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صباح البزوين :
إطالق جزء من أجور النقل للمرشفني
الرتبويني يف البرصة

بغداد لواشنطن :العراق مستقر
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أمريكا تسحب موظفني «غري ضروريني» من السفارة وتوقف إصدار التأشريات للعراقيني ..واخلارجية تشدد على السيادة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
يف رد على ق�رار واش�نطن س�حب موظف�ي
س�فارتها غري الرضوريني م�ن العراق ،أكدت
بغ�داد أن الوض�ع األمن�ي يف البلاد مس�تقر
وأنها تحترم رشكاءه�ا وأصدقاءها .وأكدت
وزارة الخارجية ردا عىل قرار وزارة الخارجية
األمريكية س�حب موظفيها غير الرضوريني
م�ن العراق بس�بب تصاعد االزم�ة األمريكية
اإليراني�ة،وان بغداد ملتزمة بسياس�ة الحوار
بني اط�راف االزم�ة الحالية .وق�ال املتحدث
باس�م الوزارة احمد الصح�اف يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن الخارجية

العراقية «تنس�ق م�ع االطراف كاف�ة وتلتزم
خط�اب الح�وار وامكانية البن�اء عىل فرص
التوازن يف ضوء حاجة املنطقة لذلك» .وش�دد
البي�ان على ان «الوض�ع األمن�ي يف الع�راق
مس�تقر للغاي�ة وه�و بل�د يحترم رشكاءه
وأصدقاءه ويتبادل معهم املصالح املشرتكة،
ويؤك�د على س�يادته وحماي�ة مصالح�ه يف
نف�س الوقت» .وأم�رت واش�نطن موظفيها
غير االساس�يني يف الع�راق بمغادرت�ه ف�ورا ً
وطالبتهم بالرحيل بوس�ائل النق�ل التجارية
يف أرسع وق�ت ممكن ،موضح�ة أن هذا األمر
باملغادرة امللزمة يعد مناسبا ً يف ضوء الظروف
األمنية الحالية .وأشار الناطق الرسمي باسم

السفارة األمريكية يف بغداد عالء الدين الصدر
إىل ّ
أنه بالنظر إىل سلس�لة التهديدات املتزايدة
التي نشهدها يف العراق والتي أطلعنا الحكومة
العراقي�ة عليها خالل زيارة وزي�ر الخارجية
األمريكي بومبيو يف الس�ابع من الشهر الحايل
وم�ن خالل اتصاالت الحق�ة ،فقد قرر الوزير
شمول البعثة يف العراق بمغادرة املوظفني غري
االساس�يني من الس�فارة األمريكي�ة يف بغداد
والقنصلية األمريكية يف أربيل .وأوضح الناطق
يف ترصيح صحايف و ّزع عىل وسائل اإلعالم أن
ً
مناسبة
مغادرة املوظفني غري الرضوريني تعد
يف ضوء الظروف األمنية الحالية.

التفاصيل ص2

االحتادية :صالحية الربملان بإقالة املحافظ بناء عىل مقرتح رئيس الوزراء ال ختالف الدستور

ص2

الدفاع اإليرانية :سنهزم التحالف األمريكي اإلرسائييل
بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ال وزير الدفاع اإليران�ي أمري حاتمي ،أمس
األربعاء ،إن بالده س�تهزم التحالف األمريكي
اإلرسائيلي .وأض�اف حاتم�ي ،يف كلم�ة ل�ه،
«س�نهزم الجبه�ة األمريكي�ة الصهيوني�ة»،
وذل�ك حس�ب وكالة األنب�اء اإليراني�ة «إرنا».
وتابع «إيران لديها أعىل مس�تويات االستعداد
العسكري الدفاعي ملواجهة أي نوع من التهديد

واملطالب املبالغ فيها».جاء ذلك بعد أن نرشت
واشنطن حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن»
ومجموعته�ا القتالي�ة ،وقاذف�ات قناب�ل إىل
الخليج ،كما أرسلت سفينة متخصصة يف دعم
الهجم�ات ،وصواريخ باتريوت إىل املنطقة ردا
عىل ما وصفت�ه باس�تعدادت إيرانية للهجوم
ضده�ا .ومن ضم�ن الخطوات الت�ي اتخذتها
الوالي�ات املتح�دة األمريكية وص�ول قاذفات
أمريكية من ط�راز  ،52-Bإىل قاعدة «العديد»

الجوية األمريكية يف دولة قطر.
وأص�در الجي�ش األمريكي ،ي�وم الجمعة 10
أي�ار ،تحذي�را ش�ديد اللهج�ة م�ن أن إي�ران
ووكالءها قد يس�تهدفون السفن التجارية يف
البحر األحمر وباب املندب ،حسب «رويرتز».
وحذرت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة
اإليراني�ة م�ن س� ّمتهم األعداء م�ن مغبة أي
تح�ركات عدائي�ة محتملة ،مش�ددة عىل أنها
َ
ستواجه برد مؤلم يبعث عىل الندم.

رئيس الوزراء يف أنقرة لبحث «املسائل العالقة» مع تركيا
العراق يرحب بإطالق برنامج األمم املتحدة ملنع سفر اإلرهابيني

نائب يتحدث عن»حتالف جديد» يلم شتات «املنشقني» من اإلصالح والبناء

مكافحة االرهاب يقتل ( )9ارهابيني بإنزال جوي يف وادي حوران
وزير التجارة يعلن
إمجايل تسويق احلنطة املحلية
لغاية  14آيار احلايل

العتبة احلسينية
ترشع بتنفيذ أحد أكرب مشاريع
تربية األسامك

ص3

ص3

مكتب حمافظ البرصة يواصل لقاءاته مع املواطنني
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ص2

ص2
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النفط تعلن توفر ( )200درجة وظيفية خلرجيي الكليات اهلندسية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط ،أم�س األربعاء ،ع�ن توفري  200درج�ة وظيفية لخريج�ي الكليات
الهندس�ية .وقال املتحدث باس�م الوزارة عاصم جهاد يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه انه «اس�تنادا اىل توجيهات نائ�ب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة وزير النفط
ثامر عباس الغضبان بتوفري فرص توظيف لخريجي الكليات الهندس�ية ،فقد دعت وزارة
النفط خريجي الكليات الهندسية لالختصاصات {الكيمياوية ،الكهربائية ،سيطرة ونظم،
ميكانيك ،انتاج ومعادن ،اتصاالت ،بيئة ،بناء وانش�اءات} اىل مراجعة مقر الوزارة اعتبارا
م�ن يوم االحد املقب�ل  19/5/2019وملدة خمس�ة أيام وذلك للتنافس على { }200درجة
وظيفية للتخصصات املذكورة» .وأضاف جهاد ان «الدعوة اشترطت ان يكون املتقدم من
خريجي الجامعات العراقية الحكومية /الدراس�ة الصباحية حرصا ً وان يكون من س�كنة
محافظ�ات (كربالء املقدس�ة ،النج�ف األرشف ،الديوانية ،بابل ،املثن�ى) الن مكان العمل
سيكون يف مصفى كربالء النفطي ،وان ال يتجاوز عمر املتقدم عن  30عاماً».
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أمريكا تسحب موظفني «غري ضروريني» من السفارة وتوقف إصدار التأشريات للعراقيني ..واخلارجية تشدد على السيادة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
يف رد على ق�رار واش�نطن س�حب
موظف�ي س�فارتها غير الرضوريني
م�ن العراق ،أك�دت بغ�داد أن الوضع
األمن�ي يف البالد مس�تقر وأنها تحرتم
رشكاءها وأصدقاءها.
وأك�دت وزارة الخارجية ردا عىل قرار
وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة س�حب
موظفيها غري الرضوريني من العراق
بس�بب تصاع�د االزم�ة األمريكي�ة
اإليرانية،وان بغداد ملتزمة بسياس�ة
الحوار بني اطراف االزمة الحالية.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة احمد
الصح�اف يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن الخارجية
العراقية «تنس�ق مع االط�راف كافة
وتلتزم خطاب الحوار وامكانية البناء
على ف�رص الت�وازن يف ض�وء حاجة
املنطقة لذلك».
وشدد البيان عىل ان «الوضع األمني يف
العراق مستقر للغاية وهو بلد يحرتم
رشكاءه وأصدق�اءه ويتب�ادل معهم

بغداد لواشنطن :العراق مستقر

ً
مناسبة
املوظفني غري الرضوريني تعد
يف ضوء الظروف األمنية الحالية.
وقال «نقوم بمراجعة وتقييم سلامة
وأمن وعمليات منش�آتنا حول العالم
وبش�كل منتظ�م وقررن�ا ان األم�ر
باملغادرة امللزمة يعد مناس�با ً يف ضوء
الظروف األمنية الحالية».
وأك�د بالق�ول «نح�ن النتخ�ذ ه�ذه
الق�رارات بإس�تخفاف ،ألن سلامة
املوظفين الحكوميين األمريكيين
واملواطنني األمريكيني يف من االولويات
القصوى لوزارة الخارجية األمريكية»،
مضيفا ً «اننا نثق بعزم االجهزة األمنية
العراقية على حمايتنا لكن يبقى هذا
التهدي�د خطيراً ،ون�ود التخفيف من
خطر التعرض لألذى».
وقبيل ذلك نرشت الس�فارة األمريكية
يف بغ�داد توجيه�ا أصدرت�ه وزارة
خارجيته�ا يقضي بس�حب موظفي
الحكوم�ة األمريكية غري األساس�يني
من العراق ،سواء العاملني يف السفارة
أو يف القنصلية األمريكية يف أربيل.
وأش�ارت الس�فارة يف بي�ان على

املصالح املشرتكة ،ويؤكد عىل سيادته
وحماية مصالحه يف نفس الوقت».
وأم�رت واش�نطن موظفيه�ا غير
االساس�يني يف الع�راق بمغادرته فورا ً
وطالبته�م بالرحي�ل بوس�ائل النق�ل
التجاري�ة يف أرسع وق�ت ممك�ن،
موضحة أن هذا األمر باملغادرة امللزمة
يعد مناس�با ً يف ضوء الظروف األمنية
الحالية.
وأشار الناطق الرسمي باسم السفارة
األمريكية يف بغداد علاء الدين الصدر
إىل ّ
أن�ه بالنظر إىل سلس�لة التهديدات
املتزاي�دة الت�ي نش�هدها يف الع�راق
والتي أطلعنا الحكومة العراقية عليها
خالل زي�ارة وزير الخارجية األمريكي
بومبيو يف الس�ابع من الش�هر الحايل
وم�ن خلال اتص�االت الحق�ة ،فق�د
ق�رر الوزير ش�مول البعث�ة يف العراق
بمغادرة املوظفني غري االساسيني من
السفارة األمريكية يف بغداد والقنصلية
األمريكية يف أربيل.
وأوض�ح الناط�ق يف ترصي�ح صحايف
و ّزع على وس�ائل اإلعلام أن مغادرة

موقعها بش�بكة التواصل االجتماعي
«فيس�بوك» ،إىل ّ
أن�ه «ق�د ت�م ايض�ا
تعلي�ق الخدم�ات االعتيادي�ة إلصدار
التأشيرات موقت�ا ً يف بغ�داد واربيل».
واوصت من ش�ملهم القرار «بالرحيل
بوسائل النقل التجارية يف أرسع وقت
ممكن».
وقال�ت إن ل�دى الحكوم�ة األمريكية
ق�درة مح�دودة على توفير خدمات
الط�وارئ للمواطنين األمريكيين يف
العراق ،مشرية إىل ّ
أنه يمكن الحصول
على معلوم�ات إضافي�ة على موقع
الس�فارة األمريكية يف قس�م خدمات
مواطني الواليات املتحدة.
وكان�ت الس�فارة اص�درت يف  12من
الش�هر الح�ايل تحذي�را إىل مواطنيها
من الس�فر إىل الـــــع�راق يف الوقت
الراه�ن ،وش�ددت على القاطنين
فيه بع�دم ارتياد االماك�ن التي كانوا
يذهب�ون اليها وإىل عدم الكش�ف عن
هوياتهم مؤكـــــدة وجود مخاطر
عىل حياتهم بس�بب زيادة حدة التوتر
يف البالد.

االحتادية :صالحية الربملان بإقالة املحافظ بناء عىل مقرتح رئيس الوزراء ال ختالف الدستور
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�دت املحكم�ة االتحادية العلي�ا ،أن صالحية
مجل�س الن�واب يف إقال�ة املحاف�ظ بن�اء على
مقترح من رئيس مجلس ال�وزراء ال تتعارض

مع الدستور .وقال املتحدث الرسمي للمحكمة
إي�اس الس�اموك ،يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن «املحكمة االتحادية
العليا عقدت جلس�تها برئاسة القايض مدحت
املحم�ود وحض�ور القض�اة االعض�اء كاف�ة،

ونظرت دع�وى اقامها محافظ نينوى /اضافة
لوظيف�ه ،خاضم فيها رئي�س مجلس النواب/
اضافة لوظيفته» .واضاف الساموك ان «املدعي
طعن بعدم دس�تورية املادة ( /7ثامناً )2 /من
قان�ون املحافظات غير املنتظم�ة بإقليم رقم

( )21لس�نة  2008املع�دل ونصه�ا أن (ملجلس
النواب اقالة املحافظ باألغلبية املطلقة بناء عىل
اقرتاح رئيس الوزراء ولنفس االسباب املذكورة
اعاله)» .وأشار إىل ان «املحكمة االتحادية العليا
وجدت ان املحافظ بدرجة وكيل وزارة وتنطبق

صالح والعامري يشددان عىل رضورة «االبتعاد» عن «سياسة املحاور»
بغداد  /المستقبل العراقي
بحث رئي�س الجمهورية برهم صالح
ورئيس تحالف الفتح هادي العامري،
أمس األربع�اء ،التطورات السياس�ية

واألمني�ة على الصعيدي�ن املحلي
واإلقليمي .وقال مكتب صالح يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
إن األخري «التقى يف قرص السالم ببغداد
رئيس تحالف الفتح هادي العامري»،

مبينا انه «جرى خالل اللقاء مناقش�ة
آخر التطورات السياسية واألمنية عىل
الصعيدين املحيل واإلقليمي» .وأضاف
البي�ان أن صالح والعام�ري أكدا عىل
«رضورة تغلي�ب املصلح�ة الوطني�ة

يف العالق�ة مع دول الج�وار واألطراف
الدولي�ة املؤثرة يف الس�احتني العربية
والدولية والنأي عن سياسة املحاور».
وأض�اف البي�ان أن�ه «ج�رى التأكيد
عىل اهمية العمل على تعزيز التعاون

وترسيخ وحدة الصف الوطني ،فضالً
عن مكافحة الفساد بمختلف اشكاله
والشروع باالعم�ار والبن�اء وتقديم
افضل الخدمات للش�عب العراقي بكل
أطيافه ومكوناته».

رئيس الوزراء يف أنقرة لبحث «املسائل العالقة» مع تركيا
بغداد  /المستقبل العراقي

أن «الرئيس الرتكي اس�تقبل ضيفه يف القرص
الرئ�ايس يف العاصم�ة أنق�رة ،وتوجها بعدها
لعقد لقاء ثنائي».
ومن املقرر أن يلتق�ي عادل عبد املهدي خالل
زيارته لرتكياعددا من كبار املسؤولني األتراك،
لبحث العالقات االقتصادية والتجارية وكذلك
مسائل أخرى عىل رأسها ملف املياه.
وض�م الوفد العراق�ي وزراء النف�ط ،واملالية،
والتخطي�ط والتعاون اإلنمائ�ي ،وكذلك وزير
الزراع�ة والصناع�ة ،وعدد من املس�ؤولني يف
حكومة العراق.

بح�ث رئيس ال�وزراء ع�ادل عب�د املهدي مع
الرئي�س الرتكي ،رجب طي�ب أردوغان ،أمس
األربع�اء ،مس�ائل تطوي�ر العالق�ات وزيادة
التع�اون االقتصادي والقضاي�ا ذات االهتمام
املشرتك بني البلدين.
وأشار مكتب رئيس الوزراء إىل أن «عبد املهدي
وصل أنقرة يف زيارة عمل عىل رأس وفد رفيع
املس�توى ،ضم عددا من الوزراء واملس�ؤولني
العراقيني».وأك�دت مص�ادر إعالمية محلية،

اجليش األملاين يعلق عمليات التدريب العسكري
يف العراق

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن الجيش األملاني أم�س األربعاء أنه علق
حتى إشعار آخر عمليات التدريب العسكري
يف الع�راق بس�بب املخاطر املتصل�ة بالتوتر
مع إيران .وقال املتحدث باس�م وزارة الدفاع
األملانية ين�س فلوس�دورف للصحافيني ردا ً
عىل سؤال حول موقف أملانيا من العراق أمام
التوتر مع إيران «لقد أوقف الجيش تدريبه»،

متحدث�ا ً عن «زي�ادة اليقظة» ل�دى الجيش
األملان�ي يف الع�راق ،لكنه لم يس�تبعد إمكان
اس�تئناف التدريب�ات «يف األي�ام املقبل�ة».
وحسب املتحدث عن وزارة الدفاع فإن القوات
املسلحة األملانية لديها  160جنديا يشاركون
يف عملي�ات التدريب يف الع�راق .وكان موقع
مجلة فوك�وس اإللكرتوني قد قال إن القرار
اتخ�ذ بالتنس�يق مع ال�دول الرشيك�ة التي
تحارب تنظيم «داعش» يف املنطقة.

نائب يتحدث عن»حتالف جديد» يلم شتات «املنشقني»
من اإلصالح والبناء
بغداد  /المستقبل العراقي

رجح النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي،
أم�س األربع�اء ،تش�كيل تحال�ف جديد من
الكتل املنش�قة من تحالفي اإلصالح والبناء،
مبينا أن مالمحه ستتضح بعد العيد.
ونقل�ت وكال�ة «املعلوم�ة» ع�ن البخات�ي،
القي�ادي يف تي�ار الحكمة ،الق�ول إن «هناك
كتل وأعضاء كثر انشقوا من تحالف اإلصالح

ومن تحالف البناء رغ�م عدم إعالن بعضهم
عن األمر».
وأض�اف ان «هن�اك ب�وادر تل�وح باألف�ق
لتش�كيل تحالف جدي�د من الكتل املنش�قة
من تحالفي البن�اء واإلصالح” ،مبينا ان تلك
البوادر ستتضح بعد عيد الفطر» .وأوضح ان
«تلك االنشقاقات تعود للخالفات عىل تسمية
مرش�حي الوزارات الش�اغرة يف حكومة عبد
املهدي والرصاع عىل املناصب».

رئيس اجلمهورية يتلقى دعوة رسمية حلضور القمة اإلسالمية يف السعودية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت رئاس�ة الجمهوري�ة ،أمس
األربع�اء ،ع�ن تلق�ي الرئيس برهم
صال�ح دع�وة م�ن امللك الس�عودي
س�لمان ب�ن عب�د العزي�ز لحضور

مؤتمر القمة اإلسالمي املقرر عقده
يف مكة نهاير شهر آيار الحايل.
وقال�ت الرئاس�ة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن رئي�س الجمهورية برهم صالح
استقبل حس�ن العمري ممثل امللك

السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وأض�اف البـــــــي�ان ،أن صالح
تس�لم «دع�وة رس�مية م�ن خادم
الحرمني الرشيفني امللك س�لمان بن
عبد العزي�ز لحض�ور مـــــؤتمر
القمة االسلامي الذي من املؤمل ان

يعقد يف مكة املكرمة نهاية الش�هر
الحايل».
وأكد صالح ،بحس�ب البيان،حرص
العراق عىل انتهاج سياسة االنفتاح
على دول الج�وار ،وبقي�ة دول
العالم عموماً ،مش�يدا ً بـ»ترس�يخ

أس�س التعاون املتب�ادل بني العراق
والس�عودية بم�ا يخ�دم مصال�ح
البلدين والشعبني.
م�ن جانب�ه ،أك�د العم�ري «وقوف
بلاده اىل جانب الع�راق ،وحرصها
عىل توطيد العالقات بني البلدين».

عليه الرشوط ذاتها ،وأن مجلس النواب يمارس
صالحياته بالرقابة عىل اداء الس�لطة التنفيذية
وفق�ا ً للم�ادة ( )61م�ن الدس�تور ،وأن رئيس
مجل�س ال�وزراء يم�ارس صالحيات�ه يف ادارة
ش�ؤون الدولة وفق املادة ( )78من الدستور».

وبني املتحدث الرسمي ،أن «املحكمة وبناء عىل
م�ا تق�دم وج�دت أن صالحية مجل�س النواب
بإقالة املحافظ بناء على اقرتاح رئيس مجلس
ال�وزراء ال تتعارض م�ع الدس�تور ،وقررت رد
الدعوى لعدم استنادها إىل سند من الدستور .

العراق يرحب بإطالق برنامج األمم املتحدة
ملنع سفر اإلرهابيني
بغداد  /المستقبل العراقي
رحب مندوب العراق الدائم يف االمم املتحدة
الس�فري محمد حسين بحر العلوم ،أمس
األربع�اء ،بإطلاق برنامج األم�م املتحدة
ملنع س�فر اإلرهابيني .وقال بحر العلوم يف
كلمته القاها خالل الحدث رفيع املس�توى
إلطالق الربنامج يف بيان ،تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة من�ه ان»ه�ذا الربنامج
يس�هم يف الحد من تهديد داعش اإلرهابي
وتطوي�ر تدابير وإج�راءات مكافح�ة
االره�اب» .واض�اف ان»الع�راق يع�د من

أوائل ال�دول الت�ي قدمت طلب�ا ً اىل مكتب
األم�م املتحدة ملكافح�ة اإلرهاب للحصول
على برنام�ج األم�م املتح�دة ملنع س�فر
اإلرهابيني» .كما قدم بحر العلوم ش�كره
لألمم املتحدة وخاصة مكتب األمم املتحدة
ملكافح�ة اإلره�اب واملديري�ة التنفيذي�ة
للجن�ة مكافح�ة اإلره�اب على دعمه�م
الراس�خ للع�راق يف جمي�ع املج�االت ،ويف
إطار جهود مكافحة اإلرهاب ،وحربه ضد
تنظيم داعش اإلرهابي وتمكنه من تحرير
األرايض العراقي�ة كافة وتحقيق النرص يف
 10كانون األول .2017

مكافحة االرهاب يقتل ( )9ارهابيني بإنزال جوي
يف وادي حوران
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت خلية اإلعالم األمني ،أمس األربعاء،
عن قتل تسعة «إرهابيني» ينتمون لتنظيم
«داع�ش» بعملية إنزال جوي نفذها جهاز
مكافح�ة اإلرهاب يف صحراء وادي حوران
بمحافظة األنبار.
وقال�ت الخلية يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه إن�ه «بعملية نوعية
ألبط�ال جهاز مكافحة اإلرهاب وبإس�ناد

مب�ارش م�ن طيران الجي�ش والتحال�ف
ال�دويل ،نف�ذت قي�ادة العملي�ات الخاصة
األوىل عملي�ات إنزال ج�وي وتعقب لفلول
عصابات داعش اإلرهابي يف صحراء وادي
حوران أس�فرت ع�ن قتل  ٩م�ن إرهابيي
داعش».
وأضافت الخلية أن العملية أس�فرت أيضا ً
ع�ن «تدمري مق�ر قيادة ومخابئ أس�لحة
وعبوات ناسفة وانفاق للتنقل والتخفي»،
مشرية إىل أن «العملية ما زالت مستمرة».

سفري العراق لدى روسيا :بغداد ال تنوي رشاء منظومة
(أس )400-الصاروخية
بغداد  /المستقبل العراقي
نفى الس�فري العراقي لدى موس�كو حيدر
منص�ور هادي الع�ذاري ،أم�س االربعاء،
االخبار املتداولة بش�أن ني�ة العراق رشاء
منظومة (اس )400-الصاروخية املتطورة
من روسيا.
وق�ال الع�ذاري يف ترصي�ح صحف�ي ،إن
«االخب�ار الت�ي تم تداولها م�ن قبل بعض
املواقع االلكرتونية ووس�ائل االعالم بشأن
ني�ة الع�راق رشاء منظرم�ة اس 400
املتطورة من ورسيا غري صحيحة».

وأوضح الع�ذاري« ،التوج�د اي مباحثات
به�ذا الش�أن وأن املؤتم�ر الصحفي الذي
عقدن�اه الي�وم يف العاصم�ة الروس�ية
موسكو لم نتطرق فيه اىل نية العراق رشاء
ه�ذه املنوظم�ة م�ن الصواري�خ ،بل عىل
العك�س أجنا عىل س�ؤال اح�د الصحفيني
بأن الع�راق ال توجد لديه صفقة حتى يتم
مناقشتها».
يش�ار اىل أن وكالة «روس�يا اليوم» نقلت،
اليوم ،خبرا عاجال مف�اده أن «الحكومة
العراقي�ة قررت رشاء منظوم�ة صواريخ
إس 400-الروسية».
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صباح البزوين  :إطالق جزء من أجور النقل
للمرشفني الرتبويني يف البرصة
البصرة /المستقبل العراقي
أعل�ن مجل�س محافظة البرصة ع�ن إطالق
ج�زء م�ن مبال�غ أج�ور النق�ل للمرشفين
الرتبويين وذلك لـ  9أش�هر ماضية ،مشيرا ً
إىل أن املبال�غ األخرى س�تطلق خلال الفرتة
املقبلة.وق�ال رئيس املجلس صب�اح البزوني
يف ترصي�ح للمربد ،إن ه�ذه املبالغ كانت قد
توق�ف رصفه�ا للمرشفني الرتبويين مقابل

تنقله�م ألداء عمله�م ألكث�ر من  4س�نوات
مضت ،مبينا ً أن الفرتة املقبلة ستش�هد عقد
اجتم�اع مع الجهات املعنية م�ن اجل إكمال
موض�وع تخصي�ص قط�ع أرايض س�كنية
ملوظف�ي الرتبي�ة واملرشفين الرتبويني.م�ن
جانبه قال مع�اون مدير اإلرشاف الرتبوي يف
البرصة حس�ن نارص للمرب�د ،إن املبالغ التي
تم رصفها كمستحقات أجور نقل للمرشفني
هي لـ  3أش�هر من الع�ام الجاري  2019و6

أشهر من العام املايض.يذكر أن العرشات من
املرشفني الرتبويني يف البرصة قد نظموا العام
امل�ايض وقفة أم�ام مبنى دي�وان املحافظة،
للمطالبة برصف أجور النقل لهم ،موضحني
أن تل�ك األج�ور توقف�ت من�ذ األزم�ة املالية
للبلاد ،داعني الجه�ات املعني�ة إىل االهتمام
برشيحة املرشفني الرتبويني من خالل إطالق
التخصيص�ات املطلوبة ملا له�م تأثري يف بناء
العملية الرتبوية.

املنتجات النفطية جتهز معامل اإلسمنت احلكومية بـ « »90مليون لرت شهري ًا من النفط األسود
بغداد  /المستقبل العراقي
جه�زت رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية
معام�ل اإلس�منت الحكومي�ة املنترشة يف
محافظ�ات الش�مال والوس�ط والجن�وب
بمنت�وج زي�ت الوق�ود (النف�ط األس�ود)
وبكميات ش�هرية حي�ث يت�م تجهيز تلك
املعام�ل عرباملناف�ذ التوزيعي�ة التابع�ة

العراق يعلن استمراره برشاء
الغاز اإليراين حتى حتقيق
االكتفاء الذايت
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد املتح�دث باس�م وزارة النفط  ،عاصم
جه�اد ،أن بغ�داد س�تواصل رشاء الغ�از
اإليراني لحني الوصول إىل تحقيق االكتفاء
الذات�ي م�ن الغ�از ،وأن طه�ران م�ا زالت
تزود العراق بالغ�از والكهرباء.وقال جهاد
يف ترصيح لوس�يلة اعالم روسية ،ردا عىل
سؤال إن كان العراق سيواصل رشاء الغاز
اإليران�ي رغ�م العقوب�ات« :بالتأكيد ،ألن
الع�راق يحتاج لذل�ك ،والع�راق يحاول أن
يج�د بدائل ،لكنها ليس�ت كافي�ة ،وتبقى
الحاج�ة للغ�از اإليراني عىل األق�ل للفرتة
املقبلة».وأوضح املتحدث أن «العراق يعمل
من خالل مشاريع استثمار الغاز للوصول
لتقليل نسبة االسترياد ،أو االكتفاء الذاتي،
ويف غضون عامي  2021أو  2022سيحاول
الع�راق أن يوف�ر كميات من الغ�از لتلبية
الحاج�ة املحلية».وأك�د جه�اد أن « إيران
تواصل تزويد العراق بالكهرباء والغاز.

الكهرباء حتقق أعىل إنتاج
يف تاريخ العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف وزيـر الكهرباء لـؤي الخطيب عــن
تــجــ�اوز انــتــ�اج الــطــاقــ�ة
 16ألـ�ف مـــيـــغـــ�اواط ،مـــ�ا
اتــــاح فــائــضــا بـني االنــتــاج
والــطــلــ�ب وصــ�ل الــ�ى 1700
ميغاواط.وقــــال الــخــطــيــب يف
ترصيح اطلعت عليه «املستقبل العراقي»،
ان «انتاج الطاقة يف البالد تــجــاوز يــوم
أمـــ�س 16 ،ألــفــ�ا و 300ميغاواط،
والذي اكد انه يتحقق للمرة االولــى فـي
تـاريـخ الـبـالد ،منوها بأن مـتـوسـط
االحــمــ�ال كــ�ان بــحــ�دود 14
ألف�ا و 600ميغ�اواط ،بف�ارق يص�ل اىل
 1700ميغاواط».واضــ�اف ان «حـجـم
االنــتــ�اج ،س�يتيح لـــلـــ�وزارة
تـجـهـيـز املــواطــنــين بـطـاقـة
تـتـراوح بـني  20و  24س�ـاعـة يوميا،
بــرغــ�م ارتـــفـــ�اع درجـــــات
الـــحـــرارة النسبي ،منوها بأن الهدف
املنش�ود لـــوزارتـــ�ه لــلــعــ�ام
الــحــالــ�ي ،الــوصــول باالنتاج اىل
 18ال�ف ميغاواط».وأوض�ح ان «االنتاج
ويف حال تجاوب املواطنني بـالـتـرشـيـد
والــحــ�د مــ�ن الــتــجــ�اوزات،
سيس�هم بتجهيزه�م خــلال موس�م
الصيف املقبل ،بساعات تتجاوز تلك التي
ج�رى تجهيزهم بها خالل العام املايض».
واكـــ�د الـخـطـيـ�ب ان «وزارتــــه
نـجـحـت بـــزيـــ�ادة االنـــتـــاج
بــالــعــ�ام
مــقــارنــ�ة
املـــاضـــ�ي ،بـكـمـيـ�ة انــتــ�اج
تــجــ�اوزت ثـالثـ�ة االف و300
مـيـغـ�اواط ،نتيج�ة لـلـتـنـس�ـيـق
والــتــعــ�اون بــين مــالكــ�ات
وزارتــ�ه ،والعم�ل على تذلي�ل العقبات
مــ�ن خــلال اضــافــ�ة وحـــدات
تـولـيـديـة جـديـدة ،وتوفري وزارة النفط
الوق�ود ملـحـطـ�ات الــكــهــربــ�اء
بـش�ـكـل س�ـلـس ،اضاف�ة للارشاف
املب�ارش م�ن رئيس الـ�وزراء على امللف
وتوفري ما يمكن توفريه لتجاوز املش�اكل
التي تواجه القطاع .

للرشكة.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة كاظم مسير
يف بي�ان ورد ل�ـ» املس�تقبل العراقي» ،أن
«رشكة التوزيع وم�ن خالل هيأة التجهيز
مس�تمرة بتجهي�ز تلك املعام�ل العائدة اىل
وزارة الصناع�ة واملع�ادن بمنت�وج زي�ت
الوقود وفق الحصص املقررة لها وبالسعر
الرس�مي املدع�وم البال�غ  100دين�ار للرت

الواحد».
وأضاف ان�ه «وإس�تنادا ً لتوجيهات وزارة
النف�ط خصصنا ما يق�ارب من  90مليون
لرت /ش�هريا ً ملعامل اإلس�منت بالتنس�يق
م�ع وزارة الصناعة واملع�ادن وبعد إجراء
الكشف املوقعي عىل املعامل من قبل لجان
الكشف يف فروعنا التوزيعية وعند استيفاء
رشوط التجهي�ز تطل�ق حصصهم املقررة

وفق اآلليات والضوابط املعتمدة لذلك».
م�ن جانب�ه أوض�ح مدي�ر هي�أة التجهيز
يف الرشك�ة إحس�ان م�وىس أن الرشك�ة
«تواصل دعمها لصناعات القطاع الخاص
ألجل النهوض بالواقع اإلنتاجي وتحسين
مس�توى األداء لها من خالل توفري ما يلزم
لتغطية احتياجهم الكامل من الوقود».
وأك�د أن «عملي�ة التجهي�ز حالي�ا ً تجري

بالس�عر املدعوم البالغ  100دينار للرت بدالً

م�ن  150دين�ار بع�د تخفيض�ه يف الفرتة
ً
الفت�ا اىل أن «الرشكة واظبت عىل
املاضية»
تقديم كافة التسهيالت التي من شأنها أن
توفر الكميات املطلوبة إلستمرار عمل تلك
املعمل مما يس�هم يف دعم وتطوير صناعة
اإلس�منت يف الع�راق والنه�وض بالخطط
التنموية واإلقتصادية».

رئيس ديوان الوقف الشيعي يتفقد عدد ًا من املشاريع ويشيد بجهود العتبة العلوية املقدسة
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس
تفقد رئيس ديوان الوقف الش�يعي الس�يد عالء املوس�وي,
عددا من املشاريع العمرانية التي تنفذها الكوادر الهندسية
والفنية التابعة للعتبة العلوية املقدسة واالطالع عىل مراحل
االنجاز فيها.

وراف�ق رئيس الديوان خالل جولت�ه التفقدية عضو مجلس
إدارة العتبة رئيس قسم الشؤون الهندسية والفنية املهندس
فاضل خليل وعدد من الكوادر الهندس�ية التابعة إىل القسم،
حيث تضمنت الجولة زيارة مرشوع مقربة ومدرسة العالمة
الطريحي املنفذ من قبل قس�م الش�ؤون الهندسية والفنية
واالطالع عىل نسب اإلنجاز املتحققة .

الزراعة متنع استرياد عدد من املحاصيل الزراعية
لوفرة اإلنتاج ودع ًام للمنتج املحيل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الزراع�ة ع�ن منع اس�ترياد عدد
م�ن املحاصيل الزراعية نظ�را لوفرة انتاجها يف
االس�واق املحلية ودعما للمنتج املحيل وحس�ب
الروزنامة الزراعية املقررة».
وشملت قائمة املحاصيل املمنوعة من االسترياد
حاليا بحسب بيان ورد لـ»املستقبل العراقي»،
كل م�ن ( الطماط�ة ،والخي�ار ،والبطاط�ا،
والباذنج�ان ،واللهان�ة ،والقرنابي�ط ،والجزر،
والنب�ق ،والخ�س ،والرق�ي ،والبطي�خ ،والثوم

كم�ا اطل�ع رئي�س الديوان على سير األعم�ال الجارية يف
مرشوع صحيات س�احة الصادق (عليه السلام) ومرشوع
إكس�اء أرضي�ات صح�ن الرس�ول (صلى الله علي�ه وآله)
باملرمر ،مثنيا ً عىل الجهود الت�ي تبذلها إدارة العتبة العلوية
املقدسة وكوادرها الهندسية والفنية لرسعة االنجاز وجودة
التنفيذ يف العمل بمختلف املشاريع العمرانية.

تصديق اعرتافات عصابة سطو
مسلح يف بغداد

الطازج ،والش�جر ،والذرة الصفراء ) ،وس�يتم
فتح استرياد هذه املحاصيل عند انتهاء موسم
اإلنت�اج املحلي اضاف�ة اىل املحاصي�ل املدرجة
ضمن قانون الحجر الزراعي.
ويأت�ي هذا الق�رار حفاظ�ا عىل املنت�ج املحيل
ولتش�جيع الفالحني واملزارعني عىل االستمرار
باالنت�اج ،داعين املناف�ذ الحدودي�ة كاف�ة
وبضمنه�ا املناف�ذ التابعة اىل اقليم كردس�تان
لتش�ديد الرقابة يف النق�اط الكمركية للحيلولة
دون دخول املنتج�ات الزراعية خارج إجراءات
االسترياد األصولية.

بغداد  /المستقبل العراقي
صدق�ت محكم�ة تحقي�ق البي�اع
التابع�ة لرئاس�ة اس�تئناف بغ�داد
الكرخ االتحادية اعرتافات مجموعة
متهمني عن جرائم س�طو مسلح يف
منطقتي اإلعلام والس�يدية جنوب
غرب بغدا د.
وقال بيان صادر عن مجلس القضاء
األعلى تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إن «املتهمين اعرتفوا

رصاح�ة بارتكابهم جرائم الس�طو
املس�لح مابني العام ،»2016-2015
الفت�ا إىل أنهم « كان�وا يرتدون الزي
العس�كري وينتحلون صفة عنارص
يف األجه�زة األمني�ة لتمكنه�م م�ن
اقتحام املنازل وبالتايل رسقة األموال
واملخشالت الذهبية.»
وتاب�ع أن «املحكم�ة صدق�ت أقوال
املتهمين إلحالتهم وفق امل�ادة 440
م�ن قان�ون العقوب�ات إىلاملحاك�م
املختصة.

النجف »103« :سيارة معدل استالم سايلو الكوفة من حمصول احلطنة يومي ًا
النجف  /المستقبل العراقي

كافة التس�هيالت امام املس�وقني».وعىل الصعيد ذاته ،وجه
الكرعاوي مديرية امل�رور بـ»توفري دورية مرابطه من اجل
تنظيم وقوف العجلات واآلليات املحملة بمحصول الحنطة
لغرض سير عملية التسويق بانس�يابية ولتجنب الحوادث
ال س�امح الله».وأش�ار البيان اىل أن «توجيه�ات الكرعاوي
جاءت خالل زيارته اىل س�ايلو الكوفة ولقائه مدير السايلو
وعدد من الفالحني وبحضور مدي�ر الرشكة العامة لتجارة
الحب�وب فرع النج�ف االرشف ،ضمن متابعات�ه اليومية اىل
عملية التسويق يف عموم املحافظة.

أعل�ن النائ�ب االول ملحاف�ظ النجف ،هاش�م الكرعاوي ،أن
 103س�يارة هو معدل استالم س�ايلو الكوفة من محصول
الحطنة يوميا ً .
وذك�ر الكرع�اوي يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،أن
«مع�دل اس�تالم س�ايلو الكوفة م�ن محص�ول الحطنة ما
يقارب ( )103س�يارة يومياً» ،مؤكدا ً عىل «رضورة التعاون
بين املوظفني والفالحين خالل عملي�ة التس�ويق وتقديم

الزراعة تنفي «إجتياح اجلراد» للمناطق اجلنوبية
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ت وزارة الزراعة ،األنباء الت�ي تتناولها
وس�ائل األعالم بش�أن دخول مجاميع من
الج�راد اىل املناط�ق الجنوبي�ة قادم�ة من

الكويت.
وق�ال الناط�ق الرس�مي لل�وزارة ،حمي�د
النايف ،يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»،
إن «األنباء التي تحدثت عن دخول مجاميع
م�ن الج�راد اىل املناط�ق الجنوبي�ة قادمة

م�ن الكويت عارية عن الصح�ة ،وال وجود
ملخ�اوف بهذا الش�أن» ،عادا ه�ذه االنباء
«تهويل اعالمي غري مربر».
وأض�اف الناي�ف ،أن «ال�وزارة وم�ن خالل
دائ�رة وقاية املزروع�ات مس�تنفرة لكافة

جهوده�ا م�ن أج�ل معالج�ة اي حال�ة قد
تحص�ل ومن خالل الخطط املع�دة إلحتواء
االزمات الطارئة» ،داعيا الجميع إىل «توخي
الدق�ة يف نشر هك�ذا انب�اء تثير مخاوف
املواطنني.

وزير التجارة يعلن إمجايل تسويق احلنطة املحلية لغاية  14آيار احلايل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن وزير التجارة ،محمد هاش�م العاني ،عن تسويق 784535
طن�ا م�ن الحنط�ة املحلية يف تس�ع محافظ�ات لغاي�ة يوم 14
أي�را الحايل.وق�ال العاني ،يف بي�ان ورد لـ»املس�تقبل العراقي»،
إن «حصيل�ة تس�ويق محصول الحنطة للفرتة من ( 15نيس�ان
 ،)2019لغاي�ة ( 14أيار  ،)2019بلغ�ت  784535طنا».وأضاف
العان�ي ،أن «تل�ك الحصيل�ة كان�ت بواق�ع  734437طن�ا م�ن
الحنط�ة الناعم�ة الدرج�ة االوىل» ،مبين�ا أن «مجموع تس�ويق
الحنط�ة الدرجة الثانية بل�غ  48977طنا م�ن الحنطة الناعمة
الدرج�ة الثانية ،اما الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات املس�وقة
له�ذا النوع  1121طنا».وأش�ار وزير التج�ارة ،إىل أن «محافظة
واس�ط تصدرت املحافظات من حيث كميات الحنطة املسوقة».
وبني ،أن «املحافظات التي بدأت الحملة التس�ويقية هي بغداد/
الرصافة وذي قار والبرصة وميسان وواسط والسماوة والنجف
والديوانية والحلة وكربالء وبابل».وقال الوزير العاني( ،الس�بت

 11أي�ار  ، )2019يف بي�ان نقله الناطق اإلعالم�ي للوزارة ،إن «
كميات الحنطة املس�تلمة لغاية  10أيار ،يف املراكز التسويقية يف
عموم املحافظات وصل معدلها :حنطة محلية د449755,99 1/
طن�ا ،حنطة محلي�ة د 27810,81 2/طنا ،حنط�ة محلية د3/
 34436,12طن�ا» ،الفت�ا إىل أن «ع�دد الصك�وك بلغ�ت 13362
ص�كا».وكان الوزير ق�د أعلن االثنني  5أي�ار  ،2019عن كميات
الحنطة املستلمة ،يف املراكز التسويقية يف عموم املحافظات وصل
معدله�ا  :حنطة محلي�ة د 229270،22 1/طن�ا ،حنطة محلية
د 13492،4 2/طن�ا ،حنطة محلية د 356،16 3/طنا» ،الفتا إىل
أن «ع�دد الصكوك بلغ�ت  5967صكا».فيما أعلن وزير التجارة،
بأن «كميات الحنطة املس�تلمة لغاية يوم األحد  4أيار ،يف املراكز
التسويقية يف محافظات وسط وجنوب البالد ،وبعد انتهاء العمل
يف عطلة نهاية االسبوع وصل معدل االستالم اىل اكثر من  ٢٠٦آالف
طن م�ن الحنطة بانواعها».وأضاف ،أنه�ا «توزعت ()١٩٥١١٢
ألف طن حنط�ة اوىل و ( )١١٠٣٣الف طن حنطة ثانية و()٢٩٣
طن حنطة ثالثة».وتابع الوزير ،أن «اهتمام الفالح وحرصه عىل

ان تكون الحنطة متميزة من خلال توجيهه اىل معامل التنقيح
والغربلة لتكون وفق املواصفات املعتمدة من قبل الرشكة».وأشار
إىل ،أن «محافظة واس�ط تصدرت املحافظات املس�وقة للحنطة
بكمي�ة اجمالية تجاوزت الـ 50ألف طن لتؤكد انها س�لة الغذاء
العراقي» ،مؤكدا «استمرار الوحدات الحسابية يف مواقع الرشكة
التي باستالم الحنطة برصف املستحقات املالية أوال بأول».وبني
 ،أن توجيهات�ه« ،أوصت بتوفري املبالغ للفالحني وان اليس�تغرق
تأخري الرصف أكثر من ( )٧٢س�اعة ،وتابعنا أكثر املواقع تبارش
برصف املس�تحقات حال االنتهاء من عملية الحساب».وكش�ف
أن «إجم�ايل ماتم رصفة لغاية اليوم تج�اوز الـ  ٦٣مليار و٣٩٥
مليون و ١١٥ألف دينار عراقي عن قيمة الكميات املسوقة والتي
انجز احتسابها».وكان وزير التجارة قد اعلن يف منتصف نيسان
املايض بدء املوسم التسويقي يف عدة محافظات عراقية موضحا
بأن هذا املوسم سيكون االكرب من حيث استالم الكميات املسوقة
من الحبوب يف ظ�ل توقعات ومؤرشات زيادة مس�احات االرض
املزروعة وتوفر االجواء املناسبة.

مكتب حمافظ البرصة يواصل لقاءاته
مع املواطنني
المستقبل العراقي /الغانم

بن�ا ًء على توجيهات محاف�ظ البصرة املهندس أس�عد عبداالمري
العيداني ،يواصل مدي�ر مكتب املحافظ عماد عبدالخالق العيداني،
لقاءاته واس�تقباله للمواطنني عىل مدى س�اعات الدوام الرسمي،
خالل هذا الشهر الفضيل.
واستمع مدير مكتب محافظ البرصة ،لعدد من املطالب والشكاوى
التي تقدمت بها مجموعة من الرشائح البرصية الكريمة ،مؤكدا ً يف
ذات الوقت حرص الحكوم�ة التنفيذية عىل حللتها وإيجاد الحلول
املناس�بة لها ،من خالل التعاون مع الجهات املعنية ،ورفع الحيف
عن كاهل املواطن البرصي.
م�ن جانبه�م عبر املواطنين ع�ن امتنانه�م وش�كرهم لحفاوة
االس�تقبال من قبل مدي�ر مكتب املحافظ ،والتعام�ل معهم بروح
املسؤولية واملواطنة وعىل مسافة واحدة من جميع الرشائح.

العتبة احلسينية ترشع بتنفيذ أحد
أكرب مشاريع تربية األسامك
المستقبل العراقي  /علي ابراهيم
رشعت العتبة الحسينية املقدسة بتنفيذ أحد أكرب املشاريع لرتبية
االس�ماك ضمن مدينة االمام الحسين (عليه السالم) الزراعية يف
كربالء املقدسة.
وقـــ�ال مــديــ�ر اعـــلام الـعـتـبـة جــمــ�ال الـديـن
الشهرس�تاني ان «قس�م التنمي�ة الزراعية يف العتبة الحس�ينية
املـقـدس�ـة ش�ــرع بتنفي�ذ مـش�ـروع أحــ�واض تـربـيـة
االس�ــمــاك الــذي يـعـ�د األكـبـر ضمن مش�اريع الـثـروة
الس�مكية بمدينة كربالء املقدسة بعد مرشوعها العامل االن الذي
ينتح أربعة أطنان يومياً».
وأض�اف ان «املشروع س�يكون ضم�ن مدينة االمـام الحسين
الزراعي�ة الكبيرة ،حي�ث ت�م تـخـصـيـ�ص  500دونــ�م
لـتـنـفـيـذه وس�ـيـتـم تجهيزه بأكثر من  350ألـف أصبعية
من الـسـمـك لرتبيتها وتـكـبـيـرهـا وتسويقها محليا».
وأش�ار الشهرس�تاني اىل ان «طرح االس�ماك للتس�ويق سيتم يف
غضون ثالثة اشهر ،وان الطاقة االنتاجية الكلية ملزرعة االسماك
تصل الـى  600الـف كـيـلـوغـرام ،الفـتـا اىل ان املــش�ــروع
يـضـم االن اربــعــة أحــواض وس�يتم زيادتها اىل  10أحواض
خالل املدة املقبلة».
وتابع ان «الخطة تش�مل كذلك انش�اء مفقس لــألســمــاك،
اضــافــ�ة الـــ�ى انــتــ�اج االعـــلاف الــخــاصــ�ة
بـتـربـيـتـهـا ،مـبـيـنـا ان الـعـتـبـة تــهــدف مــن وراء
تـنـفـيـ�ذ هــكــذا مـش�ـاريـع الحياء الصناع�ة واالنـتـاج
املحيل وتزويد املواطنني باملنتجات الزراعية والصناعية والصحية
وغـيـرهـا ،فضال عـن املساهمة فـي تقليل اسـعـار االسـمـاك
الـتـ�ي ارتفع�ت فــ�ي املــحــافــظــ�ات بـس�ـبـب مــا
اصـــ�اب هــذه الــثــروة مــن هــالك نـهـايـة الــعــام
املــاضــي ،وهــي خــطــوة تــهــدف ايــضــا لــعــدم
اعـطـاء املــجــال لــدخــول االســمــاك املــســتــوردة
الـى االسـواق وتحقيق االكتفاء الذاتي من هذه الثروة.

انشائية التجارة تبدأ العمل بمبدأ
استثامر االرايض
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت الرشك�ة العامة لتجارة املواد االنش�ائية يف وزارة التجارة،
عن بدء العمل بمبدأ اس�تثمار بعض االرايض والساحات الخزنية
التابعة لها بغية تعظيم مواردها املالية».
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشكة باس�م صدام س�لطان يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراقي» ،نس�خة منه ،ان «اج�راءات تأجري قطعتي
االرض يف محافظة البرصة املنطق�ة الصناعية حمدان تمت وفق
قان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم  21لس�نة  ،»2013مبينا
ان «لجن�ة التثمني هي التي تقرر املبال�غ وفق ضوابط وتعليمات
قانونية».
واضاف س�لطان أن «هناك حالة كرس للقرار خالل فرتة خمس�ة
ايام من تاريخ التأجري» ،مشريا اىل ان «الرشكة تسعى إىل تحـفيز
وتعـظيم مواردها املالية بغية إنجاح أعمالها وفق السبل املتاحة
قانونيا.

املبارشة بتزجيج القبة الكبرية ملرقد
االمام احلسني «عليه السالم» من الداخل
المستقبل العراقي  /علياء حمود الكناني
بارش قسم الصيانة يف العتبة الحسينية املقدسة ،اعمال التزجيج
باملراي�ا لقب�ة مرقد االمام الحسين عليه السلام بعد اس�تكمال
اعمال التزجيج يف منطقة قبة جامع الرجال والنساء.
وقال مس�ؤول الوحدة يف العتبة الحس�ينية عبد الحس�ن للموقع
ان «اعم�ال التزجيج باملرايا انجزت بالكامل يف منطقة قبة جامع
الرج�ال والنس�اء القريبة من القب�ة الرشيفة داخ�ل حرم مرقد
االمام الحسني عليه السالم.
واضاف «س�يتم خلال االيام القادمة ازاحة الس�تار عن س�قف
الح�رم الرشيف من جهة جامع الرجال والنس�اء امام الزائرين»،
مبين�ا ان «العمل اس�تمر ملدة  120يوم لتثبي�ت املعرقات وااليات
القرانية ونقش القوالب ومن ثم تثبيت املرايا .
ولفت عبد الحس�ن اىل انه «تمت املب�ارشة باعمال التزجيج داخل
القبة الكبرية ملرقد االمام الحسني عليه السالم من الداخل».
من جهته قال مس�ؤول وحدة املرايا عيل جاس�م محمد ان»وحدة
املراي�ا بارشت باعمال التزجيج بع�د االنتهاء من مرشوع تنحيف
االعمدة الداخلية القريبة من رضيح االمام الحسني عليه السالم،
مبين�ا ان اعم�ال التزجي�ج انج�زت بالكامل يف رواق ب�اب القبلة
والرأس الرشيف باالضافة اىل جهة باب الشهداء».
واضاف ان العمل ينجز بكوادر عراقية تمتلك خربة مميزة باعمال
املراي�ا والتصميم.وبين ان ،النقوش املس�تخدمة هي االسلامية
العربية وتتضمن الس�ليمية والهندسية والنباتية .واشار مسؤول
الوح�دة اىل ان «املرايا املس�تخدمة هي من اج�ود االنواع يف العالم
وذات الوان متع�ددة ومقاومة لجميع الظروف البيئية».واكد عىل
ان�ه «من املؤمل االنتهاء من عمل تزجي�ج القبة الداخلية خالل 3
اشهر فقط .
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حمافظة البرصة  /قسم العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement
التاريخ2019/5/ 15:
العدد2303 :
( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول )
(مرشوع انشاء حمطة ثانوية ( )31,5 × 2ام يف اي  11 / 33ك ف السينالكو)
مناقصة ( /6كهرباء توزيع /ج ) 2019
اس��تنادا الى كت��اب قس��م التخطيط
واملتابع��ة ف��ي محافظة البص��رة املرقم
( 2050في . )2019/5/12
يس��ر (محافظة البصرة  /قس��م العقود
احلكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني
وذوي اخلب��رة لتق��دمي عطاءاتهم (املغلقة)
مشروع (انش��اء محطة ثانوية ()31,5 × 2
ام في اي  11 / 33ك ف السينالكو)
 وبكلفة تخمينية قدره()4,500,000.000أربعة مليار وخمسمائة الف دينار عراقي
 ضم��ن برنام��ج تنمية األقالي��م لعام2019
 مدة التنفيذ (  360يوم ) . موقع املشروع (املركز ). الدرج��ة والصنف املطلوب��ة  :الدرجة /اخلامس��ة والصنف  /كهرباء  -ميكانيك
 كيمياوي  /ش��ركات متخصصة في هذااجملال ( بعرض فني )
أوالً -س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن خالل
إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية
الت��ي حددتها تعليمات تنفي��ذ العقود
احلكومي��ة العام��ة رقم ( )2لس��نة 2014
والص��ادرة من وزارة التخطي��ط  ،ومفتوح
جلميع املتناقصني.
ثاني��اً -ميك��ن للمناقص�ين ذوي األهلي��ة
الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية
من (قس��م العق��ود احلكومية  /ش��عبة
اع�لان املش��اريع) في العن��وان أدناه وذلك
من الساعة  8:00صباحا الى  2:00ظهرا

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
ثالثاً -تش��مل متطلب��ات التأهيل (على
ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات
صاحب العمل ) ما يلي :
 -1الق��درة املالية :على مق��دم العطاء أن
يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام
باملتطلبات املالية
* متطلبات السيولة النقدية  :على مقدم
العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد
املالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ
ق��دره ( )1.350.000.000ملي��ار وثالثمائ��ة
وخمسون مليون دينار عراقي .
على مق��دم العطاء أن يق��دم دليالً موثقاً
يوضح إمكانيت��ه على تلبي��ة متطلبات
اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
 -2اخلبرة والقدرة الفنية :على مقدم العطاء
أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على
تلبي��ة متطلب��ات اخلبرة الفني��ة املدرجة
أدناه:
أ-املش��اركة بصف��ة مق��اول  ,أو ادارة
عق��ود ,او كمق��اول ثان��وي ف��ي (  )1عقد
وللس��نوات(  )7الس��بع الس��ابقة ومببلغ
اليقل عن( )1.350.000.000مليار وثالثمائة
وخمسون مليون دينار عراقي.لتنفيذ عقود
مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح
بالكام��ل .و يعنى باملماثلة حجم العمل
 ،تعقيدات��ه  ،األس��اليب والتكنولوجي��ا
املس��تخدمة املش��ار اليها ف��ي الفصل
السادس (متطلبات صاحب العمل) .
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ب -توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما
مطل��وب ضمن معايير التأهيل ( القس��م
الثالث وثيقة االشغال)
رابعاً -ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء
الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني
الراغبني في العنوان أدناه* ودفع رسم غير
مسترد قدرة ( )150,000مائة وخمسون الف
دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد املصادف
. 2019/5/19
خامس��اً -سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان
الفت��ح واإلحالة في ي��وم االثنني املصادف
 2019/6/3الساعة العاشرة صباحاً
سادس��اً -يجب تس��ليم العط��اءات في
أو قب��ل يوم اخلميس املص��ادف 2019/6/13
الس��اعة  12:00ظهرا حس��ب التوقيت
احمللي ملدينة البصرة  .العطاءات اإللكترونية
(ال يسمح بها) .العطاءات املتأخرة سيتم
رفضه��ا .س��يتم فت��ح العط��اءات فعليا
وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا
احلضور شخصيا في العنوان التالي :
الوق��ت  :الس��اعة  12:00ظهرا حس��ب
توقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ  :ي��وم اخلمي��س املص��ادف
.2019/6/13
العن��وان  :ديوان محافظ��ة البصرة  /قاعة
جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً  -يجب أن يرفق بجميع العطاءات
ضمان العطاء بقيمة (  ) 45,000,000خمس
واربعون مليون دينار عراقي على شكل صك
مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ
ملدة  28يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه
الوثيق��ة القياس��ية بكاف��ة أقس��امها
واملتمثلة بـ
( -1رسالة العطاء وملحق العطاء -2اجلداول
الكامل��ة املطلوب��ة والنم��اذج املطلوب��ة
وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية
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وجداول الكميات املس��عره ومبوجب املواد
( )14-12من تعليمات ملقدمي العطاءات .
-3تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول
بالتوقيع على العط��اء -4.الوثائق املصادق
عليها من اجله��ات احملددة في ورقة بيانات
العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم
العط��اء او وثائق التأهي��ل الالحق مبوجب
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع
للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت
قبول عطاءه  .وبخالف س��يتم اس��تبعاد
العطاء
تاسعاً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
عاشرا ً  -يتحمل من ترسو علية املناقصة
أجور النشر واالعالن.
احد عش��ر -اذا صادف ي��وم غلق املناقصة
عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم
الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة
اثنا عشر  -للدائرة احلق في الغاء املناقصة
في أي مرحلة م��ن مراحلها وقبل االحالة
وعدم اجراء املفاضلة
وحس��ب مقتضيات املصلح��ة العامة و
اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة
بأي تعويض جراء ذلك
ثالث��ة عش��ر  -العن��وان املش��ار إلي��ه
أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/
قسم العقود احلكومية /جلنة بيع الوثائق
القياسية
اربع��ة عش��ر –املوق��ع الرس��مي لدي��وان
محافظة البصرة basra.gov.iq
خمس��ة عش��ر – الزام الش��ركات بشراء
منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى
ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود
احلكومية /قسم االستش��ارات والتدريب
ذي العدد  16135/7/4في .2017/8/3

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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حمافظة البرصة  /قسم العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement
التاريخ2019/5/ 15:
العدد2304 :
( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول )
(مرشوع انشاء حمطة ثانوية ( )31,5 × 2ام يف اي  11 / 33ك ف الرومية)
مناقصة ( /7كهرباء توزيع /ج ) 2019
اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطيط
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم (2050
في . )2019/5/12
يس��ر (محافظ��ة البصرة  /قس��م العقود
احلكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني
وذوي اخلب��رة لتقدمي عطاءاته��م (املغلقة)
مشروع (مش��روع انشاء محطة ثانوية (2
×  )31,5ام في اي  11 / 33ك ف الرومية)
 وبكلفة تخمينية قدره()4,500,000.000أربعة مليار وخمسمائة الف دينار عراقي
 ضم��ن برنـــــامج تنمي��ة االقـــــاليملعام 2019
 مدة التنفيذ (  360يوم ) . موقع املشروع (املركز ). الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة  :الدرجة /اخلامس��ة والصنف  /كهرباء  -ميكانيك
 كيمياوي  /ش��ركات متخصصة في هذااجملال ( بعرض فني )
أوالً -س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن خالل
إج��راءات العطاءات التنافس��ية الوطنية
الت��ي حددته��ا تعليمات تنفي��ذ العقود
احلكومي��ة العام��ة رقم ( )2لس��نة 2014
والص��ادرة م��ن وزارة التخطي��ط  ،ومفتوح
جلميع املتناقصني.
ثاني��اً -ميك��ن للمناقص�ين ذوي األهلي��ة
الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية
م��ن (قس��م العق��ود احلكومية  /ش��عبة
اعالن املش��اريع) في العنوان أدناه وذلك من
الساعة  8:00صباحا الى  2:00ظهرا حسب

التوقيت احمللي حملافظة البصرة
ثالثاً -تش��مل متطلب��ات التأهيل (على
ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات
صاحب العمل ) ما يلي :
 -1الق��درة املالية :على مق��دم العطاء أن
يقدم أدل��ة موثقة تثبت قدرته على القيام
باملتطلبات املالية
* متطلبات السيولة النقدية  :على مقدم
العط��اء توضي��ح املق��درة املالي��ة وتوفير
املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن
مبلغ قدره ( )1.350.000.000مليار وثالثمائة
وخمسون مليون دينار عراقي .
عل��ى مقدم العط��اء أن يقدم دلي�لاً موثقاً
يوض��ح إمكانيته عل��ى تلبي��ة متطلبات
اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
 -2اخلبرة والقدرة الفنية :على مقدم العطاء
أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على
تلبي��ة متطلبات اخلب��رة الفني��ة املدرجة
أدناه:
أ -املش��اركة بصف��ة مق��اول  ,أو ادارة
عق��ود ,او كمق��اول ثان��وي ف��ي (  )1عق��د
وللس��نوات(  )7الس��بع الس��ابقة ومببلغ
اليقل ع��ن( )1.350.000.000مليار وثالثمائة
وخمسون مليون دينار عراقي.لتنفيذ عقود
مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح
بالكامل .و يعن��ى باملماثلة حجم العمل
 ،تعقيدات��ه  ،األس��اليب والتكنولوجي��ا
املس��تخدمة املش��ار اليه��ا ف��ي الفصل
السادس (متطلبات صاحب العمل) .
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ب -توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما
مطلوب ضم��ن معايير التأهيل ( القس��م
الثالث وثيقة االشغال)
رابعاً -ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء
الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني
الراغبني في العنوان أدناه* ودفع رس��م غير
مسترد قدرة ( )150,000مائة وخمسون الف
دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد املصادف
. 2019/5/19
خامساً -س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان
الفت��ح واإلحالة في ي��وم االينثن املصادف
 2019/6/3الساعة العاشرة صباحاً
سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل
يوم اخلميس املصادف  2019/6/13الس��اعة
 12:00ظهرا حسب التوقيت احمللي ملدينة
البصرة  .العطاءات اإللكترونية (ال يس��مح
بها) .العط��اءات املتأخرة س��يتم رفضها.
س��يتم فت��ح العط��اءات فعلي��ا وبوجود
ممثل�ين عن املناقصني الذين إختاروا احلضور
شخصيا في العنوان التالي :
الوقت  :الس��اعة  12:00ظهرا حس��ب
توقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ  :ي��وم اخلمي��س املص��ادف
.2019/6/13
العنوان  :ديوان محافظة البصرة  /قاعة
جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً  -يجب أن يرف��ق بجميع العطاءات
ضمان العطاء بقيمة (  ) 45,000,000خمس
واربعون مليون دينار عراقي على شكل صك
مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ
ملدة  28يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامن��اً – عل��ى مق��دم العط��اء الت��زام مبا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها
واملتمثلة بـ
( -1رسالة العطاء وملحق العطاء -2اجلداول
الكامل��ة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق
القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول
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الكميات املسعره ومبوجب املواد ( )14-12من
تعليمات ملقدمي العطاءات .
 -3تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول
بالتوقي��ع على العط��اء -4.الوثائق املصادق
عليه��ا من اجلهات احملددة ف��ي ورقة بيانات
العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم
العط��اء او وثائق التأهي��ل الالحق مبوجب
االس��تمارات املدرجة ف��ي القس��م الرابع
للتحق��ق من اهلية مق��دم العطاء الذي مت
قب��ول عطاءه  .وبخالف س��يتم اس��تبعاد
العطاء
تاسعاً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
عاش��را ً  -يتحمل من ترسو علية املناقصة
أجور النشر واالعالن.
احد عش��ر -اذا صادف يوم غل��ق املناقصة
عطلة رس��مية يكون موعد الغلق في يوم
الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة
اثنا عشر  -للدائرة احلق في الغاء املناقصة
ف��ي أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة
وعدم اجراء املفاضلة
وحس��ب مقتضي��ات املصلح��ة العامة و
اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة
بأي تعويض جراء ذلك
ثالث��ة عش��ر  -العن��وان املش��ار إلي��ه
أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/
قسم العقود احلكومية /جلنة بيع الوثائق
القياسية
اربع��ة عش��ر –املوق��ع الرس��مي لدي��وان
محافظة البصرة basra.gov.iq
خمس��ة عش��ر – الزام الش��ركات بشراء
منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى
ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود
احلكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي
العدد  16135/7/4في 2017/8/3

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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حمافظة البرصة  /قسم العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
العدد2305 :

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement
التاريخ2019/5/ 15:
( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول )
(شـــراء مــواد احتيـــاطيـــة للشبكــــة الكهـــربــائيـــة )
مناقصة ( /8كهرباء توزيع /ج ) 2019 /

اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم (2050
في . ) 2019/5/12
يس��ر (محافظ��ة البصرة  /قس��م العقود
احلكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني
وذوي اخلب��رة لتق��دمي عطاءاتهم(املغلق��ة)
مش��روع (ش��راء مواد احتياطية للش��بكة
الكهربائية)
 وبكلفة تخمينية قدرها ()2.000,000,000ملياران دينار عراقي.
 ضم��ن برنام��ج تنمي��ة األقاليم لس��نة.2019
 مدة التجهيز (  120يوم ) . الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة  :الدرجة /السادسة والصنف  /كهرباء  -ميكانيك -
كيمياوي  /شركات متخصصة في هذا اجملال
( بعرض فني )
أوالً -س��يتم تنفي��ذ العطاء م��ن خــــالل
إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية
الت��ي حددتـــها تعليم��ات تنفيذ العقود
احلكــــــــــومية العامة رقم ( )2لســـنة
 2014والص��ادرة م��ن وزارة التخطي��ط ،
ومفــــتوح جلــميع املتناقصني.
ثاني��اً -ميك��ن للمناقص�ين ذوي األهـــلي��ة
الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية
من (قس��ـــــم العـــــــق��ود احلكومية /
ش��عبة اعالن املش��اريع) وذلك من الساعة
 8:00صباحا الى  2:00ظهرا حسب التوقيت
احمللي حملافظة البصرة

ثالث��اً -تش��مل متطلب��ات التأهي��ل (على
ان تك��ون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات
املشتري ) ما يلي :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة
موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات
املالية اآلتية:
 -1احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني
متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب
قانون��ي معتم��د وف��ي حالة ع��دم امتالك
الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني
فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للسنتني
التي تس��بق عام  2014وذلك استنادا الى ما
ج��اء بكتاب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود
احلكومية العامة قسم املناقصات والعقود
ذي العدد  18256/7/4في . 2017/8/29
 -2معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع
س��نوات يجب ان ال يقل عن ( )600.000.000
ستمائة مليون دينار عراقي فقط .
 -3متطلبات السيولة النقدية  :على مقدم
العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد
املالية كالسيولة النقدية مببلغ اليقل قدره
ع��ن (  )600.000.000س��تمائة مليون دينار
عراقي فقط .
• على مق��دم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً
يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة
الفنية املدرجة أدناه:
 -2اخلبرة والقدرة الفنية :على مقدم العطاء
أن يقدم دليالً موثق��اً يوضح إمكانيته على
تلبي��ة متطلب��ات اخلب��رة الفني��ة املدرجة

9

العدد ( )1906الخميس  16أيار 2019

اعالنات

أدناه:
املش��اركة بصف��ة مق��اول  ,أو ادارة عقود ,او
كمق��اول ثان��وي ف��ي (  )1عقد وللس��نوات(
 )7الس��بع الس��ابقة ومببل��غ اليق��ل ع��ن(
 )600.000.000س��تمائة ملي��ون دين��ار
عراقي فق��ط  .لتنفيذ عق��ود مماثله ألعمال
هذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح بالكامل .و
يعنى باملماثلة حج��م العمل  ،تعقيداته ،
األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار
اليها في الفصل السادس (متطلبات صاحب
العمل).
رابعاً -ميكن ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء
الكامل��ة باللغة العربية من قبل املناقصني
الراغب�ين من جلنة بيع الوثائق القياس��ية /
قسم العقود احلكومية  /محافظة البصرة
 /جمهورية العراق .ودفع رس��م غير مس��ترد
( )150,000مائة وخمسون الف دينار عراقي
اعتبارا من يوم األحد املصادف 2019/5/19
خامس��اً – عل��ى مق��دم العطاء الت��زام مبا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها
واملتمثلة بـ
( -1رسالة العطاء وملحق العطاء -2اجلداول
الكامل��ة املطلوبة والنم��اذج املطلوبة وفق
القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول
الكميات املسعره ومبوجب املواد ( )14-12من
تعليمات ملقدمي العطاءات .
 -3تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول
بالتوقيع عل��ى العط��اء -4.الوثائق املصادق
عليه��ا من اجله��ات احملددة في ورق��ة بيانات
العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم
العط��اء او وثائ��ق التأهي��ل الالحق مبوجب
االس��تمارات املدرج��ة ف��ي القس��م الرابع
للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول
عطاءه  .وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً -:س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان
الفت��ح واإلحالة ف��ي يوم الثالث��اء املصادف
 2019/6/4الساعة العاشرة صباحاً
سادساً  -يجب تسليم العطاءات في أو قبل
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يوم اخلميس املصادف  2019/6/13الس��اعة
 12:00ظهرا حس��ب التوقيت احمللي ملدينة
البصرة وعلى العن��وان  :البصرة  /املعقل /
مبنى ديوان محافظة البصرة (اجلديد)  /قاعة
جلنة فتح العطاءات.
العط��اءات اإللكتروني��ة (ال يس��مح به��ا).
العطاءات املتأخرة سيتم رفضها.
سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني
عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا
في العنوان التالي
الوق��ت  :الس��اعة  12:00ظهرا حس��ب
توقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ  :ي��وم اخلمي��س املص��ادف
.2019/6/13
العن��وان  :البص��رة  /املعقل  /مبنى ديوان
محافظ��ة البصرة (اجلديد)  /قاعة جلنة فتح
العطاءات.
س��ابعاً -يجب أن يرافق بجمي��ع العطاءات
ضمان العطاء بقيمة ( )20,000,000عشرون
مليون دينار عراقي على شكل صك مصدق
او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة  28يوم
بعد تاريخ نفاذية العطاءات
ثامناً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
تاس��عاً  -يتحمل من ترسو علية املناقصة
أجور النشر واالعالن.
عاشرا ً  -اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة
رس��مية يكون موعد الغلق ف��ي يوم الدوام
الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر  -للدائرة احلق في الغاء املناقصة
ف��ي أي مرحلة م��ن مراحلها وقب��ل االحالة
وع��دم اجراء املفاضلة وحس��ب مقتضيات
املصلح��ة العامة و اليحق للمش��ركني في
املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة
البصرة basra.gov.iq
املهندس
أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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حمافظة البرصة  /قسم العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
العدد2306:

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement
التاريخ2019/5/15 :
( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول )
(شـــراء مـــواد احتيـــاطيــــة للمحطـــات الثـــانويـــة )
مناقصة ( /9كهرباء توزيع /ج ) 2019 /

اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم (2050
في . ) 2019/5/12
يس��ر (محافظ��ة البصرة  /قس��م العقود
احلكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني
وذوي اخلب��رة لتق��دمي عطاءاتهم(املغلق��ة)
مشروع (ش��راء مواد احتياطية للمحطات
الثانوية )
 وبكلفة تخمينية قدرها ()2.000,000,000ملياران دينار عراقي.
 ضم��ن برنام��ج تنمي��ة األقاليم لس��نة.2019
 مدة التجهيز (  270يوم ) . الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة  :الدرجة /السادس��ة والصنف  /كهرباء  -ميكانيك
 كيمي��اوي  /ش��ركات متخصصة في هذااجملال ( بعرض فني )
أوالً -س��يتم تنفي��ذ العطاء م��ن خــــالل
إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية
الت��ي حددتـــها تعليم��ات تنفيذ العقود
احلكــــــــــومية العامة رقم ( )2لســـنة
 2014والص��ادرة م��ن وزارة التخطي��ط ،
ومفــــتوح جلــميع املتناقصني.
ثاني��اً -ميك��ن للمناقص�ين ذوي األهـــلي��ة
الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية
من (قس��ـــــم العـــــــق��ود احلكومية /
شعبة اعالن املش��اريع) وذلك من الساعة
 8:00صباحا الى  2:00ظهرا حسب التوقيت
احمللي حملافظة البصرة

ثالث��اً -تش��مل متطلب��ات التأهي��ل (على
ان تك��ون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات
املشتري ) ما يلي :
• الق��درة املالي��ة :على مق��دم العطاء أن
يقدم أدلة موثقة تثب��ت قدرته على القيام
باملتطلبات املالية اآلتية:
 -1احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني
متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب
قانون��ي معتم��د وف��ي حالة ع��دم امتالك
الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني
فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للسنتني
التي تسبق عام  2014وذلك استنادا الى ما
ج��اء بكتاب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود
احلكومية العامة قسم املناقصات والعقود
ذي العدد  18256/7/4في . 2017/8/29
 -2معدل اإليراد السنوي على مدى اخر سبع
س��نوات يجب ان ال يقل عن ( )600.000.000
ستمائة مليون دينار عراقي فقط .
 -3متطلبات السيولة النقدية  :على مقدم
العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد
املالية كالسيولة النقدية مببلغ اليقل قدره
عن (  )600.000.000س��تمائة مليون دينار
عراقي فقط .
على مق��دم العط��اء أن يقدم دلي�لاً موثقاً
يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة
الفنية املدرجة أدناه:
 -2اخلبرة والقدرة الفنية:
• على مق��دم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً
يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة
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الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصفة مق��اول  ,أو ادارة عقود ,او
كمق��اول ثان��وي ف��ي (  )1عقد وللس��نوات(
 )7الس��بع الس��ابقة ومببل��غ اليق��ل ع��ن(
 )600.000.000ستمائة مليون دينار عراقي
فق��ط  .لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعم��ال هذا
العق��د و مت أجنازها بنجاح بالكامل .و يعنى
باملماثلة حجم العمل  ،تعقيداته  ،األساليب
والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في
الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)
.
رابعاً -ميكن ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء
الكامل��ة باللغة العربية من قبل املناقصني
الراغب�ين من جلنة بيع الوثائق القياس��ية /
قسم العقود احلكومية  /محافظة البصرة
 /جمهورية العراق .ودفع رس��م غير مسترد
( )150,000مائة وخمسون الف دينار عراقي
اعتبارا من يوم األحد املصادف 2019/5/19
خامس��اً – عل��ى مق��دم العطاء الت��زام مبا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها
واملتمثلة بـ
( -1رسالة العطاء وملحق العطاء -2اجلداول
الكاملة املطلوبة والنم��اذج املطلوبة وفق
القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول
الكميات املسعره ومبوجب املواد ( )14-12من
تعليمات ملقدمي العطاءات .
 -3تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول
بالتوقيع عل��ى العط��اء -4.الوثائق املصادق
عليها من اجله��ات احملددة ف��ي ورقة بيانات
العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم
العط��اء او وثائ��ق التأهي��ل الالحق مبوجب
االس��تمارات املدرج��ة ف��ي القس��م الرابع
للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول
عطاءه  .وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً -:س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان
الفت��ح واإلحالة ف��ي يوم الثالث��اء املصادف
 2019/6/4الساعة العاشرة صباحاً
سادساً  -يجب تسليم العطاءات في أو قبل
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يوم اخلميس املصادف  2019/6/13الس��اعة
 12:00ظهرا حس��ب التوقيت احمللي ملدينة
البصرة وعلى العن��وان  :البصرة  /املعقل /
مبنى ديوان محافظة البصرة (اجلديد)  /قاعة
جلنة فتح العطاءات.
العط��اءات اإللكتروني��ة (ال يس��مح به��ا).
العطاءات املتأخرة سيتم رفضها.
سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني
عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا
في العنوان التالي
الوق��ت  :الس��اعة  12:00ظهرا حس��ب
توقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ  :ي��وم اخلمي��س املص��ادف
.2019/6/13
العن��وان  :البص��رة  /املعقل  /مبنى ديوان
محافظ��ة البصرة (اجلديد)  /قاعة جلنة فتح
العطاءات.
س��ابعاً -يجب أن يرافق بجمي��ع العطاءات
ضمان العطاء بقيمة ( )20,000,000عشرون
مليون دينار عراقي على شكل صك مصدق
او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة  28يوم
بعد تاريخ نفاذية العطاءات
ثامناً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
تاس��عاً  -يتحمل من ترسو علية املناقصة
أجور النشر واالعالن.
عاشرا ً  -اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة
رس��مية يكون موعد الغلق ف��ي يوم الدوام
الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر  -للدائرة احلق في الغاء املناقصة
ف��ي أي مرحلة م��ن مراحلها وقب��ل االحالة
وع��دم اجراء املفاضلة وحس��ب مقتضيات
املصلح��ة العامة و اليحق للمش��ركني في
املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
الثان��ي عش��ر – املوق��ع الرس��مي لدي��وان
محافظة البصرة basra.gov.iq
املهندس
أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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حمافظة البرصة  /قسم العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement
التاريخ2019/5/15 :
العدد2307 :
( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول )
(جتهيــــز مــحــوالت تـــوزيــــع سعــــة  400ك.ف أ عـــــدد) 200/
مناقصة ( /10كهرباء توزيع /ج ) 2019 /
استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة
ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م ( 2050ف��ي
. ) 2019/5/12
يس��ر (محافظ��ة البص��رة  /قس��م العقود
احلكومية ) دع��وة مقدمي العطاءات املؤهلني
وذوي اخلب��رة لتق��دمي عطاءاتهم(املغلق��ة)
مشروع (جتهيز محوالت توزيع سعة  400ك.ف
أ عدد) 200/
 وبكلفة تخميني��ة قدرها ()1.900,000,000مليار وتسعمائة مليون دينار عراقي.
 ضمن برنامج تنمية األقاليم لسنة . 2019 مدة التجهيز (  50يوم ) . الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة  :الدرج��ة /الس��ابعة والصن��ف  /كهرب��اء  -ميكانيك -
كيمياوي  /ش��ركات متخصصة في هذا اجملال
( بعرض فني )
أوالً -س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن خــــ�لال
إج��راءات العطاءات التنافس��ــــية الوطنية
الت��ي حددتـــه��ا تعليمات تنفي��ذ العقود
احلكــــــــــومي��ة العامة رقم ( )2لس��ـــنة
 2014والصادرة من وزارة التخطيط  ،ومفــــتوح
جلــميع املتناقصني.
ثانياً -ميكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني
أن يحصل��وا عل��ى معلوم��ات إضافي��ة م��ن
(قس��ـــــم العـــــــقود احلكومية  /شعبة
اعالن املشاريع) وذلك من الساعة  8:00صباحا
الى  2:00ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة
البصرة
ثالثاً -تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون

العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري ) ما
يلي :
• الق��درة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم
أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات
املالية اآلتية:
 -1احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني
متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب
قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الشركة
حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي
حساباتها اخلتامية للسنتني التي تسبق عام
 2014وذلك اس��تنادا الى ما ج��اء بكتاب وزارة
التخطيط /دائ��رة العق��ود احلكومية العامة
قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4
في .2017/8/29
 -2معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر سبع
س��نوات يج��ب ان ال يقل ع��ن ( )570.000.000
خمس��مائة وس��بعون مليون دين��ار عراقي
فقط .
 -3متطلب��ات الس��يولة النقدية  :على مقدم
العط��اء توضيح املقدرة املالي��ة وتوفير املوارد
املالية كالس��يولة النقدية مببلغ اليقل قدره
عن
(  )570.000.000خمس��مائة وسبعون مليون
دينار عراقي فقط.
• على مق��دم العطاء أن يقدم دلي�لاً موثقاً
يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة
الفنية املدرجة أدناه:
 -2اخلبرة والقدرة الفنية :على مقدم العطاء أن
يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية
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متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصف��ة مق��اول  ,أو ادارة عق��ود ,او
كمق��اول ثانوي ف��ي (  )1عقد وللس��نوات( )7
السبع السابقة ومببلغ اليقل عن( )570.000.000
خمس��مائة وس��بعون ملي��ون دين��ار عراقي
فقط.
لتنفي��ذ عقود مماثل��ه ألعمال ه��ذا العقد و مت
أجنازها بنجاح بالكامل .و يعنى باملماثلة حجم
العمل  ،تعقيداته  ،األس��اليب والتكنولوجيا
املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس
(متطلبات صاحب العمل) .
رابع��اً -ميك��ن ش��راء مجموعة وثائ��ق العطاء
الكامل��ة باللغة العربية من قب��ل املناقصني
الراغب�ين م��ن جلنة بي��ع الوثائق القياس��ية /
قس��م العقود احلكومي��ة  /محافظة البصرة
 /جمهوري��ة العراق .ودفع رس��م غير مس��ترد
( )150,000مائ��ة وخمس��ون الف دينار عراقي
اعتبارا من يوم األحد املصادف 2019/5/19
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه
الوثيق��ة القياس��ية بكــــافة أقـــس��امها
واملتمثلة بـ
( -1رس��الة العطاء وملح��ق العطاء -2اجلداول
الكامل��ة املطلوب��ة والنم��اذج املطلوبة وفق
القس��م الرابع من الوثيقة القياسية وجداول
الكميات املس��عره ومبوجب امل��واد ( )14-12من
تعليمات ملقدمي العطاءات .
 -3تفويض حتري��ري ملمثل مقدم العطاء اخملول
بالتوقيع على العطاء -4.الوثائق املصادق عليها
من اجلهات احملددة في ورقة بيانات العطاء التي
توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق
التأهي��ل الالحق مبوجب االس��تمارات املدرجة
في القس��م الرابع للتحقق م��ن اهلية مقدم
العطاء الذي مت قبول عطاءه  .وبخالف س��يتم
استبعاد العطاء
سادساً -:سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح
واإلحالة في ي��وم الثالثاء املص��ادف 2019/6/4
الساعة العاشرة صباحاً
سادساً  -يجب تسليم العطاءات في أو قبل
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يوم اخلمي��س املصادف  2019/6/13الس��اعة
 12:00ظهرا حس��ب التوقي��ت احمللي ملدينة
البص��رة وعلى العن��وان  :البص��رة  /املعقل /
مبنى ديوان محافظ��ة البصرة (اجلديد)  /قاعة
جلنة فتح العطاءات.
العط��اءات اإللكتروني��ة (ال يس��مح به��ا).
العطاءات املتأخرة سيتم رفضها.
س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا وبوجود ممثلني
عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا
في العنوان التالي
الوقت  :الساعة  12:00ظهرا حسب توقيت
احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ  :ي��وم اخلمي��س املص��ادف
.2019/6/13
العن��وان  :البص��رة  /املعق��ل  /مبن��ى ديوان
محافظ��ة البصرة (اجلدي��د)  /قاعة جلنة فتح
العطاءات.
سابعاً -يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان
العط��اء بقيمة ( )19,000,000تس��عة عش��ر
مليون دينار عراقي على ش��كل صك مصدق
او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة  28يوم
بعد تاريخ نفاذية العطاءات
ثامناً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
تاسعاً  -يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور
النشر واالعالن.
عاش��را ً  -اذا صادف يوم غل��ق املناقصة عطلة
رس��مية يك��ون موع��د الغلق في ي��وم الدوام
الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
احدى عش��ر  -للدائرة احلق في الغاء املناقصة
في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم
اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة
العام��ة و اليح��ق للمش��ركني ف��ي املناقصة
املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة
البصرة basra.gov.iq
املهندس
أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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حمافظة البرصة  /قسم العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement
التاريخ2019/5/ 14:
العدد2294 :
( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول )
(االعامل غري املنجزة ملرشوع هدم مدرسة دجلة وبناء /18صف /3طوابق )
مناقصة ( /14تربية ) 2019
اس��تنادا الى كتاب قس��م التخطيط
واملتابعة في محافظ��ة البصرة املرقم
( 2024في . )2019/5/12
يس��ر (محافظ��ة البص��رة  /قس��م
العق��ود احلكومي��ة ) دع��وة مقدم��ي
العطاءات املؤهل�ين وذوي اخلبرة لتقدمي
عطاءاتهم(املغلقة) مش��روع (االعمال
غير املنجزة ملشروع هدم مدرسة دجلة
وبناء /18صف /3طوابق ))
 وبكلفة تخمينية قدره()708,105,100سبعمائة وثمانية مليون ومئة وخمسة
الف ومئة دينار عراقي
 ضم��ن برنامج تنمي��ة االقاليم لعام2019
 مدةالتنفيذ (  330يوم ) موقع املشروع (الدير ) الدرجة والصنف املطلوبة  :الدرجة /العاشرة والصنف  /انشائية
 التبويب ()40.2.7.5.1.47.2أوالً -س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل
إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية
التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود
احلكومية العامة رقم ( )2لس��نة 2014
والصادرة من وزارة التخطيط  ،ومفتوح
جلميع املتناقصني.
ثاني��اً -ميكن للمناقص�ين ذوي األهلية
الراغب�ين أن يحصل��وا عل��ى معلومات

إضافية من (قسم العقود احلكومية /
شعبة اعالن املشاريع) في العنوان أدناه
وذلك من الساعة  8:00صباحا الى 2:00
ظهرا حس��ب التوقي��ت احمللي حملافظة
البصرة
ثالثاً -تشمل متطلبات التأهيل (على
ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات
صاحب العمل ) ما يلي :
 -1الق��درة املالية :على مق��دم العطاء
أن يق��دم أدلة موثق��ة تثبت قدرته على
القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
 متطلب��ات الس��يولة النقدية  :علىمقدم العط��اء توضيح املق��درة املالية
وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية
اليق��ل عن مبل��غ ق��دره ()212,431,530
مائت��ان واثنا عش��ر ملي��ون واربعمائة
واحدى وثالثون الف وخمسمائة وثالثون
دينارعراقي
 -1توفير الكوادر واملعدات وحسب ما
مطلوب ضمن معايير التأهيل ( القسم
الثالث وثيقة االشغال)
رابع��اً -ميك��ن ش��راء مجموع��ة وثائق
العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل
املناقصني الراغبني ف��ي العنوان أدناه*
ودفع رسم غير مسترد قدرة ()100,000
مئ��ة الف دينار عراق��ي اعتبارا من يوم
االربعاء املصادف . 2019/5/15
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خامس��اً -س��يتم عقد مؤمتر في قاعة
جل��ان الفتح واالحالة ف��ي يوم اخلميس
املصادف  2019/5/23الساعة العاشرة
صباحاً
سادس��اً -يجب تسليم العطاءات في
أو قبل يوم اخلميس املصادف 2019/5/30
الساعة  12:00ظهرا حسب التوقيت
احملل��ي ملدين��ة البص��رة  .العط��اءات
اإللكترونية (ال يس��مح بها) .العطاءات
املتأخ��رة س��يتم رفضها .س��يتم فتح
العط��اءات فعلي��ا وبوج��ود ممثلني عن
املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا
في العنوان التالي :
الوقت  :الس��اعة  12:00ظهرا حسب
توقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ  :ي��وم اخلمي��س املص��ادف
.2019/5/30
العنوان  :ديوان محافظة البصرة  /قاعة
جلنة فتح العطاءات.
سابعاً  -يجب أن يرفق بجميع العطاءات
ضم��ان العط��اء بقيم��ة ( ) 7,081,051
سبعة مليون وواحد وثمانون الف وواحد
وخمسون دينار عراقي على شكل صك
مص��دق او س��فتجة او خط��اب ضمان
ناف��ذ مل��دة  28يوم بع��د تاري��خ نفاذية
العطاءات.
ثامن��اً – عل��ى مقدم العط��اء التزام مبا
تتطلب��ه الوثيق��ة القياس��ية بكاف��ة
أقسامها واملتمثلة بـ
( -1رس��الة العط��اء وملح��ق العط��اء
-2اجلداول الكامل��ة املطلوبة والنماذج
املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة
القياس��ية وجداول الكميات املس��عره
ومبوج��ب امل��واد ( )14-12م��ن تعليمات
ملقدمي العطاءات .
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-3تفويض حتري��ري ملمثل مقدم العطاء
اخملول بالتوقي��ع على العطاء -4.الوثائق
املصادق عليها من اجلهات احملددة في ورقة
بيان��ات العطاء التي توكد اس��تمرارية
أهلي��ة مقدم العط��اء او وثائق التأهيل
الالحق مبوجب االستمارات املدرجة في
القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم
العطاء الذي مت قب��ول عطاءه  .وبخالف
سيتم استبعاد العطاء
تاسعاً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
عاشرا ً  -يتحمل من ترسو علية املناقصة
أجور النشر واالعالن.
احد عشر -اذا صادف يوم غلق املناقصة
عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم
الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة
اثنا عشر  -للدائرة احلق في الغاء املناقصة
في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة
وعدم اجراء املفاضلة
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و
اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة
بأي تعويض جراء ذلك
ثالث��ة عش��ر  -العن��وان املش��ار إلي��ه
أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظ��ة
البصرة/قس��م العقود احلكومية /جلنة
بيع الوثائق القياسية
اربع��ة عش��ر –املوقع الرس��مي لديوان
محافظة البصرة basra.gov.iq
خمس��ة عشر – الزام الشركات بشراء
منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا
الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة
العقود احلكومية /قس��م االستشارات
والتدري��ب ذي الع��دد  16135/7/4ف��ي
2017/8/3
املهندس
أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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حمافظة البرصة  /قسم العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement
التاريخ2019/5/14 :
العدد2293:
( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول )
(بناء مدرسة /18صف /3طوابق نموذجي عىل القطعة ( )4/237م 23يزدو)
مناقصة ( /15تربية ) 2019

اس��تنادا الى كتاب قسم التخطيط
واملتابعة ف��ي محافظة البصرة املرقم
( 2024في . )2019/5/12
يس��ر (محافظ��ة البص��رة  /قس��م
العق��ود احلكومي��ة ) دع��وة مقدم��ي
العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي
عطاءاتهم(املغلق��ة) مش��روع (بن��اء
مدرسة /18صف /3طوابق منوذجي على
القطعة ( )4/237م 23يزدو)
 وبكلفـــــ��ة تخميني��ة ق��دره( )2,232,668,000اثن��ان ملي��ار ومئتان
واثن��ان وثالث��ون مــليون وس��تمــائة
وثمانية وستون الف دينار عراقي
 ضم��ن برنامج تنمي��ة االقاليم لعام2019
 مدة التنفيذ (  450يوم ) . الدرجة والصنف املطلوبة  :الدرجة /السادسة والصنف  /انشائية
 التبويب ()158.1.7.5.1.47.3أوالً -س��يتم تنفيذ العطاء من خالل
إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية
التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود
احلكومية العامة رقم ( )2لسنة 2014
والصادرة من وزارة التخطيط  ،ومفتوح
جلميع املتناقصني.
ثانياً -ميك��ن للمناقصني ذوي األهلية
الراغب�ين أن يحصلوا عل��ى معلومات

إضافية من (قس��م العقود احلكومية
 /ش��عبة اعالن املش��اريع) في العنوان
أدن��اه وذلك من الس��اعة  8:00صباحا
الى  2:00ظهرا حسب التوقيت احمللي
حملافظة البصرة
ثالث��اً -تش��مل متطلب��ات التأهي��ل
(على ان تكون العطاءات مس��تجيبة
ملتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :
• القدرة املالية :عل��ى مقدم العطاء
أن يقدم أدل��ة موثقة تثبت قدرته على
القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
 متطلبات الس��يولة النقدية  :علىمق��دم العطاء توضي��ح املقدرة املالية
وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية
اليقل ع��ن مبلغ ق��دره ()669,800,400
ستمائة وتسعة وستون مليون وثمامنئة
الف واربعمائة دينار عراقي
 -2توفير الكوادر واملعدات وحس��ب ما
مطلوب ضمن معايير التأهيل ( القسم
الثالث وثيقة االشغال)
رابع��اً -ميك��ن ش��راء مجموع��ة وثائق
العط��اء الكاملة باللغ��ة العربية من
قب��ل املناقصني الراغب�ين في العنوان
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد قدرة
( )150,000مائ��ة وخمس��ون الف دينار
عراقي اعتبارا من يوم االربعاء املصادف
. 2019/5/15
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خامساً -سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان
الفتح واالحالة في يوم االحد املصادف
 2019/6/2الساعة العاشرة صباحاً
سادساً -يجب تسليم العطاءات في
أو قبل ي��وم االثنني املصادف 2019/6/10
الساعة  12:00ظهرا حسب التوقيت
احملل��ي ملدين��ة البص��رة  .العط��اءات
اإللكترونية (ال يسمح بها) .العطاءات
املتأخرة س��يتم رفضها .س��يتم فتح
العط��اءات فعليا وبوج��ود ممثلني عن
املناقص�ين الذي��ن إخت��اروا احلض��ور
شخصيا في العنوان التالي :
الوقت  :الس��اعة  12:00ظهرا حسب
توقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ  :ي��وم االثن�ين املص��ادف
.2019/6/10
العنوان  :ديوان محافظة البصرة  /قاعة
جلنة فتح العطاءات.
سابعاً  -يجب أن يرفق بجميع العطاءات
ضم��ان العطاء بقيمة ( ) 22 ,326 ,680
اثنان وعش��رون مليون وثالثمائة وستة
وعشرون الف وس��تمائة وثمانون دينار
عراق��ي عل��ى ش��كل صك مص��دق او
سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28
يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامن��اً – على مقدم العط��اء التزام مبا
تتطلب��ه الوثيق��ة القياس��ية بكافة
أقسامها واملتمثلة بـ
( -1رس��الة العط��اء وملح��ق العط��اء
-2اجلداول الكاملة املطلوبة والنماذج
املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة
القياس��ية وجداول الكميات املسعره
ومبوج��ب امل��واد ( )14-12م��ن تعليمات
ملقدمي العطاءات .
-3تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء
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اخملول بالتوقيع على العطاء -4.الوثائق
املصادق عليها من اجلهات احملددة في ورقة
بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية
أهلية مق��دم العطاء او وثائق التأهيل
الالحق مبوجب االستمارات املدرجة في
القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم
العطاء ال��ذي مت قبول عطاءه  .وبخالف
سيتم استبعاد العطاء
تاسعاً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
عاشرا ً -يتحمل من ترسو علية املناقصة
أجور النشر واالعالن.
احد عشر -اذا صادف يوم غلق املناقصة
عطلة رس��مية يك��ون موع��د الغلق
ف��ي يوم الدوام الرس��مي الذي يلي يوم
العطلة
اثن��ا عش��ر  -للدائ��رة احل��ق ف��ي الغاء
املناقص��ة في أي مرحل��ة من مراحلها
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة
وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة
و اليح��ق للمش��ركني ف��ي املناقص��ة
املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
ثالث��ة عش��ر  -العن��وان املش��ار إلي��ه
أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظ��ة
البصرة/قسم العقود احلكومية /جلنة
بيع الوثائق القياسية
اربعة عش��ر –املوقع الرس��مي لديوان
محافظة البصرة basra.gov.iq
خمسة عشر – الزام الشركات بشراء
منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا
الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة
العقود احلكومية /قسم االستشارات
والتدري��ب ذي الع��دد  16135/7/4ف��ي
. 2017/8/3
املهندس
أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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حمافظة البرصة  /قسم العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement
التاريخ2019/5/ 15:
العدد2308 :
( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول )
(مرشوع انشاء حمطة سعة ( )31.5×2ام يف أي  11/33ك.ف متكاملة مع منظومة االتصاالت واملواد االحتياطية عدد())3
مناقصة ( /17كهرباء توزيع /ش ) 2019
استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في
محافظة البصرة املرقم ( 2050في . )2019/5/12
يس��ر (محافظ��ة البص��رة  /قس��م العق��ود
احلكومية ) دع��وة مقدمي العط��اءات املؤهلني
وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم (املغلقة) مشروع
(انشاء محطة س��عة ( )31.5×2ام في اي 11/33
ك.ف متكامل��ة مع منظوم��ة االتصاالت واملواد
االحتياطية عدد()3
 وبكلف��ة تخمينية ق��دره()14,999,956.500أربعة عشر مليار وتسعمائة وتسعة وتسعون
ملي��ون وتس��عمائة وس��تة وخمس��ون ال��ف
وخمسمائة دينار عراقي
 ضمن برنامج تنمية األقاليم لعام 2019 مدة التنفيذ (  360يوم ) . الدرجة والصن��ف املطلوبة  :الدرجة  /الثالثةوالصن��ف  /كهرب��اء  -ميكاني��ك  -كيمي��اوي /
ش��ركات متخصص��ة في ه��ذا اجمل��ال ( بعرض
فني)
أوالً -س��يتم تنفيذ العط��اء من خالل إجراءات
العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم
( )2لس��نة  2014والصادرة من وزارة التخطيط ،
ومفتوح جلميع املتناقصني.
ثاني��اً -ميكن للمناقص�ين ذوي األهلية الراغبني
أن يحصل��وا على معلومات إضافية من (قس��م
العقود احلكومية  /ش��عبة اعالن املشاريع) في
العنوان أدن��اه وذلك من الس��اعة  8:00صباحا
الى  2:00ظهرا حس��ب التوقيت احمللي حملافظة
البصرة
ثالثاً -تش��مل متطلبات التأهيل (على ان تكون
العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات املش��تري ) ما

يلي :
• الق��درة املالية:على مقدم العط��اء أن يقدم
أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات
املالية اآلتية:
 -1احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر س��نتني
متتالت�ين مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب
قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الش��ركة
حس��ابات ختامي��ة الخر س��نتني فيت��م تقدمي
حس��اباتها اخلتامية للسنتني التي تسبق عام
 2014وذل��ك اس��تنادا ال��ى ما جاء بكت��اب وزارة
التخطي��ط /دائ��رة العق��ود احلكومي��ة العامة
قس��م املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4
في . 2017/8/29
 -2مع��دل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع
س��نوات يجب ان ال يقل ع��ن ()16,499,952.150
ستة عش��ر مليار واربعمائة وتسعة وتسعون
مليون وتس��عمائة واثنان وخمسون الف ومئة
وخمس��ون دينار عراقي محس��وبا من الدفعات
الكلية املس��تلمة عن األعم��ال املنفذه للعقود
املنجزة اوتلك املستمرة.
 -3متطلب��ات الس��يولة النقدي��ة  :على مقدم
العطاء توضي��ح املق��درة املالية وتوفي��ر املوارد
املالي��ة كالس��يولة النقدية مببل��غ اليقل قدره
ع��ن ( )4,999,985.500أربعة مليار وتس��عمائة
وتس��عة وتسعون مليون وتس��عمائة وخمسة
وثمانون الف وخمسمائة دينار عراقي .
• على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح
إمكانيته عل��ى تلبية متطلب��ات اخلبرة الفنية
املدرجة أدناه:
 -2اخلب��رة والقدرة الفنية :على مقدم العطاء أن
يق��دم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على تلبية
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متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول  ,أو ادارة عقود ,او كمقاول
ثانوي في (  )1عقد وللسنوات(  )7السبع السابقة
ومببلغ اليق��ل ع��ن( )8.999.973.900ثمانية مليار
وتس��عمائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة
وثالثة وسبعون الف وتسعمائة دينار عراقي دينار
عراقي .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت
أجنازها بنجاح بالكامل .و يعنى باملماثلة حجم
العم��ل  ،تعقيدات��ه  ،األس��اليب والتكنولوجيا
املستخدمة املش��ار اليها في الفصل السادس
(متطلبات صاحب العمل)
ب -توفير الكوادر واملعدات وحس��ب ما مطلوب
ضمن معايي��ر التأهيل ( القس��م الثالث وثيقة
االشغال)
رابعاً -ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة
باللغ��ة العربي��ة من قب��ل املناقص�ين الراغبني
في العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مسترد قدرة
( )200,000مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم
االحد املصادف . 2019/5/19
خامساً -سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح
واإلحال��ة ف��ي ي��وم االثن�ين املص��ادف 2019/6/3
الساعة العاشرة صباحاً
سادس��اً -يجب تس��ليم العط��اءات في أو قبل
يوم اخلميس املصادف  2019/6/13الساعة 12:00
ظهرا حس��ب التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة .
العطاءات اإللكترونية (ال يسمح بها) .العطاءات
املتأخرة سيتم رفضها .س��يتم فتح العطاءات
فعليا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا
احلضور شخصيا في العنوان التالي :
الوقت  :الس��اعة  12:00ظهرا حس��ب توقيت
احمللي ملدينة البصرة .
التاريخ  :يوم اخلميس املصادف .2019/6/13
العن��وان  :ديوان محافظ��ة البصرة  /قاعة جلنة
فتح العطاءات.
سابعاً  -يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان
العطاء بقيم��ة (  ) 149,999,565مائة وتس��عة
واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف
وخمس��مائة وخمسة وستون دينار عراقي على
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان
نافذ ملدة  28يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
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ثامن��اً – عل��ى مقدم العطاء الت��زام مبا تتطلبه
الوثيق��ة القياس��ية بكــــــاف��ة أقس��ــامها
واملتمثلة بـ
( -1رس��الة العط��اء وملحق العط��اء -2اجلداول
الكامل��ة املطلوب��ة والنم��اذج املطلوب��ة وفق
القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية وجداول
الكمي��ات املس��عره ومبوجب امل��واد ( )14-12من
تعليمات ملقدمي العطاءات .
 -3تفوي��ض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول
بالتوقيع على العطاء -4.الوثائق املصادق عليها
من اجله��ات احملددة في ورقة بيانات العطاء التي
توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق
التأهيل الالحق مبوجب االستمارات املدرجة في
القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء
الذي مت قبول عطاءه  .وبخالف س��يتم استبعاد
العطاء
تاسعاً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
عاش��را ً  -يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور
النشر واالعالن.
احد عش��ر -اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة
رس��مية يك��ون موع��د الغل��ق في ي��وم الدوام
الرسمي الذي يلي يوم العطلة
اثنا عش��ر  -للدائرة احلق في الغاء املناقصة في
أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء
املفاضلة
وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق
للمش��ركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض
جراء ذلك
ثالثة عشر  -العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية
العراق/محافظ��ة البصرة/قس��م العق��ود
احلكومية /جلنة بيع الوثائق القياسية
اربعة عش��ر –املوقع الرسمي لديوان محافظة
البصرة basra.gov.iq
خمسة عشر – الزام الشركات بشراء منتجات
وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م
االستش��ارات والتدريب ذي العدد  16135/7/4في
.2017/8/3
املهندس
أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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حمافظة البرصة  /قسم العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement
التاريخ2019/5/14 :
العدد2291 :
( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول )
(اإلعامل غري املنجزة ملرشوع هدم وبناء مدرسة سيف احلق  18صف  /3طوابق )
مناقصة ( /17تربية ) 2019

اس��تنادا الى كتاب قس��م التخطيط
واملتابع��ة في محافظ��ة البصرة املرقم
( 2024في . )2019/5/12
يس��ر (محافظ��ة البص��رة  /قس��م
العق��ود احلكومي��ة ) دع��وة مقدم��ي
العطاءات املؤهل�ين وذوي اخلبرة لتقدمي
عطاءاتهم(املغلقة) مش��روع (اإلعمال
غير املنجزة ملش��روع هدم وبناء مدرسة
سيف احلق  18صف  /3طوابق)
 وبكلفة تخمينية قدره()852,273,700ثمامنئة واثنان وخمسون مليون ومائتان
وثالثة وس��بعون الف وس��بعمائة دينار
عراقي
 ضم��ن برنامج تنمي��ة االقاليم لعام2019
 مدة التنفيذ (  180يوم ) . موقع املشروع ( الهارثة ) الدرجة والصنف املطلوبة  :الدرجة /التاسعة والصنف  /انشائية
 التبويب ()36.2.7.5.1.47.2أوالً -س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل
إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية
التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود
احلكومية العامة رقم ( )2لس��نة 2014
والصادرة من وزارة التخطيط  ،ومفتوح
جلميع املتناقصني.
ثاني��اً -ميكن للمناقص�ين ذوي األهلية

الراغب�ين أن يحصل��وا عل��ى معلومات
إضافية من (قس��م العقود احلكومية /
شعبة اعالن املشاريع) في العنوان أدناه
وذلك من الساعة  8:00صباحا الى 2:00
ظهرا حس��ب التوقي��ت احمللي حملافظة
البصرة
ثالثاً -تشمل متطلبات التأهيل (على
ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات
صاحب العمل ) ما يلي :
 -1الق��درة املالية :على مق��دم العطاء
أن يق��دم أدلة موثقة تثب��ت قدرته على
القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
 متطلب��ات الس��يولة النقدي��ة  :علىمقدم العط��اء توضيح املق��درة املالية
وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية
اليق��ل عن مبل��غ ق��دره ()255,682,110
مائت��ان وخمس��ة وخمس��ون ملي��ون
وس��تمائة واثن��ان وثمان��ون ال��ف ومئة
وعشرة دينارعراقي
 -1توفير الكوادر واملعدات وحس��ب ما
مطلوب ضمن معايير التأهيل ( القسم
الثالث وثيقة االشغال)
رابع��اً -ميك��ن ش��راء مجموع��ة وثائ��ق
العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل
املناقص�ين الراغبني ف��ي العنوان أدناه*
ودفع رسم غير مسترد قدرة ()100,000
مائ��ة الف دينار عراق��ي اعتبارا من يوم
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االربعاء املصادف . 2019/5/15
خامساً -سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان
الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف
 2019/5/23الساعة العاشرة صباحاً
سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو
قبل يوم االخميس املصادف 2019/5/30
الساعة  12:00ظهرا حسب التوقيت
احملل��ي ملدين��ة البص��رة  .العط��اءات
اإللكترونية (ال يس��مح بها) .العطاءات
املتأخ��رة س��يتم رفضها .س��يتم فتح
العط��اءات فعلي��ا وبوج��ود ممثلني عن
املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا
في العنوان التالي :
الوقت  :الس��اعة  12:00ظهرا حسب
توقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ  :ي��وم اخلمي��س املص��ادف
.2019/5/30
العنوان  :ديوان محافظة البصرة  /قاعة
جلنة فتح العطاءات.
سابعاً  -يجب أن يرفق بجميع العطاءات
ضمان العطاء بقيمة (  ) 8,522,737ثمانية
مليون وخمسمائة واثنان وعشرون الف
وسبعمائة وسبعة وثالثون دينار عراقي
على ش��كل صك مصدق او سفتجة او
خطاب ضمان نافذ ملدة  28يوم بعد تاريخ
نفاذية العطاءات .
ثامن��اً – عل��ى مقدم العط��اء التزام مبا
تتطلب��ه الوثيق��ة القياس��ية بكاف��ة
أقسامها واملتمثلة بـ
( -1رس��الة العط��اء وملح��ق العط��اء
-2اجلداول الكامل��ة املطلوبة والنماذج
املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة
القياس��ية وجداول الكميات املس��عره
ومبوج��ب امل��واد ( )14-12م��ن تعليم��ات
ملقدمي العطاءات .

www.almustakbalpaper.net

-3تفويض حتري��ري ملمثل مقدم العطاء
اخملول بالتوقيع عل��ى العطاء -4.الوثائق
املص��ادق عليها من اجله��ات احملددة في
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية
أهلي��ة مقدم العط��اء او وثائق التأهيل
الالحق مبوجب االس��تمارات املدرجة في
القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم
العط��اء الذي مت قب��ول عطاءه  .وبخالف
سيتم استبعاد العطاء
تاسعاً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
عاشرا ً  -يتحمل من ترسو علية املناقصة
أجور النشر واالعالن.
احد عشر -اذا صادف يوم غلق املناقصة
عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم
الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة
اثنا عشر  -للدائرة احلق في الغاء املناقصة
في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة
وعدم اجراء املفاضلة
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و
اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة
بأي تعويض جراء ذلك
ثالث��ة عش��ر  -العن��وان املش��ار إلي��ه
أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظ��ة
البصرة/قس��م العقود احلكومية /جلنة
بيع الوثائق القياسية
اربع��ة عش��ر –املوقع الرس��مي لديوان
محافظة البصرة basra.gov.iq
خمس��ة عشر – الزام الشركات بشراء
منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا
الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة
العقود احلكومية /قس��م االستشارات
والتدري��ب ذي الع��دد  16135/7/4ف��ي
. 2017/8/3
املهندس
أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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حمافظة البرصة  /قسم العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement
التاريخ2019/5/14 :
العدد2292 :
( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول )
(اإلعامل غري املنجزة ملرشوع هدم وبناء مدرسة احلجرات  18صف  /3طوابق )
مناقصة ( /16تربية ) 2019
اس��تنادا الى كتاب قس��م التخطيط
واملتابع��ة في محافظ��ة البصرة املرقم
( 2024في . )2019/5/12
يس��ر (محافظ��ة البص��رة  /قس��م
العق��ود احلكومي��ة ) دع��وة مقدم��ي
العطاءات املؤهل�ين وذوي اخلبرة لتقدمي
عطاءاتهم(املغلقة) مش��روع (اإلعمال
غير املنجزة ملش��روع هدم وبناء مدرسة
احلجرات  18صف  /3طوابق)
 وبكلفة تخمينية قدره()865,780,950ثمامنئ��ة وخمس��ة وس��تون ملي��ون
وس��بعمائة وثمانون الف وتس��عمائة
وخمسون دينار عراقي .
 ضم��ن برنامج تنمي��ة االقاليم لعام2019
 مدة التنفيذ(  180يوم ) موقع املشروع ( الهارثة ) الدرجة والصنف املطلوبة  :الدرجة /التاسعة والصنف  /انشائية
 التبويب ()35.2.7.5.1.47.2أوالً -س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل
إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية
التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود
احلكومية العامة رقم ( )2لس��نة 2014
والصادرة من وزارة التخطيط  ،ومفتوح
جلميع املتناقصني.
ثاني��اً -ميكن للمناقص�ين ذوي األهلية

الراغب�ين أن يحصل��وا عل��ى معلومات
إضافية من (قس��م العقود احلكومية /
شعبة اعالن املشاريع) في العنوان أدناه
وذلك من الساعة  8:00صباحا الى 2:00
ظهرا حس��ب التوقي��ت احمللي حملافظة
البصرة
ثالثاً -تشمل متطلبات التأهيل (على
ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات
صاحب العمل ) ما يلي :
 -1الق��درة املالية :على مق��دم العطاء
أن يق��دم أدلة موثقة تثب��ت قدرته على
القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
 متطلبات السيولة النقدية  :على مقدمالعط��اء توضيح املق��درة املالية وتوفير
املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل
عن مبل��غ ق��دره ( )259,734,285مائتان
وتس��عة وخمس��ون مليون وسبعمائة
واربع��ة وثالثون الف ومائتان وخمس��ة
وثمانون دينار عراقي
 -1توفير الكوادر واملعدات وحس��ب ما
مطلوب ضمن معايير التأهيل ( القسم
الثالث وثيقة االشغال)
رابع��اً -ميك��ن ش��راء مجموع��ة وثائ��ق
العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل
املناقص�ين الراغبني ف��ي العنوان أدناه*
ودفع رسم غير مسترد قدرة ()100,000
مئة ال��ف دينار عراقي اعتب��ارا من يوم
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االربعاء املصادف . 2019/5/15
خامساً -سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان
الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف
 2019/5/23الساعة العاشرة صباحاً
سادس��اً -يجب تسليم العطاءات في
أو قبل يوم اخلميس املصادف 2019/5/30
الساعة  12:00ظهرا حسب التوقيت
احملل��ي ملدين��ة البص��رة  .العط��اءات
اإللكترونية (ال يس��مح بها) .العطاءات
املتأخ��رة س��يتم رفضها .س��يتم فتح
العط��اءات فعلي��ا وبوج��ود ممثلني عن
املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا
في العنوان التالي :
الوقت  :الس��اعة  12:00ظهرا حسب
توقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ  :ي��وم اخلمي��س املص��ادف
.2019/5/30
العنوان  :ديوان محافظة البصرة  /قاعة
جلنة فتح العطاءات.
سابعاً  -يجب أن يرفق بجميع العطاءات
ضمان العطاء بقيمة (  ) 8,657,810ثمانية
مليون وس��تمائة وس��بعة وخمس��ون
الف وثمنمائة وعشرة دينار عراقي على
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب
ضمان نافذ ملدة  28يوم بعد تاريخ نفاذية
العطاءات.
ثامن��اً – عل��ى مقدم العط��اء التزام مبا
تتطلب��ه الوثيق��ة القياس��ية بكاف��ة
أقسامها واملتمثلة بـ
( -1رس��الة العط��اء وملح��ق العط��اء
-2اجلداول الكامل��ة املطلوبة والنماذج
املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة
القياس��ية وجداول الكميات املس��عره
ومبوج��ب امل��واد ( )14-12م��ن تعليم��ات
ملقدمي العطاءات .

www.almustakbalpaper.net

-3تفويض حتري��ري ملمثل مقدم العطاء
اخملول بالتوقيع عل��ى العطاء -4.الوثائق
املص��ادق عليها من اجله��ات احملددة في
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية
أهلي��ة مقدم العط��اء او وثائق التأهيل
الالحق مبوجب االس��تمارات املدرجة في
القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم
العط��اء الذي مت قب��ول عطاءه  .وبخالف
سيتم استبعاد العطاء
تاسعاً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
عاشرا ً  -يتحمل من ترسو علية املناقصة
أجور النشر واالعالن.
احد عشر -اذا صادف يوم غلق املناقصة
عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم
الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة
اثنا عشر  -للدائرة احلق في الغاء املناقصة
في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة
وعدم اجراء املفاضلة
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و
اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة
بأي تعويض جراء ذلك
ثالث��ة عش��ر  -العن��وان املش��ار إلي��ه
أعاله*:جمهوري��ة العـــــراق/محافظة
البصرة/قس��م العقود احلكومية /جلنة
بيع الوثائق القياسية
اربع��ة عش��ر –املوقع الرس��مي لديوان
محافظة البصرة basra.gov.iq
خمس��ة عشر – الزام الشركات بشراء
منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا
الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة
العقود احلكومية /قس��م االستشارات
والتدري��ب ذي الع��دد  16135/7/4ف��ي
. 2017/8/3
املهندس
أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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صادر من رشكة بغداد للمرشوبات الغازية
مسامهة خاصة
رأسامهلا (  )177,333,333,333مليار دينار
دعوة اىل  /السادة املسامهني الكرام يف رشكة بغداد للمرشوبات الغازية مسامهة خاصة
م /اجتامع اهليئة العامة

اس�تنادا الحكام امل�واد  88,87من قانون الشركات ( النافذ) رقم  21لس�نة  1997وتنفيذا لقرار
مجلس االدارة املتخذ بجلسته االستثنائية الرابعة املنعقدة يف  2019/4/18يرسنا دعوتكم لحضور
اجتم�اع الهيئة العامة الذي س�ينعقد يف فندق بابل وذلك يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم
الخميس  2019/06/13م
للنظر يف فقرات جدول االعمال الخاص باالجتماع وكما ييل :
 1ـ االستماع اىل تقرير مجلس االدارة عن نشاط الرشكة خالل السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31
واملصادقة عليه
 2ـ االس�تماع اىل تقرير مراقب الحس�ابات وامليزانية والحس�ابات الختامية للسنة املالية املنتهية
بتاريخ  2018/12/31واملصادقة عليها
 3ـ املوافقة عىل انشاء مجمع اسرتاتيجي (تسويقي ومخزني) الستيعاب املنتج النهائي وتسويقه
اىل املجمعات التسويقيه يف املحافظات
 4ـ مناقشة مقسوم االرباح واتخاذ القرار املناسب ِبشأنه
 5ـ مناقش�ة زيادة رأس املال الرشكة وفقا الحكام الفقرة ثانيا من املادة  55من قانون الرشكات
رقم  21لسنة  1997النافذ
 6ـ تعيني مراقب حسابات لسنة  2019/وتحديد اجوره وفق التعليمات
 7ـ تحديد مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس االدارة
 8ـ ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس االدارة
راجين حضورك�م او من ين�وب عنكم من املس�اهمني (بموجب صك اناب�ة او وكالة مصدقة من
كاتب عدل ) مع ابراز استش�هاد من س�وق العراق االوراق املالية باالس�هم التي تحملونها اصالة
واناب�ه ووكالة وفقا الح�كام املادة ( )91من قانون الرشكات رقم  21لس�نة ( 1997املعدل) ويف
حالة عدم حصول النصاب القانوني لالجتماع فس�وف يؤج�ل االجتماع اىل يوم الخميس املصادف
2019/06/20م
يف نفس الزمان واملكان للنظر يف فقرات جدول االعمال
مالحظة :
 1ـ س�يتم اي�داع كراس يتضمن الحس�ابات الختامية لس�نة  2018لدى املصرف الصناعي قبل
املوعد تس�هيال لحصول السادة املس�اهمني عىل اوليات االجتماع كما سيتم توفري نسخ كافية من
الكراريس اعاله يف مقر الرشكة واملجمعات التسويقية
 2ـ تكون االنابة وفق النموذج املرفق بهذا الكراس والتي تحمل اسم الرشكة وال يقبل خالف ذلك
 3ـ كما نهيب باملس�اهمني الكرام ممن لم يستلموا شهادات االسهم او ارباح السنوات السابقة «
التي لم يراجع اصحابها الستالمها «
يرسنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير
احلاج عصام كريم االسدي
رئيس جملس االدارة
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمـة بداءة البصـرة

اعالن

العدد/486 :ب2019/
التاريخ2019/5/14 :

اىل املعرتض عليهم اعرتاض الغري  -1 /مهـدي درويـش
الخطيــب
 -2نافـع سعيــد سلومـي
اقام املعرتض اعرتاض الغري (مدير بلدية البرصة – إضافة
لوظيفت�ه) الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /486ب2019/
ضدكـ�م يطلـ�ب فيه�ا االعرتاض على الحك�م الصادر
بالدع�وى املرقم�ة  004854يف  2005/11/21وابط�ال
السند الذي تم بموجبه اسقاط سند دائرته.
وملجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب رشح القائم بالتبليغ
وتأييد املجلس البلدي ملنطقة بريهة.
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك�م اعالنــ�ا ً يف صحيفتيـن
محليتيـ�ن يوميتيـ�ن للحضـ�ور يف موعـ�د املرافعـ�ة
املصادف ي�وم  2019/5/26ويف حالة عدم حضوركم او
ارس�ال من ينوب عنكم قانونا ً فس�وف تجري املرافعـة
بحقكم غيابيا ً وعلنــاً.
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة /6خ2017/
التاريخ 2019/5/14
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميث�ة س�هام املدي�ن
العق�ار تسلس�ل  75الغرب�ي الواق�ع يف الرميث�ة
العائ�د للمدين س�هام املدين ادري�س عباس عبد
املحج�وز لقاء طلب الدائن مان�ع يايل دليل البالغ
 44,500,000اربعة واربعون مليون وخمسمائة
ال�ف دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه
املديري�ة خالل مدة خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من
الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة عشرة من املائ�ة من القيم�ة املقدرة
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي وتم هذا االعالن لعدم بلوغ
قيمة املزايدة مبلغ  %80وفق احكام املادة 1/98
منفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :الرميثة الغربي
 2ـ جنسه ونوعه  :دار سكن
 3ـ ح�دوده واوصاف�ه  :يح�ده م�ن الش�مال
الرشقي الطري�ق العام والش�مال الغربي العقار
 39ومن الجنوب الغربي العقار37
 4ـ مش�تمالته  :يحتوي عىل استقبال وغرفتني
وه�ول وكليدور ومطبخ وحمام ع�دد  2ومرافق
عدد 2ودكان مفرز بصورة غري رسمية
 5ـ مساحته  :سهام املدين  49,01مرت
 6ـ درجة العمران :
 7ـ الشاغل  :رشكاء املدين
 8ـ القيم�ة املق�درة  )59027,777( :تس�عة
وخمس�ون ملي�ون وس�بعة وعشرون ال�ف
وسبعمائة وسبعة وسبعون دينار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الشركاء  /فطومه ياسين محمد وعيل
ومحمد واسماء وبيداء اوالد سعدي محمد.
اقتىض حضورك�م اىل مديرية بلدية التاجي
لغرض اس�تخراج اج�ازة البناء املرقمة / 1
 – 5704سبع البور .
فطومه ياسني محمد

www.almustakbalpaper.net
مرصف الرافدين
جلنة بيع واجيار االموال املنقولة وغري املنقولة

اعادة اعالن

يعلن مصرف الرافدي�ن االدارة العامة  /االملاك مجددا عن
تأجير املحالت الواقعة ضمن فرعنا الش�عب باملزايدة العلنية
وفق�ا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة
 2013املع�دل وملدة  15يوم تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن
بالصحف الرس�مية فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة مراجعة
مرصف الرافدين  /االدارة العامة  /شعبة االمالك مستصحبني
معه�م التامينات القانوني�ة البالغة  %20م�ن القيمة املقدرة
وبص�ك مص�دق وس�تجري املزايدة يف الس�اعة الع�ارشة من
صب�اح اليوم االخري من نرش االعالن ويتحمل من ترس�و عليه
املزايدة اجور الخدمة البالغة  %2عىل ان يتم تسديد بدل االيجار
مقدما
املدير العام

ارقام محالت عقار
المصرف في
الشعب

بدل االيجار السنوي لكل
محل

مدة
االيجار

المالحظات

/3/2

 2250000دينار (مليونين
ومائتان وخمسون الف
دينار) سنويا

سنتان

مشغول

4

 22400000دينار
(مليونين واربعمائة الف
دينار) سنويا

سنتان

مشغول

11/10/9

 2800000دينار (مليونين
وثمانمائة الف دينار) سنويا

سنتان

مشغول

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشعب

اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 259/1
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :م 3بوب الشام
الجنس  :هيكل عمارة
النوع ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة  10 :اولك
املشتمالت  :معمل يحتوي عىل طارمة مسقفة جينكو مساحة 20م وغرفة
خارجية وغرفتني نوم داخلية وممر مطل عىل حمام وتواليت وحويل وس�لم
ي�ودي اىل طاب�ق عل�وي قاعة كبرية فارغ�ة صب وج�دران وارضيات صب
وسطح والجزء الثاني عبارة عن قاعة كبرية ارتفاع  6م فيهي دنكة متخذة
برادات للخزن
املزروعات و املغروسات
واردات املبيع السنوية
الشاغل  :حارس املعمل
مقدار املبيع  :الس�هام البالغة  32640سم عبد الكريم معن سلطان االصل
االعتبار الكيل 665280
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الشعب باملزايدة العلنية العقار املوصوف
اعاله للراهن عبد الكريم معن س�لطان لقاء طل�ب الدائن املرتهن مرصف
الرافدي�ن /االدارة العام�ة  /القس�م القانوني البال�غ ()2,255,000,000
دينار مليارين ومائتان وخمس�ة وخمس�ون مليون عدا الفوائد واملصاريف
الدائ�رة خلال  30يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن
مس�تصحبا مع�ه تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن
 %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ()212,500,000دينارا وان املزايدة
ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /992 :ب2019/1
التاريخ 2019/5/14 :
اعالن
اىل املدعى عليها ( /ش�ذى عبد االمري عبد
الهادي)
اصدت هذه املحكمة قرارها املرقم /992
ب 2019/1يف  2019/3/18واملتضم�ن
الحك�م بال�زام املدع�ى عليها ش�ذى عبد
االمير عب�د اله�ادي بتأديته�ا للمدع�ي
عامر مجيد كاظم مبلغ مقداره مليونان
وس�بعمائة ال�ف دين�ار وه�و م�ا يمثل
ب�دالت ايج�ار العقار املرق�م 3/41194
حي السلام ملدة ستة اش�هر ورد دعوى
املدع�ى عليهما كل من عمار محمد جواد
نعمه وحس�ن محم�د جواد نعم�ه لعدم
توجه الخصوم�ة ولثبوت مجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي
واش�عار مختار حي السالم  4عيل كاظم
الحسناوي لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار
املذك�ور بصحيفتين محليتين يوميتني
ول�ك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة
البتات وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد  /الكرخ
االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /1958ب 2019/
اعالن
اىل املدعى عليه  /حسني محمد عبود
أقامت املدعية زينب محمد عبود الدعوى
املرقمة أعلاه لدى هذه املحكمة يطالبك
فيه�ا الحكم باعادة البدل البالغ خمس�ة
ملي�ون دين�ار م�ع تحميل�ه املصاري�ف
والرس�وم واتع�اب املحام�اة وملجهولية
مح�ل إقامت�ك مجهولةق�رر تبليغ�ك
بصحيفتني يوميتين بموعد املرافعة يوم
 2019/5/22الس�اعة التاسعة ويف حال
ع�دم حضورك أوم�ن ينوب عن�ك قانونا
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض
كفاح صادق رسن

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /545 :ب2018/
التاريخ 2019/5/14
اعالن مزايدة
تبيع ه�ذه املحكمة املزايدة العلنية العقار
املرق�م  247/20مقاطع�ة  33الحيرة
فعلى الراغبني بالشراء الحضور اىل هذه
املحكم�ة خالل ثالثون يوم من اليوم التايل
لنرش االعالن مستصحبني معهم التامينات
القانونية البالغ�ة  %10من القيمة املقدرة
ويتحمل املشرتي اجور االعالن والداللية
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف :
العقار عبارة عن عرصة فارغة مساحتها
 1ولك و  78,60م 2تقع عىل ساحة فارغة
مقابل مدرس�ة الس�لوك القويم يف ناحية
الحرية وبواجهة 4م ونزال  15م يف مؤخرة
القطع�ة تتس�ع القطعة لتصب�ح بعرض
20م وبعم�ق 8م والقطعة فارغة واليوجد
فيها مش�يدات القيمة التقديرية للقطعة
( )17,000,000سبعة عرش مليون دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /3011 :ش2019/3
التاريخ 2019/5/14
اعالن
اىل /املدعى عليها  /صفاء عباس عيل
اق�ام املدعي (كرار حمي�د نارص) الدعوى
بالع�دد /3011ش 2019/3ام�ام ه�ذه
املحكم�ة يطل�ب فيه�ا اس�قاط حضانة
الطف�ل (كي�ان) للهج�ر وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مختار حي االمري /النجف قررت
املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفتين
محليتين يوميتين وعليك الحض�ور امام
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة القادم
املوافق يوم  2019/5/29الساعة التاسعة
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /72 :ب2019/4
التاريخ 2019/5/15 :
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه ( /ع�رف كاظ�م
حمزه)
اصدت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرقم
/72ب 2019/4يف 2019/5/9
واملتضم�ن الحك�م بـ (ابط�ال القيد
الخاص بالعقار املرقم  63475/3م4
جزي�رة النج�ف حي امليالد واملس�جل
بالعدد  46ك 2003 2مجلد  983بأسم
العراقية عرف كاظ�م حمزة واعتبار
قي�د العقار اعلاه واملس�جل بالعدد
 147ك 2006 1مجل�د  1074بأس�م
احس�ان محس�ن عطية ثابت الحكم
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار
رشيط الريموك  1عباس عبد الحس�ن
الشبيل لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار
املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني
ولك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور
خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن
القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار
املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /2094 :ج2018/2
التاريخ 2019/5/15
اعالن
اىل  /املته�م اله�ارب  /رياض كاظم
حسني
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقمة
( /2094ج )2018/2والخاص�ة
باملش�تكية (س�ناء فاه�م رسحان)
وفق امل�ادة  384من قانون العقوبات
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار
املخت�ار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى
علي�ه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا
بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة
املص�ادف ي�وم  2019/6/30وعن�د
سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا
حسب االصول
القايض
حسن عبد االمري جرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /3438 :ش2019/1
التاريخ 2019/5/15
اعالن
اىل /املدع�ى عليه  /مرض يحيى عبد
الكريم
اقام�ت املدعي�ة (زه�راء عيل س�عد)
الدع�وى بالع�دد /3438ش2019/1
امام هذه املحكم�ة تطلب فيها تأييد
حضان�ة الطفل (يحي�ى) وملجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م
بالتبليغ واش�عار مخت�ار حي االمري
/النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك
بموض�وع الدعوى وبموع�د املرافعة
اعالنا بواس�طة صحيفتين محليتني
يوميتين وعليك الحض�ور امام هذه
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم
املواف�ق ي�وم  2019/5/23الس�اعة
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /2506 :ش2019/5
التاريخ 2019/5/15
اعالن
اىل املدعى عليه  /ايمن حميد مهدي
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا
بالدعوى املرقمة /2506ش2019/5
يف  2019/4/29غيابي�ا بحق�ك
والقايض بتصديق الطالق الرجعي من
املدعية ( شهد هالل عبد) وملجهولية
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم
بالتبليغ واشعار مختار حي السالم /
النج�ف قرت املحكمة تبليغك بالقرار
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني
ولك حق االعرتاض عىل القرار الغيابي
خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب
القرار الدرجة القطعية
القايض
عامر طعمه الحار
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /2497 :ش2019/1
التاريخ 2019/5/15
اعالن
اىل املدعى عليه  /احمد سهر حمود
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا
بالدعوى املرقمة /2497ش2019/1
يف  2019/4/28غيابي�ا بحق�ك
والق�ايض بتأيي�د حضان�ة املدعي�ة
(وج�دان ابراهيم عزي�ز) الوالدك كل
م�ن (زي�د وارشف) وملجهولية محل
اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ
واشعار مختار حي الجهاد  /النجف
قرت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة
صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق
االعتراض عىل الق�رار الغيابي خالل
امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه يكتس�ب
القرار الدرجة القطعية
القايض
عامر حسني حمزة

25

اعالنات

العدد ( )1906الخميس  16آيار 2019

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد 19112 :
التاريخ 2019/5/5 :

اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية
العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة ( )15خمسة عرش يوما تبدأ من
اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ( )%100من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة
والنص�ف صباح�ا يف الي�وم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النشر وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا ص�ادف يوم املزايدة عطلة
رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش ـ وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية
االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون علي�ه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة ( )10عشرة ايام من تاريخ املصادقة الكمال
اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية
م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة
ر .اللجنة

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

1

حانوت رقم 28

جزء من العقار  406الصناعية القديمة كراج علي

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

 3سنوات

2

حانوت رقم 29

جزء من العقار  406الصناعية القديمة كراج علي

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

 3سنوات

3

حانوت رقم 30

جزء من العقار  406الصناعية القديمة كراج علي

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

 3سنوات

4

حانوت رقم 31

جزء من العقار  406الصناعية القديمة كراج علي

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

 3سنوات

5

حانوت رقم 32

جزء من العقار  406الصناعية القديمة كراج علي

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

 3سنوات

6

حانوت رقم 33

جزء من العقار  406الصناعية القديمة كراج علي

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

 3سنوات

7

حانوت رقم 34

جزء من العقار  406الصناعية القديمة كراج علي

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

 3سنوات

8

حانوت رقم 35

جزء من العقار  406الصناعية القديمة كراج علي

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

 3سنوات

9

حانوت رقم 22

جزء من العقار  405الصناعية القديمة كراج
المصطفى

6م2

 1,150,000مليون ومائة وخمسون
الف دينار

 3سنوات

10

حانوت رقم 23

جزء من العقار  405الصناعية القديمة كراج
المصطفى

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

 3سنوات

جزء من العقار  405الصناعية القديمة كراج
المصطفى

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

 3سنوات

12

حانوت رقم 25

جزء من العقار  405الصناعية القديمة كراج
المصطفى

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

 3سنوات

13

حانوت رقم 26

جزء من العقار  405الصناعية القديمة كراج
المصطفى

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

سنة واحدة

14

حانوت رقم 27

جزء من العقار  405الصناعية القديمة كراج
المصطفى

6م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف
دينار

سنة واحدة

11

حانوت رقم 24

رشوط التأجري :
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة
مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن

العدد 1399
التاريخ 2019/5/13

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط للمرة الثانية عن
تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائة اىل مديرية بلدية شيخ
س�عد وفق قان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم ( )21لس�نة 2013
فعلى الراغبني باالشتراك يف املزاي�دة العلني�ة مراجعة مديري�ة بلدية
ش�يخ س�عد خالل فرتة ( )15خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل
لنرشه�ا يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية
البالغ�ة ( )%30م�ن القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري
املزاي�دة يف اليوم االخير من مدة االعالن يف مقر مديري�ة البلدية اعاله
يف تمام الس�اعة (الع�ارشة صباحا ) ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اج�ور النرش واالعالن وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب
هوي�ة االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلت�زام بكافة التعليمات
والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
املهندس االقدم
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
ت

نوع الملك

رقم
الملك

مساحته
م2

مدة
االيجار

الموقع

1

دار سكن

11

330

سنة واحدة

شيخ سعد

2

دار سكن

307

1دونم

سنة واحدة

شيخ سعد

3

دار سكن

308

675

سنة واحدة

شيخ سعد

4

دار سكن

309

540

سنة واحدة

شيخ سعد

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن

العدد 1396/
التاريخ 2019/5/13

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط ( للمرة الثالثة ع�ن بيع القطعة
الس�كنية) املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية االحرار وفق قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية
مراجعة مديرية بلدية االحرار خالل فرتة ( )30خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل
لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة (  )50%من
القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن
يف مقر البلدية اعاله يف تمام الساعة (العارشة صباحا) ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اج�ور النشر واالعالن وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل املس�تاجر جل�ب هوية االحوال
املدنية مصورة واصلي�ة ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية
بهذا الصدد وفق املادة  15من قانون بيع وااليجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013لذا
اقتىض التنويه التي تنص (يجري االعالن عن بيع الدور او الش�قق او االرايض السكنية
العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف اىل منتسبي الدولة او
القط�اع العام املتزوجني الذين ال يملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او
شقة او ارضا سكنية عىل وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا عىل وحدة سكنية او
قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية
 1ـ يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعضاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي
تعود الدور او الشقق او االرايض السكنية لها اوال
 2ـ فاذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقية قسم منها فتعلن
مجددا للبيع ملنتسبي الدوائر العامة
 3ـ ويف حالة عدم حصول الراغب بالرشاء منهم او بقى قس�م منهم تعلن مجددا للبيع
اىل املواطنني كافة من تتوفر فيهن رشوط التملك
املستمسكات املطلوبة :
*تعهد خطي وفق قرار  120لس�نة  1982وحس�ب التعليم�ات الخاصة بتوزيع قطع
االرايض السكنية الصادرة من مجلس الوزراء
*املستمسكات للزوج والزوجة او حجة اعاله اذا كان اعزب
*بيان استفادة
*تأمينات  %5من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة
*تأمينات  %50بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة
*تامينات  %50لبقية املواطنني الغري موظفني

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

5

دار سكن

31

540

سنة واحدة

شيخ سعد

ت

نوع الملك

رقم الملك

مساحته /م2

6

دار سكن

311

750

سنة واحدة

شيخ سعد

1

قطعة ارض
سكنية

509/1م 41الحسينية
الشمالية

112,5

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 71/275
املحلة او رقم واسم املقاطعة  51:حرية
الجنس  :دار
النوع ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة  241/53 :م2
املش�تمالت  :ارب�ع غرف نوم واس�تقبال وصالة ومطبخ
وصحيات شيلمان
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية
الشاغل  :محمد لفته جابر
مق�دار املبي�ع  35,000,000 :خمس�ة وثالث�ون مليون
دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الكوف�ة باملزايدة
العلني�ة العق�ار املوص�وف اعلاه العائد للراه�ن جابر
حسون مهدي لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين
/هان�ي بن ع�روه البال�غ ( )21,975,000عدا الفوائد
التأخريي�ة فعىل الراغب يف االشتراك فيها مراجعة هذه
الدائرة خلال ( )30يوما اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ
نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن  %10م�ن القيمة املقدرة
للمبيع البالغة ()35,000,000دينارا
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ( )12ظهرا من اليوم
االخري
الحقوقي
نرباس عبود حسن
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من املديرية العامة للتنمية
الصناعي�ة ملعم�ل بل�وك الربي�ع والحاصل على االجازة
املرقم�ة (  )10876والعائ�دة للمواط�ن (ئاك�و عبد الله
حسني) من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

الموقع
حي
الموظفين

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة /1362 /ت2018/
التاريخ 2019/4/28
اىل  /املنفذ عليه  /مثنى عيل حسني
لقد تحقق لهذه املديرية من ورقة التكليف بالحضور
واش�عار مختار املنطقة حسين يارس انك مجهول
مح�ل االقام�ة وليس لك موط�ن دائ�م او مؤقت او
مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة
( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
حسنني عبد الزهرة عرس
اوصاف املحرر :
قرار محكم�ة االحوال الش�خصية يف النجف بالعدد
/762ش 2018/5يف  2018/4/16واملتضمن الزام
املدع�ى علي�ه ( املدين) مثنى عيل حسين بتس�ليم
املدعية (الدائنة) دالية محمد حمزة االثاث الزوجية
عينا وان تعذر فاقيامها وحسب ما مذكور يف القرار
املرقم اعاله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب (محمد رائ�د محمد
حسين) من كلية الطب جامعة البرصة من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

حمافظة ميسان
مكتب املدير العام
شعبة العقود

www.almustakbalpaper.net
العدد 9868 :
التاريخ 2019/5/14

اعالن مناقصات رقم ( 2ـ  4ـ  )5لسنة 2019

تعلن دائرة صحة ميس�ان  /ش�عبة العقود عن اعلان املناقصات املدرجة تفاصيلها ادن�اه ضمن تخصيصات املوازنة
الجارية لس�نة  2019فعىل الراغبني من الذين تتوفر فيهم الرشوط مراجعة دائرة صحة ميس�ان شعبة العقود الكائنة
يف مدينة العمارة لغرض رشاء مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ قدره (  100,000مائة الف دينار عراقي) غري قابل للرد
يس�لم اىل امان�ة الصندوق عىل ان يق�دم العطاء مع املستمس�كات املطلوبة داخل ظرف مغل�ق ومختوم ومؤرش عليه
رق�م املناقص�ة وموعد الغلق وموقع م�ع تثبيت العنوان الكامل عىل العطاء وان اخر موعد لغلق املناقصة هو الس�اعة
الثانية عرش ظهرا من اليوم املذكور يف الجدول ادناه وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و
علي�ه املناقص�ة اجور االعالن وس�يتم اجراء محارضة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا يف اليوم املذك�ور يف الجدول ادناه
لغرض توضيح املناقصة واالجابة عىل االستفسارات مالحظة  :يف حالة عدم التزام مقدمي العطاء بما تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
اسم المناقصة

رقمها

مناقصة تنظيف
مستشفى الشهيد
الصدر التعليمي

2

مناقصة تنظيف
مستشفى ميسان
للطفل والوالدة
مناقصة تجهيز
االوكسجين
الطبي
للمؤسسات
الصحية

4

5

تاريخ الغلق

تاريخ
المحاضرة

الثالثاء المصادف
 2019/5/28من
تاريخ اخر نشر
لالعالن

االحد الموافق
2019/5/26

االربعاء المصادف
 2019/5/29من
تاريخ اخر نشر
لالعالن
الخميس المصادف
 2019/5/30من
تاريخ اخر نشر
لالعالن

االحد الموافق
2019/5/26

االحد الموافق
2019/5/26

الهوية
المطلوبة
هوية غرفة
تجارة صنف
اول تعهدات
عامة /تعهدات
تنظيف

التامينات االولية

المالحظات

قيمة التامينات االولية تبلغ
 48,000,000فقط اربعة
وثمانون مليون دينار عراقي
والبالغة  %2من القيمة
التقديرية

اعالن
للمرة الثانية

هوية غرفة
تجارة صنف
اول تعهدات
عامة /تعهدات
تنظيف

قيمة التامينات االولية تبلغ
 25,000,000فقط خمسة
وعشرون مليون دينار
عراقي والبالغة  %2من القيمة
التقديرية

هوية غرفة
تجارة صنف
اول تعهدات
عامة

قيمة التامينات االولية تبلغ
 3,500,000فقط ثالثة
ماليين وخمسمائة الف
دينار والبالغة  %2من القيمة
التقديرية

اعالن
للمرة الثانية

اعالن
للمرة
االولى
الدكتور
عيل حممود العالق
املدير العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة املقدادية
العدد  / 100 :ب 2019 /
التاريخ 2019 / 5 / 15 :
اىل  /املدعى عليها  /نور فاضل هادي
اصدرت محكمة ب�داءة املقدادية قرارها املرقم
 / 100ب  2019 /يف  2019 / 3 / 19والقايض
الحكم بازالة ش�يوع العقار املرقم 1286 / 10
م  27ال�ركاع بيعا وتوزيع الثم�ن عىل الرشكاء
كال حس�ب حصت�ه وملجهولي�ة مح�ل اقامتك
واش�عار مختار منطقة املقدادي�ة قرية ولوش
وكت�اب مركز رشطة املقدادي�ة  5388يف 5 / 2
 2019 /وال�ذي يؤيد ارتحالك اىل جهة مجهولة
وعليه قرر تبليغكم بالحكم الغيابي بصحيفتني
يوميتني محليتين بقرار الحكم اعاله ويف حالة
ع�دم االعرتاض واتب�اع طرق الطع�ن القانوني
س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية حسب
القانون .
القايض
خضري عباس التميمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د مني هويه الطالبه صادره من كلية دجله
الجامعه االهليه باس�م نور محمد ريس�ان عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة الزبري
العدد /73 :ب2019/
اعالن
اىل املدعى عليه  /احمد حس�ن مطر  /ش�غله ـ
موظف  /يسكن ـ البرصة ـ الحنينه
اق�ام املدعي ( خالد س�ليمان صال�ح) الدعوى
املرقم�ة /73ب 2019/ام�ام ه�ذه املحكم�ة
وال�ذي يطلب فيها الزامك باعادة املبالغ املرتتبة
بذمت�ك والبالغة خمس�ة وس�تون مليون دينار
عن قيم مواد احتياطية للس�يارات وعند اجراء
تبليغ�ك فق�د وردت التبالي�غ مرشوح�ا عليها
من قبل القائ�م بالتبليغ يف مركز رشطة املعقل
بأن�ك مرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة واملؤي�د من
املجل�س البلدي ملنطقتي الجنين�ة واالندلس لذا
وملجهولي�ة محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك
عن طريق النرش يف صحيفتني محليتني يوميتني
للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة
يف  2019/5/21الس�اعة التاس�عة صباحا ويف
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك
قانون�ا او ابدائ�ك مع�ذرة مرشوعة فس�تجري
املرافع بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض االول
ايهاب محمود زبون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /422 /ب2018/
التاريخ 2019/4/15
اعالن
تبي�ع محكمة ب�داءة املعق�ل باملزاي�دة العلنية
العق�ار املرق�م  1298/3مقاطع�ة  37ارايض
املين�اء وهو عب�ارة عن ارض الدار م�ع ابنيتها
نوعه ملك رصف مساحته  124,388م 2يقع يف
منطقة الكندي بعيدا عن الشارع العام ويتكون
م�ن طاب�ق واحد اريض فق�ط فمن ل�ه الرغبة
بالشراء الحضور امام ه�ذه املحكمة يف بناية
قصر القضاء يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش
م�ن ظهر اليوم الخامس عشر التايل لنرش هذا
االعالن مستصحبني معهم التامينات القانونية
البالغ�ة  %10م�ن قيم�ة العقار املقدرة تس�عة
وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون
الف وثالثمائة وخمسة وستون دينار
القايض
عالء حسني صيهود

فقدان
فقدت الوثيقة املدرس�ية الص�ادرة من مديرية
تربية البرصة اعدادية صناعة  7نيس�ان بأس�م
( عب�اس حسين خضري) عىل م�ن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املته�م الغائ�ب ( /الرشط�ي مرتضى عب�د
الكاظم عيل عباس البطاط )
املنس�وب اىل  /قي�ادة ح�رس ح�دود املنطق�ة
الرابعة
العنوان  /محافظة البرصة
بم�ا انك مته�م وفق املادة  /5/م�ن ق ع د رقم
 14لس�نة  2008لغيابك عن مقر عملك بتاريخ
 2008/6/10ولح�د االن وملجهولي�ة اقامت�ك
اقتضى تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام
محكمة ق�وى االم�ن الداخلي االوىل  /املنطقة
الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من
تاريخ نرش هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية
وتعليق�ه يف محل اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب
ع�ن التهمة املوج�ه ضدك وعند ع�دم حضورك
س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام
امل�واد ( 65و  68و  )69م�ن قان�ون اص�ول
املحاكم�ات الجزائية لقوى االم�ن الداخيل رقم
 17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4643 :
التاريخ 2019/5/15
اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قب�ل املدعية (
اس�امة عالء هالل ) الذي تطلب تبديل اس�مها
وجعله ( اس�مى) بدال من (اس�امة) فمن لديه
اعرت�اض مراجع�ة ه�ذه املديرية خلال مده
اقصاها (خمس�ة عرش يوم ) وبعس�كه سوف
تنرظ هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العامة وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 2422 :ش2019 / 1
التاريخ 2019 / 5 / 15 :
املدعى عليها  /ضحى اسماعيل حسن
م  /تبليغ
اقام املدعي زوجك ( عيل حسني عبيد ) الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة اعلاه ومضمونها اس�قاط
النفق�ة عن الطفل�ة روان عيل حسين ولكونك
مجه�ول مح�ل االقام�ة وحس�ب رشح القائم
بالتبليغ يف مركز رشطة بغداد الجديدة واملصدق
م�ن املجل�س املحلي لح�ي س�ومر يف / 5 / 5
 2019قرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني
بالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح يوم / 28
 2019 / 5ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
ووفق القانون واالصول .
القايض
وميض عادل عبد القادر

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة
م�ن املديري�ة العام�ة للتنمية
الصناعي�ة ملعم�ل بل�وك (
الجيهان) والحاصل عىل اجازة
التنمي�ة الصناعي�ة املرقم�ة (
 )16617والعائ�دة اىل ( غ�ازي
ش�اكر ش�كر) من يعثر عليها
تسليمها لجهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2012/523
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكم�ة  :محكمة ق�وى االمن
الداخلية االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م املجرم الغائب  :الرشطي س�امي
عبد الزهرة كريم حسني
 3ـ رقم الدعوى 2012/523
 4ـ تاري�خ ارت�كاب الجريم�ة ع�ام
2015/5/30
 5ـ تاريخ الحكم 2018/11/4 :
 6ـ امل�ادة القانوني�ة (  5و )34م�ن ق ع د
رقم  14لسنة  2008املعدل
 7ـ املنس�وب اىل  /قي�ادة ح�دود املنطق�ة
الرابعة
 8ـ خالص�ة الحكم  :تبدي�ل مادة االحالة
م�ن امل�ادة ( )34اوال وثانيا من ق ع د رقم
 14لس�نة  2008املع�دل اىل امل�ادة  35م�ن
ق ع د رق�م  14لس�نة  2008لوقوع الفعل
قبل تعدي�ل قانون قوى عقوب�ات واالكثر
انطباق�ا م�ع فع�ل املتهم وعملا باحكام
املادة  31من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 9ـ عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو
الع�ام رق�م  27لس�نة  2016ع�ن التهمه
املس�ندة الي�ه وفق اح�كام املادتني  5و 35
من ق ع د رقم  14لسنة  2008كونه مازال
ماكث�ا يف الغي�اب ولع�دم تس�ديده املبالغ
املرتتبة بذمته
 10ـ الحبس البس�يط ملدة (س�تة اشهر)
وفق احكام املادة  5من ق ع د رقم  14لسنة
 2008وبداللة املادة  2/2من ق ع رقم 111
لس�نة  1969املعدل كونها القانون االصلح
للمتهم وبداللة امل�واد /61اوال و / 69اوال
م�ن ق ا د رقم  17لس�نة  2008لغيابه من
تاريخ  2015/5/30ولحد االن
 11ـ الس�جن مل�دة (س�بع س�نوات) وفق
اح�كام املادة / 35اوال م�ن ق ع د رقم14
لس�نة  2008وبدالل�ة امل�واد /61اوال و
/69اوال م�ن ق ا د رق�م  17لس�نة 2008
الختالسه املسدس�د الحكومي الذي بذمته
املرقم ( )X30483Zنوع برتا عام 2010
 12ـ تضمينة مبلغ مقداره ( )5,000,000
خمس�ة ماليني دينار عن قيمة املس�دس
الحكومي املوصوف اعاله استنادا للفقرة
ثانيامن املادة  35من ق ع د تس�توىف منه
بالطرق التنفيذية
 13ـ ط�رده م�ن الخدم�ة وتنحيت�ه ع�ن
الوظيف�ه نهائيا عمال باح�كام املادة /41
اوال /أ م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة 2008
املعدل
 14ـاعتب�ار جريمت�ه ال�واردة يف الفق�رة
( )11اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة
/21أ ـ  6ق ع
 15ـ تنفذ العقوبتان اعاله بالتعاقب عمال
باح�كام املادة /143اوال من ق ع رقم 111
لسنة  1969املعدل
 16ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية
القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبارعن
مح�ل اختفائ�ه اس�تنادا الح�كام امل�ادة
/ 69ثاني�ا وثالث�ا م�ن م�ن ق أ د رق�م 17
لسنة2008
 17ـ حج�ز امواله املنقول�ة والغري منقولة
اس�تنادا الحكام امل�ادة /69رابعا من ق ا د
رقم  17لسنة 2008
 18ـ تعميم اوصاف املس�دس املش�ار اليه
اعاله وفق القانون
 19ـ تنزيل املس�دس املوص�وف اعاله من
الذم�ة بعد اكتس�اب قرار الحك�م الدرجة
القطعية
 20ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي
املنت�دب ( جب�ار عات�ي جبر) البالغ�ة (
 )25,000خمس�ة وعشرون ال�ف دين�ار
عراق�ي ترصف له م�ن خزين�ة الدولة بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام امل�ادة  /60سادس�ا م�ن ق أ د
رق�م  17لس�نة  2008قابلا لالعتراض
والتميي�ز اس�تنادا الحكام امل�ادة /71اوال
وثاني�ا من نف�س القانون وافه�م بتاريخ
2018/11/4
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد
 /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /1959ب 2019/
اعالن
اىل املدعى عليه  /حسني محمد
عبود
أقام�ت املدعي�ة زين�ب محمد
عب�ود الدع�وى املرقم�ة أعاله
لدى هذه املحكمة يطالبك فيها
بالتعوي�ض ع�ن ف�رق البدلني
لالس�هم البالغة ثمانية اس�هم
من العقار املرقم 4171/8م20
داودي بين تاري�خ االق�رار
بالبي�ع وتاري�خ النك�ول م�ع
تحميل�ه املصاري�ف واتع�اب
املحام�اة وملجهولي�ة مح�ل
إقامت�ك مجهولة ق�رر تبليغك
بصحيفتين يوميتين بموع�د
املرافع�ة ي�وم 2019/5/22
الس�اعة التاسعة ويف حال عدم
حض�ورك أوم�ن ين�وب عن�ك
قانونا ستجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
كفاح صادق رسن

ا�سرتاحة
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العثور عىل ثاين أكرب ماسة يف التاريخ
عث�ر يف بوتس�وانا على ثان�ي أكبر ماس�ة
يف التاري�خ ،لك�ن تبين أنها ليس�ت بقيمة
مثيالته�ا ،أو حتى األقل منها وزنا ،بحس�ب
ما ذكر موقع بلومبريغ.
ول�م يتبني مبارشة س�بب الرتاجع النس�بي
لقيمة املاسة وما إذا كان يتعلق مثال بتشوه
م�ا عىل س�طحها ،لك�ن املوقع ذك�ر أن تلك
املاس�ة «العمالقة» التي عثر عليها يف منجم

كراوي يف بوتس�وانا تزن  1758قرياطا ،مما
يجعلها ثاني أكرب ماسة يف التاريخ.
وأصبح منج�م كراوي ،التابع لرشكة لوكارا
ملناجم امل�اس ،واحدا من أكبر املناجم التي
تشتهر بالعثور عىل املاسات العمالقة ،حيث
عث�ر يف الع�ام  ،2015يف املنج�م نفس�ه عىل
ماس�ة «ليس�يدي ال رونا» ،التي يقدر وزنها
بنحو  1110قراريط ،التي كانت سابقا ثاني

سودوكو

أكرب ماسة حجما ،وبيعت بحوايل  53مليون
دوالر.
كذلك عثر يف املنجم نفس�ه عىل ماسة وزنها
 813قرياطا ،بيعت بمبلغ  63مليون دوالر.
وعلى الرغ�م م�ن أن املاس�ة الجدي�دة التي
عث�ر عليها مؤخ�را أكرب وزن�ا وحجما ،من
املاس�تني املذكورتني ،فإن س�عرها لن يصل
إىل سعرهما.

حل لغز أول صورة لـ «يس آي إيه»
أظهرت وكالة االس�تخبارات املركزية
األمريكية «يس آي إيه» ،التي تش�تهر
بالرسية والحذر وتكتيكات التجسس
الغامضة ،روحا مرحة يف أول منش�ور
لها عىل موقع انستغرام للتواصل.
وج�اء يف تعري�ف حس�اب الوكال�ة:
«نحن خط الدف�اع األول لألمة» ،وهو
م�ا يعك�س الجدي�ة املرتبط�ة غالب�ا
بالوكالة .لكن أول منش�ور لها تضمن

طبق اليوم

صورة ملكتب عليه أش�ياء مبعثرة ،من
بينها «باروكة شعر» وعمالت أجنبية.
والتقطت الصورة يف مق�ر الوكالة ،يف
ضاحية النغيل بوالية فريجينيا ،وكتب
عليه�ا تعليق بطريقة غامضة ،يقول:
«أنا أتجسس بعيني الصغرية».
ويب�دو أن التح�دي يتمث�ل يف معرف�ة
األش�ياء املوج�ودة يف الص�ورة.
وللمس�اعدة على ح�ل اللغ�ز ،ق�ال

متحدث باس�م الوكال�ة ،لقناة يس بي
إس األمريكي�ة ،إن أغلب تلك األش�ياء
ترجع إىل موظفني حاليني بالوكالة.
ويأت�ي الحس�اب ضمن استراتيجية
الوكال�ة لتوظي�ف جي�ل أصغ�ر م�ن
العمالء واملحللني.
تبدو األش�ياء ،التي يرج�ع بعضها إىل
موظفين حاليني بالوكال�ة ،مرئية يف
الصورة.

كلمات متقاطعة

مسقعة

املقادير
 x 1معلقة صغرية ملح
 x 1عدد بصلة (كبرية)
 x 1كيلو طماطم
 x 1معلقة كبرية زيت ذرة
 x 1معلقة صغرية فلفل اسود مطحون
 x 1كيلو باذنجان (رومى)
 x 1كوب حمص (مسلوق)
الخطوات
يغسل الباذنجان ويقطع مكعبات.
يقطع البصل حلقات ويدعك بامللح والفلفل.
تقرش الطماطم وذلك بـأن تنقع ىف ماء ساخن ملدة دقيقة ثم تغسل
باملاء البارد وتقرش وتقطع مكعبات.
يحضر اناء بايركس ويرص فيه طبقات م�ن الباذنجان ثم البصل
ثم الحمص ثم تكرر الطبقات مرة آخرى.
يض�اف الزيت عىل الوجه ويغط�ى اإلناء جيدا ويرتك عىل نار هادئة
حتى تمام النضج.

احلمل
تعيش اجمل اللحظات وتتحقق االمنيات وتصيب االهداف
ليطمنئ بالك وتفرح لعالقه جديده او ملصالحه وتس�ويه
تتمتع بش�خصيه جزابه فلما ال توظفها لتحسني وضعك
قد تكون عيل موعد مع االنفراجات املتنوعة االوضاع

الثور
تتحول معظم املسئوليات ايل عهدتك فتكثر االعباء ويتعدل
ج�دول اعمالك خص�ص اوقات�ا كافية العمال�ك اليومية
والروتينية حاذر من الرتاجع الصحي انش�غاالت وارهاق
باكر ايل عملك واطلب مساعدة املعاونني

فوائد بذور الربتقال
كش�فت دراس�ات علمية عن فوائد صحي�ة كبرية لبذور
الربتق�ال وتأثريات عظيمة عىل جس�م اإلنس�ان وعقله،
فضال عن املحتويات املفيدة للثمرة نفسها.
وبين�ت الدراس�ات وفق�ا ملوق�ع «بول�د س�كاي» املعني
بالش�ؤون الصحي�ة أن البذور التي يلقيها اإلنس�ان قبل
تناول ثمرة الربتقال لها  12فائدة مذهلة ،كعالج الهزال،
وتقوية الجسم الضعيف وتعد منشطا طبيعيا يساعد ىف
التخلص من الكسل.
أوضح�ت الدراس�ات أنه يمك�ن تناول تلك الب�ذور بنقع
مس�حوقها م�ع لرت ماء مغلي ،وتناوله محىل بالعس�ل،
لكنه�ا حذرت يف الوقت ذاته م�ن اإلفراط يف تناول البذور
نظرا ملا قد تس�ببه من مش�اكل معوية ،الفتة إىل أن أبرز
فوائد تلك البذور كالتايل:
 -1علاج الروماتي�زم ،فوضع ب�ذور الربتق�ال يف مقالة
س�اخنة ،وتحريكها ببطء دون قليها ثم س�حقها جيداً،
ووضع  5-3جرامات من هذا املس�حوق يف املاء ،وتناولها

المتاهات

جد الفرق بين الصورتين

مرتني يومياً ،يساعد يف عالج تلك اآلالم.
 -2مش�كالت الهض�م ،بذور الربتقال تحت�وي عىل كمية
كبيرة من الدهون الطبيعية ،التي تدخل املعدة ،وتخلص
اإلنسان من مشكالت الهضم ،وتسهل عملية اإلخراج.

 -3نض�ارة البرشة ،فب�ذر الربتقال يحاف�ظ عىل نضارة
البشرة ،ويحميه�ا م�ن التجاعيد ،ل�ذا يمكن�ك طحنه،
ووضعه يف املاء ،وغس�ل الوجه باملاء النقي ،ثم استخدام
امل�اء املحت�وي عىل مس�حوق ب�ذر الربتقال على الوجه
مرتني يومياً.
 -4الوقاي�ة م�ن الرسطان ،نظ�را الحتوائه�ا عىل كمية
وفيرة م�ن فيتامني  ،Cتس�اعد ب�ذور الربتق�ال يف إزالة
الجذور الحرة التي تس�بب تلف الحمض النووي لإلنسان
وتجعله عرضة لإلصابة بالرسطان.
 -5زي�ادة الطاقة ،فالبذور تس�اهم يف زيادة مس�تويات
الطاقة بالجس�م وتخزينها بالخالي�ا أيضا ،وذلك بفضل
األحم�اض املتوف�رة به�ا ،وبذل�ك تخل�ص م�ن الكس�ل
والهزال.
 -6ضب�ط ضغط الدم ،فالبذور لديه�ا القدرة عىل ضبط
مستويات ضغط الدم وذلك بفضل احتوائها عىل فيتامني
.B6

هل تعلم

؟؟

هل تعلم أن أفضل أطعمة لتحسين الذاكرة هم الش�كوالته
الداكن�ة واألف�وكادو والتف�اح والش�اي األخصر والت�وت
األزرق.
ه�ل تعلم أن تن�اول البقدونس مع اللح�وم مهم جدا ،حيث
يعادل حموضة املعدة ويحثها عىل إفراز العصارات الهاضمة
خاصة العصارة الصفراوية مما يس�اعد عىل هضم الدهون
التى تحتويها اللحوم.
ه�ل تعلم أنه لو كنت مصاب بحالة أرق ش�ديد وأكلت موزة
واحدة ولم تتحرك من مكانك ملدة عرش دقائق سوف تغط يف
نوم عميق ،حس�ث أن الجس�م يفرز مادة السريوتونني التي
لها نفس تأثري التخدير
ه�ل تعلم أن�ك إذا كتمت مش�اعرك دائما ولم تعبر عنها يف
الوقت املناس�ب فإن ذلك س�يجعلك عرضة لالنفعال الشديد
يف مواق�ف أخرى ال تس�تحق منك الغضب بتاتا ،فاإلنس�ان
بطبعه ال يس�تطيع كتم مش�اعره ملدة طويلة لذلك يلجأ إىل
التعبري عنها يف مواقف غري مناسبة.
ه�ل تعلم أن التمر الهندي يكرس العطش ويخفض الحرارة،
لذا يس�تعمل كثريا يف الصيف للوقاية من رضبات الش�مس،
ويس�تخدم أيضا كمعق�م خفيف للغرغرة م�ن أجل التهاب
اللوزتني.

اجلوزاء
هدئ من روعك وال تس�مح لنفسك بتوجية املالحظات او
االنتقادات الحد من اسوؤدء ايام الشهر عيل عدة اصعدة

السرطان
ال تختل�ق املش�اكل وال تخال�ف الرأي الع�ام عالج امورك
الش�خصية والعائلية بهدؤ وتروى ق�د تتمارض او تبتعد
عن االج�واء الصاخبة مفضال تلك الهادئة وهذا افضل لك
قد يحتاجك احد افراد العائلة

االسد
انه�ا فرتة مناس�بة وايجابي�ة لالعمال التجاري�ة واملالية
وكذلك لالمتحانات التؤجل وال تماطل بل ضاعف جهودك
لتتفادي التقصري واالخطاء

العذراء
تنجح ىف الرتويج لعملك وىف كس�ب الدعم والتاييد ال تهمل
واجباتك حتى ولو كثرت او صعبت نظم وقتك جيدا تفاديا
للتاخري من افضل ايام الشهر تنشط االتصاالت والزيارات
وتهتم للرتويج لخطة او للقيام بزيارة

امليزان
تش�عر بالحماسةالفائضة وتنشغل بوضع حجر االساس
ملرشوع جدي�د وتملك افكارا مبهرة وحل�وال مذهلة وتبدأ
صفحة جديدة

العقرب
بانتظارك بعد التاخري استرح واسرتخ االجواء فارغه من
الطاقه احم معنوياتك من الرتاجع ومن املستحس�ن عدم
االرتباط بمواعيد مهمه تتزمر من بعض الركود والقلق

القوس
تنش�ط إجتماعي�ا وتلتقى أش�خاصا ً ترتاح إليهم س�وف
تش�ارك يف حفل أو مناس�بة س�عيدة س�وف تفرح ملحبة
الرشيك لك وأهتمامه ومحاولة إرضائك بشتى الوسائل أو
تسعد للتواصل األجتماعي

اجلدي
تتحرك بنش�اط وتستمر لحد أخر س�اعات النهار تفادي
التقصري تكثر املش�اريع واملس�تجدات وتختلط الواجبات
فك�ن هادئا ً وموضوعي تتغري األولويات ،كن هادئاُ ونظم
جدول أعمالك فرتة مناسبة ألمتحان مواهبك

الدلو
يعود االنس�جام اىل حياتك وتستعيد الثقه بنفسك وتطلق
حمل�ه ترويجيه العمالك تخطط لس�فر او للعوده ملقاعد
الدراسه.

احلوت
تناس�بك االجواء الداعمة ويناسبك العمل ضمن مجموعه
حي�ث الدعم والتأييد تهتم لش�ئون مالي�ة او مرصفية او
معامالت رس�مية وادارية ال تدع احد يغش�ك او يدفعك اىل
توظيف االموال وعالج االمور بموضوعية.
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وزير الشباب والرياضة يستقبل السفري
اجلزائري ويتسلم وثيقة عمل للتعاون املشرتك
المستقبل العراقي /متابعة

تس�لم وزير الش�باب والرياضة احمد رياض ،خالل استقباله
س�فري جمهورية الجزائر الديمقراطية الش�عبية يف بغداد عبد
القادر بن ش�اعة ،وثيقة عمل تعاون مشترك بين البلدين يف
مجايل الشبابي والريايض.
وق�ال رياض ،بحس�ب بيان لل�وزارة« ،نحن ج�ادون يف إقامة
العالقات مع جميع البلدان العربية ،وتربطنا روابط مشتركة
مع محيطنا العربي وإن ابتعدت املس�افات نبقى بلدا واحدا»،

مشيرا اىل ان «هناك عمل ش�بابي وريايض متق�دم يف جزائر،
وعلينا نقل تجربتهم اىل العراق لالستفادة من خرباتهم».
واض�اف ،ان «الحكومة العراقية وال�وزارة جاهزتان يف تقديم
اي خدمة للجزائر وهذه الوثيقة تعد احدى الخطوات املهمة يف
تاريخ العالقات بني البلدين ،متمنيا للش�عب الجزائري العيش
بسالم ورخاء».من جانبه قدم السفري الجزائري ،شكره للوزير
ملا قدمه من تس�هيالت من اجل تفعيل املذك�رة بني الوزارتني،
وان يكون هناك تعاون مشترك عىل مختلف االصعدة ،مشيرا
اىل رضورة ان يكون هناك زيارات متبادلة لتفعيل االتفاقية.

ميالن جمرب عىل بيع دوناروما..
وسان جريمان يرتقب

المستقبل العراقي /وكاالت

يتجه ميلان اإليطايل لبيع أحد نجومه الكب�ار يف فرتة االنتقاالت
الصيفية املقبلة ،من أجل مواجهة عجز املوازنة البالغ  80مليون
يورو.
ً
ووفق�ا ملوقع «كالتش�يو مريكات�و» اإليطايل ،ف�إن ميالن ينوي
بيع حارس�ه الش�اب جيانلويجي دوناروما ،وال�ذي يعترب واحداً
م�ن النج�وم البارزين يف النادي هذا املوس�م ،وقد ق�دم عد ًدا من
العروض الرائعة.

بايرن ميونخ يستهدف الفتى
املدلل جلوارديوال
المستقبل العراقي /وكاالت
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزية ،عن
رغب�ة ن�ادي باي�رن ميون�خ األملان�ي ،يف
التعاقد مع الجناح األملاني الش�اب لريوي
س�اني ،خالل فترة اإلنتق�االت الصيفية
املقبلة.وحس�ب م�ا ذكرت�ه صحفي�ة
«مريور» اإلنجليزية فإن الفريق البافاري
س�يتحدث مع ممثيل س�اني لبحث مدى
إمكانية نقله إىل ملعب األليانز آرينا نهاية
املوس�م الج�اري.
ول�م يج�دد

ساري يواجه خطر
اإلقالة من تشيليس
المستقبل العراقي /وكاالت

وينتظر العديد من األندية قرارًا رسم ًيا من ميالن ببيع دوناروما
( 20عامً ا) من أجل تقديم عروض مغرية لضم الالعب.
ويعتر باري�س س�ان جريم�ان الفرنسي أكث�ر املهتمين بضم
دوناروم�ا ،كبدي�ل لبوف�ون الذي ينته�ي عقده بنهاية املوس�م
الجاري.
وينوي الن�ادي الفرنيس تقديم عرض رس�مي بقيمة  55مليون
يورو من أجل الحصول عىل خدمات خليفة بوفون
 .وخاض دوناروما  34مباراة بقميص ميالن هذا املوس�م ،نجح
يف الحفاظ عىل نظافة شباكه يف  11منها.

كش�ف تقري�ر صحفي إيط�ايل ،الي�وم  ،أن نادي
تش�يليس على اس�تعداد إلقالة ماوريس�يو
ساري ،املدير الفني للفريق بنهاية املوسم
الجاري.
وزعم�ت صحيف�ة «الجازيت�ا ديلل�و
س�بورت» ،أن روم�ان إبراموفيت�ش،
مالك نادي تش�يليس ،يمك�ن أن يقرر
إقالة ساري بسبب عالقته املضطربة
م�ع جماهير البل�وز ،بالرغ�م م�ن
وصوله إىل نهائي ال�دوري األوروبي.
وأضاف�ت أن ناديي روما وميالن هما
الوجهتني املحتملتين للمدرب البالغ
م�ن العم�ر  60عامً ا ،بالرغ�م من أن
قي�ادة ميالن تعتمد عىل تأهل الفريق
ملنافس�ات دوري أبط�ال أوروب�ا.
وختمت الصحيفة أن يوفنتوس يظل
ً
ممكنا أمام ساري ،بالرغم من
خيارًا
ارتباطه الس�ابق بنابويل ،موضحة أن
األمر يعتمد عىل مستقبل أليجري.

املدرب نيبوشا خارج أسوار الرشطة
المستقبل العراقي /وكاالت
توصلت إدارة الصفاقيس التونيس ،إىل اتفاق
مبدئي مع م�درب فريق الرشطة ،الرصبي
نيبوش�ا جوفوفيتش ليخلف الهولندي رود

كرول يف تدريب فريق عاصمة الجنوب.
نيبوش�ا والذي ينتظ�ر وصول�ه إىل تونس
خلال األي�ام املقبلة إلتم�ام تعاق�ده مع
الصفاقسي ،أرشف على فري�ق بريان�ي
يف الدرج�ة الثاني�ة يف مونتنيج�رو وصع�د

مانشسرت يونايتد يصدم ريال مدريد
بشأن سعر بوجبا
بغداد /المستقبل العراقي
وجه نادي مانشستر يونايت�د اإلنجليزي صدمة إىل نظريه
ري�ال مدري�د اإلس�باني ،بش�أن س�عر صفقة بي�ع النجم
الفرنسي بول بوجبا ،والذي يرغب الفريق امللكي ىف التعاقد
معه.ووفقا ملا ذكرت�ه صحيفة «اإلندبندن�ت» الربيطانية،
فإن مانشسرت يونايتد يرغب بيع الالعب مقابل  170مليون
يورو ،وال توجد لديه أي نية إلدخاله ىف صفقة تبادلية.

وأشارت الصحيفة إىل أن مانشسرت يونايتد رفض طلب
ري�ال مدريد إعطاءهم أي منهم توني كروس أو جاريث
بي�ل مقاب�ل الصفقة ،حي�ث أن الريد ديفيل�ز ال يريد ضم
أحدهم�ا .وكان�ت صحيفة «ليكيب» الفرنس�ية ،قد ذكرت
أن املفاوض�ات بني الطرفني لم تلق�ى النجاح املنتظر
بسبب املغاالة املالية لالعب بالنسبة لراتبه
ومطالبته الحصول عىل  15مليون
يورو سنويا.

نجم برشلونة يفكر يف الرحيل
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقارير إعالمية يف إس�بانيا ،اليوم ِّ ،
أن الظهري الربتغايل نيسلون
سيميدو ،العب برشلونة ،يفكر يف الرحيل عن الفريق الكتالوني ،الصيف
املقبل ،بعد عامني قضاهما يف الدوري اإلسباني «الليجا».
وانض�م س�يميدو لربش�لونة يف  2017قادمً �ا من بنفي�كا الربتغايل
مقاب�ل  30مليون يورو ،لكنه ل�م يقدم املأمول منه يف أيامه األوىل
مع الفري�ق ،لكن مع مرور الوقت ،أصبح س�يميدو الع ًبا مهمًا
يف صفوف النادي اإلس�باني ،وأثب�ت أنه مدافع يمكن االعتماد
عليه يف األوقات الصعبة.
ً
رشيكا أساس� ًيا لسيرجي روبرتو ،يف
وأصب�ح س�يميدو،
مركز الظهري األيمن لربش�لونة؛ حيث ش�ارك يف  42باملئة
م�ن مجموع لق�اءات برش�لونة هذا املوس�م .وأوضحت
صحيفة «ماركا» اإلس�بانيةَّ ،
أن مشكلة املدافع الربتغايل
يف الوقت الراهن تكمن يف رغبته يف املشاركة بشكل أكرب يف
اللقاءات ،حيث أنه يعلم جي ًدا أنه سيلعب ضمن التشكيلة
األساسية إذا ما رحل ألي نا ٍد آخر.

أوزيل :لن أرحل
عن أرسنال

المستقبل العراقي  /متابعة

رفض النجم األملاني مس�عود أوزيل ،صانع ألعاب فريق أرس�نال اإلنجليزي،
فك�رة الرحيل عن صف�وف فريقه اللندن�ي ،معربا عن س�عادته بتواجده
ضمن صفوف املدفعجية.
وقال أوزيل خالل ترصيحات نرشته�ا صحيفة «مرتو» اإلنجليزية« :ال
أرغ�ب يف الرحيل عن الجانرز ،انا مرت�اح هنا وفخور لكوني جزء من
الفريق».
أض�اف »:عندما يقول يل امل�درب إنني لن ألعب يجب عيل أن أتقبل
الوض�ع واحرتم ه�ذا األمر ،لقد كنت مس�تبعدا م�ن الكثري من
املباريات لكني لم أغضب».ولعب أوزيل هذا املوسم  24مباراة
فقط يف مسابقة الدوري اإلنجليزي املمتاز ،وهو أقل أرقامه
منذ وصوله إىل ملعب اإلمارات.

س�اني عقده مع مانشستر سيتي حتى
اآلن ،وق�د يوافق الس�يتزنز عىل بيعه لهذا
الس�بب بالرغم من أنه يعترب الفتى املدلل
للمدرب اإلس�باني بيب جوارديوال .وترى
إدارة نادي بايرن ميونخ أن ساني سيكون
إضاف�ة قوي�ة للفريق الس�يما بعد رحيل
الثنائ�ي املخضرم آريين روب�ن وفرانك
ريبريي نهاية املوسم .وترغب إدارة بايرن
ميون�خ ىف تجديد دماء الفري�ق البافاري،
حيث سيرحل أيضا رافينيا بشكل مؤكد،
فيما تحوم الشكوك حول مستقبل جريوم
بواتينج.

مع�ه إىل الدرجة األوىل ث�م درب منتخب
مونتينيج�رو للش�باب ون�ادي الهج�ر
الس�عودي والفيصيل األردن�ي والزمالك
املرصي ويرشف هذا املوسم عىل الرشطة
العراقي.

«الليغا» تكرم مييس باعتباره الالعب األبرز يف تارخيها
بغداد /المستقبل العراقي
احتفلت رابطة الدوري اإلس�باني لكرة القدم
«الليغ�ا» ،بم�رور  90عاما ً على انطالق هذه
البطولة العريقة ،كما قامت بتكريم أبرز نجوم
املسابقة عرب تاريخها الذي بدأ بمباراة جمعت
بني نادي إسبانيول وريال يونيون.
وقام�ت الرابطة خالل الحف�ل الذي أقيم بهذه
املناس�بة ،بحض�ور رئي�س املجلس

األعىل للرياضة يف إسبانيا ،ماريا خوسيه ريندا،
بتكريم األندية والالعبني واإلداريني الذين تألقوا
وفرضوا أس�ماءهم يف «الليغ�ا» طوال  90عاما ً
املاضية.
وكان األرجنتين�ي ليونيل مييس أب�رز الغائبني
ع�ن الحفل ،الذي ن�ال فيه التكري�م باعتباره
الهداف التاريخي لـ»اليغا» ،حيث تس�لم مدير
العالق�ات املؤسس�ية والرياضي�ة يف الن�ادي
الكاتالون�ي غويرمو ام�ور ،كأس التكريم بدالً

من قائد برشلونة.
وقال أمور« :نش�عر برضا كبري ألننا نس�تطيع
االس�تمتاع به يف كل يوم ،إنه الالعب األعظم يف
التاريخ وهو يدلل عىل هذا يف كل يوم».
وتلقى مييس أيضا ً جائزة أكثر الالعبني تحقيقا ً
لالنتص�ارات يف تاري�خ «الليغ�ا» ،فيما منحت
جائ�زة أكث�ر الالعبين مش�اركة يف املباري�ات
باملس�ابقة لالعب ري�ال مدريد الس�ابق ،باكو
خينتو.

ليفربول وتوتنهام يتنافسان عىل موهبة أملانيا
بغداد /المستقبل العراقي
تق�دم توتنه�ام اإلنجليزي على منافس�ه ليفربول ،يف
س�باق التعاق�د م�ع الالع�ب ال�دويل األملان�ي جوليان
براندت ،العب باير ليفركوزن األملاني.
ً
ووفقا لصحيف�ة «مريور» الربيطاني�ة ،فإن براندت
م�ن املمكن أن يغادر ليفركوزن هذا الصيف ،برصف
النظر تأهل النادي إىل دوري أبطال أوروبا يف املوسم
الجديد أم ال.
ً
رشطا جزائ ًيا يف عقده
ويمل�ك براندت ( 23عامً ا)

بقيمة  21مليون جنيه إسرتليني ،ما جعله مطم ًعا للعديد
من األندية الكربى.
وكان يورجن كلوب املدير الفني لليفربول ،قد أبدى إعجابه
بربان�دت ع�ام  ،2017لكن مس�ؤويل الريدز ل�م ينجحوا يف
التوص�ل إىل اتفاق مع نظرائهم يف ليفركوزن ،ليتجه كلوب
الختي�ار البديل الثاني وهو محمد صلاح ،الذي انضم من
روما.وعاد كل�وب مرة أخرى ووضع براندت يف حس�اباته
مجد ًدا ،حيث يس�عى لضمه إىل األنفيلد يف املوس�م الجديد،
م�ن أجل تقوي�ة الخ�ط األمامي ،ومن�ح الراح�ة الكافية
للثالثي صالح وماني وفريمينو كلما أمكن.

مدرب أياكس يرفض عرض البايرن
بغداد /المستقبل العراقي
اعل�ن إيري�ك تين ه�اج م�درب أياك�س
أمستردام الهولندي أنه ال ُيفكر يف الرحيل
ع�ن منصبه مع الفري�ق الهولندي ،خالل
الفرتة الحالية رغم العروض الكثرية التى

تلقاه�ا ىف الفترة األخيرة وعىل رأس�ها بايرن
ميونخ.
وح�اول بايرن ميون�خ األملاني اع�ادة تني هاج
إىل اليان�ز ارينا ،علم�ا أنه كان املدرب املس�اعد
لإلس�باني بيب جوارديوال حينما ت�وىل القيادة
الفنية للعمالق البافاري.

صفقة جديدة تطرق أبواب دورمتوند

المستقبل العراقي  /وكاالت
أوش�ك نادي بوروسيا دورتموند األملاني ،عىل إبرام صفقة جديدة،
خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

وذك�رت صحيف�ة «بيلد» األملانية ،أن بوروس�يا دورتمون�د اتفق مع
نظريه هوفنهايم ،عىل ضم الظهري نيكو ش�ولز ،يف املريكاتو الصيفي
املقبل.
وأش�ارت الصحيفة إىل اتفاق دورتمون�د مع الدويل األملاني ،البالغ من
العمر  26عامً ا ،عىل ضمه ملدة  4سنوات.
وم�ن املقرر إعلان دورتموند عن الصفقة ،التي س�تكلفه  25مليون
يورو ،عقب نهاية الجولة األخرية من الدوري األملاني األسبوع املقبل.
وتأتي هذه الخطوة من بوروس�يا دورتموند ،تمهي ًدا لرحيل مارسيل
شميلزر عن ملعب سيجنال إيدونا بارك ،بنهاية املوسم الحايل.
يذكر أن نيكو ش�ولز رصح مؤخرًا برغبت�ه يف اتخاذ خطوة جديدة يف
مسريته ،باالنتقال إىل فريق كبري.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1906
الخميس  16أيار 2019

ام�ضاءات

ام�ضاءات

مرضى الرسطان

يف حر ّية الفنّ واستقالليته
نجوى بركات

ُ
تاري�خ ميالده إىل صيف 25
عم�رُه أكثر من ثمانني عامً ا هو الذي يُشير
ّ
ّ
ومؤس�س
يولي�و  .1938أب�واه رجالن ،واحدهم�ا رويسّ ثوري معروف
ّ
ّ
ومؤس�س الحرك�ة
فرنسي ش�هري
الجي�ش األحم�ر ،والثان�ي ش�اعر
الس�ورياليّة ،نظرتاهما إىل األمور متضاربتان ويباع�د الكث ُ
ري ما بينهما.
ومع ذلكّ ،
تمكنا من إنجابه ،هو الذي ال يزال مطروحا ً ومعارصا ً بأفكاره
التي أثبتت أحقيّتها وصحّ تها.
ّ
البلش�في
الفرنسي أندري�ه بروتون مع
ح�دث األم�ر عند لقاء الش�اعر
ّ
الرويسّ ليون تروتس�كي ،يف املكس�يك ،حينما طلب ه�ذا األخري من األوّل
أن يص�وغ ً
بيانا يتعاون عىل كتابته مع مضيفه آنذاكّ ،
الفنان التش�كييل
ّ
ّ
الرسامة فريدا كاهلو .لكن بروتون وجد
املكس�يكي دييغو ريفريا ،رفيق
ً
ً
ّ
النص ،ال بل إنه بقي مش�لول اللسان والفكر
هائلة يف كتابة ذلك
صعوبة
خلال أيام ،هو ال�ذي كان معج ًب�ا إىل ح ّد كبري برتوتس�كي الذي لم يكن
ليع�رف الكثير عن أعمال بروت�ون وس�ورياليته ،وإن كان يعتربه رجال
وفنان�ا نزيها ،وخصوص�ا أنه كان ميّ�اال إىل قراءة األعمال الكالس�يكية
الكربى من نتاج القرن التاسع عرش .يروي أح ُد الذين حرضوا هذا اللقاء
ً
َّ
نقاش�ا بالفرنس�ية التي
أنه كان حارًّا وإيجاب ًيا ،إىل أن بارش تروتس�كي
كان يتقنها حول السوريالية ،بنيّة الدفاع عن الواقعية ،مثلما كان يحبّها
يف روايات إميل زوال« ،ففوجئ بروتون ،لكنه اس�تمع بانتباه ،مشيرا إىل
بعض النواحي الش�عرية يف أدب زوال» .هكذا ،ورغم كل ما يفرّق بينهما،
ً
وجد الرجالن ً
مشتركة ،قوامها الحرية والثورة ،وهو ما س�اعدهما
لغة
ّ
يتوصال ،يف ختام لقاءات و ّدية ومشاوير يف الطبيعة ،إىل صياغة «بيان
أن
ّ
من أجل ّ
ّ
مستقل» .االقرتاح أو الفكرة جاءت إذا ً من تروتسكي،
ثوري
فن
فكان أن صاغ بروتون مسوّدة أوىل ،قام تروتسكي بتقطيعها وتنقيحها،
ً
نقاشات حا ّدة يف بعض
مضيفا إليها مس�اهماته وتعليقاته ،ما استدعى
ٍ
األحيان ،من نوع اعرتاض الرويسّ عىل «استثناء ديكتاتورية الربوليتاريا»
ّ
الفن واس�تقالليته فوق كل
الت�ي أراد بروتون إضافته�ا ،ووضعه حرّية
اعتب�ار .يف النهاي�ة ،أنج�ز االثنان ًّ
نصا معاد ًيا للفاش�ية والس�تالينية يف
ّ
الفن الثورية ،ورضورة اس�تقالله عن الدول
آن ،مع اإلش�ارة إىل رس�الة
واألجهزة السياس�ية بمجملها ،غري أن البيان لم يحمل توقيع تروتسكي،
عىل الرغم من أن بروتون نسب تأليفه الحقا ً إليه ،أكثر مما نسبه لنفسه،
ّ
وإنما توقي َعي الش�اعر الفرنيسّ
والرس�ام املكسيكي ،وذلك بسبب قناعة
البلش�في الرويسّ ب�أن الوثيقة هذه يج�ب أن تكون ّ
موقع�ة من ّ
فنانني
ّ
الث�وري ّ
فق�طّ .
ُ
لكل ّ
ّ
حقيقي أصي�ل ،أي ذاك الذي
فن
البيان املصري
يؤكد
ّ
ّ
ض�د الواقع الحارض الذي ال يُحتمل» ،وين ّدد
«ينصب قوى العالم الداخيل
بش ّدة ّ
بكل ما يعوّق حرّية الفنانني واملبدعني ،وبخاصة ما تفرضه عليهم
ال�دول ،وبالتحدي�د ال�دول ذات األنظمة الش�مولية (ولي�س فقط) ،كما
ُ
الكاتب ماال كي
يستش�هد بماركس الش�اب ،إذ يعل�ن« :ال بد أن يكس�ب
يعي�ش ويكتب ،ولك�ن ال يجب يف ّ
أي ح�ال أن يحيا ويكتب لكي يكس�ب
امل�ال ...الكات�ب ال يعترب البتة أعماله وس�يلة ،بل أهداف�ا قائمة بذاتها».
ّ
ويتضمّ�ن البيان ندا ًء لخلق حركة «االتحاد من أجل ّ
مس�تقل»،
فن ثوري
ّ
النص العام.
يض ّم كل الذين يجدون أنفسهم يف روح

عادل عبد الحق

أُ َ
بتلي االنس�ان بالكثري من االم�راض اليسيرة منها واملس�تعصية التي
ً
ت�ودي بحيات�ه يف اغلب االحي�ان ،باملقابل لم يقف العلم عاج�زا أمام هذا
االمراض ب�كل انواعها فترى اصح�اب االختصاص يعمل�ون طيلة أيام
الس�نة ولساعات طوال يف كل يوم بمحاوالت مستمرة ال تنقطع من أجل
مرض
عالج آخر للقضاء عىل
عالج ملرض أُكتش�ف حديثا ً أو تطوير
إيجاد
ٍ
ٍ
ٍ
موجو ٍد أصالً بأرسع وقت.
ومن هذه االمراض املستعصية املميتة التي لم يتوقف العلم والعلماء عن
االبح�اث إليجاد داوء يعالجها أو يهون على املصاب بها آآلمه وصعوباته
ُ
يفتك بمن يصاب ب ِه ،والعلم اىل
ه�و مرض (الرسطان) ،هذا املرض ال�ذي
اآلن ،ورغم كل التطورات الحاصلة ،لم يجد ما يقيض عليه وإنما وجد من
العالجات ما يخفف آآلمه ويحد من خطورته ولو لوقتٍ معني.
بالت�ايل ولخطورة هذا امل�رض الخبيث نرى يف دول العالم أجمع إن مرىض
الرسطان يتلقون معاملة خاصة جداً .ألنه عىل أقل تقدير تعاملهم بهذه
املعامل�ة الخاصة كونك غري قادر عىل تخليصه�م مما هم فيه وإنقاذهم
م�ن مرضهم فتحاول ق�د َر اإلمكان أن ته�ون عليهم باملعاملة الحس�نة
وتوفري كل ما من شأنه تخفيف أملهم.
وهذا كله يف الدرجة االوىل من مسؤولية وزارة الصحة وكوادرها املختصة
بهذا الشأن وبعدها تقسم املسؤوليات كل حسب مسؤوليته.
وم�ن هوالء املرىض املصابني بهذا امل�رض ،املصابني بالرسطان يف العراق،
وقبل كل يشء ال نقول أن مرىض الرسطان يف العراق مهملني أو ال يتلقون
حقوقه�م العالجية ،بل نرى يف بعض املستش�فيات التخصصية نقصا ً يف
االدوية وهذا بحد ذات ِه طامة كربى بحق هوالء ألن ما بهم من مرض َ
وهم
وألم كاف جدا ً إلحباطهم وزرع اليأس يف نفوس�هم ،فعلينا أن نزرع األمل
والتفاؤل بدل ترسيخ اإلحباط واليأس يف نفوسهم.
علينا وأقصد هنا (املسؤولني عىل كافة املستويات) أن نضع االعذار جانبا ً
بل نش�طب كلمة عذر من قاموس�نا بالتعامل مع ه�ذه الرشيحة وجعل
أدويته�م فائضة ال ناقصة ،ونجعل عالجاتهم أولوية قصوى ال تضاهيها
أولوي�ةمهم�اكانتأثريه�اعلىالحي�اةواملجتم�ع.
ال�كل مس�ؤول أمام ه�والء امل�رىض على مختل�ف مناصب املس�ؤولية
(سياس�ية وإجتماعي�ة ودينية وإنس�انية) فهم ينظ�رون اىل هذا الدواء
بش�غف ويتعلقون ب ِه كتعلقهم بالحياة التي يأس�وا منها وينظرون إلينا
نظ�رة العاجزين أمام املقتدرين .ف�إن لم نكن قادرين عىل تخليصهم من
مرضهم بشكل نهائي فنحن قطعا ً مقتدرين عىل توفري ما يخفف عنهم.
فكما نحن قادرين عىل تشكيل لجنة عليا لدرء خطر السيول مثالً أو عقد
جلس�ة طارئة ملناقش�ة كارث ٍة ما قد تكون وقتية لها حينها وس�تذهب،
إجتم�اع دائم تعمل عىل مدار الس�اعة
علين�ا ايضا تش�كيل لجنة عليا يف
ٍ
والي�وم والس�نة دون كل�ل او مل�ل بمب�دأ االنس�انية وال تتحجج بنقص
التخصيص�ات أو غريه�ا م�ن الحج�ج واالع�ذار لتوفري عالج�ات ملرىض
الرسطان حتى ال نس�مع رصخة استغاثة من مريض جاء اىل املستشفى
ولم يجد عالجه.
(لنحارب آآلم الرسطان)

كـاريكـاتـير

مكون شائع يف العلكة واملايونيز هيدد حياتنا!

حذر خبراء من أن مكوّنا ش�ائعا موجودا يف
العلكة واملايونيز ،يمكن أن يؤدي إىل رسطان
األمعاء املميت.
ويق�ول الباحثون إن ثاني أكس�يد التيتانيوم
املضاف للغذاء ،والذي يظهر كـ « »E171عىل
ملصقات املنتجات ،يمك�ن أن يكون ذا تأثري
ضار عىل بكترييا األمعاء الطبيعية.
وأجرى فريق من جامعة س�يدني دراسة عىل
الفرئان ،ووجد أن تناول الطعام الذي يحتوي
عىل مكون التبييض ،يمكن أن يضعف بعض
وظائ�ف القن�اة الهضمية.وتشير النتائ�ج،
املنشورة يف مجلة «،»Frontiers in Nutrition
إىل أن تناول « »E171يمكن أن يسبب التهاب
األمعاء وحتى الرسطان.
ويعد استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم شائعا
بكميات كبيرة ،يف أكـــــثر من  900منتج
غذائي ،وكذلك يف معجون األس�نان ومنتجات
الوقاية من الش�مس .كما زاد اس�تخدامه يف
األغذية واألدوية واملالبس بشكل كبري يف العقد
املايض ،رغم عدم كفاية األدلة عىل سالمته.
وق�ال خبير الس�موم النانوي�ة يف جامع�ة
س�يدني ،فويتش كرازانوفس�كي« :لقد ثبت
جي�دا أن الرتكيب الغذائ�ي ذو تأثري عىل علم

وظائ�ف األعض�اء والصح�ة ،وم�ع ذلك فإن
دور املضاعف�ات الغذائية غير مفهوم جيدا.
هن�اك أدلة متزايدة عىل أن التعرض املس�تمر
للجزيئ�ات النــــــانوي�ة ،ل�ه تأثير على
تكوي�ن الكائن�ات الحي�ة الدقـــــــيقة يف
القن�اة الهضمية ،وبم�ا أن األمع�اء الدقيقة
«تح�رس» بوابة صحتنا ،ف�إن أي تغيريات يف
وظيفتها لها تأثري عىل الصحة العامة».
واس�تطرد موضح�ا« :تق�دم الدراس�ة دليال

السبب الرئيس لسمنة األطفال!
حل�ل العلم�اء بيانات صحية عن وض�ع األطف�ال يف  21دولة أوروبية
وحددوا األسباب الرئيسة للسمنة لديهم.
وأك�د مكتب منظم�ة الصحة العاملية اإلقليمي ألوروبا أنه بعد دراس�ة
ملف�ات  13,7مليون طفل ترتاوح أعمارهم بني  6إىل  9س�نوات ،تبني
وج�ود نحو  400ألف طفل يعانون من درجة س�منة عالية ،مع العلم
أنهم الحظوا أن مشكلة السمنة بالعموم تطال واحدا من كل  5أطفال.
وأظهرت الدراس�ة أن أعىل نسب للسمنة تم العثور عليها بني األطفال
الذين لم يتلقوا رضاعة طبيعية من صدور أمهاتهم.
كما أش�ار الباحثون إىل أن الرضاعة الطبيعية لفرتات طويلة تقلل من
خطر زيادة الوزن بنس�بة  .%13وتس�بب السمنة يف سن مبكرة خطرا
متزاي�دا لإلصاب�ة بأمراض القل�ب واألوعي�ة الدموية وس�وء التمثيل
الغذائي .وأوىص خبراء منظمة الصحة العاملية بتغذية الرضع بحليب
األم (الرضاعة الطبيعية) ملدة  6أشهر عىل األقل ومن ثم إضافة بعض
األغذية وتعويد الرضيع عليها إىل جانب حليب األم وفطامه يف عمر من
سنة إىل سنتني كحد أقىص.

ابتكار عقار يكبح الرغبة يف تناول الطعام!

محوري�ا على أن اس�ـــــتهالك الطع�ام
ال�ذي يحتوي على « ،»E171يؤثـــــر عىل
الكائن�ات الحي�ة الدقيقة يف األمع�اء ،وكذلك
التهاب األمعاء ،ما يمكن أن يؤدي إىل اإلصابة
برسطان القولون واملستقيم».
وأوضح الباحثون أن ثاني أكسيد التيتانيوم،
يتفـــــاع�ل م�ع البكتريي�ا يف األمع�اء
ويضع�ف بع�ض وظائفه�ا ،التي ت�ؤدي إىل
تطور األمراض.

طور علم�اء كندي�ون عالجا
مبتك�را يحتوي على بروتني
الدم�اغ ،الذي يس�اعد الناس
(طبيعيا) يف الحفاظ عىل وزن
صح�ي ،يهدف إىل قتل الرغبة
يف تناول الوجبات الرسيعة.
وعند حقن العالج يف الفرئان،
فق�دت  %5م�ن الده�ون يف
جس�مها خالل  5أي�ام فقط،
على أم�ل أن يك�ون للم�ادة
الكيميائي�ة « »ACBPتأثير
مماثل لدى البرش.
وتعم�ل امل�ادة املط�ورة عىل
تغذية الخالي�ا النجمية ،التي
تنقل االختالفات يف األحماض
الدهني�ة والدهون يف الدم ،إىل
الخالي�ا العصبي�ة يف عملي�ة
هامة ملعالجة املعلومات.
وبفض�ل ذلك ،يمك�ن للدماغ ضبط اس�تهالك
الطع�ام ونفقات الطاقة ،به�دف الحفاظ عىل
النحافة.
ويس�تهدف العلاج منطق�ة ما تح�ت املهاد،
دائرة الجوع يف الدماغ ،وهي مفتاح الس�يطرة

عىل الش�هية .وقال الربوفيسور ،تريي ألكوير،
م�ن جامع�ة مونرتي�ال« :كش�فت فحوصات
مختبر « »NutriNeuroع�ن الخاليا العصبية،
الت�ي تقلل من تناول الطعام (املعروفة باس�م
« ،)»POMCوه�ي عىل اتصال وثي�ق بالخاليا
النجمي�ة ،الت�ي تنت�ج بروتين « »ACBPيف
منطق�ة معين�ة م�ن الدم�اغ ،تع�د رضورية

مراكز التجميل موطن اإلصابة بالرسطان !
كش�فت دراس�ة حديثة أن مزيني األظافر
وموظف�ي مراك�ز التجمي�ل يتعرض�ون
ملس�تويات عالي�ة وخطيرة م�ن امل�واد
الكيميائي�ة الت�ي ُيعتق�د أنه�ا تس�بب
الرسطان.
وفحص العلماء  6مراكز تجميل ووجدوا أن
الهواء بداخلها يحتوي عىل الفورمالديهايد
ومركبات سامة أخرى.
وكان�ت أج�واء املراك�ز تتجاوز م�ا يعترب
آمن�ا لتجن�ب عدة أش�كال م�ن الرسطان،
بم�ا يف ذل�ك رسط�ان الخاليا الحرش�فية
وملفوما هودجكني (وهو ن�وع من األورام
اللمفاوي�ة) ،ورسطان ال�دم أو كما يعرف
باللوكيمي�ا .ويزعم الباحث�ون أن التعرض
له�ذه املواد الكيميائية على مدى  20عاما

ق�د يزي�د م�ن خط�ر اإلصاب�ة بالرسطان
بمعدل يصل إىل  100مرة.
ويح�ذر الباحث�ون م�ن أن ه�ذا التع�رض
املطول قد يرض بصح�ة العاملني يف مراكز
التجميل بقدر الرضر الذي يلحق بالعاملني

يف مصفاة تكرار النفط .وتشير الدراسات
إىل أن ه�ؤالء املوظفين معرض�ون مل�ادة
األسبس�توس بش�كل خطري ،ما قد يسبب
رسطانات املعدة واملريء والرئتني.
وأجري�ت دراس�ة مراك�ز التجمي�ل م�ن
قبل جامع�ة كول�ورادو بقي�ادة الدكتورة
لوبيت�ا مونتوي�ا ،الت�ي قام�ت وفريقه�ا
بقي�اس مس�تويات امل�واد الكيميائية مثل
الفورمالديهايد والبنزين والتولوين واإليثيل
بنزين والزيلني يف هذه املراكز عىل مدار 18
شهرا .وكشفت النتائج أن مستويات املواد
الكيميائية تتجاوز الحد األدنى املوىص به،
وه�ذا التعرض للم�واد الكيميائية ،خاصة
الفورمالديهايد ،يزيد خطر اإلصابة بأنواع
مختلفة من الرسطانات بنحو  100مرة.

للتحك�م يف التغذي�ة والتمثيل
الغذائي ،وتحتوي عىل نوعني
من الخاليا العصبية بوظائف
متعارضة».
وأض�اف ألكوي�ر« :تفسر
الطفرات الوراثية ما بني  5إىل
 %10من حاالت السمنة .ومن
بين ه�ذه الح�االت ،ترتبط
نس�بة كبرية بانقطاع املسار
العصبي املعروف باسم مسار
امليالنوكورتين .ويف الفئران
املعدلة وراثيا (لتكون بدينة)،
الحظن�ا أن حقنه�ا يوميا بـ
« ،»ACBPأدى إىل تقليل تناول
الطعام وفقدان الوزن بحدود
 %5عىل مدى  5أيام».
وتبينّ أن اكتش�اف األس�باب
العصبية للس�منة ،يمك�ن أن يحارب أحد أكرب
املشكالت الصحية يف العالم.
ودخل�ت الدراس�ة ،الت�ي ُنشرت يف مجل�ة
التحقيق�ات الرسيري�ة ،يف مرحل�ة البح�ث
األساس�ية م�ع تنفي�ذ تج�ارب مخربي�ة عىل
الفرئان.

عالمات مبكرة ملرض السكري!
حدد خرباء الصحة خمس�ة أعراض مبكرة ملرض السكري قد تشري إىل
زيادة ملحوظة يف مستويات السكر ومشاكل يف إنتاج األنسولني.
وذك�رت مجل�ة « ،»Everyday Healthأن الخبراء أك�دوا على وجوب
االنتباه إىل  5عالمات مبكرة لإلصابة بالسكري وهي:
 -1التغيرات التي تطرأ عىل جلد الجس�م بالكامل ،كالس�واد يف الرقبة
وتحت اإلبطني ومنطقة الفخذين.
 -2اإلحساس بجفاف يف الحلق.
 -3مش�اكل يف الجه�از الب�ويل التناسلي الناتج�ة عن تضرر األوعية
الدموية.
 -4األحالم «الواضحة» املتكررة والتعرق املتزايد يف الليل.
 -5مش�كلة الجراح «الغري متماثلة للش�فاء» الت�ي تتطلب وقتا أطول
بكثري اللتئامها بس�بب مس�تويات الس�كر املفرطة يف ال�دم التي تمنع
تدفق االكس�جني عرب مج�رى الدم إىل الج�روح وتؤخر عملي�ة اندمال
الجروح.

العثور عىل خملوق بحري نادر عمره  99مليون عام
عثر الباحثون عىل مخلوق بحري عاش قبل
 99ملي�ون ع�ام محفوظ�ا يف الكهرمان ،يف
اكتشاف نادر للغاية.
وتعد األحفورة املوجودة يف ش�مال ميانمار،
أول مث�ال معروف عىل اإلطالق لـ»أمونيت»
(ه�ي الفقاريات بحرية منقرضة تنتمي إىل
رأس�يات األرج�ل) محص�ورة يف الكهرمان
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جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تص���در عن مؤسس���ة المس���تقبل العراقي���ة
للصحاف���ة والطباع���ة والنش���ر

املتصل�ب .وتحتوي قطع�ة الكهرمان التي
يبل�غ طوله�ا  33م�م وعرضه�ا  9.5م�م
وارتفاعه�ا  29م�م ،عىل م�ا ال يقل عن 40
مخلوقا آخر ،بما يف ذلك العناكب والرصاصري
والخناف�س والذب�اب والدبابير التي كانت
تعيش يف الغابات .وتعرف «األمونيت» بأنها
م�ن عائل�ة الحب�ار املنقرضة ،وم�ن النادر

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

للغاية العث�ور عىل حي�اة بحرية محارصة
يف الكهرم�ان ألن الصم�غ أو كم�ا يعرف بـ
«الراتن�ج» املتحجر تنتجه األش�جار الربية.
وق�ال الربوفيس�ور ب�و وان�ج م�ن معه�د
نانجين�غ للجيولوجي�ا وعل�م الحفري�ات:
«االكتش�اف كان مفاجأة كبرية ..لم نتخيل
أبدا أننا سنجد آمونيّة يف الكهرمان».
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