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بإشـراف الفـريـق عمـاد حممد حممود
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

عرشات العمليات تطيح بمجرمني
وتـجـار خمـدرات ومـتـورطـيـن
ص2
بنزاعات عشائرية

يبح�ث رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي يف
اجتماع�ه املق�رر ،االثن�ن املقب�ل ،م�ع الرئيس
األمريك�ي جو بايدن يف واش�نطن ،ع�دة ملفات،
أبرزه�ا مكافحة اإلرهاب والحفاظ عىل س�يادة
العراق يف مواجهة التدخالت الخارجية ،فضالً عن
تحديد جدول زمني النس�حاب القوات األمريكية
املقاتل�ة من البالد ،قبل  3أش�هر م�ن انتخابات
نيابية مبكرة.
وقال�ت مجل�ة «فوري�ن بولي�ي» األمريكية إن
القم�ة «األمريكي�ة  -العراقي�ة» املق�ررة ه�ذا
األس�بوع ،تتزامن مع تسارع انس�حاب القوات
األمريكية من أفغانس�تان ،بينما تكافح حكومة
كاب�ول ملواجه�ة ع�ودة طالب�ان ،حي�ث ُتطرح
أسئلة عدة حول مدى مصداقية الواليات املتحدة
كحلي�ف قوي يف الرشق األوس�ط ،ما يجعل األمر
أكثر أهمية بالنسبة إلدارة بايدن إلثبات التزامها
االسرتاتيجي املستمر تجاه العراق.
ووضع�ت «فوري�ن بولي�ي»  3س�يناريوهات
محتمل�ة م�ن االجتم�اع ،األول يتمث�ل يف س�عي
الكاظم�ي إىل االس�تفادة م�ن بايدن م�ن خالل
تلقي�ه دعما ً فق�ط ،بينما يزداد الوضع س�وءا ً يف
العراق ،الذي واج�ه خالل األيام املاضية حريقن
نْ
مستش�فين أس�فرا عن مقتل أكث�ر من 160
يف
ً
ش�خصاً ،وهجوما يف مدينة الص�در أعلن تنظيم
«داع�ش» مس�ؤوليته عن�ه ،وأودى بحي�اة 35
ش�خصا ً عىل األق�ل ،فضالً ع�ن مجابهته املوجة
الثالثة من فريوس كورونا.

التفاصيل ص2
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الكاظمي التقى عوائل الشهداء واجلرحى وشكى هلم «الصراع السياسي»

القوات األمنية تعلن إلقاء القبض عىل «مجيع» املتورطني
بتفجري مدينة الصدر
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن رئيس مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،أمس الس�بت ،الق�اء القبض
ع�ىل منفذي تفجري مدين�ة الصدر رشقي
العاصمة بغداد .وقال الكاظمي ،يف تغريدة
له عىل منصة «توي�رت» إن «دموع ولوعة
قل�وب أهلنا عوائل ش�هداء مدينة الصدر
كان�ت طريقن�ا ومنارتن�ا لتنفي�ذ عملية
اعتقال ّ
كل الشبكة اإلرهابية الجبانة التي
ّ
خططت ونفذت الهجوم الغادر عىل «سوق
الوحيالت» .وأضاف« :وس�يعرضون أمام
ً
عربة لكل
القانون وأمام شعبنا ،ويكونون
باغ أثي�م» ،خاتما ً بالقول« :الرحمة
معت ٍد ٍ
لش�هداء العراق ،والقصاص للمجرمن».
م�ن جانب آخ�ر ،التق�ى رئي�س مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي عوائل شهداء
وجرح�ى التفج�ري اإلرهاب�ي الجب�ان يف
مدين�ة الصدر.وذكر بيان ملكتبه االعالمي
انه «ق ّدم خالص تعازيه ومواساته لعوائل

بعد فضيحة «بيغاسوس» ..العفو الدولية :جيب وقف بيع تقنيات التجسس
بغداد  /المستقبل العراقي
دعت منظمة العفو الدولية ،أمس الس�بت ،إىل فرض وقف
مؤقت ع�ىل بيع واس�تخدام تقنيات التجس�س ،قائلة إن
املزاعم عن استخدام الحكومات برنامجا ً زودتها به رشكة
إرسائيلية للتجسس عىل صحافين ونشطاء ورؤساء دول
«كشفت أزمة حقوق إنسان عاملية».
وحذرت املنظمة غري الحكومية من «التأثري املدمر لصناعة
برام�ج التجس�س غ�ري املنظمة ع�ىل حقوق اإلنس�ان يف
العال�م» .وأصبح برنامج بيغاس�وس التابع ملجموعة «إن

احلزب الشيوعي
يقرر مقاطعة االنتخابات :الظروف
«اآلمنة» غري متوفرة
ص2

إس أو» والقادر عىل تش�غيل كامريا الهاتف أو امليكروفون
وجمع بياناتهما يف صلب فضيحة كربى بعد ترسيب قائمة
تضم أس�ماء نحو  50ألف هدف مراقبة محتمل ملنظمات
حقوقية.
وتعاونت منظمتا «العفو الدولية» و»فوربيدن س�توريز»
الفرنس�ية مع مجموعة م�ن املؤسس�ات اإلعالمية بينها
«واش�نطن بوس�ت» و»غاردي�ان» و»لومون�د» لتحلي�ل
القائم�ة ونرشه�ا .واضطر الرئي�س الفرن�ي إيمانويل
ماكرون ال�ذي كان عىل قائمة األهداف املفرتضة إىل تغيري
رقمه وجهاز الهاتف الذي كان يستخدمه.

الش�هداء الضحايا ،س�ائالً الل�ه تعاىل أن
يمّ�ن الجرحى بالش�فاء العاج�ل ،مؤكدا ً
أنه وجّ �ه وزارة الصحة بتقديم ّ
كل س�بل
ُّ
َ
َ
الدعم؛ م�ن أجل رسعة ش�فائهم وتكفل
من يحتاج العالج يف الخارج ،ووجّ ه أيضا ً
بتذلي�ل الصع�اب والعقبات أم�ام عوائل

الشهداء .وأكد الكاظمي أن مدينة الصدر
تحمل اسم الشهيدين األول والثاني اللذين
بذال أنفس�هما م�ن أجل الع�راق ،وقدمت
املدين�ة الكثري من التضحيات وهي تعاني
منذ السابق ،وأهلها الطيبون مشهود لهم
باملواق�ف البطولية الخالدة ،وبذلوا الدماء

ملقارعة اإلرهاب يف سبيل وحدة البلد.
ّ
وب�ن أن الق�وات األمني�ة تالح�ق الجناة
واملتورطن معهم وستقتص منهم ،وقال
إنن�ا نبحث ع�ن العدالة ولي�س االنتقام،
ونعمل عىل الحفاظ عىل كرامتكم ،والقيام
بواجبنا تجاهكم وتجاه كل العراقين.
وأوضح الكاظمي أن الوضع السيايس هو
من أنتج هذه الف�وىض ،ونعمل جاهدين
ع�ىل مواجه�ة ّ
كل م�ا يعيق عم�ل الدولة
والبح�ث ع�ن الحكم الرش�يد ،فالفس�اد
واملحسوبية وسوء اإلدارة هي من أوصلت
البل�د إىل م�ا هو عليه اآلن .وق�ال  :عندما
زرت الجرح�ى يف مدين�ة الط�ب ،وعندما
التقي�ت بكم اليوم كلكم تقولون إننا فداء
للوطن ،وهذا نابع من وطنيتكم وغريتكم،
لكننا نقول إن العراقين يستحقون حياة
أفض�ل ،ولدينا خ�ريات نري�د أن ينعم بها
أبناء شعبنا ،إال أن الرصاع السيايس يكبّل
أي تقدم.

التفاصيل ص2

حقوق االنسان تدعو خلية االزمة الجتامع طارئ بشأن االمتحانات :طلبتنا ليسوا «فئران» جتارب

وزارة العمل
تكشـف عـن مسـاع لزيــادة
راتب املعني املتفرغ
ص2

قائد عمليات البرصة
يعلن تفعيل مذكرات القبض:
العمل مستمر
ص23

موجة حارة جديدة
جتـتـاح العـراق تستمـر
لغاية اسبوع
ص8

ص2

وزارة العمل تكشف عن مساع لزيادة راتب املعني املتفرغ
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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كش�فت وزارة العمل ،أمس الس�بت ،عن وجود مس�اع
لزي�ادة رات�ب املعني املتف�رغ ،فيما أعلنت ع�ن برنامج
حكومي لدعم رشيحة املعاقني.
وقال مدي�ر إعالم وزارة العمل نج�م العقابي إن «هيئة
ذوي اإلعاق�ة وضعت برنامجا حكومي�ا متكامال لدعم
هذه الفئة والنهوض بواقعها يف العراق من خالل إعادة
تأهيل وتدريب ذوي االعاقة ،ليصبحوا عنارص فاعلة يف
املجتمع وزجهم يف س�وق العمل يف املهن التي تتناس�ب
مع طبيع�ة كل عوق وإنش�اء نواد رياضي�ة وترفيهية
لهم ،فضال عن انشاء قاعدة بيانات متطورة تستقطب
جمي�ع افراد ه�ذه الفئ�ة يف الع�راق ،وإص�دار الهوية
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يبح�ث رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي يف اجتماعه
املق�رر ،االثن�ني املقبل ،مع الرئي�س األمريكي جو بايدن
يف واش�نطن ،ع�دة ملف�ات ،أبرزه�ا مكافح�ة اإلرهاب
والحف�اظ ع�ى س�يادة الع�راق يف مواجه�ة التدخ�الت
ً
فض�ال عن تحدي�د جدول زمني النس�حاب
الخارجي�ة،
الق�وات األمريكية املقاتل�ة من البالد ،قبل  3أش�هر من
انتخابات نيابية مبكرة.
وقال�ت مجل�ة «فوري�ن بولي�ي» األمريكي�ة إن القمة
«األمريكية  -العراقية» املقررة هذا األسبوع ،تتزامن مع
تسارع انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان ،بينما
تكاف�ح حكوم�ة كابول ملواجه�ة عودة طالب�ان ،حيث
ُتطرح أس�ئلة عدة حول مدى مصداقية الواليات املتحدة
كحلي�ف ق�وي يف الرشق األوس�ط ،ما يجع�ل األمر أكثر
أهمية بالنسبة إلدارة بايدن إلثبات التزامها االسرتاتيجي
املستمر تجاه العراق.
ووضعت «فورين بوليي»  3سيناريوهات محتملة من
االجتماع ،األول يتمثل يف س�عي الكاظمي إىل االس�تفادة
م�ن بايدن م�ن خالل تلقي�ه دعم�ا ً فقط ،بينم�ا يزداد
الوضع س�وءا ً يف العراق ،الذي واجه خالل األيام املاضية
نْ
مستش�فيني أس�فرا عن مقتل أكثر من 160
حريقني يف
شخصاً ،وهجوما ً يف مدينة الصدر أعلن تنظيم «داعش»
مس�ؤوليته عن�ه ،وأودى بحياة  35ش�خصا ً عى األقل،
فضالً عن مجابهته املوجة الثالثة من فريوس كورونا.
أما الس�يناريو الثاني ،فهو أن يكون االجتماع جوهرياً،
يمك�ن أن يؤث�ر إيجابا ً عى مج�رى األح�داث ،إذ يمكن
لبايدن أن يضغط عى الكاظمي لكبح جماح الفساد الذي
يق�وض الدولة العراقية والرتكيز عى إعادة بناء اقتصاد
البالد ،خاصة مع قرب االنتخابات املقررة يف ترشين األول

املقبل .ولفتت املجلة إىل أن بايدن سريكز عى تعزيز قيم
العدالة والكرامة يف العراق ،إذ يمكن أن يطالب بمحاسبة
املس�ؤولني عن قتل النش�طاء واملتظاهري�ن ،فضالً عن
إجراء انتخابات «حرة ونزيهة».
واعت�رت املجلة يف تقريرها ،أن�ه يرتتب عى بايدن أيضا ً
أن يشجع الكاظمي عى «اتخاذ موقف قوي ضد السالح
املنفل�ت ،مش�رية إىل رضورة أن يؤكد باي�دن دعم بالده
حال اختار الكاظمي تلك الحلول.
يف املقاب�ل ،عى الكاظمي إقناع بايدن ب�»االلتزام بوجود
أمريك�ي طويل األم�د يف العراق ،ال يقت�ر عى محاربة

تنظيم داعش فقط ،بل لكبح جماح الجماعات املسلحة،
ودع�م الجي�ش والرشط�ة العراقية لتوف�ري األمن ،لكن
يجب أن تضمن واش�نطن عدم اس�تخدام العراق كبيدق
يف املفاوضات مع إيران».
وبش�أن الس�يناريو الثالث األكثر إثارة للقل�ق ،فهو أن
يك�ون االجتماع روتيني�ا ً قصريا ً دون متابعة ملموس�ة
أو نتائ�ج تذك�ر« ،ما ي�دل عى نقص واض�ح يف اهتمام
الواليات املتحدة بالعراق» ،إذ من ش�أن ذلك أن « ُيضعف
الكاظم�ي ،الذي فقد بالفعل الكثري من حس�ن النية بني
العراقيني» .وق�ت الكاظمي قليل ووق�ت بايدن للرتكيز

ع�ى العراق مح�دود أيضاً ،إذ يمك�ن أن توفر القمة بني
الطرف�ني «فرصة ن�ادرة لتحقيق نتائج تس�اعد العراق
وشعبه واملنطقة بأرسها».
وس�يمتد تأثري تل�ك القمة إىل ما هو أبع�د من العراق ،إذ
ترتق�ب حكوم�ات عربية ع�دة مدى جدية نه�ج بايدن،
ويف حال تطرق بايدن ملناقش�ة خطر تنظيم «داعش» يف
املنطقة فقط ،فإن تلك الحكومات س�تتوقع «مزيدا ً من
املشاكل مستقبالً».
إىل ذل�ك ،وم�ن واش�نطن ،أك�د وزي�ر الخارجي�ة ف�ؤاد
حس�ني الذي وصل قبل بضع�ة أيام للتحض�ري للزيارة،
أن املحادثات «س�تفيض بالفع�ل إىل تحديد جدول زمني
لالنسحاب».
لك�ن وس�ائل إع�الم أمريكية أش�ارت إىل أن االنس�حاب
سيكون يف الواقع «إعادة تحديد ملهام القوات املوجودة يف
العراق البالغ عددها  2500عسكري يتمركزون يف قواعد
عراقية ،وهم رسميا ً ليسوا بقوات قتالية بل مستشارين
ومدربني ،بحلول نهاية العام».
وق�ال رم�زي ماردين�ي ،الباح�ث يف معه�د «بريس�ون
انستيتيوت» يف شيكاغو ،إن «التغيريات التي ستطرأ عى
الوجود األمريكي يف العراق لن تكون جذرية ،بل ستهدف
فقط إىل دفع املصالح السياس�ية لرئيس الوزراء بشكل
أس�ايس مع اقرتاب موع�د االنتخابات املبكرة» ،مش�ريا ً
إىل أن الوضع الراهن «س�يبقى كما هو ،أي اس�تمرارية
الوجود األمريكي عى أرض الواقع».
ومنذ الزيارة األخرية للكاظمي إىل واشنطن يف آب ،2020
وقعت العديد من التطورات ،عى رأسها تواصل الهجمات
الت�ي تنف�ذ ض�د املصال�ح األمريكي�ة يف الب�الد ،وليس
بالصواريخ فحسب ،بل أدخلت تقنية الطائرات املسرية،
ً
دق�ة وإثارة للقلق بالنس�بة للتحالف الدويل ،وقد
األكثر
ً
بلغ عددها نحو  50هجوما منذ مطلع العام.
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الكاظمي التقى عوائل الشهداء واجلرحى وشكى هلم «الصراع السياسي»

القوات األمنية تعلن إلقاء القبض عىل «مجيع» املتورطني بتفجري مدينة الصدر
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،أم�س الس�بت ،الق�اء القب�ض
ع�ى منف�ذي تفج�ري مدينة الص�در رشقي
العاصمة بغداد.
وق�ال الكاظم�ي ،يف تغريدة ل�ه عى منصة
«تويرت» إن «دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل
شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا
لتنفيذ عملية اعتقال ّ
كل الش�بكة اإلرهابية

احلزب الشيوعي
يقرر مقاطعة االنتخابات:
الظروف «اآلمنة» غري متوفرة
قرر الحزب الش�يوعي ،أمس الس�بت،
مقاطعة االنتخابات الترشيعية املزمع
إجراؤها يف شهر ترشين األول من العام
الجاري ،مشددا عى رضورة محاسبة
املس�ؤولني ع�ن القت�ل واالغتياالت يف
الب�الد وق�ال متحدث باس�م الحزب يف
مؤتم�ر صحف�ي بحضور ومش�اركة
األمني العام للحزب الشيوعي العراقي
رائ�د فهم�ي أنه «يف ظ�ل تعمق األزمة
السياسية واالجتماعية يف البالد متمثلة
يف استحواذ القوى املتنفذة عى املشهد
الس�يايس ،وتحكمه�ا بمصائ�ر البالد
ووجهة التطور االجتماعي ،ويف تفيش
الفس�اد وعدم محاس�بة رؤوسه ،ويف
عمليات االغتيال واالختطاف والرتويع
اضاف�ة اىل ت�ردي األوض�اع املعيش�ية
للن�اس ،خصوص�ا الكادح�ني ،بفعل
تزايد الفقر والبطالة وغياب الخدمات
األساسية ..يف ظل هذه األجواء املعقدة
واملثقل�ة باألزم�ات واملخاط�ر ،لم يعد
الحديث عن توفري أجواء مؤاتية ألجراء
انتخاب�ات ح�رة نزيه�ة س�وى وه�م
تفضح�ه الوقائ�ع اليومية املأس�اوية
ومعان�اة املالي�ني املري�رة .وأض�اف
املتح�دث يف رسد البي�ان أن�ه انطالق�ا
من ذلك ج�اء اعالننا تعليق املش�اركة
يف انتخاب�ات ترشي�ن االول ،يف بي�ان
اللجن�ة املركزي�ة للحزب الص�ادر يف 9
ايار  ،2021حيث اعترنا أن مشاركتنا
ال يمك�ن أن تت�م دون توف�ر الرشوط
الرضوري�ة لضم�ان اج�راء انتخابات
نزيهة عادلة نريد لها ،انسجاما مع ما
عرت عن�ه إرادة انتفاضة ترشين ،ان
تكون رافعة للتغيري املنشود.

الجبانة التي خططت ّ
ونفذت الهجوم الغادر
عى «سوق الوحيالت».
وأضاف« :وسيعرضون أمام القانون وأمام
ً
باغ أثيم»،
شعبنا ،ويكونون عرة لكل معت ٍد ٍ
خاتم�ا ً بالق�ول« :الرحمة لش�هداء العراق،
والقصاص للمجرمني».
من جانب آخر ،التقى رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي عوائل ش�هداء وجرحى
التفجري اإلرهابي الجبان يف مدينة الصدر.
وذكر بيان ملكتبه االعالمي انه «ق ّدم خالص

تعازيه ومواساته لعوائل الشهداء الضحايا،
س�ائالً الله تعاىل أن يمّن الجرحى بالش�فاء
العاجل ،مؤكدا ً أنه وجّ ه وزارة الصحة بتقديم
ّ
كل س�بل الدع�م؛ من أجل رسعة ش�فائهم
ُّ
َ
َ
ووجّ
ه
وتكفل م�ن يحتاج العالج يف الخارج،
ً
أيضا بتذلي�ل الصعاب والعقبات أمام عوائل
الش�هداء .وأكد الكاظم�ي أن مدينة الصدر
تحمل اس�م الش�هيدين األول والثاني اللذين
ب�ذال أنفس�هما م�ن أج�ل الع�راق ،وقدمت
املدين�ة الكث�ري من التضحي�ات وهي تعاني

منذ الس�ابق ،وأهلها الطيبون مش�هود لهم
باملواقف البطولي�ة الخالدة ،وبذل�وا الدماء
ملقارعة اإلرهاب يف سبيل وحدة البلد.
ّ
وب�ني أن الق�وات األمني�ة تالح�ق الجن�اة
واملتورط�ني معهم وس�تقتص منهم ،وقال
إننا نبحث عن العدالة وليس االنتقام ،ونعمل
عى الحفاظ عى كرامتكم ،والقيام بواجبنا
تجاهكم وتجاه كل العراقيني.
وأوض�ح الكاظمي أن الوضع الس�يايس هو
من أنتج هذه الفوىض ،ونعمل جاهدين عى

مواجه�ة ّ
كل ما يعيق عم�ل الدولة والبحث
عن الحكم الرش�يد ،فالفس�اد واملحسوبية
وس�وء اإلدارة هي م�ن أوصلت البل�د إىل ما
ه�و عليه اآلن .وق�ال  :عندما زرت الجرحى
يف مدين�ة الطب ،وعندما التقي�ت بكم اليوم
كلك�م تقولون إننا فداء للوط�ن ،وهذا نابع
م�ن وطنيتك�م وغريتك�م ،لكنن�ا نق�ول إن
العراقي�ني يس�تحقون حياة أفض�ل ،ولدينا
خريات نريد أن ينعم بها أبناء ش�عبنا ،إال أن
الراع السيايس يكبّل أي تقدم.

بإشراف الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

عرشات العمليات تطيح بمجرمني وجتار خمدرات ومتورطني بنزاعات عشائرية
بغداد  /المستقبل العراقي
أج�رى الفري�ق عم�اد محمد محم�ود وكيل
وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشط�ة جول�ة
تفقدي�ة ش�ملت القطع�ات االمني�ة التابعة
لوكال�ة ش�ؤون الرشط�ة واملكلف�ة بتنفيذ
إج�راءات الخط�ة األمني�ة الخاص�ة بعي�د
األضح�ى املب�ارك  ،مؤكدا خ�الل لقائه عدد
م�ن الضب�اط و املنتس�بني ع�ى رضورة
االلت�زام الع�ايل بالواجبات املكلف�ني بها من
أجل الحفاظ عى سالمة املواطنني خصوصا
األماك�ن الرتفيهية التي تش�هد توافد أعدادا
كبرية من املواطنني.
وبرعاي�ة الفريق عماد محم�د محمود وكيل
وزارة الداخلية لشؤون الرشطة ،اعلنت خلية
اإلع�الم األمني ع�ن حصيلة واجب�ات وكالة
شؤون الرشطة من  20-14تموز الجاري.
وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه ان» حصيل�ة واجبات
وكال�ة ش�ؤون الرشط�ة وتوابعه�ا يف وزارة
الداخلي�ة م�ن تاري�خ  14/7/2021ولغاية
 20/7/2021جاءت كالتايل:
-1تنفيذ أوامر قبض قضائي 1214
-2املتهمني املحالني اىل املحاكم 216
-3فض املشاجرات 1498

-4ضبط عجالت مطلوبة 42
-5حمالت الترع بالدم 21
-6انقاذ الغرقى 1
-7القبض ع�ى متعاطي ومروجي املخدرات
117
-8القبض عى املتسولني 366
-9القبض عى مطلقي العيارات النارية 7
-10القبض عى رساق 10
-11القبض عى مخمورين 72
-12ابطال مفعول عبوة ناسفة 4
-13القبض عى إرهابني 9
-14ضبط كدس عتاد 1
بدوره�ا ،ألق�ت املديري�ة العام�ة ملكافح�ة
املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة القب�ض عى
ثماني�ة متهم�ني يف مناط�ق متفرق�ة م�ن
البالد.
وذك�رت املديري�ة انه «تم القب�ض عى ثالثة
متهم�ني يف كل من بغ�داد ،وكركوك ،ومتهم
يف محافظة األنبار ،وآخر يف واسط بحوزتهم
مادة الكريس�تال املخدرة ،إضاف�ة إىل أدوات
التعاطي».
واضاف البيان ،انه «ت�م إحالتهم إىل القضاء
وف�ق أح�كام امل�واد القانوني�ة () 32/ 28
مخدرات».
كما أعلنت مديري�ة رشطة محافظة النجف

االرشف واملنش�ات التابع�ة إىل وكالة الوزارة
لشؤون الرشطة عن القاء القبض عى املتهم
بالحادث يف مطعم مزاج الشام.
وقالت املديرية «تلقينا بالغا حول القاء قنبلة
صوتي�ة دخانية داخ�ل مطعم مزاج الش�ام
والتي س�ببت الهلع والخوف ل�دى املواطنني
الجالسني داخل املطعم».
وبينت « وعى الفوز سارعت األجهزة االمنية
اىل مكان الحادث وقامت بالتحقيقات والقت
القبض عى مش�تبه بهم من عمال املطعم إذ
تم التعرف عى الفاعل من خالل التحقيقات
وتم كشف هويته و القاء القبض عليه «
واوضحت» ان املتهم اعرتف رصاحة بأنه من
ق�ام بذلك والزال�ت التحقيق�ات جارية معه
وتم احالته للقضاء لينال جزائه العادل».
ويف ميس�ان ،اعلن�ت مديري�ة الرشط�ة عن
توقي�ف ّ
متهمني إثن�ني الرتكابهم�ا جريمة
الدكة العش�ائرية و(اربعة) متهمني بااليذاء
العمد.
وقال�ت املديرية أن مكتب التحقيق القضائي
التابع اىل رئاس�ة محكمة اس�تئناف ميسان
باالش�رتاك مع قوة من رسية سوات  ،تمكن
م�ن إيق�اف ّ
متهم�ني (إثنني) وفق�ا ً لقانون
مكافحة االره�اب  ،وذلك الرتكابهما جريمة
الدكة العش�ائرية عى دار أحد املواطنني من

خالل فتح النار عى املنزل من أسلحتهم .
وأضاف البيان  ،كما تم القبض عى (اربعة)
متهمني وفق املادة ( )413االيذاء العمد ،فيما
تمت احالة كافة املتهمني اىل مركز االحتجاز
األمني الس�تكمال باقي اإلجراءات القانونية
الالزم�ة بحقه�م  .إىل ذل�ك ،أعلن�ت مديرية
رشط�ة محافظة ميس�ان ع�ن القبض عى
متهم بتنفيذ  26عملية رسقة يف املحافظة.
وقال�ت املديرية أنه ب�إرشاف مبارش من قبل
قائ�د رشط�ة املحافظ�ة ،وبن�ا ًء ع�ى كمني
محكم ،تمكنت مفارز قسم رشطة مكافحة
اإلجرام من القبض ع�ى متهم مطلوب وفق
جرائ�م الرسق�ات يف اح�دى مناط�ق مدينة
العمارة ،مركز محافظة ميسان.
وأضافت ،ان�ه أثناء التحقيق م�ع املتهم من
قب�ل مكافح�ة اإلج�رام ،اع�رتف بتنفيذ 26
جريمة رسقة ش�ملت مح�االً تجارية ودورا ً
س�كنية ،ودراجات نارية وأجه�زة كهربائية
مختلف�ة باإلضافة اىل جه�از موبايل ،فضالً
ع�ن قيام�ه بتنفذ عمليت�ني ش�هدتا إطالق
النار ع�ى منزل احد أقاربه بس�بب خالفات
ومش�اكل عائلية .وأش�ارت املديري�ة ،اىل أن
عملية القبض عليه تمت ضمن قاطع البلدة
وتم�ت إحالت�ه إىل القضاء لين�ال جزائه بما
أرتكبت أيديه.

قائد عمليات البرصة يعلن تفعيل مذكرات القبض :العمل مستمر
البصرة  /محمد الجابري
ح�دد قائد عملي�ات الب�رة ،الل�واء الركن
عيل عبد الحس�ني املاجدي س�بب اس�تمرار
النزاعات العش�ائرية.وأكد قائد العمليات ،يف

بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
أن «تفعي�ل مذك�رات إلقاء القب�ض والعمل
بشكل مستمر عى مطاردة املطلوبني يعكس
الجان�ب اإليجاب�ي للمدينة ويمن�ع االقتتال
العش�ائري خصوص�ا إذا كان املطل�وب او

التعريفية لهم بغية التمتع بامتيازات القانون».
وأك�د أن «الهيئ�ة تس�عى لزي�ادة راتب املع�ني املتفرغ
حيث يكون وفق الدرجة الثامنة من قانون س�لم رواتب
املوظفني ،بدال من الدرجة العارشة كما معمول به اآلن،
وكل ذلك مرهون بتعدي�ل القانون وتوفر التخصيصات
املالية الالزمة».
وأض�اف ،أن «قانون ذوي اإلعاقة غري مطبق بالش�كل
االمثل ،فهناك مهام للوزارات الحكومية مش�ار إليها يف
امل�ادة  15من القانون ،تنفذ القانون بش�كل ال بأس به
والبعض االخر ال ينفذ تلك املهام» ،مش�ريا اىل أن «وزير
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ع�ادل الركابي يس�عى
لتعدي�ل بعض ف��قرات القانون ليت�الءم مع متطلبات
هذه الفئة».

القات�ل يف قبضة القوات األمني�ة والقضاء».
وش�دد املاج�دي ،خ�الل زيارت�ه امليدانية إىل
مناطق ش�مال الب�رة ،عى «دع�م الواقع
األمني لتل�ك املناطق ومنع ح�دوث أي خرق
أمن�ي س�وى كان يف الجان�ب العش�ائري أو

غريه».وتابع ،أن «أحد أهم أسباب النزاعات
العش�ائرية هو عدم أو تأخ�ري إلقاء القبض
عى القاتل واألس�باب كث�رية أهمها الهروب
خارج قاطع املس�ؤولية مما ي�ؤدي إىل إثارة
حفيظة املجنى عليه ضد الجاني».
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مستشار األمن القومي :سيكون ليوم
 31كانون االول طعم خاص

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف مستش�ار األم�ن القوم�ي
قاس�م األعرجي ،أمس السبت ،عن
تأكي�د الع�راق للجان�ب االمريكي
انه لي�س بحاجة اىل ق�وات قتالية
اجنبية عى اراضيه.

وق�ال االعرج�ي من واش�نطن ويف
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه« ،أكدنا للجانب األمريكي عدم
حاج�ة الع�راق الي ق�وة قتالي�ة
أجنبية عى أراضيه».
واضاف« :س�يكون يوم  31كانون
األول  ،2021له طعم خاص».

املفوضية تطلق دعوة جديدة
لـ «موظف االقرتاع»
بغداد  /المستقبل العراقي
ج�ددت املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات دعوتها للراغب�ني بالعمل
بصفة موظف اقرتاع (اليوم الواحد) النتخابات مجلس النواب.
وذك�رت املفوضي�ة يف بي�ان ،تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه ،ان
التقدي�م يك�ون ع�ر راب�ط االس�تمارة االلكرتوني�ة ( اضغ�ط هن�ا )
لغاية1/8/2021
واضاف�ت :انه يجب ارفاق نس�خة م�ن بطاقة الناخ�ب او وصل التحديث
مع املستمس�كات املطلوبة اىل مركز_التسجيل ،كما ان عى قدم االستمارة
بدون بطاقة ناخب او وصل تحديث يرجى مراجعة مركز التسجيل لتسليم
نسخة من بطاقة الناخب او وصل التحديث.
واك�دت انه يف حالة عدم امتالك املتق�دم لبطاقة الناخب او وصل التحديث
سوف يتم استبعاد استمارة التقديم.

االمن الربملانية تطالب بدعم املنظومة
االمنية بمعدات متطورة
بغداد  /المستقبل العراقي
دعت لجنة االم�ن والدفاع النيابية،
أم�س الس�يت ،لدع�م املنظوم�ة
االمني�ة يف البالد بمع�دات متطورة
للحفاظ عى االمن الداخيل.
وذكر عض�و اللجنة عباس الس�يد
رصوط ان « يجب ان تدعم القوات
االمني�ة واالجه�زة االس�تخباراتيه
بالكامرات الحرارية املتطورة التي
تشخص االرهابيني ودعم املنظومة

االمنية بها للتصدي لالرهابيني».
واك�د ان «العراق قادر ع�ى اقتناء
ه�ذه االجه�زة وامكانيته تس�مح
له» ،مبينا ان «املش�كلة يف الفس�اد
وان االم�وال الت�ي رصف�ت ع�ى
املنظوم�ة العس�كرية م�ن دون
تجهيزها يلبشكل املطلوب».
وش�دد ع�ى رضورة «التعاون مع
الجانب االمريكي المتالكهم املعدات
املتط�ورة والتي تمك�ن العراق من
الكشف عن االرهابيني».

توفري خزانات اوكسجني سائل يف مستشفيات ّ
عدة
البرصة تتخذ  4إجراءات ملواجهة «كورونا»
بينها تقليص دوام املوظفني
البصرة  /صفاء الفريجي
اعل�ن ديوان محافظة البرة اتخاذ  4إج�راءات ملواجهة فريوس كورونا
بينها تقليص دوام املوظفني .%50
وذكر ديوان املحافظة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه تم
اتخاذ عدد من االجراءات ملواجهة كورونا ،منها غلق الكافرتيات ،واملقاهي،
ودور الس�ينما ،واملس�ارح واملنتزه�ات ،وقاع�ات املناس�بات واألعراس،
واملس�ابح ،وقاع�ات الرياض�ة ،ومنع املواطن�ني من دخولها ومحاس�بة
اصحابه�ا يف حالة فتحها .واش�ار اىل تش�كيل لجان للمراقب�ة والتفتيش
ع�ى املطاعم ،واملوالت ،ملراقب�ة التزامها بالتعليم�ات الصحية ،مع فرض
غرام�ات وإغالقه�ا يف حال اإلخالل بهذه اإلج�راءات واضاف كما تقرر ان
يكون دوام العاملني يف دوائر املحافظة كافة بعد عطلة العيد بنس�بة ،%50
باس�تثناء املؤسس�ات الصحية واألمنية والكهرب�اء .بدورها ،اعلنت دائرة
صح�ة البرة وبتوجيه من املدير العام الدكتور عباس خلف التميمي عن
توفري ثالث خزانات للغاز الس�ائل بس�عة  15طن يف مستش�فيات البرة
التعليم�ي والص�در التعليمي والزب�ري العام ضمن جهود دعم املؤسس�ات
الصحي�ة ملواجه�ة خطر فريوس كورونا .وذكرت دائ�رة صحة البرة ان
توفري خزانات االوكسجني االضافية تأتي بهدف توفري احتياجات املرىض يف
املؤسس�ات الصحية مع ارتفاع اعداد االصابات بفريوس كورونا والحاجة
لتأمني الخدمات الطبية والصحية للمواطنني.

حقوق االنسان تدعو خلية االزمة
الجتامع طارئ بشأن االمتحانات :طلبتنا ليسوا
«فئران» جتارب
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د عض�و مفوضي�ة حق�وق
االنسان ،فاضل الغراوي ان الوضع
الوبائ�ي والصحي خط�ريا جدا مع
انتشار ساللة دلتا وارتفاع الوفيات
يف اليوم الواحد اىل  89وفاة .
وق�ال الغ�راوي يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ان»
الظروف الصحية االستثنائية وعدم
تلقي�ح اكث�ر الطلبة تك�ون عائق
امام اجراء االمتحانات الحضورية
والنري�د ان يك�ون ابناءن�ا الطلبة
ف�ران اختبار يف مواجه�ة جائحة
كورونا .

ودعا خلية االزمة اىل» عقد اجتماع
طارئ ملناقشة موضوع االمتحانات
واعتماد درجة نصف السنة لطلبة
الثال�ث متوس�ط كدرج�ة نهائي�ة
واعتم�اد االمتحان�ات االلكرتونية
لطلب�ة الس�ادس االع�دادي وطلبة
الجامع�ات لوجود تهدي�د حقيقي
لحياة الطلبة بسبب االرتفاع الكبري
باالصابات بفايروس كورونا».
وحم�ل الغ�راوي» وزارت�ي الرتبية
والتعلي�م الع�ايل وخلي�ة االزم�ة
املس�ؤولية الكامل�ة يف ح�ال
تع�رض الطلب�ة اىل اي�ة اصاب�ات
بس�بب اجباره�م ع�ى االمتح�ان
الحضوري».

اعالنات
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. ﻓﻲ.ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

GAZPROM NEFT BADRA B.V.
TENDER ANNOUNCEMENT

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

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

1434 ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ

TENDER No. 1434

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺋﻖ ﻭﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ
 ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻟﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﻧﻘﻁﻲ
ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺎﻫﻳﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

TENDER NAME: Provision of firefighting and emergency response services
for Badra Oil Filed, the Republic of Iraq
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification

ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻝ
،ﻣﺧﻭﻝ ﻟﻬﺎ( ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺣﻳﺙ ﺳﺗُﺭﺳﻝ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
: ﻭﻳﺭﺳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻟﻠ ﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺷﻐﻝ.ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com

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

ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺳﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ
.ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ

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

ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﻲ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ
:ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ

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

:ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻟﻣﻠﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛
ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻣﻠﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﻫﻭﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺃﻭ ﻫﻭﻳﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ؛
 ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ؛2020 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻟﺳﻧﺔ
:ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ،ﻧﺳﺧﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺓ ﻟﺷﺭﻛﺗﻬﻡ
:ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺳﻭﺍء
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛
 ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻓﺑﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ/  ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ، ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ/ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ
.ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ

-

.ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻗﺎﺋﺩ ﻓﺭﻳﻖ ﻣﺅﻫﻝ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺋﻖ ﻭﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭ ﻳﻣﺗﺛﻝ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

-

.ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻬﻧﺩﺱ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺋﻖ ﻭ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ ﻳﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

-

.ﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻫﻭﻟﻣﺎﺗﺭﻭ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ

-

.ﺗﻭﻅﻳﻑ ﻓﺭﻳﻖ ﻣﺣﻠﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺋﻖ ﻭ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ

-

.ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺋﻖ ﻭ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ
. ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ/ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﻌﺩﺍ ﻭﺭﺍﻏﺑﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ
. ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ50.000 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺿﻣﺎﻥ ﻣﺻﺭﻓﻲ )ﺿﻣﺎﻥ ﻋﻁﺎء( ﺑﻣﺑﻠﻎ

-

. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺭﺳﺎء ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻣﻥ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ%10 ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﻌﺩﺍ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ) ﺿﻣﺎﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻷﺩﺍء( ﺑﻣﺑﻠﻎ

-

. ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ/ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﻘﺭ ﻣﺎﻟﻳﺎ ﻭ ﻗﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ
ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻐﻝ؛ ﻭ
.ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻁﺎء

-

Iraqi local companies:
submit a color copy of Bidder’s Registration Documents & Registration Certificate;
submit a color copy of Bidder’s Valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID;
submit a Non-Prevention (No-Objection) form GCT (General Committee of Taxation) valid for 2020
or later;
Foreign Bidders:
submit a copy of Registration documents belonging to Bidder’s company and it should be registered
in Iraq or in the origin of the company;
Both Iraqi local companies and foreign Bidders:
provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation;
be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the
Operator under this Tender during last 10 years;
provide qualified firefighting & emergency response lead team leader complied with the requirements
stated in Tender Documentation;
provide firefighting & emergency response maintenance engineer complied with the requirements
stated in Tender Documentation;
have Holmatro training certificate which will be valid after the contract effective date;
employ acting firefighting&emergency response team local personnel without salary downward
alteration;
provide firefighting & emergency response training programs;
be ready and willing to perform all works/services required under this Tender;
provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00;
be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract
price, in case of contract award;
be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender;
comply with the Operator’s HSE and security requirements; and
Accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender.

 ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻁﺑﻖ ﺍﻷﻣﺭ، ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ
.ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the
successful Bidder.

 ﻏﺭﻳﻧﺗﺵ/  ﺻﺑﺎﺣﺎ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ11:00 ﺇﻥ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﻭﻋﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ )ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ( ﻫﻭ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
.2021  ﺁﺏ22 (+3:00)

The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM
(UTC/GMT+3:00) August 22, 2021

. ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published
by the Operator accordingly.

. ﻳ ُﻘﺩﻡ ﻅﺭﻓﺎﻥ ﻣﻧﻔﺻﻼﻥ ﻣﺧﺗﻭﻣﺎﻥ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ:ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
( ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻓﻧﻳﺎ ﻭﻓﻖ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ2) . ( ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﻓﺗﺢ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ1) :ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
.( ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻅﺭﻑ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻓﻧﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﺗﺣﻬﺎ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﻡ3) .ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ
.ﺳﺗُﻭﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
 ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ،ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
.ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﻁﺎء ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﺭ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ

Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid.
Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3)
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request.
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder
submitted the bid or justifying the grounds for such actions.

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department
Apago PDF Enhancer

 ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍء/.ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ

. ﻓﻲ.ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
 ﻣﺷﻐﻝ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻟﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑـ“ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ"( ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ )"ﻣﻘﺩﻣﻲ،.ﺗﺩﻋﻭ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ
ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ"( ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
1436 ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ
 ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،  ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺳﻁ،  ﺑﻧﺎء ﻣﻠﻌﺏ ﻛﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﺩﺭﺓ:ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
 ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻓﻧﻲ:ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺻﺔ
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻁﺎء ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ
،ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ( ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺣﻳﺙ ﺳﺗ ُﺭﺳﻝ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
: ﻭﻳﺭﺳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺷﻐﻝ.ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

GAZPROM NEFT BADRA B.V.
TENDER ANNOUNCEMENT
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the
following Tender:
TENDER No. 1436
TENDER NAME: CONSTRUCTION OF A FIVE-A-SIDE FOOTBALL PLAYGROUND IN BADRA,
WASIT, THE REPUBLIC OF IRAQ
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s
e-mail address:
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

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

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

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

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

:ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻟﻣﻠﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛
ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻣﻠﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﻫﻭﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺃﻭ ﻫﻭﻳﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ؛
 ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ؛2020 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻟﺳﻧﺔ
:ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ،ﻧﺳﺧﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺓ ﻟﺷﺭﻛﺗﻬﻡ
:ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺳﻭﺍء
 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛/ ﺍﻣﺗﻼﻙ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
 ﻭﻓﻖ ﺷﺭﻭﻁ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛،ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺷﺎﺋﻳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛
ﺗﻭﻓﺭ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺑﻧﺎء؛
ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛
ﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻻﻣﻥ؛
ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ؛
-

Iraqi local companies
submit a color copy of Bidder’s Registration Documents & Registration Certificate;
submit a color copy of Bidder’s Valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID;
submit a Non-Prevention form GCT (General Committee of Taxation) valid for 2020 or later;
Foreign Bidders:
submit a copy of Registration documents belonging to Bidder’s company and it should be registered
in Iraq or in the origin of the company;
Both Iraqi local companies and foreign Bidders:
be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq;
be ready to provide company documents, including registration document, in accordance with ITB;
have an experience in implementation of similar construction projects in Iraq;
have available construction equipment;
be ready and capable to perform all works required under this Tender;
comply with the Operator’s HSE and security requirements;
Be ready to commence the work within 30 days upon contract signature.

ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ
ﺇﻥ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﻭﻋﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ )ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ( ﻫﻭ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﺻﺑﺎﺣﺎ
.2021  ﺁﺏ22 ((3:00+  ﻏﺭﻳﻧﺗﺵ/ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the
successful Bidder.

. ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﻣﺩﺩﻳﻥ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published
by the Operator accordingly.

. ( ﻅﺭﻓﺎﻥ ﻣﻧﻔﺻﻼﻥ ﻭﻣﺧﺗﻭﻣﺎﻥ ﺃﺣﺩﻫﻣﺎ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ2)  ﻳﻘﺩﻡ:ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
 ( ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺇﻻ ﻟﻠﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ2) .( ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﻓﺗﺢ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ1) :ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
( ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺩﻣﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺃﻅﺭﻑ3) .ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻓﻧﻳﺎ ﻭﻓﻖ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻐﻝ
.ﻏﻳﺭ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﻡ
.ﺳﺗُﻭﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
 ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ،ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
.ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﻁﺎء ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﺭ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ
 ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ/. ﻔﻲ.ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ

The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 am
(UTC/GMT+3:00) August 22, 2021.

Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid.
Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3)
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request.
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder
submitted the bid or justifying the grounds for such actions.
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department
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GAZPROM NEFT BADRA B.V.
TENDER ANNOUNCEMENT

ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ.
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

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

ﺗﺩﻋﻭ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،.ﻣﺷﻐﻝ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻟﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑـ“ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ"( ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ )"ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ"( ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1432

TENDER No. 1432
TENDER NAME: RENOVATION OF AL-CORNISH STREET IN BADRA, WASIT, THE REPUBLIC OF
IRAQ
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s
e-mail address:
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻛﻭﺭﻧﻳﺵ ﻓﻲ ﺑﺩﺭﺓ ،ﻭﺍﺳﻁ ،ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺻﺔ :ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻁﺎء ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ(
ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺣﻳﺙ ﺳﺗُﺭﺳﻝ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ .ﻭﻳﺭﺳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺷﻐﻝ:

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

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

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

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

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

Iraqi local companies:
;submit a color copy of Bidder’s Registration Documents & Registration Certificate
;submit a color copy of Bidder’s Valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID
;submit a Non-Prevention form GCT (General Committee of Taxation) valid for 2020 or later
Foreign Bidders:
submit a copy of Registration documents belonging to Bidder’s company and it should be registered
;in Iraq or in the origin of the company
Both Iraqi local companies and foreign Bidders:
;be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq
;be ready to provide company documents in accordance with ITB
;be experienced in implementation of similar construction projects in Iraq
;have available construction equipment
;be ready and capable to perform all works required under this Tender
;comply with the Operator’s HSE and security requirements
be ready to commence the work within 30 days upon contract signature.
The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the
successful Bidder.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ:
ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻟﻣﻠﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛
ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻣﻠﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﻫﻭﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺃﻭ ﻫﻭﻳﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ؛
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻟﺳﻧﺔ  2020ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ؛
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ:
ﻧﺳﺧﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺓ ﻟﺷﺭﻛﺗﻬﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ.
ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺳﻭﺍء:
ﺍﻣﺗﻼﻙ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ  /ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛
ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﻓﻖ ﺷﺭﻭﻁ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛
-

ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺷﺎﺋﻳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛
ﺗﻭﻓﺭ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺑﻧﺎء؛
ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛
ﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻷﻣﻥ؛
ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ.

ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء
ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ.

The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 am
(UTC/GMT+3:00) August 22, 2021.
In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published
by the Operator accordingly.
Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid.
Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be
)conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request.
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder
submitted the bid or justifying the grounds for such actions.

ﺇﻥ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﻭﻋﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ )ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ( ﻫﻭ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﺻﺑﺎﺣﺎ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ /
ﻏﺭﻳﻧﺗﺵ ) 22 (+3:00ﺁﺏ .2021
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﻣﺩﺩﻳﻥ.
ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ :ﻳﻘﺩﻡ ) (2ﻅﺭﻓﺎﻥ ﻣﻧﻔﺻﻼﻥ ﻭﻣﺧﺗﻭﻣﺎﻥ ﺃﺣﺩﻫﻣﺎ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ.
ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ (1) :ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﻓﺗﺢ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ (2) .ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺇﻻ ﻟﻠﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻓﻧﻳﺎ ﻭﻓﻖ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻐﻝ ( 3) .ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺩﻣﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺃﻅﺭﻑ ﻏﻳﺭ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﻡ.
ﺳﺗُﻭﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.
ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ
ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﻁﺎء ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﺭ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ.

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department
Apago PDF Enhancer

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول ( )115والصادر يف 2021/7/5

تعل�ن اللجنة اعاله عن تاج�ر العقارات املدرجه تفاصيله�ا يف ادناه والعائده
ملكيتها اىل مديرية بلدية الش�مال وفقا الحكام القانون ( )21لس�نة ()2013
وبطريقة املزايدة العلنية  .فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية الشمال
وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني
معهم التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف
اليوم االخر من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن
واملصاري�ف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى
واب�رام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه
يعترب املستأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله
ف�رق البدل�ني وكافة املصاري�ف االخرى املرتتب�ة عىل ذلك اضاف�ة اىل مصادرة
اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مج�ددا مع عدم جواز التنازل عن
االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة
وس�تكون املزايدة يوم الثالثاء املصادف  2021/8/24يف مديرية بلدية الشمال
الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت
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نوع العقار ورقمه
ارض برج كورك

رقم القطعة والمقاطعة
مجمع القادسية

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻔﻲ /.ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

اعالن

تعل�ن الرشك�ة لعام�ة لتس�ويق االدوي�ة
واملس�تلزمات الطبي�ة عن تنوي�ه للمناقصة
العامه ( )31/2021/55والذي يتضمن تمديد
موعد الغلق ليكون  2021/7/30يكون تسليم
العطاءات يف قس�م الهندسة والصيانة التابع
لرشكة كيمادي�ا والكائ�ن يف منطقة الدباش
قرب قسم توزيع املستلزمات
والذي تم االعالن عنها عىل موقعنا
www.Kimadia.iq
مرصف الرافدين
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين /لبنى يوسف فريد دهش عنوانه /م  / 510ز / 7د 9
اىل الكفيل  /وفاء يوسف فريد دهش عنوانه م  / 505ز  / 12د 10
قرب مطعم الساعي
انذار

بالنظ�ر لعدم قيامك بتس�ديد مبل�غ الدين املرتتب بذمت�ك بالتكافل
والتضام�ن م�ع الكفي�ل اعاله وعن (الق�رض) املمنوح ل�ك والبالغ
( )$ 4926دين�ار (اربع�ة االف وتس�عمائة وس�تة وع�رشون دوالر
امريك�ي ) ع�دا الفوائ�د واملصاري�ف وامللزمني بدفع�ه اىل مرصفنا
واس�تنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم
 56لس�نة  1977وللصالحية املمنوحة لنا بموج�ب املادة الثانية من
القانون اعاله ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله
م�ع الفوائ�د املرتتبة عليه خالل ع�رشة ايام اعتبارا م�ن اليوم التايل
لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة
وفقا الحكام املادة الخامس�ة الفق�رة ( )1من القانون املذكور وذلك
بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغر املنقولة
استحصاال ملبلغ الدين املرتتب بذمتكم وقد اعذر من انذر
مع التقدير

اعالن
اىل الرشيك  /حيدر طالب شويع
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي – سبع
الب�ور لغ�رض اس�تخراج اج�ازة البن�اء
للقطعة املرقمة  13980سبع البور .
الرشيك
محمد عقيل اكرم
����������������������������������
اىل الرشي�ك ال�ذي ال يح�ر  /حس�نني
عزت مالك اقتىض حضورك اىل مقر بلدية
النجف لغرض اصدار إجازة البناء للعقار
املرق�م ( ) 3 / 49933ح�ي النداء خالل
م�دة عرشة أي�ام وبخالفه س�يتم اصدار
االج�ازة دون حضورك طال�ب االجازة /
عيل الهادي جاسم محمد .
����������������������������������
إىل ال�رشكاء نضال ون�وال ونرسين ونور
بن�ات حمد متع�ب وتقي وع�الء وضياء
وتقي�ه وربيعه ونظ�ره وخت�ام ومليعه
وبيان وايمان وجنان وإقبال وبيداء اوالد
وبنات حسن شبيب
توج�ب عليك�م الحض�ور إىل صن�دوق
االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت
اقرارك�م باملوافق�ه عىل قي�ام رشيككم
احس�ان حسن شبيب بالبناء عىل حصته
املش�اعه يف القطع�ه املرقم�ه 3835/15
ح�ي املعلمني خ�الل مده خمس�ه عرش
يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق
من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقكم باالعرتاض مستقبال
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اعالنات

العدد ( )2415االحد  25تموز 2021

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()81

العدد 338 :
مديرية بلدية املوصل
التاريخ  2021/6/8 :جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لسنة
( )2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف
بلدية املوصل خالل (  )15خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن
يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االحوال
املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة
م�ع الترصيح االمني للمش�رتك باملزاي�دة وتجري املزايدة يف دي�وان محافظة
نينوى  /قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من
بدل االيجار
 � 1س�احة وقوف الس�يارات املش�يدة ع�ىل القطع املرقم�ة ( 1/91و1/97
و )1/98م  20وادي حج�ر الش�مالية الواقع�ة يف منطق�ة املوص�ل الجدي�دة
وبمساحة ( )2900,90م 2وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة.
 � 2س�احة وقوف السيارات املشيدة عىل القطع املرقمة ( )44/32م  10وادي
حجر الغربية الواقعة يف بداية حي الش�هداء وبمس�احة ( )2200م 2وحسب
واقع الحال وملدة سنة واحدة
 � 3القطعة املرقمة ( 16,15بلدي) م 40نينوى الرشقية املشيد عليها ( معمل
نجارة) وبمساحة ( )315م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 4كش�ك رق�م ( )3املش�يدة عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة ( )1/1م حوش
الخان مدخل النبي جرجيس وبمس�احة (  )18,81م 2وحس�ب واقع الحال
وملدة ثالث سنوات
 � 5القطعة املرقمة ( )138/1م س�وق الصغري املنطقة الرسجخانة واملتخذة
عمارة تجارية وبمساحة (  )60م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
Enhancer

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()83

www.almustakbalpaper.net

اعالن رقم ()82

تعل�ن اللجنة وللم�رة الثانية عن ايج�ار العق�ارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية
املوصل خالل (  )15خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف
املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك
باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى  /قاعة الحدباء الساعة العارشة
صباح�ا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن
واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1القط�ع املرقم�ة (50و33و123و )38م 40نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج
(حداد باب وشباك) وبمساحة ()240م 2لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث
سنوات .
 � 2القطع�ة املرقم�ة ( )170م 40نين�وى الرشقية املش�يد عليها ك�راج (حداد باب
وشباك) وبمساحة ()207م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
 � 3القطع املرقمة ( 156/127عقاري) ( 6بلدي) م 40نينوى الرشقية املشيد عليها
(مجمع صناعي) وبمساحة ()1280م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
 � 4االكشاك املرقمة (1و2و3و4و )5الواقعة ضمن متنزه النور السياحي واملشيدة
عىل جزء من القطعة املرقمة (  )139/80م 41نينوى الشمالية وبمساحة ( )18م2
لكل كشك وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 5القطع�ة املرقم�ة ( )127/1م 20وادي حجر الش�مالية النش�اء عمارة تجارية
عليها وبمساحة (  )300م 2وحسب واقع الحال وملدة عرشة سنوات
 � 6القطعة املرقمة ( )56/10م 12وادي العني الجنوبية النشاء مخبز شعبي عليها
وبمساحة ( )160م  2وحسب واقع الحال وملدة خمسة عرش سنة .
 � 7القطع�ة املرقم�ة ( )129/1م 20وادي حجر الش�مالية النش�اء عمارة تجارية
عليها وبمساحة ()300م 2وحسب واقع الحال وملدة عرشة سنوات .

Apago PDF

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد 340 :
مديرية بلدية املوصل
التاريخ  2021/6/8 :جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

تعل�ن اللجنة وللم�رة الثانية عن ايج�ار العق�ارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية
املوصل خالل (  )15خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف
املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك
باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى  /قاعة الحدباء الساعة العارشة
صباح�ا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن
واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1القط�ع املرقم�ة (762و )972م 40نين�وى الرشقية املش�يد عليها كراج (بائع
سكراب) وبمساحة ()210م 2لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
 � 2القطعة املرقمة ( )477م 40نينوى الرشقية املشيد عليها كراج (بائع سكراب)
وبمساحة ()200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 3القطعة املرقمة ( )669م 40نينوى الرشقية املشيد عليها كراج (بائع سكراب)
وبمساحة ()360م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
 � 4القطعة املرقمة ( )675م 40نينوى الرشقية املشيد عليها كراج (بائع سكراب)
وبمساحة ()419,2م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 5القطعة املرقمة ( )778م 40نينوى الرشقية املشيد عليها كراج (بائع سكراب)
وبمساحة ()225م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 6القطعة املرقمة ( )864م 40نينوى الرشقية املشيد عليها كراج (بائع سكراب)
وبمساحة ()367,5م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 7القطعة املرقمة ( )782م 40نينوى الرشقية املشيد عليها كراج (بائع سكراب)
وبمساحة ()300م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 8القطعة املرقمة ( )681م 40نينوى الرشقية املشيد عليها كراج (بائع سكراب)
وبمساحة ()220م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد 339 :
التاريخ 2021/6/8 :

اعالن رقم ()93

العدد 380 :
التاريخ 2021/7/4 :

تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة ( )2013فعىل
الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل (  )30ثالثون
يوم�ا تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني
معه�م هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة ( )%30من القيمة
املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى  /قاعة
الحدب�اء الس�اعة العارشة صباحا للي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته
اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1الف�رن الحجري املش�يد ع�ىل جزء من القطع�ة املرقم�ة ( )13/524م  37بعويرة (افران
الطيبات الرحمن) الواقع يف حي العربي مجاور افران الجزيرة وبمس�احة ( )200م 2وحس�ب
واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 2س�احة وقوف الس�يارات املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة ( )19/4446م  43الجيلة
بلبل تبه الواقع خلف مستشفى الربيع االهيل وبمساحة ( )2650م 2وحسب واقع الحال وملدة
سنة واحدة
 � 3القطع املرقمة (3و )8م  28الهرمات املش�يد عليها (معمل نجارة ) وبمس�احة ( )225م2
لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 4القطع املرقمة (929أ و  )925م 24وادي عكاب املش�يد عليها (بائع س�كراب) وبمس�احة
( )240م 2لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 5القطعة املرقمة ( 81ب) م  28الهرمات املشيد عليها (حداد باب وشباك) وبمساحة ()120
وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 6القطع�ة املرقمة (48أ ) م  28الهرمات املش�يد عليها (معمل نجارة) وبمس�احة ()112,5
وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 7القطعة املرقمة ( 63ه��� ) م  28الهرمات املشيد عليها (معمل نجارة) وبمساحة ()150
م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 8ج�زء من القطعة املرقمة ( )16/325م  11وادي العني الش�مالية املش�يد عليها (مش�تل)
وبمساحة ( )2000م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 9ساحة وقوف السيارات املشيدة عىل القطعة املرقمة ( )257/11م 12وادي العني الجنوبية
وبمساحة ( )600م 2وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالنات
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متديد موعد غلق مناقصات
ت�ود رشكة نفط ذي ق�ار ان تعلم
ال�ركات الراغب�ة باملش�اركة
باملناقص�ات االتي�ة ( مع�دات
خي�ط التنزي�ل الس�لكية املرقمة
 و مع�دة فح�ص2006/21/18
2005/21/16 االس�منت املرقمة
ورؤوس التس�ميت وملحقات�ه
 ) بتمديد2003/21/02 املرقم�ة
موعد غلق املناقص�ات من تاريخ
 ليكون موعد الغلق2021/7/25
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اعالن

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

 املعدل2013  لس�نة21 وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم
بالنظر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسة عن ايجار
) يوم تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن30 ( (العق�ار ) املدرجة اوصافه ادناه وذل�ك بعد مرور
يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام
%50 الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم صك او وصل التامين�ات القانونية البالغة
من القيمة املقدرة ولكامل فرة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن عىل
ان تبقى امانات الضم ضمانا لس�المة املاجور ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة
 من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم%2
ال�ذي ييل العطل�ة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل
 املعدل عىل ان يتم2013  لسنة21 رسمي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم
 يوما من تاريخ االحالة30 تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرة االيجار مع املصاريف وخالل
القطعية ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل
ان تك�ون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغب�ني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط
املزايدة
مدة االيجار

بدل التقدير
السنوي

ثالث سنوات

25000000
خمسة وعشرون
مليون دينار سنويا

المساحة

رقم العقار وموقعه

ت

2م2756

21/4754/1 عرصة خالية والمرقمة
حيدرية التخاذها متنزه عائلي ترفيهي
متكامل وبدون مشيدات ثابتة

1

/ املشيدات الغري ثابته
 يستحدم كمقر ادارة/ 4*3  � كشك1
 مطبخ وماكوالت ومرطبات/ 10*9  � كش�ك2
 اسراحة الكادر/ 7*4  � كشك3
 مخزن/6*4  � كشك4
 صحيات مجانية/6*3  � كشك5
 لعبة اطفال دخول مجاني13*6  � كشك6
 دخول مجاني6  � العاب اطفال عدد7
3  � نافورات � مسطحات مائية عدد8
 � وضع سياج نظامي وفق تصميم مخطط يتم املوافقة عليه من قبل البلدية9
 � توفري بارك لوقوف السيارات10
Apago PDF Enhancer � نقل اعمدة الكهرباء وبالتنسيق مع مديرية كهرباء كربالء املقدسة11
الدخول للمتنزه مجاني مع مراعاة قدسية محافظة كربالء واالداب العامة

 ر مهندسني. م
عبري سليم نارص
مدير بلدية كربالء املقدسة

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
First Extension Announcement for Tender No: 009-PC-20-EBS
Provide Demulsifier for EBS
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern
Part.
Tender Title: Provide Demulsifier for EBS
Tender No.: 009-PC-20-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one to two contractors to execute project Provide Demulsifier for
EBS，For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one
company
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 8th August 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited,
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read
and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be
read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please
inform the C&P Dept. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding
date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender
announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
Public Tender Announcement for Tender No: 005-PC-21-EBS (3rd Announcement)
Provision of Chemicals for EPF
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern
Part.
Tender Title: Provision of Chemicals for EPF
Tender No.: 005-PC-21-EBS (3rd Announcement)
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Third Time. All the
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
Company to seek one to two contractors who have qualified international professional experience and can supply
chemicals (Including Demulsifier, Antifoam, Corrosion Inhibitor and Asphaltene Dispersant) for EPF.
For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one
company
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 2nd Sep 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited,
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read
and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be
read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please
inform the C&P Dept. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding
date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender
announcement.
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العدد ( )2415االحد  25تموز 2021

رشكة مصايف الشامل  /مصفى الصمود نرش اعالن مناقصة عامة حملية

تعلن رشكة مصايف الشمال (مصفى الصمود) أحدى تشكيات وزارة النفط عن اعان (مناقصة عامة محلية) وحسب التفاصيل املبينة يف الجدول ادناه وجدول
الكميات واملواصفات الفنية واملنايشء فعىل الراغبني باالشراك من الرشكات او املكاتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة
موقع رشكتنا يف بيجي � مصفى الصمود  ،اعتبارا من تاريخ نرش االعان الس�تام نس�خة من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره (
 ) 150,000فقط مائة وخمسون ألف دينار عراقي غري قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة او تغيري اسلوب تنفيذها عىل ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق يف او
قبل الساعة الواحدة ظهرا ليوم االحد املوافق  2021/8/29ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسمية فيكون تاريخ
الغلق يف اول يوم دوام رس�مي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعان والرس�وم القانونية علما انه سيتم عقد املؤتمر
الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق  2021/8/22يف نفس مكان القطع
ت

رقم المناقصة

موضوع
المناقصة

عدد مرات
االعالن

الكلفة التخمينية

مدة التجهيز

الهوية المطلوبة

مبلغ التاامينات االولية

1

2021/72
ميزانية
تشغيلية

تجهيز معدات
واليات خدمية

للمرة االولى

()2,690,000,000
ملياران وستمائة وتسعون
مليون دينار عراقي

/ 180يوم

هوية شركة او
مكتب متخصص
نافذة لعام 2021

( )40,350,000اربعون ماليين
وثالثمائة وخمسون الف دينار
عراقي (نسبة التامينات )%1,5

اوال  :املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء :
 � 1هوية الرشكة او مكتب (متخصص) نافذة لعام  2021مع ارفاق (شهادة تأسيس � اجازة ممارسة مهنة � عقد التأسيس � النظام الداخيل للرشكة)
 � 2التامينات االولية حسب املبلغ املبني يف الجدول اعاه عىل شكل 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
مص�ادرة التامين�ات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند س�حب مقدم العط�اء لعطائه خال فرة نفاذه وبعد غلق املناقصة او رفض
التصحيح عىل اخطاءه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية
 � 3جل�ب كت�اب ع�دم ممانعة من االش�راك باملناقصة صادر من الهيئ�ة العامة للرضائب ناف�ذة لعام ( 2021تصوير ملون) باس�م الرشك�ة مقدمة العطاء (
حرصا)
 � 4اعمال مماثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاه (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 حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومنايشء ورشوط يف جدول املواصفات او الكميات
 � 3رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار
 � 4يكون التسعري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االسعار رقما وكتابة (طباعة الكرونية او باملداد) عىل جدول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية
من الحك والشطب وختمها ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل السعر املدون كتابة يف حال اختافه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة
يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة
 � 5ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها
 � 6ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام االشراك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية
 � 7ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة
 � 8تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى
 � 9ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكا وتتخذ االجراءات القانونية بحقه
 � 10يتحمل من تحال بعدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة
 � 11العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977والقوانني العراقية النافذة
 � 12يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية
 � 13يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
 � 14عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكروني وبشكل دقيق وواضح
 � 15يلت�زم م�ن تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنس�بة ( )%5من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد وف�رة الضمان للمناقصة قبل توقيع
العق�د عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مص�دق صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النف�ط والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف
الشمال (ش.ع)
 � 16يمكنكم االطاع عىل صيغة العقد والرشوط التعاقدية من خال االطاع عىل نسخة العقد املنشورة عىل موقع رشكتنا عىل االنرنت :
http://nrc.oil.gov.iq
 � 17املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة والوثائق القياسية ومعايري الرجيح املرفقة طيا والتي يجب
ختمها وتقديمها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االس�تثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنس�بة اكثر من ( )%20عن الكلفة التخمينية اذا
كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم ( )1لسنة 2019
 � 18لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية
 � 19يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب ( )IBANحسب نظام املدفوعات العراقي
 � 20يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعان
 � 21للجن�ة دراس�ة وتحلي�ل العط�اءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االس�عار او حك او ش�طب او تصحي�ح او تعديل حت�ى وان كان املتقدم اوطأ
العطاءات
 � 22يكون القطع واالشراك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ
نرش اعان
 � 23بامكان كافة املشركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الساعة التاسعة صباح من يوم االثنني املوافق  2021/8/30يف مقر
رشكتنا يف بيجي � مصفى الصمود
 � 24ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب
 � 25تدفع املستحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب املواصفات والكميات الواردة بجدول الكميات
� 26الزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التامينات االولية اس�تنادا اىل كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود الحكومية العامة � قس�م االستش�ارات والتدريب
املرقم ع 19006/7/يف 2019/8/6
 � 27لاطاع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاه يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
http://nrc.oil.gov.iq
 � 28يجب االطاع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها
 � 29لاستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكروني
()nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
قاسم عبد الرمحن حسني

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

م /تنويه

العدد 187 /
التاريخ 2021/7/25

اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري
االم�اك املدرج�ة تفاصيلها ادن�اه والعائدة اىل بلدية (العباس�ية ) وملدة (حس�ب ما مؤرش
ازاءه�ا) وفق�ا الحكام قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب
باالش�راك باملزاي�دة ممن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية العباس�ية او اللجنة
خال ( )30يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه
التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار
الذي�ن يرغب�ون بالدخ�ول اىل املزايدة يحق لهم دف�ع مبلغ ال يقل عن  %50م�ن القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ
النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم االخري من
مدة االعان البالغة ( ) 30يوما يف الساعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباسية)
ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك

الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية  /وكالة

الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املس�تاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن
 +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عىل املستأجر مراجعة البلدية خال مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض
تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرق�م  10881يف
 2014/9/28يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة
املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االماك التي تؤجر لهم
ت

جنس
الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

بناية

552/16م32

1020م2

على جزء
من القطعة
 552/16م32

ثالث
سنوات

12م2

السوق
العصري /
مقابل المحكمة

ثالث
سنوات

12م2

السوق
العصري /
مقابل المحكمة

سنة واحدة

PDF Enhancer

املدير العام
رئيس جملس االدارة

www.almustakbalpaper.net

2

3

-70/12-70/11-70/10-70/9-70/8 Apago
-70/27-70/16-70/15-70/14
حوانيت
70/48-70/43-70/34-70/33-70/28
حوانيت

70/30-70/29-70/25-70/24

اىل كافة الرشكات املتقدمة عىل املناقصة مرشوع إدارة الخدمات لشبكات
االتصاالت ()MANAGEMENT SERVICES
ي�ر الرشك�ة العامة لاتص�االت واملعلوماتي�ة إحدى تش�كيات وزارة
االتص�االت ان تنوه لكم بأنه تم اعان املناقصة مرشوع إدارة الخدمات
لشبكات االتصاالت
( )MANAGEMENT SERVICESيك�ون رقم�ه ( )2021/4وبأس�لوب
املناقصة العامة وفقا ً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة 2014
وان تأريخ غلقه وفتح العطاءات س�يكون الس�اعة الثانية عرش ظهرا ً من
ي�وم االحد املصادف  2021/8/8ولهذا اقتىض التنويه وملزيد من املعلومات
االتصال عىل ارقام الهواتف ( )07600017122( ، )07600017078او الربيد
االلكروني او مراجعة املوقع االلكروني املدرجني ادناه  ..مع التقدير
www.itpc.qov.iq / www.moc.gov.iq
E-mail: Legal_itpc@itpc.gov.iq
املهندس
مع التقدير...
أسامة جهاد قاسم
املدير العام
رئيس جملس االدارة

إعالن مناقصه
جتهيز اجهزة فنية و الكرتونية ,وعدد يدوية,
مناطق (البرصة-الزبري وابواخلصيب)– حمافظة البرصة
مناقصة رقم ( )MH-UL-BAS-001لسنة ( ) 2021

تعلن جمعية أيادي الرحمة اإلنسانية وهي منظمة غري حكومية وغري ربحية عن إجراء مناقصه تجهيز اجهزة فنية والكرونية ومستلزمات حرفية وعدد يدوية
يف مناطق(البرصة-الزبري-ابي الخصيب)) يف محافظة البرصة  ,ضمن برنامج عمل بالرشاكة مع برنامج االغذية العاملي يف العراق.
الية التجهيز :
آلية التجهيز تكون عن طريق مرحلتني موزعة عىل اربعة اش�هر ,املرحلة االول ى تش�مل تجهيز املس�تفيدين املش�ركني يف الورش الفنية يف مركز التدريب املهني
يف مركز البرصة  .حيث ان هذة املواد واملعدات س�تمكن املس�تفيدين من تمكينهم من البدء بمرشوع يكون مصدر دخل لهم وألرسهم . .واملرحلة الثانية تش�مل
منطقتي الزبري وابو الخصيب مع ماحظة ان الكميات املطلوبة املبينة يف الجدول ادناه هي تخمينية قابلة للزيادة او النقصان بنسبة حسب عدد املستفيدين  .و
يتم تسليم املواد املجهزة اىل مبنى مركز التدريب املهني ( و يتكفل من ترسوا عليه املناقصة تكاليف والية النقل اىل مركز التدريب املهني) .
آلية التسديد تكون يف نهاية كل مرحلة ،حيث يقوم املجهز بتقديم وصل باملواد التي تم تجهيزها خال نهاية كل مرحلة اىل جمعية ايادي الرحمة ليتم التحاسب
عليها وتسديد قيمتها عن طريق حوالة مرصفية اىل حساب املجهز.
مدة العقد اربعة أشه�ر  ,من تاريخ توقيع العقد.
أالجهزة واملعدات املطلوب تجهيزها للمرحلتني :
ماحظة :االعداد قابلة للتغيري حيب حاجة الربنامج وعدد املستفيدين .
ت

االجهزة والمعدات

المواصفات

العدد

1

كامرة

 / 2000D-50000Dالرام  / 16 Gالعدسة 16 MP

40

2

حاسوب

كارت شاشة داخلي  / 1Gالرام  / 4Gالهارد / HDD 500
المعالج  / Celeronحجم الشاشة15.5 -17-

40

3

أيباد او تاب

ذاكرة  / 32Gحجم الشاشة 10.2

40

4

مجمدة

8قدم  /بوري نحاس  /شبكة خارجية /غطاء داخلي زجاج /
ضمان لمدة سنة

40

5

فرن كهربائي

 60لتر -بوابة زجاج

40

6

عجانة

حجم  5لتر

40

7

خالط كهربائي

 1.5لتر

40

8

سيت مكائن حالقة

سيت مكائن حالقة تدريج

40

9

كرسي حالقة-رجالي

كرسي جلد دوار متحرك مع جك

40

10

جهاز بخار

حار وبارد  /اشعة زرقاء لفتح المسامات

11

جهاز شمع

جهاز ازالة الشعر بالشمع

40

12

دريل همر

1800واط  /نوع الملف نحاس مع حقيبة

40

13

دريل شحن

 12فولت /نوع الملف نحاس /بطارية اضافية\ مع حقيبة

40

14

مقص حديد

مقص بليت  10انج مع مقبض ربل

40

15

عدة يدوية-متكاملة

صندوق عدة يدوية متكاملة

40

16

ً
عدسة-كبان
ميزان

طول  60سم مع  3عدسات

17

جهاز صيانة مبايل (هيت
كان +كاوية)

كاوية مع طلقة

40

18

جهاز رافع قدرة

 5امبير

40

19

عدة يدويةدقيقة-لصيانة
المبايل

صندوق عدة متكاملة

40

المنشأ

الماركة

سعر المفرد.
د.ع

المجموع
د.ع

40

40

20

كاوية لحام هوائية

ماكنة لحام

40

21

جهاز ضاغط-فحص
التبريد

جهاز سحب ودفع الغاز

40

22

جهاز تنظيف البشرة

نوع حديث

40

23

جهاز سشوار

نوعية جيدة متعدد السرع

40

24

كرسي حالقة-نسائي

كرسي جلد دوار متحرك مع جك

40

25

مكينة خياطة

ماكنة خياطة مع مكينة تطريز

40

26

ماكنة تطريز

27

ميز مكينة خياطة

ميز بورد خشب مع قاعدة استان حديد

40

28

كرسي ميز ماكنة خياطة

كرسي ثابت

40

40

الجدول الزمني الجراءات املناقصة والتنفيذ :
 تبدأ فرة التقديم من تاريخ (  25تموز  ) 2021لغاية الساعة الثالثة ظهرأ من يوم  1اب . 2021 تبدأ فرة فتح العطاءات والتقييم من تاريخ  2اب  2021و لغاية  4اًب . 2021 يتم توقيع العقد يف يوم ال  5اًب  2021يف املقر الرئييس للجمعية يف بغداد او يف مكتب البرصة . عىل الجهات التي ترسوا عليها العطاء املبارشة بتزويد املواد بعد توقيع العقد وحسب طلب امر الرشاء وبفرة ال تتجاوز ال 10ايام..الية التقديم عىل املناقصة:
ع�ىل ال�رشكات الراغبة يف أملش�اركة بهذة املناقصة تقديم العط�اءات اما يف مقر الجمعية الكائن يف الكرادة  -تقاطع املس�بح  -الف�رع املقابل للمرصف التجاري
العراقي – هاتف ( )07817359194او يف مكتب الجمعية يف البرصة الكائن يف منطقة الجزائر قرب تقاطع الخورة-خلف مجمع زارا _هاتف ()07723233309
ويقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم وعليه اسم الرشكة واسم مقدم العطاء ورقم املناقصة و ظرف يحتوي عىل الوثائق التاليه :
العرض الفني-:
السرية الذاتية واألعمال السابقة واملماثلة.
خطة التنفيذ والقدرة عىل تجهيز االجهزة واملعدات مبينا مصدر ومنشاء املواد وخطة نقل املواد.
العرض التجاري-:
قائمة باملواد املجهزة تبني مناشئها ,العامة التجارية للسلعة
صور من املواد املطلوبة ومواصفاتها.
الوثائق املطلوبة-:
شهادة التسجيل مع البيان التأسييس ومحرض اجتماع الرشكة.
براءة ذمه من الرضيبة لعام .2020
امليزانية العمومية للرشكة لعام  2020مصدقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
هوية غرفة تجارة.
مستمسكات املدير املفوض او املخول عنه مع كتاب التخويل.
تفاصيل الحساب املرصيف للرشكة.
عنوان الرشكة.
هاتف وايميل الرشكة.
ماحظات مهمة-:
يهمل العطاء يف حال نقص يف الوثائق املطلوبة
ال يستلم العطاء بعد انتهاء مدة االعان
اليحق التقديم باكثر من عطاء يف املناقصة نفسها.
لغرض الحصول عىل معلومات اكثر يرجى التواصل عىل الربيد االلكروني procurement@mercyhands.org :
info@mercyhands.org
التزامات من ترسوا علية املناقصة:
تتحمل الجهة املنفذة تكاليف نقل املواد
يتكفل من ترسوا عليه املناقصة استحصال املوافقات االمنية لغرض نقل املواد
تلتزم الجهة املجهزة باالسعار واملواد التي يتم تحديدها من جمعية ايادي الرحمة وبرنامج االغذية العاملي. .
تقوم جمعية ايادي الرحمة بدفع املستحقات للرشكة املنفذة شهريا ً بعد نهاية استام كل وجبة مواد وال توجد دفعات اولية.
طريق�ة دفع املس�تحقات تكون عن طريق حوالة مرصفية .وتكون عملية الدفع بعد تقديم الوص�والت االصلية ومطابقتها مع تقرير املرصوفات من قبل الجهة
املمولة للربنامج.
س�تقوم جمعية ايادي الرحمة و برنامج االغذية العاملي بتقييم اداء الجهة املنفذة وفقا للمعايري التالية :اس�عار الس�لع ,توفري السلع املطلوبة ,الجودة ,الخدمة,
االمتثال لرشوط التنفيذ.
للمعلومات واالستفس�ار الرجاء مراس�لتنا عىل الربي�د االلكرون�ي ( ,)procurement@mercyhands.org or info@mercyhands.orgس�يتم االجابة عىل جميع
استفساراتكم خال مدة اقصاها  24ساعة عدا ايام الجمعة والسبت.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2415االحد  25تموز 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

أمير عبد هادي

د .فاضل البدراني

القراءة ...الوجه اآلخر

دعاية أم تلوث بيئي؟

القراءة هي تجربة انسانية يخوضها الكاتب مع القارئ.
ً
ُ
فرصة
القراءة
وتتعدد القراءات بتعدد التجارب ،وتعطي
للقارئ ب�ان يعيش حياة اخرى ليس�ت حيات�ه ،بخياله
ومش�اعره وانفعاالته وهو جال�س يف مكانه .ويف اغلب
االحي�ان تمك�ن القراءة الق�ارئ من تفكيك الس�ائد من
تصورات الحياة املختلفة ،وربما يصل اىل مرحلة استقراء
مقدم�ات االح�داث ومجرياته�ا وخواتيمه�ا ،بمختل�ف
مواضيعها وتفصيالتها وش�خوصها بن�ا ًء عىل التجارب
القرائي�ة .والن التجربة االنس�انية متش�ابهة بكثري من
جوانبه�ا ،م�ادام من يكتب ويقرأ هو م�ن نفس الجنس
الب�رشي ،عند ذلك تظهر مش�كلة الق�ارئ .القارئ الذي
ع�اش حياة اناس قبل عرشات او مئ�ات ،او ربما االلف،
الس�نني البد لحيات�ه ان تقع يف التك�رار .تكرار االخطاء،
تكرار الصواب ،تكرار االحداث ،وتكرار حتى الش�خوص.
تك�رار ظه�ور الثنائي�ات املتض�ادة مث�ل ثنائي�ة املالك
والش�يطان ،ثنائية الخري والرش ،القوة والضعف ،الحزن
والس�عادة  ...الخ .االم�ر الذي يصيب القارئ بالش�عور
بنوع من الرتابة وقلة االندهاش تجاه التجارب الجديدة
يف حيات�ه املادي�ة .ويف كثري من االحي�ان يصل القارئ اىل
مرحلة تبتعد فيها انفعاالته مع محيطه.
ان القراءة بقدر ما فيها من متعة ومعرفة وسعة اطالع،
ويف بع�ض االحيان االل�م ،بقدر ما تثق�ل صاحبها بثقل
التجربة .ان الربط بني التجربة والشخوص يف الحياة اآلنية
للقارئ مع تجربة الش�خوص والحياة السابقة بني ثنايا
الورق بما فيها من تشابه وتكرار لألحداث ،يفصل بينها
البعد الزمنيُ ،يول ِّد عند القارئ الش�عور بتبادل االدوار يف
هذه الحي�اة .ان يقحم القارئ نفس�ه بتجارب االخرين
لالطالع واالس�تفادة منها ،هو قبوله بش�كل غري مبارش
بتلقي تبعات تلك التجربة التي تلقي بظاللها عليه حتماً.
وربما تقمص القارئ ش�خصيات تأثر بالقراءة عنها...
باختص�ار :ان الق�ارئ مجموعة من االح�داث والعوالم
والش�خوص والتجارب املضافة اىل س�جل حياته املادية،
ويكرب القارئ بالسن االدراكي قبل اوانه.

وتبدأ حملة الدعاية االنتخابية للمرشحني بالعراق ،بموجب قرار
مفوضي�ة االنتخابات النيابي�ة الذي حرصها بامل�دة من الثامن
تم�وز ،وحتى  7ترشي�ن أول املقب�ل  ،2021يتنافس فيها 3243
مرشحا ً أمام أكثر من  25مليون ناخب عراقي.
وملجرد أن أعلن قرار املفوضية باإلي�ذان ببدء الدعاية االنتخابية
بعد أن حظيت أس�ماء املرشحني باملصادقة ،وإجراء قرعة أرقام
املرشحني ،ليبدأ ماراثون السباق االنتخابي ،وهو مكمل لحمالت
دعائية مىض عليها أكثر من س�نة يف واق�ع الحال ،ليكون أطول
مش�وار انتخابي ،إذا ما أخذنا يف االعتبار موعد إجراء االنتخابات
املقرر سابقا يف  6حزيران املايض ،قبل تأجيله اىل  10ترشين أول
املقبل ،بهدف استكمال االستحضارات االنتخابية.
والحدي�ث ع�ن الدعاية االنتخابي�ة ،هو الهم الش�اغل للعراقيني
بالوقت الحارض ،فما ذنبهم يتحولون اىل حقل تجارب من الضخ
املعلومات�ي ،والتأث�ري النف�ي والتضلي�ل والتزيي�ف والتجهيل،
م�ن قبل القوى الحزبية والكتلوية املتنافس�ة عىل كس�ب عطف
الناخ�ب؟ خاص�ة إذا ما علمن�ا أن حقيقة الدعاي�ة تحولت من
برامج تقليدية تمارسها القوى السياسية يف االنتخابات ،لصناعة
رأي عام يحقق للناخب فرصة اختيار صاحب الكفاءة والنزاهة،
اىل برامج وهمية يف الغالب تقوم عىل الش�يطنة وتش�ويه سمعة
املرش�ح ،وتلوي�ث عقول جمه�وره ضم�ن دائرت�ه االنتخابية،
وحرمانه�م م�ن انتخ�اب مرش�ح مؤه�ل لحمل صف�ة التمثيل
النياب�ي ،وبني مرش�ح ال يبغي م�ن الوصول اىل قب�ة الربملان إال
لكسب املال دون أن تتوافر فيه أدنى مواصفات التمثيل النيابي.
وأصبح�ت صناعة الرأي العام حرفة ذهنية يش�كلها املتالعبون
واملزيف�ون للحقائق عرب توظيف منص�ات التواصل االجتماعي،
وفربكة الشائعات وانتشارها بأقرب وقت ،ملجرد اختيار األدوات
واألذرع التسقيطية ضد املرشح املناسب ،بينما غابت عن برامج
الحم�الت االنتخابي�ة ،الدعائي�ة الحقيقية القائمة ع�ىل مبدأ أن
يكون هناك برنامج عمل حقيقي ،تناقش عىل أساس�ه خطوات
التنفيذ امليداني.
لقد أصبح املال الفاسد ،هو العصا السحرية التي ينحني أمامها
كثري م�ن الضعفاء ،إما لرتدي أوضاعهم املادية ،وارتفاع نس�ب
البطالة بينهم سيما الشباب منهم ،أو لوجود جهة سياسية تقرأ
جيدا هذه الفجوة يف املجتمع ،وتس�تغلها يف ممارس�ة التزييف،
وتعط�ي وعودها بف�رص التوظيف والعقود واس�تغالل طاقات
الش�باب ،يف إطار منهج دعائي سيايس يقوم عىل رسقة الجهود
وتخريب النفوس من دون الوفاء بتنفيذ الوعود.

كـتـب حمـافـظ البصـرة
املهندس اسعد العيداين

وزير الموارد المائية في البصرة لمعالجة اللسان الملحي

هذا الرجل الرائع
باملكان املناسب
باالمس كان بالبرصة
لزيادة االطالقات املائية
والوقوف بنفسة لريى
ويتابع

واليوم بالنارصية
اىل مصدر قناة البدعة
عند ناظم الصدر
شكرا معايل الوزير
لكل من القلب
من اهلك يف البرصة

كـاريكـاتـير

أطعمة جيب تناوهلا نيئة للحصول عىل فوائدها الصحية

Apago PDF Enhancer

تعزية

أتقدم بأسمي وجميع منتسبي مؤسسة املستقبل العراقي
للصحافة والنرش ( جريدة املستقبل العراقي و وكالة أنباء
املس�تقبل ) بأحر التع�ازي وأصدق املواس�اة اىل الزميلني
( ناظ�م الجابري ومحمد الجابري) وذل�ك بوفاة املرحوم
( ابن عمهم الس�يد طال�ب عودة الجابري ) س�ائالً املوىل
تبارك وتع�اىل أن يتغمد الفقيد بواس�ع رحمته ومغفرته
وأن يس�كنه فس�يح جنانه وأن يلهم أهله ومحبيه الصرب
والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
الفاتحة

أف�ادت تقاري�ر علمي�ة ب�أن تن�اول ع�دد م�ن
الخرضوات والفواكه نيئة يحفاظ عىل عنارصها
الغذائي�ة ،مؤك�دة أن طهيه�ا يدم�ر العن�ارص
الغذائية الثمينة واإلنزيمات داخلها.
ويؤكد الخرباء أن هذا النوع من األطعمة يساعد
ع�ىل إنقاص الوزن والهضم الس�ليم ،وفيما ييل
 5أطعم�ة يج�ب تناولها نيئ�ة لجن�ي فوائدها
الصحية:الش�مندر :يمتل�ئ البنجر (الش�مندر)
بالعن�ارص الغذائية الصحية ،مث�ل الفيتامينات
األساسية ،كالكالسيوم ،والحديد ،والبوتاسيوم،
والربوت�ني ،وتحتوي عىل مس�تويات عالية من
األلياف وحمض الفوليك (أحد أش�كال فيتامني
 )B9البص�ل :ع�ىل الرغم م�ن أن البصل عنرص

علي الدراجي
رئـــيــس مــجــلــس االدارة

ابتكار الصقة طبية تنذر باجللطات
قبل حدوثها

نج�ح باحثون يف جامعة كاليفورنيا س�ان دييغ�و ،يف ابتكار الصقة صغرية
يمكن أن تنذر مبكرا ً باحتمالية اإلصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية.
وابتك�ر الفريق الصق�ة تعتمد عىل العمل باملوجات الصوتي�ة وتتميز بقوام
خفي�ف وناعم ومطاط ،تلتصق مب�ارشة عىل الجلد ملراقب�ة تدفق الدم عرب
الرشايني واألوردة الرئيسية ،حتى تلك املتعمقة يف جسم املستخدم.
وإضاف�ة إىل ذلك ،يمكن لالصقة مراقب�ة ضغط الدم ووظيفة عضلة القلب،
ما قد يس�هل إمكانية رصد مش�اكل القلب يف وقت مبكر ،إذ إن معرفة مدى
رسع�ة ومقدار تدفق الدم عرب األوعية الدموية للمريض أمر رضوري يمكن
أن يس�اعد األطباء يف تش�خيص أمراض القلب واألوعي�ة الدموية املختلفة،
بما يف ذلك الجلطات الدموية ومش�اكل صمام القلب وس�وء الدورة الدموية
يف األطراف وانس�داد الرشايني التي يمكن أن تؤدي إىل السكتات الدماغية أو
النوب�ات القلبية .تعتمد الالصقة يف تكوينه�ا عىل طبقة رقيقة من البوليمر
املرن واملطاطي الذي يمكن أن يلتحم بالجلد ،بجانب احتوائها عىل مجموعة
من محوالت طاقة املوجات فوق الصوتية بحجم دقيق ،كما تعتمد الالصقة
ع�ىل تقنية ُتعرف ب�� ”املصفوفة الطورية“ تمنحها الدقة العالية وس�هولة
االستخدام.

العراقـي

أس�اس يف أي مطبخ ،إال أنه يس�تخدم يف الغالب
كقاعدة لطهي الخضار م�ع الطماطم والتوابل
األخ�رى ،ومع ذل�ك ،عندما ي�ؤكل البص�ل ً
نيئا
يكون مفي ًدا للغاية للصحة ألنه ميلء بالعنارص
الغذائية ومضادات األكسدة املفيدة للكبد.
كما أن مركب األليس�ني ،املس�ؤول ع�ن رائحة
البصل ،يس�اعد يف تقليل خطر اإلصابة بأمراض
القل�ب ،وخف�ض ضغ�ط ال�دم ،ومن�ع تراك�م
الصفائح الدموية.
األف�وكادو :ال يحتوي هذا الخضار عىل فيتامني
 Cوالكالس�يوم والبوتاسيوم والربوتني فحسب،
ب�ل يحتوي أيضا عىل مادة الس�لفورافان ،وهو
مرك�ب موج�ود ملحارب�ة الخالي�ا الرسطاني�ة
وخف�ض ضغط ال�دم وتحس�ني صح�ة القلب
وتوف�ري مض�ادات األكس�دة ،الت�ي تس�اعد يف
مكافحة الشيخوخة واملناعة يمكن تناولها مع
الس�لطة أو حس�اء دافئ .الطماطم :تس�تخدم
الطماط�م بش�كل متك�رر يف الصلص�ة وأن�واع
أخرى م�ن األطعمة املطبوخ�ة ،إال أن العنارص
الغذائي�ة واملركبات املوج�ودة يف الفاكهة النيئة
يمكن أن تؤثر بش�كل إيجابي عىل صحتك بعدة
طرق ،حي�ث تحتوي عىل الليكوب�ني ومضادات
األكسدة األخرى.

موجة حارة جديدة جتتاح العراق تستمر لغاية اسبوع
أفاد املتنبئ الجوي صادق عطية ،امس
الس�بت ،ب�أن موج�ة حارة س�تجتاح
العراق اعتبارا ً من اليوم األحد وتستمر
لغاية نهاية األسبوع الجاري.
وقال عطية يف منش�ور عىل فيس�بوك،
«متوقع عودة االجواء ش�ديدة الحرارة
اعتب�ارا م�ن اليوم األحد يف م�دن البالد
كافة وتس�تمر لغاية نهاية االسبوع يف
موجة حارة صيفية».
وأضاف أن «آخر التنب�ؤات االحصائية
تش�ري إىل تس�جل  -خالل ذروة املوجة
مدن الوسط والجنوب والفرات االوسط
درجات حرارة يف الظ�ل خالل الظهرية
ماب�ني  52-50درجة مئوية ،ومابني 49-46
درجة يف مدن شمال البالد».

وأش�ار عطية إىل أنه «متوقع سكون الرياح
وتحوله�ا اىل جنوبية رشقي�ة احيانا اعتبارا
من الي�وم األحد يف مناطق عديدة من  -غرب

الب�الد مم�ا ينت�ج ع�ن ذل�ك زي�ادة يف
الشعور بالحرارة» .
وتاب�ع« ،ايضا تب�دأ الرياح بالس�كون
اعتبارا من االثنني يف البرصة وميس�ان
ثم يتبعها ذي قار وواس�ط ينتج عنها
اجواء مرهقه ش�ديدة الحرارة وارتفاع
مع�دالت الرطوبة الس�طحية ،وظهور
سحب عالية ومتوسطة يف األجواء».
ونوه املتنبئ الجوي إىل أن «هذا الوضع
يستمر يف مدن الجنوب والوسط لغاية
ظه�ر او مس�اء األربع�اء حي�ث تعود
الرياح لالتجاه الشمايل الغربي».
وخت�م عطي�ة بالق�ول إن «باقي املدن
تسودها رياح شمالية غربية شديدة الحرارة
نهارا وحارة ليال مع فرتات من السكون».

هذه األطعمة تساعد يف كبح االلتهاب!
يعاني كثريون من االلتهابات املزمنة ،وتتعدد أنواع
العالجات التي تتعامل مع ه�ذه االلتهابات ،فيما
طرحت بعض الدراس�ات س�ؤاال حول إمكانية أن
يساعد تناول بعض األطعمة يف كبح االلتهاب؟.
وفقا لدراس�ة نرشه�ا موقع هيلث الي�ن ،وأعدها
باحث�ون يف كلي�ة الطب بجامعة س�تانفورد ،فإن
دمج األطعمة املخمرة يف النظام الغذائي قد يساعد

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

يف تقليل االلتهاب.
يف ح�ني أن االلته�اب هو جزء طبيع�ي من عملية
الشفاء ،فإن اإلجهاد املستمر الذي يؤدي إىل التهاب
مزمن يمكن أن يكون له آثار صحية خطرية.
تق�ول الدراس�ة إن تن�اول األطعم�ة املخمرة مثل
الكفري «يس�مى أيضا الفطر الهن�دي ،وهو عبارة
ع�ن لبن متخمر» أو الكيمتيش «وهو طعام كوري

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

مشهور عبارة عن خليط من الثوم والفلفل الحار»
يمكن أن يحس�ن التنوع امليكروب�ي العام ،مما قد
يساعد يف تقليل االلتهاب.
ويرتب�ط االلته�اب املزم�ن بزي�ادة مخاط�ر
اإلصاب�ة بمجموعة م�ن املش�كالت الصحية ،بما
يف ذل�ك أم�راض القلب والرب�و والته�اب املفاصل
الروماتويدي.
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كتب حمافظ البرصة
املهنـدس اسعـد العيـداين
يف بعض مواقع التواصل

كل عام وانتم بخري
الحمد لله
االمالح اليوم
بخط تنازيل
تقريبا
انخفضت 4000جزء
الله يحمي البرصة واهلها

دراسة :املرشوبات الساخنة أكثر فعالية
يف تربيدنا بالطقس احلار

ع�ىل الرغم من أن الكثريين يميلون إىل تناول مرشوبات باردة للمس�اعدة يف
مجابهة موجة الحر ،إال أن املرشوبات الساخنة مثل الشاي والقهوة قد تكون
يف الواقع أكثر فاعلية .وبحثت دراسة أجراها باحثون من جامعة أوتاوا عام
 2012يف تأثري تناول املرشوبات الساخنة عىل درجة حرارة الجسم.
ويف حديث�ه إىل مجل�ة  ،Smithsonian Magأوض�ح الدكت�ور أويل جاي ،أحد
مؤلف�ي الدراس�ة« :إذا كنت ترشب مرشوبا س�اخنا ،فإنه ينت�ج عنه كمية
أقل من الحرارة املخزنة داخل جس�مك ،برشط أن يكون العرق اإلضايف الذي
ينتج عند تناول املرشوب الساخن يمكن أن يتبخر» .وبشكل أسايس ،عندما
تتن�اول مرشوبا س�اخنا ،تب�دأ يف التعرق أكث�ر .وإذا كان الع�رق قادرا عىل
التبخ�ر ،فإن�ه يف الواقع ي ّ
ربدك ،أكثر من تعويض الحرارة اإلضافية للجس�م
م�ن الس�وائل .ويف ح�ني أن التعرق قد يك�ون محرجا ،إال أنه م�ن الوظائف
الجسدية األساسية للمساعدة يف إبقائنا باردين.
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