش – ال�زام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل م�ا جاء بكتاب وزارة
التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد  16135/7/4يف 2017/8/3

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين
حمــافــظ البصــرة
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تعلن محافظة ميس�ان  /قس�م العقود الحكومية عن اعان املناقص�ة العامة والخاصة
ب�� ( بن�اء مدرس�ة  9صف مع تأثيث يف ناحية س�يد احم�د الرفاعي  /قري�ة ام عبيدة )
واملدرج�ة ضمن تخصيصات ( تنمية االقاليم ) لس�نة  2019وبكلف�ة تخمينية مقدارها
(( )549,005,000خمس�مائة وتس�عة واربع�ون مليون وخمس�ة االف دين�ار عراقي ال
غريها) وبمدة تنفيذ امدها ( )240يوما
فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاول�ني املصنفني من ذوي الخربة
واالختصاص تقديم عطاءاتهم خال اوقات الدوام الرسمي اىل العنوان (ميسان � العمارة
� الش�بانة /قس�م العق�ود الحكومية املوقع البدي�ل بناية مجلس قضاء العمارة س�ابقا
وللحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل مس�ؤول ش�عبة التعاقدات يف قسم العقود
الحكومي�ة الهات�ف ( )07707395086ع�ىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخ�ل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم
املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
 � 1التامينات االولية والبالغة (( )5,491,000خمس�ة مليون واربعمائة وواحد وتسعون
الف دينار عراقي ال غريها) وعىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة وتكون
نافذه ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة
 � 2ب�راءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االش�رتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة
للرضائب معنون اىل محافظة ميسان /قسم العقود الحكومية
 � 3ش�هادة تاس�يس الرشكة مصدقة من مس�جل الرشكات يف وزارة التجارة
 � 4هوي�ة تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاول�ة العراقية نافذة او هوية غرفة
التجارة او استرياد وتصدير وحسب طبيعة العمل املعلن عنه مصدق وفق القانون
 � 5وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
 � 6تقدم ش�هادة املنشا للمواد املس�توردة لصالح جهة التعاقد خال فرتة تنفيذ املرشوع
 � 7هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة (العارشة) واجازة ممارسة مهنة
 � 8يف حالة املش�اركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم لاش�رتاك يف تنفيذ املناقصات
يتم مراعاة ما ييل:
أ � تعتمد نسبة الرشاكة بني الرشكاء وحسب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر
النسبة يف عقد الرشاكة فيتم القسمة بينهم عىل عدد الرشكاء بالتساوي
ب � يعتم�د عق�د الرشاك�ة املربم بينهما ع�ىل ان يكون مصدقا من كات�ب العدل املختص
ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معززا بتعهد
يق�دم من قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف حالة رس�و املناقص�ة عليهما عىل ان يتم
تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق من كاتب العدل املختص بعد توقيع العقد خال مدة ال
تتجاوز ( )14يوما من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة
املش�رتكني معاملة الناكل او املخل وحس�ب واقع الحال
 � 9بام�كان مقدمي العطاءات رشاء وثائ�ق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدير
املف�وض للرشكة او م�ن يخوله قانونا اىل قس�م العقود الحكومية لغ�رض رشاء الوثائق
القياسية عىل ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ (( )150,000مائة وخمسون
الف دينار ال غريها ) غري قابل للرد

العدد 6028 :
التاريخ 2020/11/18 :

علم�ا ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة س�يكون يوم الثاث�اء املصادف ()2020/12/1
الساعة (الثانية عرش ظهرا) هو موعد غلق املناقصة وسيتم فتح العطاءات بشكل علني
يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اىل
اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون
العطاءات نافذة ملدة ( )90يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االع�ان وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول
اوطا العطاءات سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة
عند الساعة (الواحدة ظهرا) من يوم (الثاثاء) املصادف ( )2020/11/24ويكون املؤتمر
يف قسم العقود الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مس�توفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضا عن املعايري
االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية
اوال  /املتطلبات الفنية :
 � 1مهنس مدني عدد ()1
 � 2مساح عدد ()1
ثانيا  /املتطلبات املالية :
 � 1س�يولة نقدي�ة بمبل�غ (( )54,900,500اربع�ة وخمس�ون ملي�ون وتس�عمائة الف
وخمسمائة دينار عراقي ال غريها)
 � 2يق�دم عم�ل مماثل واح�د منجز وخال م�دة ال تتجاوز (عرشة س�نوات ) قبل املوعد
النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ ال يقل عن (( )164,701,500مائة واربعة وستون مليون
وسبعمائة وواحد الف وخمسمائة دينار الغريها)
ثالثا  /املتطلبات القانونية  :يقصد بها مدى صاحية مقدم العطاء باالش�رتاك باملناقصة
من حيث :
 � 1تضارب املصالح
 � 2قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة الس�وداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة
املش�اركة اذ يج�ب ان يك�ون مؤهلني من حيث س�امة املوقف القانوني له�م من ناحية
االدراج يف القائم�ة الس�وداء او املتلكئ�ة او ممن يحرض التعامل معه�م بموجب القوانني
والترشيعات الوطنية والدولية
 � 3ش�هادة تاس�يس الرشكة مقدمة من مس�جل الرشكات يف وزارة التجارة
 � 4هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
ماحظ�ة  //يت�م اعتم�اد وثيقة عقود االش�غال الصغ�رية الصادرة ع�ن وزارة التخطيط
وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحددة فيها
بفروعه�ا كافة والرشوط القانونية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة يف حال عدم التزام
مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غري
مس�تجيب ويف حالة وجود اختاف بني املعايري املذكورة انف�ا مع املعايري املوجودة بالكتب
الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات
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العدد 6031 :
التاريخ 2020/11/18 :

تعلن محافظة ميسان  /قسم العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ( بناء مدرسة  9صف مع تأثيث يف قضاء الكحالء) واملدرجة
ضمن تخصيصات ( تنمية االقاليم ) لسـنة  2019وبكلفة تخمينية مقدارها (( )549,005,000خمسـمائة وتسـعة واربعون مليون وخمسـة االف
دينار عراقي ال غريها) وبمدة تنفيذ امدها ( )240يوما
فعىل الراغبني باالشـراك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسـمي
اىل العنوان (ميسـان ـ العمارة ـ الشـبانة /قسم العقود الحكومية املوقع البديل بناية مجلس قضاء العمارة سابقا وللحصول عىل معلومات اضافية
االتصال عىل مسؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف ( )07707395086عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة
ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
 1ـ التامينات االولية والبالغة (( )5,491,000خمسة مليون واربعمائة وواحد وتسعون الف دينار عراقي ال غريها) وعىل شكل خطاب ضمان او صك
مصدق او سفتجة وتكون نافذه ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة
 2ـ بـراءة الذمـة او كتـاب عـدم ممانعة من االشـراك يف املناقصة صـادر من الهيئـة العامة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود
الحكومية
 3ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
 4ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او اسـترياد وتصدير وحسـب طبيعة العمل املعلن عنه
مصدق وفق القانون
 5ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
 6ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرة تنفيذ املرشوع
 7ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة (العارشة) واجازة ممارسة مهنة
 8ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم لالشراك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:
أ ـ تعتمد نسبة الرشاكة بني الرشكاء وحسب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسبة يف عقد الرشاكة فيتم القسمة بينهم عىل عدد الرشكاء
بالتساوي
ب ـ يعتمـد عقـد الرشاكـة املربم بينهما عىل ان يكون مصدقا مـن كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفـاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل
اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حالة رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق
مـن كاتـب العـدل املختص بعد توقيع العقد خالل مـدة ال تتجاوز ( )14يوما من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احـد الرشكاء فيتم معاملة
املشركني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال
 9ـ بامـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائـق املناقصة بعـد تقديم طلب تحريري مـن املدير املفوض للرشكـة او من يخوله قانونا اىل قسـم العقود
الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسـية عىل ان يتم دفع مبلغ مسـتندات املناقصة والبالغ (( )150,000مائة وخمسون الف دينار ال غريها ) غري
قابل للرد
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سـيكون يوم الثالثاء املصادف ( )2020/12/1السـاعة (الثانية عرش ظهرا) هو موعد غلق املناقصة وسيتم
فتح العطاءات بشكل علني يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل
اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة ( )90يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمـل من ترسـو عليـه املناقصة اجور نرش االعـالن وان جهة التعاقد غـري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سـيتم عقد مؤتمر خـاص باالجابة عىل
استفسـارات املشـاركني يف املناقصـة يف السـاعة (الواحـدة ظهرا) من يـوم (الثالثـاء) املصـادف ( )2020/11/24ويكون املؤتمر يف قسـم العقود
الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية
اوال  /املتطلبات الفنية :
 1ـ مهنس مدني عدد ()1
 2ـ مساح عدد ()1
ثانيا  /املتطلبات املالية :
 1ـ سيولة نقدية بمبلغ (( )54,900,500اربعة و وخمسون مليون وتسعمائة الف وخمسمائة دينار عراقي ال غريها)
 2ـ يقـدم عمـل مماثـل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز (عرشة سـنوات) قبل املوعد النهائي لتقديم العطـاء وبمبلغ ال يقل عن ()164,701,500
(مائة واربعة وستون مليون وسبعمائة وواحد الف وخمسمائة دينار ال غريها )
ثالثا /املتطلبات القانونية يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشراك باملناقصة من خيث :
 1ـ تضارب املصالح
 2ـ قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السـوداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة املشـاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سالمة املوقف
القانوني لهم من ناحية االدراج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية
 3ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
 4ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
مالحظة  //يتم اعتماد وثيقة عقود االشـغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها
ملعايـري التاهيـل املحـددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونيـة واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة يف حال عدم التـزام مقدم العطاء بما تتطلبه
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها يتم اسـتبعاد عطاءه ويعد غري مسـتجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري املوجودة
بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات
عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

تعلـن محافظة ميسـان  /قسـم العقود الحكومية عن اعـالن املناقصة العامة والخاصة بـ ( بناء مدرسـة ( )12صف مع التأثيـث يف ناحية الخري)
واملدرجة ضمن تخصيصات ( تنمية االقاليم ) لسـنة  2019وبكلفة تخمينية مقدارها (( )1,254,730,000مليار ومائتان واربعة وخمسـون مليون
وسبعمائة وثالثون الف دينار عراقي ال غريها) وبمدة تنفيذ امدها ( )360يوما
فعـىل الراغبني باالشـراك يف املناقصة من الـرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسـمي
اىل العنوان (ميسـان ـ العمارة ـ الشـبانة /قسـم العقود الحكومية املوقع البديل بناية مجلس قضاء العمارة سابقا وللحصول عىل معلومات اضافية
االتصال عىل مسؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف ( )07707395086عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة
ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
 1ـ التامينات االولية والبالغة (( )12,548,000اثنا عرش مليون وخمسمائة وثمانية واربعون الف دينار ال غريها) وعىل شكل خطاب ضمان او صك
مصدق او سفتجة وتكون نافذه ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة
 2ـ بـراءة الذمـة او كتـاب عـدم ممانعة من االشـراك يف املناقصة صادر مـن الهيئة العامـة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود
الحكومية
 3ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
 4ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او اسـترياد وتصدير وحسـب طبيعة العمل املعلن عنه
مصدق وفق القانون
 5ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
 6ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرة تنفيذ املرشوع
 7ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة (الثامنة) واجازة ممارسة مهنة
 8ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم لالشراك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:
أ ـ تعتمد نسبة الرشاكة بني الرشكاء وحسب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسبة يف عقد الرشاكة فيتم القسمة بينهم عىل عدد الرشكاء
بالتساوي
ب ـ يعتمـد عقـد الرشاكة املربم بينهمـا عىل ان يكون مصدقا من كاتب العـدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عـىل الرشاكة موقع من قبل
اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حالة رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق
مـن كاتـب العـدل املختص بعـد توقيع العقد خالل مدة ال تتجـاوز ( )14يوما من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احد الـرشكاء فيتم معاملة
املشركني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال
 9ـ بامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدير املفوض للرشكة او من يخوله قانونا اىل قسم العقود الحكومية
لغرض رشاء الوثائق القياسية عىل ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ (( )200,000مائتان الف دينار ال غريها ) غري قابل للرد
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سـيكون يوم الثالثاء املصادف ( )2020/12/1السـاعة (الثانية عرش ظهرا) هو موعد غلق املناقصة وسـيتم
فتح العطاءات بشكل علني يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل
اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة ( )90يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عىل استفسارات
املشاركني يف املناقصة يف الساعة (الواحدة ظهرا) من يوم (الثالثاء) املصادف ( )2020/11/24ويكون املؤتمر يف قسم العقود الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية
اوال  /املتطلبات الفنية :
 1ـ مهنس مدني عدد ()1
 2ـ مساح عدد ()1
ثانيا  /املتطلبات املالية :
 1ـ سيولة نقدية بمبلغ (( )94,104,750اربعة وتسعون مليون ومائة واربعة االف وسبعمائة وخمسون دينار عراقي ال غريها)
 2ـ يقدم عمل مماثل واحد منجز ومن وخالل مدة ال تتجاوز (عرشة سنوات ) قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ ال يقل عن ()376,419,000
(ثالثمائة وستة وسبعون مليون واربعمائة وتسعة عرش الف دينار عراقي الغريها)
ثالثا  /املتطلبات القانونية  :يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشراك باملناقصة من حيث :
 1ـ تضارب املصالح
 2ـ قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السـوداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة املشـاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سـالمة املوقف
القانوني لهم من ناحية االدراج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية
 3ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
 4ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
مالحظة  //يتم اعتماد وثيقة عقود االشـغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها
ملعايـري التاهيـل املحددة فيها بفروعهـا كافة والرشوط القانونية واملالية املطلوبـة يف رشوط املناقصة يف حال عدم التزام مقـدم العطاء بما تتطلبه
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها يتم اسـتبعاد عطاءه ويعد غري مسـتجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري املوجودة
بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات

العدد 6029 :
التاريخ 2020/11/18 :

العدد 6032 :
التاريخ 2020/11/18 :

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم ( )42لسنة 2020

تعلن محافظة ميسـان  /قسـم العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ( بناء مدرسة (النبي ايوب )  9صف مع التأثيث يف قضاء
عيل الغربي) واملدرجه ضمن تخصيصات ( تنمية االقاليم ) لسنة  2019وبكلفة تخمينية مقدارها (( )549,005,000خمسمائة وتسعة واربعون
مليون وخمسة االف دينار عراقي ال غريها) وبمدة تنفيذ امدها ( )240يوما
فعىل الراغبني باالشراك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي
اىل العنـوان (ميسـان ـ العمارة ـ الشـبانة /قسـم العقود الحكومية املوقـع البديل بناية مجلس قضاء العمارة سـابقا وللحصـول عىل معلومات
اضافية االتصال عىل مسؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف ( )07707395086عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
 1ـ التامينات االولية والبالغة (( )5,491,000خمسـة مليون واربعمائة وواحد وتسـعون الف دينار عراقي ال غريها) وعىل شكل خطاب ضمان او
صك مصدق او سفتجة وتكون نافذه ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة
 2ـ بـراءة الذمـة او كتـاب عدم ممانعة من االشـراك يف املناقصة صـادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود
الحكومية
 3ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
 4ـ هويـة تصنيـف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او اسـترياد وتصدير وحسـب طبيعة العمل املعلن
عنه مصدق وفق القانون
 5ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
 6ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرة تنفيذ املرشوع
 7ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة (العارشة) واجازة ممارسة مهنة
 8ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم لالشراك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:
أ ـ تعتمد نسـبة الرشاكة بني الرشكاء وحسـب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسـبة يف عقد الرشاكة فيتم القسـمة بينهم عىل عدد
الرشكاء بالتساوي
ب ـ يعتمـد عقـد الرشاكة املربم بينهما عىل ان يكون مصدقا من كاتب العدل املختـص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل
اطـراف الرشاكـة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب يف حالة رسـو املناقصة عليهما عىل ان يتـم تقديم عقد الرشاكة بينهما
مصـدق مـن كاتـب العدل املختص بعد توقيع العقد خالل مـدة ال تتجاوز ( )14يوما من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احد الرشكاء فيتم
معاملة املشركني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال
 9ـ بامـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائق املناقصة بعـد تقديم طلب تحريري من املدير املفـوض للرشكة او من يخوله قانونا اىل قسـم العقود
الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسية عىل ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ (( )150,000مائة وخمسون الف دينار ال غريها ) غري
قابل للرد
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم الثالثاء املصادف ( )2020/12/1الساعة (الثانية عرش ظهرا) هو موعد غلق املناقصة وسيتم
فتح العطاءات بشكل علني يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل
اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة ( )90يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمـل مـن ترسـو عليه املناقصة اجور نـرش االعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سـيتم عقـد مؤتمر خاص باالجابة عىل
استفسـارات املشـاركني يف املناقصة يف السـاعة (الواحدة ظهـرا) من يوم (الثالثـاء) املصـادف ( )2020/11/24ويكون املؤتمر يف قسـم العقود
الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية
اوال  /املتطلبات الفنية :
 1ـ مهنس مدني عدد ()1
 2ـ مساح عدد ()1
ثانيا  /املتطلبات املالية :
 1ـ سيولة نقدية بمبلغ (( )54,900,500اربعة وخمسون مليون وتسعمائة الف وخمسمائة دينار عراقي ال غريها)
 2ـ يقدم عمل مماثل واحد منجز ومن وخالل مدة ال تتجاوز (عرشة سنوات ) قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ ال يقل عن ()164,701,500
(مائة واربعة وستون مليون وسبعمائة وواحد الف وخمسمائة دينار الغريها)
ثالثا  /املتطلبات القانونية  :يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشراك باملناقصة من حيث :
 1ـ تضارب املصالح
 2ـ قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة املشاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سالمة املوقف
القانوني لهم من ناحية االدراج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية
 3ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
 4ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
مالحظة  //يتم اعتماد وثيقة عقود االشغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها
ملعايـري التاهيـل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية واملالية املطلوبـة يف رشوط املناقصة يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غري مستجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري املوجودة
بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات
عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم ( )35لسنة 2020

تعلن محافظة ميسـان  /قسـم العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ( هدم واعادة بناء روضة (اطفال الشمائل)  4صف مع
قاعة يف قضاء كميت ) واملدرجة ضمن تخصيصات ( تنمية االقاليم ) لسنة  2019وبكلفة تخمينية مقدارها (( )670,265,000ستمائة وسبعون
مليون ومائتان وخمسة وستون الف دينار عراقي ال غريها) وبمدة تنفيذ امدها ( )240يوما
فعىل الراغبني باالشراك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي
اىل العنوان (ميسان ـ العمارة ـ الشبانة /قسم العقود الحكومية املوقع البديل بناية مجلس قضاء العمارة سابقا وللحصول عىل معلومات اضافية
االتصال عىل مسـؤول شـعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف ( )07707395086عىل ان تقدم عطاءاتهم داخل يف داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
 1ـ التامينات االولية والبالغة (( )6,703,000ستة مليون وسبعمائة وثالثة االف دينار عراقي ال غريها) وعىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق
او سفتجة وتكون نافذه ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة
 2ـ بـراءة الذمـة او كتـاب عدم ممانعة من االشـراك يف املناقصـة صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود
الحكومية
 3ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
 4ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او اسـترياد وتصدير وحسـب طبيعة العمل املعلن
عنه مصدق وفق القانون
 5ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
 6ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرة تنفيذ املرشوع
 7ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة (العارشة) واجازة ممارسة مهنة
 8ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم لالشراك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:
أ ـ تعتمد نسـبة الرشاكة بني الرشكاء وحسـب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسـبة يف عقد الرشاكة فيتم القسـمة بينهم عىل عدد
الرشكاء بالتساوي
ب ـ يعتمـد عقـد الرشاكة املربم بينهما عـىل ان يكون مصدقا من كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل
اطـراف الرشاكـة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب يف حالة رسـو املناقصة عليهما عىل ان يتـم تقديم عقد الرشاكة بينهما
مصـدق مـن كاتب العدل املختص بعد توقيـع العقد خالل مدة ال تتجاوز ( )14يوما من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احد الرشكاء فيتم
معاملة املشركني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال
 9ـ بامـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائق املناقصـة بعد تقديم طلب تحريري من املديـر املفوض للرشكة او من يخوله قانونا اىل قسـم العقود
الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسية عىل ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ (( )150,000مائة وخمسون الف دينارعراقي ال غريها
) غري قابل للرد
علمـا ان اخـر موعد لبيع وثائق املناقصة سـيكون يوم االثنني املصادف ( )2020/11/30السـاعة (الثانية عرش ظهرا) هـو موعد غلق املناقصة
وسـيتم فتح العطاءات بشـكل علني يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه
وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة ( )90يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمـل مـن ترسـو عليـه املناقصة اجور نرش االعـالن وان جهـة التعاقد غري ملزمة بقبـول اوطا العطاءات سـيتم عقد مؤتمر خـاص باالجابة
عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة يف السـاعة (الواحدة ظهرا) من يوم (االحد) املصادف ( )2020/11/22ويكون املؤتمر يف قسـم العقود
الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية
اوال  /املتطلبات الفنية :
 1ـ مهنس مدني عدد ()1
 2ـ مساح عدد ()1
ثانيا  /املتطلبات املالية :
 1ـ سيولة نقدية بمبلغ (( )67,026,500سبعة وستون مليون وستة وعرشون الف وخمسمائة دينار عراقي ال غريها)
 2ـ يقدم عمل مماثل واحد منجز ومن وخالل مدة ال تتجاوز (عرشة سنوات ) قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ ال يقل عن ()201,079,500
(مائتان وواحد مليون وتسعة وسبعون الف وخمسمائة دينار عراقي الغريها)
ثالثا  /املتطلبات القانونية  :يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشراك باملناقصة من حيث :
 1ـ تضارب املصالح
 2ـ قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة املشاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سالمة املوقف
القانوني لهم من ناحية االدراج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية
 3ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
 4ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
مالحظة  //يتم اعتماد وثيقة عقود االشغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها
ملعايـري التاهيـل املحددة فيها بفروعها كافة والـرشوط القانونية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غري مستجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري املوجودة
بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات
عيل دواي الزم
حمافظ ميسان
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وزارة النفط
رشكة مصايف الشامل (ش.ع)  /مصفى الصمود
اهليئة الفنية
قسم املشرتيات والعقود
شعبة العقود املحلية

العدد  :د 19944/ 8
التاريخ 2020/11/15 :

رشكة مصاقي الشامل  /مصفى الصمود  /اعالن مناقصة عامة حملية

تعلن رشكة مصايف الش�مال (مصفى الصمود) أحدى تش�كيالت وزارة النفط عن اعالن (مناقصة
عام�ة محلي�ة) وحس�ب التفاصيل املبينة يف الج�دول ادناه وج�دول الكميات واملواصف�ات الفنية
واملنايشء فعىل الراغبني باالش�رتاك من ال�رشكات او املكاتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط
القانوني�ة املذك�ورة يف ادناه مراجعة موقع رشكتنا يف بيج�ي � مصفى الصمود  ،اعتبارا من تاريخ
نرش االعالن الس�تالم نسخة من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره (
 ) 100,000فقط مائة ألف دينار عراقي غر قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة او تغير اس�لوب
تنفيذه�ا ع�ىل ان يتم تس�ليم العطاء بظ�رف مغلق يف او قبل الس�اعة الواحدة ظه�را ليوم االثنني
املوافق  2020/12/7ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات
الرسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال
بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم القانونية علما انه سيتم عقد املؤتمر الخاص باالجابة
عىل االستفس�ارات يف تمام الساعة العارشة صباحا من صباح يوم االثنني املوافق 2020/11/30
يف نفس مكان القطع
ت

رقم
المناقصة

موضوع
المناقصة

عدد
مرات
االعالن

1

2020/51
ميزانية
تشغيلية

تجهيز
مواد+تجهيز
حشوات
مبادالت
لقسم
المعدات
الثابتة

للمرة
الثانية

الهوية
المطلوبة

مبلغ التاامينات
االولية

هوية
شركة
()000,000,201
او مكتب
فقط مائتان وواحد /90يوم
متخصص
مليون دينار عراقي
نافذة لعام
2020

()4,020,000
اربعة ماليين
وعشرون الف
دينار عراقي

الكلفة التخمينية

مدة
التجهيز

اوال  :املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء :
 � 1هوي�ة الرشك�ة او مكتب (متخصص) نافذة لعام  2020مع ارفاق (ش�هادة تأس�يس � اجازة
ممارسة مهنة � عقد التأسيس � النظام الداخيل للرشكة)
 � 2التامينات االولية حس�ب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل ش�كل صك مصدق ممغنط او خطاب
ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي المر رشكة
مصايف الشمال عىل اال يكون ضمن املصارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن
وثائق املناقصة ويتم مصادرة التامينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او
عند س�حب مق�دم العطاء لعطائه خالل فرتة نف�اذه وبعد غلق املناقص�ة او رفض التصحيح عىل
اخطاءه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية
 � 3جلب كتاب عدم ممانعة من االش�رتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام
( 2020تصوير ملون) باسم الرشكة مقدمة العطاء ( حرصا)
 � 4اعمال مماثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله (بظرف مغلق)
 � 5وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل)
 � 6تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب
ثانيا  :تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزء من العقد :
 � 1يتم يوقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض حرصا
 � 2يكون التجهيز حس�ب ما محدد من كميات ومواصفات ومنايشء ورشوط يف جدول املواصفات
او الكميات
 � 3يعت�رب العط�اء نافذ ملدة ( )120ي�وم من تاريخ غلق املناقصة ويهم�ل اي تحفظ يرد عىل فرتة
نفاذية العطاء
 � 4رشكتنا غر ملزمة بقبول اوطا االسعار
 � 5يك�ون التس�عر بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االس�عار رقما وكتاب�ة (طباعة الكرتونية
او بامل�داد) ع�ىل ج�دول الكميات املرفقة ط�ي هذه املناقص�ة خالية من الحك والش�طب وختمها
ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون
رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة
 � 6ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها
 � 7ال يج�وز ملنتس�بي دوائر الدولة او القطاع العام االش�رتاك يف املناقصة بص�ورة مبارشة او غر
مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية
 � 8ال يج�وز للمدي�ر املف�وض يف اكث�ر من رشكة تقدي�م اكثر من عط�اء واحد يف نف�س املناقصة
الواحدة
وزارة النقل
الرشكة العامة ملواينء العراق
قسم االمالك واالرايض

www.almustakbalpaper.net

العدد 18048/28/12/1
التاريخ 2020/11/18

نرش اعالن مزايدة رقم 2020/2
لتأجري عقارات متفرقة واقعة يف حمافظة البرصة

تعلن الرشكة العامة ملوانيء العراق عن مزايدة تاجر العقارات اعاله واملبينة مواصفاتها
ادن�اه وفق�ا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013وخالل ثالثون يوما
تب�دأ م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الس�اعة
العارشة صباحا يف قس�م االمالك واالرايض /ش�عبة العقارات فعىل الراغبني االشرتاك يف
املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل ش�عبة العق�ارات بهذه الرشكة واالطالع عىل رشوط
املزايدة مستصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية (مصورة) البطاقة
التمويني�ة (مص�ورة) بطاقة الس�كن (مصورة) ودف�ع تأمينات بنس�بة  %20عرشون
باملائة من القيمة التقديرية لكامل مدة التأجر املعلنة بصك مصدق المر الرشكة العامة
ملوانيء العراق او نقدا علما ان مدة التأجر سنتان ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
نرشاالع�الن واملصاريف وعند نكول من ترس�و عليه املزايدة يتحم�ل فرق البدلني لكامل
م�دةالتأجراملعلنةويعترباملزايدمطلع�اع�ىلاملأج�ورورأهرؤي�ةكافي�ةوقب�لب�ه
املواصفات :
 � 1محطة غسل السيارات مساحتها ( 375م )2واقعة يف منطقة املعقل خلف ملعب امليناء
 � 2قطعة ارض داخل معهد املوانىء مساحتها (12م )2واقعة يف منطقة املعقل
 � 3قطع�ة االرض املرقم�ة  1/11مقاطع�ة  17هدامة مس�احتها (4,4م )2واقعة يف ام
قرص الشمايل
 � 4محل رقم  29مساحته ( 180م )2واقع يف منطقة الهندية /كوت االفرنكي
 � 5محل رقم  42مساحته ( 15,75م )2واقع يف منطقة الهندية /كوت االفرنكي
 � 6محل رقم  1مساحته ( 6,5م )2واقع يف منطقة املعقل /سوق ال�  50دار
 � 7محل رقم  3مساحته ( )6,5واقع يف منطقة املعقل /سوق ال�  50دار
 � 8محل رقم  25مساحته ( 12م )2واقع يف منطقة املعقل /سوق ال�  50دار
 � 9محل رقم  21مساحته ( 12م )2واقع يف منطقة املعقل /سوق ال�  50دار
 � 10محل رقم  8مس�احته ( 22,5م )2واقع يف منطقة املعقل /االبله
 � 11محل رقم  13مس�احته ( 12م )2واقع يف منطقة املعقل /االبله
 � 12محل رقم  14مس�احته ( 41م )2واقع يف منطقة املعقل /االبله
 � 13محل رقم  20مس�احته ( 12م )2واقع يف منطقة املعقل /االبله
 � 14محل رقم  31مس�احته ( 12م )2واقع يف منطقة املعقل /االبله
 � 15محل رقم  1مس�احته ( 24م )2واقع يف منطقة املعقل /االبله

فرحان حميسن الفرطويس
املدير العام  /وكالة
للرشكة العامة ملوانىء العراق
رئيس جملس االدارة

 � 9تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخرتني كحد ادنى
 � 10ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل ش�خص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ
االجراءات القانونية بحقه
 � 11يتحمل من تحال بعدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة
 � 12العق�د خاضع للرضيبة وكافة الرس�وم القانونية وقانون تحصي�ل الديون الحكومية رقم 56
لسنة  1977والقوانني العراقية النافذة
 � 13يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014املعدلة والضوابط امللحقة
بها املعدلة والوثائق القياسية
 � 14يلت�زم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنس�بة ( )%5من مبلغ االحالة
تغطي كامل مدة العقد وفرتة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شكل خطاب ضمان او صك
مصدق صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي
المر رشكة مصايف الشمال (ش.ع)
 � 15عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح
 � 16يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
 � 17يمكنك�م االط�الع عىل صيغة العقد وال�رشوط التعاقدية من خالل االطالع عىل نس�خة العقد
املنشورة عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت http://NRC.OIL.GOV.I :
 � 18املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة
والوثائق القياسية ومعاير الرتجيح املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع وثائق املناقصة
مع مراعاة االس�تثناء املمن�وح لرشكتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنس�بة اكثر من ()%20
ع�ن الكلفة التخمينية اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حس�ب قرار املجلس الوزاري
للطاقة رقم ( )1لسنة 2019
 � 19لرشكتن�ا الح�ق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل
اي تبعات مالية او قانونية
 � 20يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب
حسب نظام املدفوعات العراقي()IBAN
 � 21يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن
 � 22للجنة دراس�ة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االس�عار او حك او
شطب او تصحيح او تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات
 � 23يكون القطع واالش�رتاك باملناقصة يف كافة ايام االس�بوع (ايام الدوام الرس�مي) من الساعة
التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش اعالن
 � 24بامكان كافة املشرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الساعة
التاسعة صباح من يوم الثالثاء املوافق  2020/12/8يف مقر رشكتنا يف بيجي � مصفى الصمود
 � 25ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب
 � 26تدف�ع املس�تحقات بع�د التجهي�ز بالكام�ل ومطابقتها من قب�ل رشكتنا حس�ب املواصفات
والكميات الواردة بجدول الكميات
 � 27لرشكات القطاع العام افضلية بالس�عر بنس�بة ال تزيد عن (  )%10عن تحقق القيمة املضافة
البالغة (  )%20للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد
من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة املصنعة استنادا اىل املادة ( )3من تعليمات تنفيذ
املوازنة العامة االتحادية
 � 28وج�وب قيام ممثيل ال�رشكات واملكاتب بمراجعة مكتب التصاريح االمنية  /فرع صالح الدين
الس�تحصال املوافقات االمنية قبل االش�رتاك يف املناقصة وسيتم رفض استالم اي عطاء غر مرفق
معه الترصيح االمني
� 29ال�زام رشكات القط�اع املختلط بتقديم التامينات االولية اس�تنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /
دائرة العقود الحكومية العامة � قسم االستشارات والتدريب املرقم ع 19006/7/يف 2019/8/6
 � 30لالط�الع عىل الرشوط الخاص�ة بالتقديم وجدول املواصفات الخ�اص باملناقصة اعاله يمكن
تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
))WWW.NRC.OIL.GOV.I
 � 31يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها
 � 32لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
()nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام
رئيس جملس االدارة

العدد 1128 :
التاريخ 2020/10/22 :

حمافظة دياىل
مديرية بلديات دياىل
جلنة البيع واالجيار لبلديات االقضية والنواحي
ايميل ديوان مديرية بلديات دياىل mmpwdiyala@yahoo.com/

اعالن

تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن تأجر االمالك املبني اوصافها ادناه العائدة اىل مديرية
بلدية الخالص وملدة (ثالثة سنوات) بطريقة املزايدة العلنية وفق لقانون بيع وايجار
ام�وال الدول�ة  21لس�نة  2013املعدل فعىل م�ن يرغب االش�رتاك يف املزايدة مراجعة
مديرية بلدية الخالص خالل مدة ( )30ثالثون يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغ�ة  %20من القيمة التقديرية ولكامل
م�دة التأجر بموجب صك مصدق او نقدا وتبقى قائمة املزايدة مفتوحة طيلة هذه
امل�دة وس�تجري املزاي�دة يف اليوم الت�ايل النتهاء امل�دة القانونية اعاله تمام الس�اعة
الع�ارشة صباحا يف دي�وان مديرية بلدية الخالص ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اجور خدمة بنسبة  %2واجور اللجان واملرافقني واالعالن واملناداة وكافة املصاريف
االخرى .
نوع الملك ورقمه

الموقع

ساحة لبيع الغاز
والنفط

الخالص  /مركز المدينة على قطعة االرض المرقمة 1016/1
م 82كصب بمساحة  16اولك

م.ر  /مهندسني
عبد النارص مظفر نرص اهلل
مدير بلديات حمافظة دياىل
ر .اللجنة
ه�ذه املحكم�ة تطالب�ك فيه�ا التفريق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ للهجر وملجهولية محل اقامتك وحس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س
االتحادية
املحيل لذا ق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محكمة االحوال الشخصية يف ذات
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور امام هذه
السالسل
املحكم�ة يوم املرافعة املصادف 11 / 30
العدد  / 4404 :ش 2020 /
 2020 /الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف
التاريخ 2020 / 11 / 17 :
حال�ة عدم حض�ورك او م�ن ينوب عنك
م  /اعالن
اىل املدعى عليه  /جون باتريك ديكس قانون�ا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا
اقام�ت املدعي�ة تغري�د عب�د الحمي�د وعلنا ووفق االصول .
س�عدون الدع�وى املرقم�ة اع�اله امام القايض

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من
وزارة التج�ارة – دائرة التخطيط
واملتابعة العنوان الوظيفي سائق
باسم احمد حسني دهش – فمن
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار .
���������������������������
جمعي�ة  6كان�ون التعاوني�ة
االستهالكية
اعالن
تعلن جمعي�ة  6كانون التعاونية
االستهالكية عن تاجر املحالت (
– 13 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
21 – 20 – 19 – 17 – 16 – 15
) العائ�دة لها وباملزاي�دة العلنية
وفق نظ�ام بيع وتاج�ر امكوال
وعقارات التنظيمات التعاونية –
فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة
الحضور يف مقر الجمعية الكائن
يف حي االمني الثانية قرب محطة
الوقود ويف تمام الساعة العارشة
من صباح يوم الس�بت 12 / 21
 2020 /مس�تصحبني معه�م
التامين�ات القانوني�ة البالغة 20
 %من القيمة التقديرية وعىل من
ترسو عليه املزايدة يتحمل اجور
الداللية واالعالن البالغة  % 2واي
مصاريف اخرى .
موىس شمخي حسني
رئيس مجلس التسر

اعالن
اىل الرشيك  /اش�واق ج�واد كاظم /
عيل رشدي مجيد
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان
العراقي الكائن قرب مجمع النهضة
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قي�ام رشيكك الس�يد ( عب�ر جمعة
صربي ) بالبناء عىل حصته املشاعة
يف القطع�ة املرقم�ة ( ) 10651 / 1
مقاطعة (  7البور ) لغرض تسليفه
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها
خمس�ة ع�رش ي�وم داخ�ل الع�راق
وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
يف االعرتاض مستقبال .
������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2020| 3088
التاريخ2020/11/18/
أعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت
العقارالتسلس�ل 123/2م  37ام
هلي�ل الواق�ع يف ألك�وت العائدة اىل
املدين(فاضل فرحان بليخ ) املحجوز
لقاء طلب الدائن (عيل حسني فرحان
)البالغ ( )25,000,000مليون دينار
فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه
املديرية خالل مدة (30يوم ) تبدأ من
الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التأمينات القانونية عرشة من املائة
من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية
العراقية وان رسم التسجيل والداللية
عىل املشرتي.
املنفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود
املواصفات
-1موقعة ورقمه  123/2 -:م 37ام
هليل الواقع يف الكوت
-2جنس�ه ونوع�ه  :ارض زراعي�ة
تس�قى بالواس�طة غ�ر صالح�ه
للزراع�ه مملوك�ه للدول�ة بأعتب�ار
82250س�هم فيه�ا  12743س�هم
للمدين فاضل فرحان بليخ تقع عىل
شارع العام و خاليه من املشيدات و
املفروسات وقت اجراء الكشف
-3حدوده واوصافه :
-4مشتمالته -:
-5مساحتة5 :دونم و 23اولك و 6م
-6درجة العمران-:
 –7الشاغل  -:الرشكاء
– 8القيمة املقدرة  :الس�هام املباعة
700م مق�درة  19,600,000تس�عة
عرش مليون و ستمائة دينار الف
������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة2020/2003 :
التاريخ2020/11/18/
أعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت العقار
تسلس�ل  2076/1م 39اله�ورة
الواق�ع يف الكوت العائ�ده للمدينني
(احم�د و رجاء و ثناء و محمد ابناء
عزيز عوده اضاف�ة لرتكت وراثتهم
عزي�ز ع�وده حس�ني ) املحج�وزه
لق�اء طل�ب الدائ�ن (ص�ادق بايش
س�لمان )البال�غ ()450,000,000
ملي�ون دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة (
30ي�وم ) تبدأ من الي�وم التايل للنرش
مستصحبا معه التأمينات القانونية
ع�رشة من املائة م�ن القيمة املقدرة
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
رساج منر يوسف
املواصفات
-1موقع�ة ورقمه 2076/1 -:م 39
الهورة الواقع يف الكوت
-2جنسه ونوعه -:دار سكن مفروز
محلني
-3حدوده واوصافه :
-4مشتمالته -:
-5مساحتة 398,50 -:م2
-6درجة العمران
 –7الشاغل  -:صادق بايش سلمان
_8القمي�ة املق�درة450,000,000 :
اربعمائة و خمسون مليون دينار
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اعالنات

العدد ( )2261الخميس  19تشرين الثاني 2020

العدد 22251 :
التاريخ 2020/11/16 :

حمافظة نينوى
قسم العقود

م /اعالن مناقصة عامة رقم  A 2020/26للمرة الثانية

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
(جتهيز معدات حمطة يارجمة اجلنوبية مع املحولتني)
( ضمن تخصيصات خطة تنمية االقاليم لعام  2019ملحافظة نينوى)
وبكلفة تخمينية ( 2,241,420,000دينار) ملياران ومائتان وواحد
واربع�ون مليون واربعمائة وعرشون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ
( )360يوم .
ع�ىل مقدم�ي العطاءات م�ن ال�رشكات الراغبني بدخ�ول املناقصة
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي
وابت�داءا من تاريخ ن�رش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم
 )2020/11/29للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع
ق�دره  250,000دينار فقط ( مائتان وخمس�ون ال�ف دينار ) غر
قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومخت�وم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مق�دم العطاء وعنوانه
وي�ودع يف صن�دوق العطاءات املوجود يف قس�م العق�ود مرفقا معه
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق يوم االثنني املوافق  2020/11/30الساعة الثانية عرش ظهرا
وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم االثنني
املوافق  2020/11/23لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور
يف وثيقة العطاء
مع التقدير
نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة تحقيق الهاشمية
اىل  /مديرية االدلة الجنائية يف بابل
تنفيذا لقرار الس�يد قايض تحقيق الهاشمية
املؤرخ  2020 / 8 / 27نرس�ل اليكم قرص (
 ) CDع�دد (  ) 1راج�ني تنزيل محتواه كون
توج�د ش�كوى مقدمة م�ن قبل املش�تكي (
حس�ني عيل حس�ني ) ضد ش�خص مجهول
لقيام�ه بتهديده ونرفق طيا نس�خة ( طبق
االصل ) من قرار السيد قايض التحقيق .
املرفقات  :قرص (  ) CDعدد (  ) 1نس�خة (
طبق االصل ) من قرار السيد قايض التحقيق
املؤرخ . 2020 / 8 / 27
القايض
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة وفاة
التاريخ 2020/11/18 :
اىل املدعوة (زينب فاضل عاشور)
قدم طالب حجة الوفاة ( نوال عباس هاشم)
طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار
حج�ة وف�اة بح�ق املدع�وة (زين�ب فاض�ل
عاش�ور) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف
املحلية فعليك الحض�ور أمامها خالل عرشة
أي�ام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسن جواد الحبيب
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/2346 :ب2019/4
التاريخ 2020/11/18 :
إعالن
إىل /املدعى عليه ( احمد محمود احمد )
أقام املدعي السيد (عقيل معجن محسن)
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة أع�اله والتي
يطلب فيه�ا الحكم (بتأديتك مبلغ ثالثة
عرش ملي�ون دين�ار بموج�ب الكمبياله
املرقمة  6729يف  ) 2020/8/24ولثبوت
مجهولية محل إقامتك حسب رشح املبلغ
القضائي وإشعار مختار الرسالة 2املدعو
( ع�يل جاهم جرب الش�مري )  ،لذا قررت
هذه املحكمة تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور يف موع�د
املرافعة املصادف يف يوم 2020/11/29
وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
عامر حسني حمزة

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد/3439 :ش2020/1
التاريخ2020/11/17 :
اىل املدعى عليه ( منر محسن هادي)
م /إعالن
أقام�ت املدعي�ة ( نرسي�ن صاح�ب عبد
الله) الدعوى بالعدد /3439ش2020/1
أم�ام هذه املحكمة والت�ي تطلب فيها (
نفق�ة ماضي�ة ومس�تمرة) وملجهولي�ة
مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح القائ�م
بالتبلي�غ وإش�عار مختار ح�ي الغدير/
النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بموضوع
الدعوى وبموعد املرافعة إعالنا بواسطة
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك
الحض�ور أمام ه�ذه املحكم�ة يف موعد
املرافعة القادم املوافق يوم 2020/12/2
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم
حضورك أو إرسال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق األصول.
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد/11 :تظلم2020/
التاريخ2020/11/17 :
إىل /املدع�ى عليه�ا ( نض�ال عب�د االمر
عاجل)
م /إعالن
أقام املدعي ( سعد كريم عاجل) الدعوى
بالع�دد /11تظل�م 2020/أم�ام ه�ذه
املحكمة والتي يطلب فيها ( تصديق قرار
الطالق) وملجهولية محل إقامتك حس�ب
رشح القائم بالتبليغ وإشعار مختار حي
شهيد املحراب/املشخاب قررت املحكمة
تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموع�د
املرافع�ة إعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني
محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور أمام
هذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم
املواف�ق ي�وم  2020/12/6الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك
أو إرس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق
األصول.
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد/4479 :ش2020/5
التاريخ2020/11/18 :
إىل /املدع�ى عليه�ا ( بن�ني كام�ل عب�د
الكاظم)
م /إعالن
أقام املدعي ( محمد م�راد كاظم) الدعوى
بالع�دد /4479ش 2020/5أم�ام ه�ذه
املحكمة والتي يطل�ب فيها ( قطع نفقة)
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ وإش�عار مختار حي شهيد
املحراب/املش�خاب قررت املحكمة تبليغك
بموضوع الدعوى وبموع�د املرافعة إعالنا
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني
وعليك الحضور أمام هذه املحكمة يف موعد
املرافعة القادم املوافق يوم 2020/12/10
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم
حضورك أو إرس�ال من ين�وب عنك قانونا
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا
وفق األصول.
القايض
عامر طعمة الحار
�������������������������������������
فقدان
فق�د من�ي دف�رت الوق�ودي الخ�اص
بتجهيزاالف�ران واملخاب�ز بمنت�وج النفط
االبي�ض باس�م  /حس�ني خض�ر ع�ذاب
الص�ادر م�ن وزارة النف�ط رشك�ة توزيع
املنتج�ات النفطي�ة ف�رع املثنى م�ن يعثر
عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /474 :ب2020/
التاريخ 2020/11/18 :
اىل  /املدعى عليها (هناء محمود داخل)
بتاري�خ 2020/5/10اق�ام املدعي ( احمد
حس�ني جواد ) الدع�وى البدائي�ة املرقمة
(/474ب )2020/طل�ب فيه�ا (الزام�ك
بمبل�غ ملي�ون وس�تمائة ال�ف دين�ار)
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مختار واختيارية
منطقة الكوفة/حي املعلمني املدعو (عقيل
رايض العام�ري) فقد تقررت تبليغك اعالنا
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق
 2020/11/29الس�اعة التاس�عة صباحا
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب
عن�ك قانون�ا او تقديمك ملع�ذرة مرشوعة
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق القانون.
القايض
احمد كاظم املوسوي

محكمة بداءة غماس
العدد /39 :ب2019/
التاريخ 2020/11/15 :
إعالن
اس�تنادا إىل القرار الص�ادر يف الدعوى املرقمة
2019/3/6
بتاري�خ
(/39ب)2019/
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة واملتضمن إزالة
الش�يوع للعق�ار املرق�م (  96مقاطع�ة 29
الوبلة) بيع�ا املدرجة أوصافه أدن�اه لذا تقرر
وضع�ه يف املزاي�دة العلني�ة ملدة خمس�ة عرش
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل للنرش فعىل من
يرغب باملشاركة باملزايدة الخاصة ببيع العقار
مراجعة هذه املحكمة يف الس�اعة الثانية عرش
ظه�را يف الي�وم الخام�س ع�رش مل�دة اإلعالن
ولالش�رتاك باملزاي�دة عىل أن ي�ودع تأمينات ال
تقل ع�ن ( )%10من قيمة العق�ار إذا كان من
غر الرشكاء مستصحبني معهم املستمسكات
املطلوبة التي تثبت ش�خصيتهم علما إن أجور
النرش والداللية واإلعالن يتحملها املشرتي.
األوص�اف -1 :العق�ار املرق�م (  96مقاطع�ة
 29الوبلة) جنس�ه ارض زراعية تسقى سيحا
يحت�وي ع�ىل ع�دد من أش�جار النخي�ل ودور
س�كن ع�دد ( -2، )2مس�احة العق�ار ثمانية
ع�رش دون�م وثماني�ة اول�ك -3 ،تقدي�ر قيمة
العقار أرضا وبناءا ب�( )77،320،000س�بعة
وسبعون مليون وثالثمائة وعرشون ألف دينار
الغرها .
القايض األول
ماهر صاحب شاكر
��������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/2706 :
التاريخ2020/11/18 :
اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف الس�يارة املرقمة
(/81816أ/املثن�ى) نوع (كيا س�راتو) اللون
(رص�ايص) املودي�ل ( )2013العائ�دة للمدين
(حيدر يوسف خلف) لقاء طلب الدائن ( اقبال
صادق عبد الحسني) واملدرجة اوصافها ادناه
فمن له رغبة بالرشاء الحضور يف تمام الساعة
( الرابع�ة ) ع�رصا يف اليوم الع�ارش من اليوم
الت�ايل للن�رش يف الصحف املحلي�ة يف ( معرض
االصالح) الواقع يف ( معارض النجف القديمة)
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة
ع�رشة باملئ�ة م�ن القيمة املق�درة وش�هادة
الجنسية وهوية االحوال املدنية هذا وان الثمن
يدفع نقدا والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصف�ات  -1 :النوع -:كيا س�راتو صالون
 -2 ،املودي�ل -3 ، 2013 -:االطارات -:س�ليمة
 -4 ،البطارية  -:س�ليمة  -5 ،بدن الس�يارة-:
رضر يف الب�اب االيرس ووجود رضر بس�يط يف
الجامل�غ االيم�ن الخلفي وباقي بدن الس�يارة
سليم  -6 ،زجاج السيارة -:سليمة -7 ،دواخل
الس�يارة  -:س�ليمة  -8 ،القيمة املق�درة _ -:
 )12،648،000اثن�ا ع�رش ملي�ون وس�تمائة
واربعون الف دينار.
��������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/941 :ب2019/3
التاريخ 2020/11/18 :
إعالن
إىل /املدعى عليه ( فهد غايل زري منشد )
أقام املدعي ( مدير عام مرصف الرشيد اضافة
لوظيفته) الدعوى البدائية املرقمة أعاله والتي
يطل�ب فيها الحكم (الزام�ك بتأديتك بالتكافل
والتضام�ن م�ع هاني هادي منش�د ما بذمتك
عن باقي مبلغ السلفة املمنوحة لك مع الفوائد
االتفاقية والتأخرية التي تحتسب عند التسديد
الفعيل) ولثبوت مجهولية محل إقامتك حسب
رشح املبل�غ القضائ�ي وإش�عار مخت�ار حي
الش�هيد الصدر  ( 5عل�وان جابر الدحيدحاوي
)  ،ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك إعالنا
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور يف
موعد املرافعة املص�ادف يف يوم 2020/12/3
وعند عدم حضورك أو إرس�ال م�ن ينوب عنك
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق األصول.
القايض
خالد جابر عبيد
��������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد/260 :ج2020 /
التاريخ 2020/11/18 :
اىل املتهم الهارب ( اباذر حيدر جنابي البعاج)
م/اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة /260
ج 2020/املش�تكي فيه�ا ( هدي�ل ح�ازم طه
) وف�ق امل�ادة  415م�ن قان�ون العقوب�ات
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك للحضور
ام�ام هذه املحكم�ة بموعد املحاكم�ة املوافق
 2020/12/20ويف حالة عدم حضورك تجري
املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض
محمد عبد السجاد عبود
��������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2528 :ب2020/2
التاريخ 2020/11/18 :
اىل  /املدعى عليه (فرحان عنيزي مشكور)
اقامت املدعي�ان ( مصطفى عبد الرزاق وداعه
و احم�د ابراهي�م مه�دي ) الدع�وى البدائي�ة
املرقمة اعاله والتي تطلب فيها الحكم (ابطال
القي�د املس�جل باس�مك واملرق�م  174كانون
الثان�ي  2003مجل�د واعتب�ار قي�د املدعيان
اع�اله ثابت الحك�م) ولثب�وت مجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار
مخت�ار منطق�ة الجدي�دة( 4/حي�در صاحب
امليايل) عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور بموعد
املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2020/12/1وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق
االصول.
القايض
عيل جبار الخزعيل

www.almustakbalpaper.net
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/941 :ب2019/3
التاريخ 2020/11/18 :
إعالن
إىل /املدعى عليه ( هاني هادي منشد )
أق�ام املدع�ي ( مدير ع�ام مرصف الرش�يد
اضاف�ة لوظيفته) الدع�وى البدائية املرقمة
أع�اله والتي يطل�ب فيه�ا الحك�م (الزامك
بتأديتك بالتكاف�ل والتضامن مع فهد غالب
زري منشد ما بذمتك عن باقي مبلغ السلفة
املمنوحة لك مع الفوائد االتفاقية والتأخرية
التي تحتسب عند التس�ديد الفعيل) ولثبوت
مجهولية مح�ل إقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائي وإشعار مختار حي الشهيد الصدر
 ( 5عل�وان جابر الدحيدح�اوي )  ،لذا قررت
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة
املص�ادف يف ي�وم  2020/12/3وعن�د عدم
حضورك أو إرس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا
وفق األصول.
القايض
خالد جابر عبيد
��������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة /70 :خ2020/
التاريخ2020/11/18 :
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلس�ل
(  )13/1586عل�وة الفحل الواقع يف الكوفة
العائد للمدين ( نضال حس�ني هادي) اصالة
عن نفس�ها وحسب وصايتها عىل القارص (
بسام عيل شاكر ) املحجوز لقاء طلب الدائن
(عيل شاكر كاظم) البالغ ()524،350،526
خمسمائة واربعة وعرشون مليون وثالثمائة
وخمسون الف وخمسمائة وستة وعرشون
دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه
املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم
الت�ايل للن�رش مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
عماد بجاي عبود
املواصفات -:
-1موقعه ورقمه  -:الكوفة /علوة الفحل /
13/1586
-2جنسه ونوعه  -:دار
-3حدوده واوصافه -:بلدية الكوفة
-4مش�تمالته  -:العق�ار يقع عىل ش�ارعني
ذهاب واياب مغلقني من جهة واحدة ويتألف
من حديقة ضمنها مس�احة امامية ومدخل
وصحيات مش�رتكة واس�تقبال وغرفة نوم
( 4×3م ) ومطب�خ ( 3×2,5م ) وكلي�دور
صغر ومرافق ومكشوفه خلف البيت يتصل
باملكش�وفة  ،السقف من الكونكريت املسلح
املت�رر ،االرضي�ة كايش متهال�ك مغلف�ة
ببالستك واليصلح للسكن.
-5مساحته350 -:م2
-6درج�ة العم�ران  -:رديئ�ة غ�ر صالحة
للسكن
-7الش�اغل -:نضال حس�ني هادي والترغب
بالبقاء بعد البيع
-8القيم�ة املق�درة 127،500،000 -:مائة
وس�بعة وعرشون مليون وخمس�مائة الف
دينار
-9موع�د املزاي�دة -:الي�وم االخ�ر لالع�الن
الساعة الثانية عرش ظهرا
-10م�كان املزاي�دة -:داخل مديري�ة تنفيذ
الكوفة
��������������������������������������
اىل الرشكاء صادق رش�يد شهيد عبد الكريم
و كوثر رشيد شهيد عبد الكريم
توجب عليكم الحضور اىل صندوق االس�كان
العراقي فرع النجف وذلك القراركم باملوافقه
ع�ىل قيام رشيككم بالبناء عىل العقار املرقم
 3/7877حي صدام
طالب القرض
حيدر حمزة عبد العباس
��������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرة
العدد/140 :ب2020/
التاريخ 2020/11/17 :
إعالن مزايدة
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية باملزايدة
العلنية السيارة املرقمة (  43723أ  /نجف )
نوع النرتا بيض�اء اللون موديل  2012فعىل
الراغبني بال�رشاء الحضور اىل هذه املحكمة
يف اليوم الثالثون من اليوم التايل لنرش اإلعالن
مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانوني�ة
البالغ�ة ( )%10من القيم�ة املقدرة ويتحمل
املشرتي أجور اإلعالن .
القايض
عباس عيل هادي
��������������������������������������
اىل الرشيك عالء باسم محمد رشيد
اقتىض حضورك اىل مقر بلديه النجف لغرض
اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار املرق�م 46787
3/ح�ي النداء خ�الل عرشه أي�ام وبخالفه
س�تتم اإلج�راءات دون حض�ورك طال�ب
االجازه
امره كدر كاظم
��������������������������������������
اىل الرشيك نجم كاظم مهدي
توجب حضورك اىل مقر بلديه النجف لغرض
اص�دار أج�ازه بن�اء للعقار املرق�م 47756
3/ح�ي النداء خ�الل عرشه اي�ام وبخالفه
س�تتم اإلج�راءات دون حض�ورك طال�ب
االجازه
فالح حسن عبد محمود

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد 4941 :
التاريخ 2020/11/16
اعالن
بن�اء عىل طلب املواط�ن (عيل امني مهدي
ووكيلت�ه املحامية (زين�ب رزاق الخالدي)
املتضم�ن حص�ول املوافق�ة ع�ىل ترويج
معامل�ة تبدي�ل لقب وجعل�ه (الطريحي)
بدال م�ن (الطريجي) فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة هذه املديرية خالل مده اقصاها
(خمس�ة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3
لس�نة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد 5055 :
التاريخ 2020/11/18
اعالن
ق�دم املواط�ن (عاي�د جليل س�الم) طلبا
لغ�رض تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه (اللهيب�ي)
ب�دل م�ن ( اللهيبان) فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة هذه املديرية خالل مده اقصاها
(خمس�ة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )24م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3
لس�نة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة

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

اىل الرشيك زيد جليل مطلب
توجب عليك الحضور اىل صندوق االسكان
العراقي فرع النجف وذلك القرارك باملوافقه
عىل قيام رشيكك بالبناء عىل العقار املرقم
 3/58739حي النداء
طالب القرض
دالل جاسم محمد

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة /70 :خ2020/
التاريخ2020/11/18 :
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلسل
(  )19/1403حي املتنبي الواقع يف الكوفة
العائ�د للمدي�ن ( نض�ال حس�ني ه�ادي)
اصالة عن نفس�ها وحس�ب وصايتها عىل
الق�ارص ( بس�ام ع�يل ش�اكر ) املحجوز
لق�اء طل�ب الدائن (ع�يل ش�اكر كاظم)
البالغ ( )524،350،526خمسمائة واربعة
وعرشون مليون وثالثمائة وخمسون الف
وخمسمائة وس�تة وعرشون دينار فعىل
الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية
خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
عماد بجاي عبود
املواصفات -:
-1موقعه ورقم�ه  -:الكوفة /حي املتنبي
19/1403 /
-2جنسه ونوعه  -:عرصة
-3حدوده واوصافه -:بلدية الكوفة
-4مش�تمالته  -:العق�ار يقع عىل ش�ارع
فرع�ي خمس�ة م�رت ويك�ون الصع�ود
الي�ه ث�الث باي�ات ويتأل�ف م�ن س�احة
امامي�ة مبلطة بال�كايش ،الجدران مغلفة
بالس�راميك وضمنه�ا صحي�ات حم�ام
ومراف�ق وايض�ا مغلف�ة بالس�راميك ،
ومطبخ واس�تقبال وصال�ة وغرفتي نوم
وس�لم كونكريت مغلف بال�كايش ،املطبخ
جدرانه مغلفة سراميك مع سقف ثانوني
والعق�ار يحتوي ايضا عىل مكش�وفة عدد
( )3الصالة جدرانها س�راميك مع سقف
ثانوني ،الغرفة مغلفة مرت وعرشون س�م
سراميك والباقي بورك كل العقار يحتوي
عىل س�قوف ثانوية وجميع ارضية العقار
من الكايش وسقف العقار من الكونكريت
املس�لح وايضا العقار يحت�وي عىل حمام
ومراف�ق داخلي�ة  ،الجدران م�ع االرضية
سراميك ومجهز ماء وكهرباء
-5مساحته240 -:م2
-6درجة العمران  -:جيد
-7الشاغل -:نضال حسني هادي والترغب
بالبقاء بعد البيع
-8القيم�ة املق�درة 83،000،000 -:ثالثة
وثمانون مليون دينار
-9موع�د املزاي�دة -:اليوم االخ�ر لالعالن
الساعة الثانية عرش ظهرا
-10م�كان املزايدة -:داخ�ل مديرية تنفيذ
الكوفة

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2261الخميس  19تشرين الثاني 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

ادهم ابراهيم

رابح فطيمي

فشل االنموذج االمريكي

جيب أن نقف مجيع ًا أمام احلقيقة

الديمقراطية هي نظام س�يايس بمؤسسات يس�مح للمواطنني بالتعبري عن
توجهاته�م يف اختيار ممثليهم يف الس�لطة التنفيذية والترشيعية .وبذلك فان
الش�عب يس�اهم يف عملي�ة صنع القرار الس�يايس عن طري�ق ممثليه .وهي
تختل�ف عن األنظمة األوتوقراطية التي تصادر حرية الفرد ،وتحتكر س�لطة
اتخ�اذ الق�رار .هذا تعريف ع�ام للديموقراطية .ولكننا نج�د يف حقيقة االمر
ان كثري من السياس�يني يجدون صعوبة يف تنفيذ وعودهم ،فتزداد الهوة بني
الحكومة واملواطن الذي يشعر بان السياسيني قد خذلوه.
يقول آل غور يف كتابه «املستقبل» «إن السياسيني ضعفاء ،ومختلون وظيفيا،
وخاضعون ملصالح الرشكات» .فغالبا ما تستخدم الرشكات النظام السيايس
لتأمني مصالحها ،من خالل تمويلها للحمالت االنتخابية أو جماعات الضغط
بميزانيات كبرية ،ولذلك نجد ان اخرتاق الرشكات للسياس�ة اصبحت ظاهرة
راسمالية تدفع باتجاه سياسات استحواذية وكارتالت ضخمة.
كم�ا نج�د الح�ركات الش�عبوية املناهض�ة للفك�ر اللي�رايل ق�د اس�تغلت
الديموقراطية فاخذت بالتصاعد ،وقد تؤدي اىل انهيار سلطة القانون.
وما يثري القلق أن الدول ذات الديمقراطيات العريقة قد اهتزت من قبل القوى
السياسية الش�عبوية التي ترفض املبادئ األساسية للديموقراطية الليرالية
مث�ل مب�دأ فصل الس�لطات ،وضمان حقوق الش�عب بكل فئات�ه .اضافة اىل
استهدافها لألقليات يف تعامالتها التمييزية.
وتش�هد الواليات املتح�دة كل ه�ذه املظاهر املنافي�ة ل�روح الديموقراطية،
«بالرغ�م من ادعائها بانها رائ�دة الديموقراطية يف العالم» بعد ان س�يطرت
الحركات الش�عبوية والرشكات الك�رى عىل مفاصل العملي�ة الديمقراطية
فيها ،وصادرت كل مميزاتها.
يق�ول جورج نادر ان الديموقراطية يف امري�كا اصبحت ضعيفة ومتهالكة..
ديمقراطي�ة تس�يطر عليه�ا ال�رشكات الت�ي تتحكم ب�كل مفاص�ل الحياة
السياسية .كما نرشت مجلة «تايم» األسبوعية األمريكية تعليقا تحت عنوان
«أزمة فريوس كورونا الجديد يف الواليات املتحدة فشل للديمقراطية» ،كشفت
فيه األس�باب العميقة التي أخفقت بسببها الحكومة األمريكية والكونغرس
يف رعاية مصالح الجمهور أثناء مكافحة الوباء.
ه�ذه األزمة ال تتمثل يف فش�ل آلية الصحة العامة األمريكية ،وإنما يف فش�ل
النظ�ام الديمقراطي .وأكد التعليق أن الحكوم�ة األمريكية حكومة يحكمها
ع�دد قليل م�ن الناس ،فيما تخ�دم أقل القلي�ل من األش�خاص .لذلك يعاني
الشعب األمريكي من محن كثرية.
وق�د أثارت ترصيح�ات الرئيس املنتهي�ة واليته دونالد ترامب بش�أن حدوث
«تزوير» يف نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية انقساما واضحا يف املجتمع
االمريكي ونكسة للديموقراطية فيها .وتصاعدت أجواء التوتر والقلق نتيجة
ش�كوكه يف نتائج االنتخابات الرئاس�ية ،رغم فوز منافسه جو بايدن .واتهم
الديمقراطيني «بمحاولة رسقة االنتخابات».

ع�دم الش�عور أننا متوقف�ون عن الفعل ،أو ق�ل أننا عاج�زون ،نفس املعنى
فالتوق�ف عن الفعل هو عجز ع�ن األداء .ويعتر من أخطر املراحل التي تمر
به�ا املجتمع�ات ،فيما يعني ذلك ّ
أن املجتمع وص�ل إىل نهايته وما عليه إال أن
يفتح املجال لفكرة جديدة شابة تحرك التاريخ نحو الفعل .سنة الله يف خلقه
ولن تجد لسنة الله تبديال .أجيال ،تتعاقب وأفكار تتداولّ .
سنة التدافع .إالّ ّ
أن
َد ُائ َنا يكمن يف الذي الزال غارق يف شخصه متورم بذاته ال يؤمن بسنة التداول
وكأن�ه يعيش منفردا يف هذا العالم .رغم ّ
أن كل يشء يتحرك من حولنا ..وكل
يشء متوقف عندنا عن الحركة .اقتصاد منهك ينتظر أسعار النفط كي ترتفع.
التعليم مريض ..الصحة هي بدورها متوقفة تنتظر من ينقذها ..حتى األفراد
توقفت عن اإلب�داع وعن التفكري .لم يبقى لنا خيار جربنا جميع الحلول منذ
عقود ونحن نجرب ونفش�ل .وكل مرة نعيد الكرة ..مرة نحط يف فرنسا ،مرة
أخرى نحط يف أمريكا ..وتارة أخرى يف الصني ..نطلب تمائم الحل إالّ ّ
أن الحال
لي�س هناك .وتمائمهم ه�ي بدورها لم تجدي .إال ّ
أن اإلنس�ان بطبعه يبحث
عن الحلول السهلة .ونحن اخرتنا الحلول األخرية ..وفضلنا حل مشكلتنا عن
طريق الهاتف .كيف ذلك ،فضلنا رشاء حضارة ونقلها ملجتمعنا ..جاهزة من
جميعه .من الحذاء لطربوش .ربما كانت نية أصحابها حس�نة .إالّ أنها كانت
طريقة غشيمة ،يف التعامل مع قضية مصرييّة .اآلن ندفع ثمن خطيئتنا .وما
أصاب مجتمعاتنا من ركود هو ناتج عن عقليتنا .فليكن ..ذلك ..فلنستقد من
تجربتنا وننطلق يف خطة جديدة نقبل فيها اس�تحقاق نهوضنا وتعويض ما
فات وما خرسنها من العقود املاضية ..فلنقف كلنا متساويني أمام الحقيقة.
وال يوج�د أحد فوق الحقيقية فوق مص�ري أجيال ،فلنقل جميعا نردد بصوت
واح�د يف وقفة تاريخية ..الحقيقة ..تبدأ ..من ..هنا ..ونحن جميعنا أوفياء..
لذل�ك قررن�ا أن ننهض ونقبل ب�كل الحلول التي تقره�ا الحقيقة .ونحن من
اج�ل مجتمعنا قررنا التضحية.هذا هو طريق الحل إلعادة إحياء مجتمعاتنا،
وبداية فجر جديد ..يمارس فيه اإلنسان حياته ..وإبداعاته .فصحفي يكتب.
والس�يايس يتكل�م .واملهندس يبتكر ..والكل يأخذ مكان�ه يف املجتمع الجديد.
مجتمع الحقيقة التي تعاهدنا .حينما يأخذ كل من مكانه تختفي الخرافات
والش�عوذة السائدة يف مجتمعنا ،ويختفي معها أصحابها ..ال يمكن أن نبقى
متوقف�ون إىل م�اال نهاية ..بطبيعة الح�ال الطبيعة تأبى الف�راغ ونخىش أن
يأت�ي من يأخذ مكاننا .ويف�رض علينا تباعته .كما ُيفعل ببغداد .ودمش�ق.
ويفع�ل باليمن وليبي�ا وبريوت .فلقول أنن�ا متوقفون عن الفع�ل يعني أننا
وصلنا ملرحلة الخطر .وهي بتعبري إبن خلدون ّ
أن الدولة تشيخ وهذه الدورة
التاريخي�ة تم�ر عىل الدول كما تمر عىل البرش .ال بد أن نس�مح لقوة صاعدة
تكونت عر الس�نني لتحل محل ذلك العجز محل تلك الش�يخوخة .لنبدأ دورة
تاريخي�ة جديدة نبدأ معها العمل ..وعلينا نعمل بش�عار الحكمة :قال بعض
امللوك لوزيره يوما «ما أحس�ن امللك ل�و كان دائما فقال الوزير لو كان دائما
ما وصل إليك».

أبو تراب كرار العاملي
ٌ
كون واسعٌ
ٌ
وكوكب فسيح
عالَمٌ بديعٌ وميل ٌء بالعلوم
ٌ
حي�اةأ ُ َ
تيح�ت...ول�وإىلح�ني
ُ
ُ
ْش ق ِّدمَ ت لنا ...فأتينا ولو
فرص�ة َعي ٍ
عابرين
يف فلكِ مَ مَ ٍّر أ ُ
�ق َ
ْ
طت رؤوسنا ...قبل
س
ِ
بداية الرّحلة
َ َ
رش َع الق�وم يف مش�اوريهم ...مهما
اختلفت األمكنة
وتوجه�وا ملواجه�ة م�ا ُ
ّ
�ي ع�ن
خ ِف َ
أنظارهم وجهلته أبصارهم
فتق ّدمت ال ّدعسات ومضت الخطوات
تستقبلها ِبقاع ّ
شتى
ّ
عقول العلماء مُ تعطش�ة ...وألبابهم
كأوعية ال أحجام تح ّدها
َف َ
�ي إىل العلم ...وهلمّ وا الكتس�اب
ح َّ
املعارف

كـاريكـاتـير

وال تغفلوا عن حسن اختيار املصادر
كتاب اللّه تعاىل ...وكالمه املق ّدس
ُ
�اه ُقر ً
«إ ِ َّن�ا أَن َزلْ َن ُ
ْآن�ا َعر َِبيًّ�ا َّل َعلَّك� ْم
َت ْع ِق ُل َ
ون (»)٢
(سورة يوسف)
أحاديث األنبياء واألولياء ّ
الصالحني
النبي وآله ّ
وعىل رأسهم ّ
الطاهرين
َ
ً
َ
َّ
ُّ
ْسلْ َنا مِ ن ق ْبلِك إِال ِر َ
«وَمَ ا أَر َ
وحي
جاال ن ِ
َ
َ
ِّ
نت ْم الَ
َ
ُ
ُ
اس�ألوا أ ْهل الذ ْك ِر إِن ك ُ
إِلَي ِْه ْم َف ْ
َتعْلَمُ َ
ون (»)٤٣
(سورة النحل)
جاء يف ّ
الذكر املبارَك:
س�أ َ ُل َ
�ني ُق�لْ
ون َك َع�ن ذِي الْ َقر َْن ِْ
«وَ َي ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
س�أ َ ْتلو عليْك�م مِّ ن�ه ذِك�رًا (»)٨٣
(سورة الكهف).
مَ ْن هو «ذو الْ َقر َْن ْني»؟
َت َع ُّد ٌد يف األق�وال ،فقد ورد يف [مجمع
البيان يف تفس�ري القرآن] لِ ْل»الفضل
ب�ن الحس�ني الط�ريس (ق�دس

ما هي الفوائد الصحية ملاء جوز اهلند؟

يتمت�ع جوز الهند بالعديد م�ن الفوائد الصحية فه�و ذو قيمة غذائية
عالية ،كما أنه فاكهة لذيذة وصحية.
ن�رش موقع “أونيل ماي هيلث” تقريرا صحي�ا أفاد بأن ماء جوز الهند
مفي�د جدا للصحة ،ويعتر من أفضل الس�وائل لنمط حياة صحي فهو
يق�دم العديد من الفوائد الصحية باإلضاف�ة لكونه يعزز جمال البرشة
ورونقها.
كما أن م�اء جوز الهند غني جدا بالفيتامين�ات واملعادن ،فهو يحتوي
عىل الكثري من العنارص كاملغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامني أ وفيتامني
يس.
إليك أبرز فوائد ماء جوز الهند :يقلل من اإلجهاد التأكسدي :يساهم ماء
جوز الهند يف تقليل اإلجهاد التأكس�دي للجس�م الذي يزيد من مخاطر
اإلصابة باألمراض املختلفة .يس�اعد يف عالج اإلسهال :تساعد العنارص
الغذائية مثل البوتاس�يوم واملنغنيز املوجودة يف ماء جوز الهند يف عالج
اإلسهال أو الزحار ،وهو أفضل مرشوب لعالج هذه الحالة.
يق�وي جهاز الهض�م :ماء جوز الهند يس�هل الهضم ويفي�د يف تقوية
الجهاز الهضمي ،كما يتم تناوله عند إصابة الش�خص بالجفاف ،لذلك
احرص عىل رشب هذا املرشوب كل يوم لتعزيز صحتك.

العراقـي

ٌ
سؤالَ ...ت َأ ُّم ٌل ...وفائدة

رسه)»:
{واختلف فيه ،فقيل :إنه نبي مبعوث
فت�ح الل�ه ع�ىل يدي�ه األرض ،ع�ن
مجاهد ،وعبد الله بن عمر.}.
ّ
«النب�وّة»
ف�أن يجتم�ع عن�رصا
إلهي بطبيعة
و»الفتح» مع تس�دي ٍد
ّ
الح�ال ،فذل�ك يع� ّزز املش�هد بهال ٍة
ربّانيّ�ة ،هنيئا ً لِمَ ْن كس�بها ُ
وج ِعلَت
من نصيبه.
{وقيل :إنه كان ملكا عادال[ }.املصدر
ّ
السابق].
ُ
«الح ْك�م»
وأن يلتق�ي عامِ �ال
و»العدال�ة» ،فه�ذا يعن�ي «إِثم�ارٌ»
جمي�ل ،ازده�ا ٌر كري�م وإعم�ا ٌر يف
األرض يف ِرح�اب امل َ ِعيَّ�ة اإللهيّ�ة،
ص ِّدي لهذا ّ
فيكون املُ َت َ
الت ّ
وجه من خري
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
خلفاء األرض «وَ إِذ قال َربُّك لِلمَ ال ِئك ِة
جاع ٌل يف ْ
خل ِ َ
األَرْض َ
ِّ
يف ًة».
ِ
إِني َ ِ ِ
{وروي ع�ن ع�يل ب�ن أب�ي طال�ب

رشيك له ،وأش�هد ّ
أن محمَّ �دا ً عبده
ّ
محمَّ
د وآل
صل عىل
ورس�وله ،اللّهم
محمَّ د».
الت ّ
وال ب�أس أن ُتضي�ف ع�ىل ّ
ذك�ر
تأمّ ً
�ال بعنرص «العبوديّ�ة» املُ َت ّ
جيل يف
مصطلح «عبده».
ّ
َ
(جل
تنس الع�روج عىل قول اللّه
وال
وعال):
َ
«ف َنا َد ْت� ُه الْمَ َال ِئ َك ُة ُ
وَه� َو َقا ِئمٌ ُي َ
ص ِّيل
َ
ِّ
ُ
اب أ َّن اللَّ َ
�ه ُي َب�رش َك ِبيَحْ َي ٰى
ِيف الْمِ حْ َ
�ر ِ
ص ِّد ًق�ا ِب َكلِمَ � ٍة مِّ َ
مُ َ
�ن اللَّ� ِه َ
وَس� ِّي ًدا
َ
ح َ
َ
َ
ُ
َّ
مِّ
ني (»)٣٩
ل
ا
الص
ن
ًّا
ي
ب
وَن
ًا
ر
و
ص
وَح
ِ ِ
ِ
(سورة آل عمران).
َ
ف عىل العروج ّ
ض ْ
توقفا ً � ولو يسريا ً
وَأ ِ
� عىل عبارة َ
ح َ
«وَن ِبيًّا مِّ َن َّ
ني».
الصالِ ِ
ّ
ْ
وَاخ ُرجْ من ّ
التذك�ر والعروج بنفحة
ُ
ً
َ
َ
«ت ْزك ِويَّ�ة» تميض بك ق ُدما يف س�بيل
ْ
للتحيلّ
والسعي ّ
ّ
ّ
الهمَ م
التقرّب ،ورَفع ِ
َ
َ
َ
املبارك َت ْني.
امليزت ْني
بهات ْني

عليه الس�الم :إن�ه كان عبدا صالحا،
أح�ب الل�ه ،وأحبه الل�ه وناصح الله
وناصحه ،ق�د أمر قومه بتقوى الله،
فرضبوه عىل قرنه ،رضبة بالسيف،
فغ�اب عنهم ما ش�اء الل�ه .ثم رجع
إليهم فدعاهم إىل الله ،فرضبوه عىل
قرنه اآلخر بالس�يف ،فذل�ك قرناه،
وفيك�م مثل�ه  -يعن�ي نفس�ه عليه
السالم}.
[املصدر ّ
السابق].
�ي «العبوديّ�ة»
أمّ �ا أن ت�رى مي َز َت ْ
ً
ّ
فأه�ال ب�ك يف مرك�ب
و»الص�الح»،
ّ
الخ�ري ،ف�ال ت�رتدد يف االلتح�اق ب�ه
وحجْ �ز مقع ٍد بني ّ
َ
ركاب�ه قبل فوات
ِ
الفرص�ة وغياب�ه عن ح�دود نظرك
وإفالح بصريتك.
ّ
ّ
تش�هد
تتذكر ما تقول يف
وال بأس أن
صالتك:
«أش�هد أن ال إل�ه ّ
إال الل�ه وح�ده ال

ّ
والنصيحة يف عالقة
وصوالً إىل املحبّة
متبا َدلة بني املرء وخالقه.
فإن أح َبب َ
ْت كريم�ا ً من بني البرش...
َ
من ّ
َ
الطبيع�ي أن ترى ت ِبع�ات كرَمِ ه
تتالقى مع ما ظه�ر منك من الحبّ ،
َف َت ْن َ
شأُ عالقة ُ
ح ٍّ
ب وجدانيّة متبا َدلَة.
عواص�ف حبّ�ك
فكي�ف إذا اندفع�ت
ِ
ورب الك�رمَ ،ف َتو ََّقعْ
ّ
إىل خال�ق الحبّ
ً
ّ
وسمَ تها
ّز
ي
م
الت
محورها
عالقة
حينئذ
ِ
العطاء ...واملزيد الجميل.
ّ
توس�عا ً إىل الجانب الفكري والعامِ ل
ّ
املتمث ْلَ�ني ّ
بالنصيحة الّتي
اإلرش�ادي
َ
َ ْ
�ق اللّ�ه فتضعه�م ع�ىل
ُتق� َّدم لِخل ِ
ّ
ّ
الس�كة اإللهيّة ّ
ّ
الصحيحة وتسريهم
ُ
ج َية «ا ْد ُع
نحو الوجه�ة ال ّربّانيّ�ة امل ْن ِ
�ة وَالْمَ و ِْع َ
إَٰ
ىل َ
ظ ِة
�بي ِل َر ِّب َك ِبالْ ِ
ح ْكمَ ِ
س ِ
ِ
َ
َّ
َ
ْ
سنُ
سن ِة َ
الْ َ
ح َ
ح َ
وَجادِل ُهم ِبال ِتي هِ َي أ ْ
إ َّن َرب ََّك ُه َو أ َ ْعلَمُ بمَ ن َ
ض َّل َعن َ
س ِبيلِه
ِ
ِ
وَه َو أ َ ْعلَمُ ِبالْمُ ْه َتد َ
ُ
ِين ([ )١٢٥سورة

احلكيم يؤكد ان الصحافة العراقية متيزت عن قريناهتا
يف الوطن العريب بالتضحية واملهنية

اك�د الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س تحالف
عراقي�ون  »:ان الصحاف�ة العراقي�ة تميزت
ع�ن قريناتها يف الوط�ن العرب�ي بالتضحية
واملهنية «.
ودع�ا الس�يد الحكيم خ�الل زيارت�ه لنقابة
الصحفي�ني العراقيني  ،الحكوم�ة اىل حماية
الصحفيني  ،مشريا اىل  »:ان تحالف عراقيون
سيس�عى اىل دعم ترشيع القوان�ني الخاصة

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

بحماية الصحفيني الداء عملهم «.
واض�اف  « :نح�ن نتلقى النقد ونس�مع من
االخر  ،ولكن نعمل لنتقدم من اجل مستقبل
العراق» .
وتابع الس�يد الحكيم  « :ان املشهد السيايس
العراق�ي يش�هد تناقضات كب�رية  ،ونحتاج
اىل الهوي�ة الوطني�ة العراقي�ة واىل توعي�ة
الشعب وتثقيفه ونحتاج اىل الصح����فيني

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

للمساعدة يف ذلك».
واعرب عن امله بان يكون هناك تحالف عابر
للمكونات يش�مل بع�ض القوى السياس�ية
من مختلفة املكونات  ،وان تش�هد الس�احة
السياس�ية تحالفني كبريين او اكثر للتنافس
يف االنتخابات وعدم تش�يض االئتالفات  ،من
اجل تماس�ك البلد والخروج م�ن االنتخابات
بمرشوع جيد يخدم البلد».

07801969233
07901463050
07709670606

النح�ل]َ ،فمَ ْ
�ن يبذل جه�ده بنصح
ُؤمَ
العباد وإرش�ادهم ،ي ل أن ال يرتكه
رب العباد ،وأن ُي َ
ّ
س� ِّدد خطاه ملا فيه
خريه ،نفعه ونجاته.
فالعامل املشرتك بني مختلف مقوالت
ْ َ َ
ني» هو عنارص
الق�وم عن «ذِي القرْن ْ ِ
ُ
َّ
الخ�ريّ ،
الص�الح ،االس�تقامة املتزنة
الصفات َ
ش ْ
�ئ َ
ر من ّ
ت َف َع ِّ ْ
الخ ِّرية
وما ِ
ّ
والسمات َّ
ِّ
الن ِّرية التي تجعل من هكذا
عب ٍد إنس�انا ً يميض عىل طريق الهدى
ً
و َي ْ
موعظة يف ال ّدنيا
ص ُلح ِألَ ْن ُي َق ِّدم لنا
ً
ونصيحة لآلخرة.
ٌ
سؤالَ ...تأَمُّ ٌل ...وفائدة
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٰ
ْ
ْ
َ
ُ
ٰ
�رى لِمَ ن كان له قل ٌب
«إ ِ َّن ِيف ذلِ�ك لذِك َ
َ
ُ
أَوْ أَلْ َقى َّ
الس ْ
�هي ٌد (»)٣٧
�م َع وَه َو ش ِ
[سورة ق]
وللحكاية َت ِتمَّ ة
[وَلَ َق ْد َك َتب َْن�ا يف ال َّز ُبور مِ ن َب ْع ِد ِّ
الذ ْك ِر
ِ
ِ
أ َ َّن ْ
األَر َ
الصالِ ُح َ
ْض َي ِر ُث َها ِع َباد َ
ِي َّ
ون]

كيف نحافظ عىل رسية بياناتنا أثناء
استخدام اإلنرتنت؟

يعت�ر اإلنرتن�ت من أهم الوس�ائل املعتم�دة يف العمل واملراس�لة حاليا لذا
يسعى الكثري من مستخدمي الشبكة العنكبوتية اليوم للحفاظ عىل رسية
بياناته�م عند اس�تعمال ه�ذه التقنية.وح�ول هذا املوضوع ق�ال الخبري
التقن�ي ومدير وكال�ة  Telecom dailyلتحليل البيان�ات الرقمية ،دينيس
كوس�كوف“ :هناك طرق مختلفة للحفاظ عىل رسية البيانات والرس�ائل
والعمل بش�كل خفي عند استعمال اإلنرتنت ،ولتحقيق هذه الغاية يمكن
اس�تعمال خوادم بريدية خاص�ة تتمتع بميزات التش�فري ،end-to-end
وبهذه الحالة فإن متلقي الرس�ائل فقط لديه خيار فك تش�فري الرسائل
والحصول عىل بياناتها”.
وأض�اف “عند اس�تعمال الخوادم الريدي�ة مث�ل  Outlookأو Gmailعىل
س�بيل املثال لن يكون بإمكان املس�تخدمني أن يحافظ�وا عىل رسيتهم أو
يعملوا بتخف عر اإلنرتنت ،فحتى لومسح املستخدم الرسائل يف صندوق
بري�ده من املحتم�ل أن يكون هناك نس�خة من هذه الرس�ائل مخزنة يف
مكان ما ،وعرها سيكون باإلمكان تتبع مراسالته.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية  1530لسنة 2011

