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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

 آفـة الـّنـفــس الـَولَــه

 بـالـّدنـيـا

ص2تقرير لـ »رويرتز« يكشف نقل القوات االمريكية لـ »داعش« من سوريا إىل العراق 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

برملانـي كـردي يتحـدث عن »كارثـة« يف تـوزيع رواتـب موظفـي اإلقليـم

وزير املالية:)90( باملئة من فرص العمل موجودة يف القطاع احلكومي

طائرة الدبلوماسية العراقية حتط يف قطر
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وص�ل رئيس مجل�س الوزراء ع�ادل عبد 
املهدي، أمس األربع�اء، اىل الدوحة لبحث 
تطوي�ر العالق�ات وتوس�يع التعاون بني 
البلدين والقضايا ذات االهتمام املش�رك.

وضم الوفد املرافق لرئي�س الوزراء نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزراء 
اإلعم�ار واالس�كان والتج�ارة والتعلي�م 
العايل والبحث العلمي والشباب والرياضة 
والكهرباء، اضافة اىل عدد من املس�ؤولني 
واملستشارين. والتقى رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي امري دولة قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني الذي استقبله والوفد املرافق 
له يف القرص االم�ريي بالعاصمة الدوحة، 
حيث اجريت مراس�م االستقبال الرسمي 
وعزف السالم الوطني لكال البلدين. وعقد 
رئيس مجل�س الوزراء وام�ري دولة قطر 
اجتماع�ا يف الدي�وان االم�ريي بالعاصمة 
تطوي�ر  بح�ث  خالل�ه  ج�رى  الدوح�ة، 
العالق�ات ب�ني البلدين وملف�ات التعاون 
االقتص�ادي واالس�تثماري، والتط�ورات 
االقليمي�ة ودور البلدي�ن يف تعزي�ز األمن 
واالستقرار يف املنطقة ونزع فتيل األزمات.  
وأكد رئيس مجلس الوزراء اننا نسعى ألن 
يس�تعيد العراق دوره التأريخي ومكانته 

يف محيط�ه العرب�ي واالقليمي وان تكون 
بغ�داد دارا للس�الم، ونح�رص عىل اقامة 
افض�ل العالق�ات م�ع محيطن�ا العربي 
واالس�المي ودول الج�وار الت�ي تحول�ت 
حدودن�ا معها اىل مناطق أمن واس�تقرار 
وإنش�اء م�دن صناعي�ة، مش�ريا اىل ان 
الشعب العراقي عانى طويال من الحروب 
الخارجية التي زجه النظام الس�ابق فيها 
ومازلنا حت�ى اليوم نتحمل آثارها وندفع 
الدي�ون لدول�ة الكويت، اضاف�ة للهجمة 

االرهابية التي تعرض لها.

التفاصيل ص2

النفط تنفي 
توقف تعبئة اسطوانات 

الغاز البالستيكية

مديرية املرور حتدد
 سعـر العقـود املـروريـة

 بـ »50« االف دينار

مستشار رئيس الوزراء:
 إضافة »1200« ميكاواط اىل 

الشبكة الكهربائية

رئيس الوزراء عقد )3( اتفاقيات مع الدوحة..ومتيم عرض »االستثمار« يف العراق.. والتطورات اإلقليمية على الطاولة
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حقوق االنسان تشعر بقلق عىل األطفال وتدعو السلطة الترشيعية إلكامل قانون العنف األرسىاالستخبارات تلقي القبض عىل ممول »داعش« يف الصحراء ومسؤول احلسبة يف القائم
وزير اخلارجّية يستقبل نظريه الرتكي ببغداد لبحث »دعم مسارات السالم« يف املنطقة

سـانـشـيـز
مهـدد بـالـغـيـاب عـن 

كوبا أمريكا
ص3 ص3 ص3

املحقق مولر يستقيل: ال ندري إذا ما ارتكب ترامب جريمة!
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املحقق الخاص بمزاع�م التدخل الرويس 
يف االنتخابات الرئاس�ية األمريكية لعام 2016، 
روب�رت مول�ر، اس�تقالته م�ن منصب�ه بع�د 
استكمال التحقيقات، موضحا أن توجيه اتهام 

لرامب »لم يكن ممكنا«.
وق�ال املحقق الخ�اص روبرت مول�ر إن اتهام 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بجريمة عرقلة 
العدالة »لم يكن خيارا ممكنا« بس�بب سياسة 

وزارة العدل.
وأكد مولر يف أول ترصي�ح علني له منذ عامني 
أن »مكت�ب املحقق الخاص هو جزء من وزارة 

الع�دل، وقانونيا فه�و ملزم بتطبيق سياس�ة 
ه�ذه ال�وزارة«، مش�ريا إىل أن »توجيه االتهام 
لرئي�س بارتكاب جريمة لي�س خيارا يمكن أن 

ندرسه«.
ويف الوقت ذاته، أكد مولر أن تقريره يف التدخل 
الرويس يف انتخابات 2016 »لم يربئ الرئيس«.

وقال »لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل 
واض�ح لم يرتكب جريمة، لقلن�ا ذلك .. إال أننا 
ل�م نصل إىل ق�رار حول م�ا إذا كان الرئيس قد 

ارتكب جريمة«.
واس�تطرد قائ�اًل »آمل وأتوق�ع أن تكون هذه 
هي امل�رة الوحيدة التي أتح�دث فيها عن هذه 
املسألة. وأنااتخذ هذا القرار بنفيس ولم يخربني 

أحد ما إذا كنت أس�تطيع أو يجب أن أش�هد أو 
أديل بمزيد من الترصيحات يف هذا الشأن«.

وأكد مولر أنه مع انتهاء التحقيق، سيس�تقيل 
من وزارة العدل ويخرج من الحياة العامة.

م�ن جانبه، اعت�رب الرئي�س األمريك�ي دونالد 
ترام�ب أن ترصي�ح مول�ر ح�ول التحقي�ق يف 
احتم�ال وج�ود صالت م�ع روس�يا، »ال يأتي 
بجدي�د يخص�ه«، معت�ربا أن�ه »آن األوان لطي 
ه�ذه الصفح�ة«. وكت�ب يف تغري�دة نرشه�ا 
بع�د دقائق من ترصيح مولر »ال تغيري بش�أن 
تحقي�ق مول�ر. لم تتوف�ر إثبات�ات كافية. ويف 
هذه الحالة، يف بالدنا، يكون الش�خص بريئا«. 

وأضاف: »القضية أغلقت. شكرا«.

العيداين يوجه العقود احلكومية بإعالن مناقصة بناء )19( مدرسة 
ضمن خطة مشاريع  تنمية األقاليم للعام احلايل 

حمافظ بغداد: ماضون بإعالن تعيينات 
3الرتبية وننتظر إجابة املالية 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت لجن�ة األمن والدفاع النيابية، أمس 
األربعاء، أنها ستش�كل لج�ان تحقيقية 
بشأن اس�ترياد إقليم كردستان لألسلحة 
من الكيان الصهيوني دون علم الحكومة 
االتحادي�ة يف بغداد. وقال عض�و اللجنة 
إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الزي�ادي  ب�در 
“إقليم كردس�تان لم يبلغ حكومة بغداد 
ولجنة األمن والدفاع بأي صفقة أسلحة 
يجريها م�ع الدول املصنعة لألس�لحة”، 
الفت�ا إىل إن “القوان�ني العس�كرية تمنع 

اإلقلي�م م�ن اس�ترياد األس�لحة الثقيلة 
ويقت�رص عىل الخفيفة فق�ط”. وأضاف 
أن “قضية استرياد األس�لحة من الكيان 
الصهيون�ي أم�ر خطري ومرف�وض كون 
ب�أي  الكي�ان  م�ع  يتعام�ل  ال  الع�راق 
ش�كل من اإلش�كال”، مرجح�ا “دخول 
األس�لحة اإلرسائيلي�ة رسا وبش�كل غري 
قانون�ي ألرايض اإلقلي�م وعرب املنافذ غري 

الرسمية”.
وب�ني أن “لجنة األم�ن والدف�اع النيابية 
ستش�كل لجانا تحقيقية ملعرفة حقيقة 
اس�ترياد اإلقلي�م لألس�لحة اإلرسائيلي�ة 

ومح���اس�بة املق��رصي�ن وإحالته�م 
للقضاء”.

وكشفت صحيفة “معاريف” االرسائيلية، 
الكي�ان  بي�ع  ع�ن  أن  الثالث�اء،  أم�س 
االرسائي�ي اس�لحة ومع�دات قتالي�ة اىل 
اقليم كردس�تان العراق، فيما اشارت إىل 
أن املوساد يرتبط بعالقات “وثيقة جدا” 
م�ع الق�ادة والزعم�اء الك�رد يف اإلقليم، 
مؤكدة ان ارسائيل رفع اس�م العراق من 

الئحة الدول املعادية لها .

التفاصيل ص2

الدفاع الربملانية تكشف عن صفقة »اسلحة إرسائيلية«
 استوردهتا كردستان

جملس البرصة:
 لن نفقد األمل بتشكيل اإلقليم 

رغم االعرتاضات املركزية
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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سيمنس تعلن العمل فعليا يف تنفيذ عقود املرحلة األوىل من تطوير الكهرباء بالعراق 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت رشكة سيمنس العاملية للطاقة، أمس االربعاء، عن العمل فعليا يف تنفيذ عقود املرحلة األوىل من تطوير الكهرباء 
بالعراق، مبينة ان الهدف يتمثل يف توفري امدادات طاقة بأس�عار معقولة دون انقطاع.  وقالت الرشكة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انها »بارشت العم�ل فعليا يف تنفيذ عقود املرحلة األوىل م�ن العقد املربم مع وزارة 
الكهرباء الضافة قدرات جديدة لتوليد الطاقة بكفاءة فائقة،واعادة تأهيل محطات توليد الطاقة القائمة، والتوس�ع 
يف شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية«. واضافت الرشكة »اننا قدمنا للحكومة العراقية منذ أكثر من عام خارطة 
الطريق لتوفري الطاقة الكهربائية حتى تمكننا من التوقيع عىل أوىل عقودنا معها«، مؤكدة ان »هدفنا الرئييس يتمثل 
يف توف�ري امدادات طاقة بأس�عار معقولة دون انقطاع لكل منزل عراقي ويف كل م�كان داخل العراق باعتبار ذلك من 
أهم املتطلبات الرئيس�ية للتنمية االقتصادية واالجتماعية املس�تدامة يف البالد«.واك�دت الرشكة انها »نجحت بإقامة 
أكرب املرشوعات يف العالم مثل املرشوعات التي تم انجازها يف مرص، وهم يعرفون جيداً كيفية تسليم املرشوعات وفقاً 
للجدول الزمني واملوازنة املحددة«، الفتة اىل ان »أملانيا تلتزم بدعم العراق، وكذلك س�يمنس، ولهذا ستتعاون سيمنس 

مع الحكومة األملانية يف توفري عدد من الربامج التدريبية والتعليمية للشباب العراقي«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وصل رئي�س مجل�س ال�وزراء عادل 
عبد املهدي، أمس األربعاء، اىل الدوحة 
وتوس�يع  العالق�ات  تطوي�ر  لبح�ث 
التع�اون ب�ن البلدي�ن والقضايا ذات 

االهتمام املشرتك.
وضم الوفد املرافق لرئيس الوزراء نائب 
رئي�س مجلس ال�وزراء وزي�ر النفط 
ووزراء اإلعم�ار واالس�كان والتجارة 
العلم�ي  والبح�ث  الع�ايل  والتعلي�م 
والشباب والرياضة والكهرباء، اضافة 

اىل عدد من املسؤولن واملستشارين.
والتق�ى رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د 
املهدي ام�ري دولة قطر الش�يخ تميم 
ال�ذي اس�تقبله  ب�ن حم�د آل ثان�ي 
والوف�د املرافق له يف الق�رص االمريي 
بالعاصم�ة الدوح�ة، حي�ث اجري�ت 
مراس�م االس�تقبال الرس�مي وعزف 

السالم الوطني لكال البلدين.
وعق�د رئيس مجل�س ال�وزراء وامري 
دولة قطر اجتماعا يف الديوان االمريي 
بالعاصمة الدوحة، جرى خالله بحث 
تطوير العالق�ات بن البلدين وملفات 
التع�اون االقتص�ادي واالس�تثماري، 

والتط�ورات االقليمية ودور البلدين يف 
تعزي�ز األم�ن واالس�تقرار يف املنطقة 

ونزع فتيل األزمات. 
وأكد رئيس مجلس الوزراء اننا نسعى 
ألن يس�تعيد الع�راق دوره التأريخي 
ومكانته يف محيطه العربي واالقليمي 
وان تكون بغداد دارا للسالم، ونحرص 
عىل اقامة افضل العالقات مع محيطنا 
العربي واالس�المي ودول الجوار التي 
تحولت حدودن�ا معها اىل مناطق أمن 
واس�تقرار وإنش�اء م�دن صناعي�ة، 
مش�ريا اىل ان الش�عب العراق�ي عانى 
طوي�ال من الح�روب الخارجي�ة التي 
زج�ه النظ�ام الس�ابق فيه�ا ومازلنا 
حت�ى الي�وم نتحم�ل آثاره�ا وندفع 
الديون لدولة الكويت، اضافة للهجمة 
االرهابية التي تعرض لها، وقد تمكنا 
من تج�اوز الصعوبات وتحقيق األمن 
الي�وم  ونتج�ه  لش�عبنا  واالس�تقرار 
إلعم�ار الب�الد وتوف�ري الخدمات عرب 
التع�اون وتب�ادل املصالح م�ع الدول 
العربي�ة واالقليمية التي تربطنا معها 

مشرتكات كثرية.
وأش�اد رئيس ال�وزراء بمكان�ة دولة 
قط�ر وبحكم�ة القي�ادة القطرية يف 

مواجه�ة الظ�روف الصعب�ة، مؤك�دا 
ح�رص الع�راق ع�ىل بن�اء عالق�ات 
تع�اون مع قط�ر يف مختلف املجاالت، 

االقتصادي�ة  املج�االت  يف  وباألخ�ص 
التي  والبناء واالس�تثمار والخدم�ات 
يتطلع اليها شعبنا بعد التحسن الكبري 

يف االوض�اع األمنية.  م�ن جانبه، قال 
امري دول�ة قطر«ارحب بكم وبأعضاء 
الوف�د وان هذه الزي�ارة التي نترشف 

به�ا مهمة بالنس�بة لقط�ر، وللعراق 
العرب�ي  العامل�ن  يف  مكان�ة خاص�ة 
واالس�المي، ونحن ندرك حجم الرضر 
والح�روب الطويلة والظروف الصعبة 
التي م�رت بالع�راق وآخرها مواجهة 
داعش ونحمد الله عىل تطور االوضاع 

يف العراق واستقراره«.
واض�اف ام�ري دول�ة قط�ر مخاطب�ا 
رئي�س مجلس ال�وزراء »ان وجودكم 
عالقاتن�ا  تطوي�ر  اج�ل  م�ن  مه�م 
الثنائية وزي�ادة التع�اون يف املجاالت 
ونح�ن  واالس�تثمارية  االقتصادي�ة 
نطمح للمزيد ومس�تعدون لتوس�يع 
االس�تثمارات والعم�ل مع�ا لتقدي�م 
تس�هيالت للمواطنن ورجال االعمال 
يف البلدي�ن«، وتابع قائ�ال »نحمد الله 
ع�ىل مايش�هده العراق من اس�تقرار 
امن�ي والقضاء ع�ىل الطائفية، وهذا 

يحسب للقيادة العراقية«.
وأش�ار اىل ان »العالق�ات ب�ن البلدين 
تاريخية وممتدة اىل الشعبن والقبائل 
املشرتكة ونأمل بتعاون اوسع لخدمة 
واس�تقرار  وأم�ن  بلدين�ا  مصال�ح 
املنطقة«.  واعرب امري دولة قطر عن 
االس�تعداد الكامل للتعاون مع العراق 

يف جمي�ع املجاالت التي تخدم مصالح 
الشعبن والبلدين الشقيقن.

العراقي�ة  اللجن�ة  عق�دت  بدوره�ا، 
القطري�ة اجتماع�ا موس�عا بحضور 
اعضاء الوفدين، ناقشت خاللها سبل 
واالس�تثماري  االقتص�ادي  التع�اون 
والثق�ايف والعلمي والرتبوي والريايض 
ومج�االت البن�اء واالعم�ار والنف�ط 
من�ح  وتس�هيل  الكهرب�اء  وتطوي�ر 

تأشريات الدخول املتبادل.
ووّقع رئي�س مجلس الوزراء مع أمري 
قطر مذكرتي تفاهم يف ثالث مجاالت. 
وذكر مكتب عبد املهدي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»رئي�س مجل�س الوزراء وام�ري دولة 
قطر عقدا اجتماعاً يف الديوان االمريي 
بالعاصمة الدوحة، وجرى خالله بحث 
تطوير العالق�ات بن البلدين وملفات 
التع�اون االقتص�ادي واالس�تثماري، 
والتط�ورات االقليمية ودور البلدين يف 
تعزي�ز األم�ن واالس�تقرار يف املنطقة 

ونزع فتيل األزمات«. 
وأض�اف أن�ه »ت�م يف خت�ام االجتماع 
توقي�ع مذكرت�ي تفاه�م يف املجاالت 

الثقافية والعلمية والرتبوية«.

رئيس الوزراء عقد )3( اتفاقيات مع الدوحة..ومتيم عرض »االستثمار« يف العراق.. والتطورات اإلقليمية على الطاولة

طائرة الدبلوماسية العراقية حتط يف قطر

الدفاع الربملانية تكشف عن صفقة »اسلحة إرسائيلية« استوردهتا كردستان

تقرير لـ »رويرتز« يكشف نقل القوات االمريكية لـ »داعش« من سورياإىل العراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت لجن�ة األمن والدف�اع النيابي�ة، أمس 
األربعاء، أنها ستشكل لجان تحقيقية بشأن 
استرياد إقليم كردستان لألسلحة من الكيان 

الصهيون�ي دون عل�م الحكوم�ة االتحادي�ة 
يف بغ�داد. وق�ال عض�و اللجنة ب�در الزيادي 
يف ترصي�ح صحفي إن “إقليم كردس�تان لم 
يبلغ حكومة بغداد ولجنة األمن والدفاع بأي 
صفق�ة أس�لحة يجريها مع ال�دول املصنعة 

لألس�لحة”، الفتا إىل إن “القوانن العسكرية 
تمن�ع اإلقليم من اس�ترياد األس�لحة الثقيلة 
ويقت�رص ع�ىل الخفيف�ة فق�ط”. وأض�اف 
أن “قضي�ة اس�ترياد األس�لحة م�ن الكي�ان 
الصهيوني أمر خطري ومرفوض كون العراق 

ال يتعامل مع الكيان بأي شكل من اإلشكال”، 
مرجح�ا “دخ�ول األس�لحة اإلرسائيلية رسا 
وبش�كل غ�ري قانون�ي ألرايض اإلقليم وعرب 

املنافذ غري الرسمية”.
وبن أن “لجنة األمن والدفاع النيابية ستشكل 

لجانا تحقيقية ملعرفة حقيقة استرياد اإلقليم 
لألس�لحة اإلرسائيلية ومحاس�بة املقرصين 

وإحالتهم للقضاء”.
وكش�فت صحيفة “معاري�ف” االرسائيلية، 
أم�س الثالثاء، أن عن بي�ع الكيان االرسائييل 

اس�لحة ومعدات قتالية اىل اقليم كردس�تان 
الع�راق، فيما اش�ارت إىل أن املوس�اد يرتبط 
بعالق�ات “وثيقة جدا” م�ع القادة والزعماء 
الكرد يف اإلقليم، مؤكدة ان ارسائيل رفع اسم 

العراق من الئحة الدول املعادية لها .

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وكالة رويرتز لالنباء، أمس االربعاء، 
ع�ن قي�ام الق�وات االمريكية، بنق�ل مدانن 
باالنتم�اء لعصاب�ات داع�ش االرهابي�ة من 

سوريا، اىل العراق. 
»الق�وات  ان  واوضح�ت روي�رتز يف تقري�ر 
االمريكية وبش�كل رسي، قامت بارسال 30 
معتقل من املنتمن لتنظيم داعش االرهابي، 
من س�وريا اىل العراق خالل عام 2017، بنية 

محاكمته�م يف الب�الد، بحس�ب ما كش�فت 
مقابالت قامت بها رويرتز، ووثائق رس�مية 

اطلعت عليها«.
وتابعت ان »املقابالت مع املدانين الذي تمت 
محاكمتهم يف العراق مؤخرا، كش�فت صدور 

اح�كام ضد ث�الث منهم باالعدام، وخمس�ة 
اخ�رون تلق�وا حكما بالس�جن املؤب�د، عن 
جرائ�م ارتكبوها خ�الل انتمائهم للتنظيم يف 

سوريا«.
واضافت »ق�وات مكافحة االرهاب العراقية، 

نفت وج�ود ه�ؤالء الس�جناء، او انها تلقت 
مسؤوليتهم من القوات االمريكية«.

وكش�فت روي�رتز، ان »املداني�ن املذكورين، 
الق�ي القب�ض عليهم من قبل قوات س�وريا 
الكردي�ة، خالل االش�تباكات  الديمقراطي�ة 

التي خاضتها ضد التنظيم، حيث تاتي عملية 
النقل ال�ري اىل العراق الج�راء املحاكمات، 
لك�ون قوات س�وريا الديمقراطي�ة، ال تملك 
اعرتاف دويل رس�مي، يؤهلها الصدار احكام 

ضد مدانين اجانب«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر املالية فؤاد حس�ن عن 
اع�داد املوظف�ن يف الع�راق، مبينا انه 
ال يوج�د قطاع خاص قوي يس�توعب 

الش�باب.  وق�ال حس�ن يف ترصي�ح 
متلفز ان »هناك تضخم بالقطاع العام 
بس�بب انعدام فرص العم�ل بالقطاع 
الخ�اص«، مبين�ا ان »90% من فرص 
العمل موجودة يف القطاع الحكومي«. 

واض�اف حس�ن ان »اع�داد املوظفن 
قب�ل ع�ام 2003 كان هن�اك 850 الف 
موظف يف ح�ن لدينا اليوم 6.5 مليون 
موظف ومتقاعد«. واش�ار حس�ن ان 
»الش�باب يف الوقت الح�ارض يتجهون 

نحو الوظائف الحكومية بس�بب عدم 
وج�ود قطاع خ�اص قوي يس�توعب 
الش�باب«، مبينا ان »هذه تاتي بسبب 
اعتم�اد الع�راق ع�ىل النف�ط كمصدر 
وحيد اليراداته املالية«. يذكر ان معظم 

الدوائ�ر الحكومية تعان�ي من الرتهل 
الوظيفي بسبب ضعف القطاع الخاص 
العراقي، اضاف�ة اىل وجود موظفن يف 
بعض الدوائر لديهم شهادات ليس من 

اختصاص هذه الدوائر.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد عضو برملان اقليم كردستان سريوان بابان، 
أم�س االربع�اء، ان موظف�ي اإلقلي�م اس�تلموا 

راتب ش�هر ش�باط قبل أيام رغ�م توفريها من 
بغداد بشكل كامل، محذرا من تظاهرات جديدة 
للموظف�ن هناك. ونقلت وكال�ة »املعلومة« عن 
بابان الق�ول إن »أم�وال رواتب موظف�ي اقليم 

كردستان موجودة ومتوفرة ورصفت كاملة من 
بغداد لكن الحزبن الكردي�ن ال يزاالن يماطالن 
يف توزيعها ألس�باب غري واضح�ة«. وأضاف أن 
»آخ�ر رات�ب اس�تلمه موظفو إقليم كردس�تان 

يف كل ال�وزارات ش�هر ش�باط من الع�ام الحايل 
وهذه كارث�ة بكل معنى الكلم�ة«. وحذر بابان 
من »ذهاب املوظفن اىل التظاهرات يف الش�وارع 
للمطالبة بحقوقهم املالية التي منحتها بغداد«.

وزير املالية:)90( باملئة من فرص العمل موجودة يف القطاع احلكومي

برملاين كردي يتحدث عن »كارثة« يف توزيع رواتب موظفي اإلقليم

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مص�در امني رفيع, أمس االربعاء, أن 
تغيريات شهدتها وزارة الدفاع عىل مستوى 
قي�ادات العمليات، يف دي�اىل وصالح الدين 
ونينوى, فيما أعفي قائ�د عمليات نينوى 
نج�م الجب�وري وأحي�ل إىل التقاعد.وقال 
املصدر الذي رفض الكش�ف عن اسمه انه 

“تم اعفاء قائد عمليات دياىل اللواء الركن 
عبداملحس�ن حاتم وتعيينه قائدا لعمليات 
ص�الح الدين, فيما تم تعي�ن اللواء الركن 
غس�ان الع�زي بديال عن�ه”. وأض�اف أن 
“قائد عملي�ات صالح الدين الل�واء الركن 
نوم�ان الزوبعي, تم تعيينه قائداً لعمليات 
نين�وى, فيما أحي�ل قائد عملي�ات نينوى 

الحايل نجم الجبوري إىل التقاعد”.

تغيريات باجلملة لقادة عمليات )3( حمافظات 

        بغداد / المستقبل العراقي

دعم�اً القتصاد بلدنا الحبيب وتعزيزاً لخزينة 
الدول�ة املالية اعلن الس�يد فيص�ل الهيمص 
رئي�س امل�رصف العراق�ي للتج�ارة و رئيس 
مجلس االدارة عن انتهاء املدقق الخارجي من 
تدقيق البيانات املالية للمرصف لسنة 2018 
حيث تم تحويل 50% من صايف ارباح املرصف 

لس�نة 2018 اىل الخزين�ة العام�ة للدولة بما 
يع�ادل )106,445,010,000( )مائة وس�تة 
مليار واربعمائة وخمس�ة واربع�ون مليون 

وعرشة االف دينار عراقي( .
واض�اف الهيمص ان مرصفن�ا يعمل وينمو 
بخط�وات ثابت�ة لتطوي�ر اعمال�ه و تعزي�ز 
ارضي�ة عمل�ه يف داخ�ل البل�د وخارجه مما 
يس�هم يف زيادة االعمال املالي�ة التي يقدمها 

وبدورها ت�ؤدي اىل زيادة االرب�اح ، وانطالقاً 
من هذا املبدأ نعمل بجد وحزم لتعزيز خزينة 
الدولة بش�كل مس�تمر بما يدع�م الخطوات 
الحكومي�ة وامتثاالَ لتوجيه�ات دولة رئيس 
الوزراء الدكتور ع�ادل عبد املهدي الذي وجه 
مؤسس�ات الدولة بالعمل عىل تعظيم االنتاج 
الوطن�ي يف كاف�ة القطاع�ات ليع�ود بدوره 

باملردود االيجابي عىل بلدنا الحبيب.

        بغداد / المستقبل العراقي

رشعت محكم�ة التحقيق املركزية بتس�ليم 
188 طف�ال تركي�ا خلفهم داع�ش اإلرهابي 

يف الع�راق إىل بالده�م بحض�ور ممثل�ن عن 
الحكومت�ن العراقي�ة والرتكي�ة ومنظم�ات 
دولية. وقال املتحدث الرسمي ملجلس القضاء 
األعىل القايض عبد الستار بريقدار يف بيان ورد 

ل�«املستقبل العراقي«، إن »محكمة التحقيق 
املركزية املسؤولة عن ملف اإلرهاب واملتهمن 
األجانب س�ّلمت الجانب الرتك�ي 188 طفال 

خلفهم داعش اإلرهابي يف العراق«.

املرصف العراقي للتجارة يعلن عن انتهاء املدقق اخلارجي من تدقيق البيانات املالية للمرصف لسنة 2018

القضاء يسلم )188( طفال تركيًا خلفهم »داعش« إىل بالدهم

        بغداد / المستقبل العراقي

وص�ل وزير الخارجي�ة الرتكي مول�ود جاوي�ش اوغلو، أمس 
األربع�اء، إىل العاصم�ة بغداد، فيما بحث م�ع نظريه العراقي 
محم�د عيل الحكي�م التنس�يق ب�ن الجانبن. وذك�رت وزارة 
الخارجية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»الحكيم اس�تقبل نظريه الرتكيَّ مولود جاويش أوغلو وبحث 
معه العالقات الثنائ�يَّة بن بغداد وأنقرة«. وأضافت أن »الحكيم 
، والتنسيق بن  وأوغلو بحثا أيضاً ُسُبل استمرار التعاون الثنائيِّ
الجانبن، والقضايا اإلقليمّية، والدول�ّية التي تحظى باهتمام 
البلدي�ن، وأهّمي�ة تضافر الُجُهود باتج�اه التهدئة يف املنطقة، 
ودعم مس�ارات السالم يف هذا الظرف الحساس«. وأّكد الحكيم 
خالل اللقاء، »ِحرص بغداد عىل تطوير، ودفع تلك العالقات إىل 

آفاق أرحب بما ُيحقق املصالح املُشرتَكة«.

وزير اخلارجّية يستقبل نظريه الرتكي ببغداد 
لبحث »دعم مسارات السالم« يف املنطقة

        بغداد / المستقبل العراقي

دعت املفوضية العليا لحقوق االنسان، أمس 
االربعاء، الس�لطة الترشيعية إلكمال قانون 
العنف األرسى، مبينة انها تتابع بقلق شديد 
حالة الطفلة املعنفة رهف بعد مقتل أخيها 
ع�ىل يد ابي�ه وزوجته. وق�ال عضو مجلس 
املفوض�ن زيدان خل�ف العطوان�ي يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي«، نس�خة منه، 
ان »يتاب�ع وبقلق بالغ ش�ديد حالة الطفلة 

املعنف�ة رهف التي تم قتل اخوها فراس من 
قب�ل ابيه وزوجة ابي�ه«. واضاف العطواني 
انه »ت�م زي�ارة الطفل�ة ره�ف والراقدة يف 
مستش�فى زي�ن العابدي�ن التاب�ع للعتب�ة 
الحس�ينية املقدس�ة لالطالع ع�ىل احوالها 
الصحي�ة والنفس�ية بع�د وجوده�ا معذبة 
عذاب�ا ش�ديدا ومربوط�ة اىل اح�د خراطيم 
املي�اه يف البيت حيث اك�د االطباء املرشفن 
عىل حالتها انه�م اجروا لها اكثر من عملية 

وان هنالك عدة كسور يف جسدها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، 
أم�س االربعاء، عن القاء القبض عىل ممول 
تنظي�م »داع�ش« يف الصح�راء ومس�ؤول 
»الحسبة« يف القائم غربي محافظة االنبار. 
وقال�ت يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إنه »بعملية نوعية تميزت بدقة 
املعلومة االس�تخبارية ورسعة التحرك نحو 
األهداف تمكنت مفارز مديرية االستخبارات 

العس�كرية يف الفرقة الثامنة وبالتعاون مع 
اس�تخبارات لواء 32 م�ن القبض عىل اثنن 
م�ن اإلرهابين يف منطقة القائ�م ب االنبار«. 
واوضحت أن »احدهما يعترب املمول الرئييس 
للوق�ود وامل�واد الغذائية لعصاب�ات داعش 
اإلرهابية املتخفي�ة يف الصحراء الواقعة بن 
محافظ�ات صالح الدي�ن واالنب�ار ونينوى 
واح�د أعض�اء خلي�ة نائمة وعن�رص امني 
ل داعش مكل�ف بنقل معلوم�ات عن اماكن 

تواجد قطعاتنا األمنية«.

حقوق االنسان تشعر بقلق عىل األطفال وتدعو السلطة الترشيعية إلكامل قانون العنف األرسى

االستخبارات تلقي القبض عىل ممول »داعش« يف الصحراء ومسؤول احلسبة يف القائم 
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   بغداد / المستقبل العراقي

 أكد مستشار رئيس الوزراء ان اليومني املقبلني سيشهدان اضافة 
1200 ميكا واط إىل الشبكة الكهربائية.

واج�رى املستش�ار عبدالحس�ني الهنني زي�ارة ميداني�ة تفقدية 
ملحطة واس�ط الحرارية مع عدد من املسؤولني يف وزارة الكهرباء 
ولإلرشاف عىل اعادة الوحدة الخامس�ة ولتوفري متطلبات املحطة 
وكوادرها من اجل إرجاع وحداتها بكامل طاقتها القصوى ولرفد 

املنظومة الوطنية بالطاقة .
وكش�ف الهنني انه » س�تضاف 1200 ميكا واط إىل الشبكة لتعرب 
حاجز ال� 18000 مي�كاواط«، مؤكدا ان »قطاع الكهرباء يحظى 
بمتابعة مبارشة من رئي�س مجلس الوزراء عادل عبداملهدي وان 
كل الجهود مس�خرة من اجل إدخال وحدات جديدة تس�هم برفع 
مس�توى االنت�اج والتوزي�ع اىل جانب امل�ي بعملي�ات الصيانة 

الالزمة«.
واش�اد الهنني خ�الل لقائه مع املهندس�ني والعامل�ني يف املحطة 
بجهودهم الكبرية، واصفا إياه�م باألبطال ملايقدمونه من عطاء 
وجه�د لخدمة ابن�اء محافظتهم وعموم ش�عبهم يف هذا القطاع 

الحيوي.

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

 كشف قسم املشاريع االسرتاتيجية يف العتبة الحسينية املقدسة، 
ع�ن موعد افتتاح املرك�ز الخاص باألبح�اث العلمية التخصصية 

بمحاربة أمراض الرسطان.
وقال رئيس القس�م املهن�دس منتظر جبار للموقع الرس�مي ان 
»العتبة الحس�ينية اس�تكملت التصاميم الخاصة بمركز االبحاث 

العلمية والتطويرية التي تعنى بمحاربة مرض الرسطان ».
واض�اف ان »العتب�ة الحس�ينية لجأت اىل انش�اء ه�ذا املركز الن 
العراق بحاجة للتطوي�ر يف مجال محاربة الرسطان ونرش الوعي 
وخصوصا بعد انتشار املرض وبشكل كبري يف املحافظات العراقية، 

فضال عن دور املركز بتطوير الكوادر الطبية التخصصية«.
واوض�ح جب�ار ان »املركز س�يكون االول من نوع�ه يف العراق ملا 
سيتضمنه من تقنيات وخربات اجنبية ستساهم بتطوير الكوادر 
الطبية العراقية »، مبيناً ان »املركز س�ريتبط وبش�كل مبارش مع 

احدث املراكز الطبية املتطورة يف لندن ومرص واالردن ».
وتابع ان«املركز س�يفتتح تزامنا مع االنته�اء من مرشوع مركز 

االمام الحسني لالمراض الرسطانية ».
يذكر ان املرشوع تنفذه العتبة الحس�ينية عىل مساحة 12 دونما 
ع�ىل الطريق الرابط بني مركز محافظة كربالء وناحية الحر، وان 

نسبة االنجاز فيه بلغت اكثر من %78 .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل املبارشة بنقل الحنطة 
املحلية من محافظتي الديوانية وواس�ط 

إىل املناطق الشمالية.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »وزارة النقل 
ب�ارشت الي�وم االربع�اء ، بنق�ل الحنطة 
املحلي�ة إىل املناطق الش�مالية«، مبينا ان 
»امل�ادة ت�م تحميله�ا ونقلها من س�ايلو 
إىل  الديواني�ة  محافظ�ة  يف  الش�امية 
مناطق ش�مال الع�راق وتحدي�دا )دهوك 

والسليمانية وبازوايا(«. 
واضاف البيان انه »س�يكون هناك محور 
أخ�ر يض�اف إىل مح�ور الش�امية وأيضا 
يخت�ص بنقل الحنط�ة املحلي�ة وتحديدا 
من محافظة واسط )الصويرة واألرصفة 
النهري�ة( ونق�ل تل�ك امل�ادة اىل املناط�ق 

الشمالية«.
واش�ار اىل ان »فعالي�ات ه�ذه املناقلة ال 
تزال مستمرة حتى اليوم نظرا لتوفر أكثر 
من )9000( طنا من مادة الحنطة املحلية 
والتي اس�ندت مهم�ة نقلها إىل أس�طول 

الرشكة العامة للنقل الربي حرصا.

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الوكيل الفني ل�وزارة الصحة 
الدكت�ور ح�ازم عب�د ال�رزاق الجمي�ي 
الس�فري الس�ويرسي يف بغ�داد لوكاس 
كاسري والوفد املرافق له وبحضور مدير 
عام دائرة االمور الفنية ومعاونه الفني 
ومديرقس�م التس�جيل ومع�اون مدير 
ع�ام الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوية 
قس�م  ومدي�ر  الطبي�ة  واملس�تلزمات 
الصح�ة الدولي�ة يف مركز ال�وزارة يوم 

الثالثاء 2019/5/28.
وبح�ث الجميي خ�الل اللقاء بخس�ب 
بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، 
»تعزي�ز س�بل التع�اون ب�ني البلدين يف 
مج�ال اس�ترياد االدوية واملس�تلزمات 
العام�ة  الرشك�ة  خ�الل  م�ن  الطبي�ة 
لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية 
, مؤكدا عىل اهمي�ة بناء عالقات متينة 
وخاص�ة م�ع ال�دول املنتج�ة لالدوي�ة 
الرصينة مثل س�ويرسا ذات املواصفات 

العاملية.
ومن جانبه عرض الس�فري السويرسي 
ال�رشكات  م�ع  املب�ارش  التعام�ل 
يف  املعتم�دة  ومكاتبه�م  الس�ويرسية 
بغ�داد وتس�هيل االج�راءات وعملي�ات 
اس�ترياد االدوي�ة واس�تعداد الس�فارة 
لتسهيل توريد االدوية وتأشرية الدخول 
للم�الكات الطبية والصحي�ة العراقيتة 
للقطاعني العام والخلص وكذلك تنسيق 
العمل حول الية الرضائب املفروضة عىل 

الرشكات واالدوية السويرسية.

النقل تبارش بنقل 
احلنطة املحلية 

إىل املناطق الشاملية

الصحة تبحث سبل تعزيز 
التعاون يف جمال استرياد االدوية 

واملستلزمات الطبية مع سويرسا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهي�أة العامة للكم�ارك، عن اتالف ش�حنة أدوية برشية 
ضبطت يف صالت املسافرين بمطار بغداد الدويل من دون موافقات 

أستريادية«.
وذك�ر بيان للهيأة تلقت » املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان » 
الس�لطات الجمركية يف جمرك مطار بغداد الدويل اتلفت الش�حنة 
وفق�ا ألحكام امل�ادة )٦8 / ثانياً( م�ن قانون الجم�ارك رقم 2٣ 
لس�نة 198٤ املعدل وب�أرشاف لجنة اتالف مختصة ش�كلت لهذا 

الغرض بعد اصدار قرار قضائي بحقها«.
وكانت هيأة الجمارك قد اعلنت، أمس الثالثاء، عن اتالف ش�حنة 
أدوية برشية ومواد تجميل يف جمرك الشحن الجوي وارسالية تمر 

يف منفذ سفوان الحدودي كونها تالفة وغري صالحة لالستهالك.
يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الهيأة للحد من دخول 

املواد املمنوعة واملخالفة وخاصة التي تمس حياة املواطنني.

إتالف شحنة أدوية برشية 
خمالفة يف مطار بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الصناعة واملعادن صالح عبدالله 
الجب�وري خالل لقائه ممث�ي مجموعة من 
الرشكات الرتكي�ة الصناعية فرص التعاون 
الصناع�ي وامكانية الدخول يف اس�تثمارات 
ورشاكات ناجح�ة م�ع نظرياته�ا العراقية 
تخ�دم الجانب�ني«.  واك�د الجب�وري خالل 

اللقاء بحسب بيان للوزارة تلقته »املستقبل 
العراقي«، ع�ىل »توجه وزارة الصناعة نحو 
استقطاب الرشكات الصناعية الرصينة التي 
تتمت�ع بالكفاءة الفنية واملادية من مختلف 
دول العال�م ومنها الجارة تركيا لالس�تفادة 
م�ن الف�رص االس�تثمارية املطروح�ة لدى 
رشكات الوزارة يف ش�تى املجاالت الصناعية 
والبالغ�ة أكث�ر م�ن )190( فرص�ة بهدف 

نقل التكنولوجيا واضاف�ة خطوط انتاجية 
جدي�دة وتنوي�ع املنت�ج املح�ي وتأس�يس 
مش�اريع صناعي�ة مهمة وحيوية تس�هم 
يف تطوي�ر الصناع�ة العراقية وتوفري فرص 
العم�ل«.  مبدي�ا اس�تعداد ال�وزارة لتقديم 
كل التس�هيالت املمكن�ة لل�رشكات الرتكية 
الراغب�ة بالعمل مع نظرياته�ا العراقية من 
رشكات وزارة الصناع�ة لتحقيق مكاس�ب 

تخ�دم الطرف�ني ». من جانبهم اس�تعرض 
ممثلو ال�رشكات الرتكية امكانيات وخربات 
رشكاته�م يف مختلف املج�االت الصناعية ، 
مبدي�ن رغبته�م الجادة يف الدخ�ول والعمل 
م�ع رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن وفق 
املتاح�ة  االس�تثمارية  والف�رص  امللف�ات 
لتأسيس مشاريع صناعية جديدة واالسهام 

يف تطوير الصناعة العراقية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات 
الخاصة يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
استمرار عمل اللجان الطبية بفحص املعاقني 

ضمن الش�مول الجديد الراغبني يف االس�تفادة 
من امتيازات القانون رقم )٣8( لس�نة 201٣ 
بواق�ع لجنتني االوىل يف دائ�رة التأهيل والثانية 
يف املركز العراق�ي الكوري«.وقال نائب رئيس 
الهيئة للش�ؤون االدارية ع�ي جعفر الحلو يف 

بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي« ،ان »الهيئة 
تستلم اإلحاالت اىل اللجان الطبية حسب أماكن 
س�كن املعاق�ني )الرصاف�ة / مدين�ة الص�در 
س�احة/ 55 ، والك�رخ / البي�اع ش�ارع 1٣ ( 
او بمقر دائ�رة التأهيل يف بناية املركز الوطني 

للصح�ة والس�المة املهني�ة واملرك�ز العراقي 
الكوري«.واضاف، ان »االحاالت موزعة حسب 
التسلسالت واملواعيد املنشورة يف موقع الوزارة 
االلكرتون�ي وصفح�ات التواص�ل االجتماعي 

العائدة للوزارة وصفحة الهيئة الرسمية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية املرور العام�ة، توزيع العق�ود املرورية عىل 
اصح�اب املكات�ب املرخص�ة، فيما ح�ددت س�عر العقد ب� 

50 ال�ف دين�ار. وذكر بيان إلع�الم املرور تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، انه »تم اليوم توزيع العقود املرورية 
من قب�ل الرشك�ة املوزعة بعد طباع�ة كمية كافية ولس�د 

الحاجة الصحاب املكاتب املرخصة«.

واضاف البيان انه »نتمنى عدم التعاون مع اصحاب املكاتب 
الجشعة«، مؤكداً ان »سعر العقد 50 الف دينار فقط«.

واش�ار البيان اىل انه »من حق املواطن ان يقدم شكوى ضد 
اَي شخص يقوم باالبتزاز أو رفع سعر العقد.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الزراع�ة ع�ن املب�ارشة بتجهيز حب�وب الذرة 
الصف�راء املس�توردة املدعومة ملربي الدواجن واألس�ماك يف 
املحافظات. وذكر بيان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 

انه »تم املب�ارشة بتجهيز حبوب الذرة الصفراء املس�توردة 
املدعوم�ة عن طريق معامل إنتاج ال�ذرة الصفراء املتواجدة 
يف املحافظ�ات كاف�ة وبنف�س س�عر تجهيز ال�ذرة املحلية 
البال�غ )280000( ألف دينار للطن الواحد وبنس�بة تجهيز 
تبل�غ )50%( للمحلية و)50%( للمس�توردة«.ودعت الوزارة 

بحس�ب البي�ان »املرب�ني املش�مولني بال�رصف إىل مراجعة 
معام�ل الذرة الصفراء املنت�رشة يف املحافظات كافة بأرسع 
وق�ت ممكن الس�تالم حصصهم املق�ررة«، مبينة ان »هذه 
الخط�وة تأت�ي لغرض تش�جيع املربني ودعم قط�اع الثروة 

الحيوانية يف البلد .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة للنق�ل الخاص يف وزارة النق�ل ، عن املبارشة 
بتوزيع االرباح لعام 201٦ عىل املوظفني.

وذك�ر بي�ان للرشك�ة تلقت »املس�تقبل العراق�ي«، نس�خة منه، ان 
»الرشك�ة العام�ة إلدارة النقل الخاص احدى تش�كيالت وزارة النقل 

الثالثاء بارشت بتوزيع األرباح املالية لسنة 201٦ للموظفني«.
واش�ار البيان اىل ان توزيع االرباح ج�اء »بعدما صادق الوزير عليها 

وعقب استكمال جميع اإلجراءات الخاصة بها أصولياً.

النقل اخلاص تبارش بتوزيع األرباح 
املالية لعام 2016 عىل املوظفني

   بغداد / المستقبل العراقي

 نف�ت وزارة النف�ط، توقفها عن تعبئة اس�طوانات 
الغ�از البالس�تيكية الحديث�ة، داعية وس�ائل االعالم 
اىل توخ�ي الدق�ة يف نرش االخبار الخاصة بنش�اطات 

الوزارة.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة النفط عاصم 
جهاد لوكالة األنباء العراقية، إن »دوائر وزارة النفط 
تعم�ل بطاقاتها م�ن اجل توفري املش�تقات النفطية 

وتجن�ب حدوث ازمة خصوصا يف توفري غاز الطبخ«، 
نافي�ا »االخبار الت�ي تداولتها بعض وس�ائل اإلعالم 
ح�ول توقف تعبئ�ة اس�طوانات الغاز البالس�تيكية 
الحديث�ة ».وأض�اف،  أن »مالكات الوزارة مس�تمرة 
بتعبئة جميع انواع القناني الغازية سواء املعدنية او 
البالستيكية، وان محطات التعبئة مستمرة يف عملها 
وتض�خ اىل الس�وق يومي�ا »، داعيا »وس�ائل االعالم 
اىل توخ�ي الدقة يف ن�رش االخبار واالتص�ال باملصدر 

الرئيس يف الوزارة للتأكد من صحته قبل بث الخرب.

النفط تنفي توقف تعبئة اسطوانات 
الغاز البالستيكية

وزير الصناعة واملعادن يبحث مع جمموعة رشكات تركية جماالت وفرص االستثامر املتاحة

العمل تعلن تواصل فحص املشمولني اجلدد من ذوي االعاقة املحالني اىل اللجان الطبية

مديرية املرور حتدد سعر العقود املرورية بـ »50« االف دينار

الزراعة تبارش بتجهيز الذرة الصفراء ملريب الدواجن واألسامك يف املحافظات

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اك�د محاف�ظ بغداد ف�الح الجزائري,  مضي�ه بإعالن نتائج 
املتقدم�ني للتعيين�ات الرتبية التي تأخرت كثريا، وحس�مها 
ع�ن طريق التواصل م�ع اصحاب الق�رار يف مجلس الوزراء 

ونواب بغداد«.
وق�ال الجزائري خ�الل زيارت�ه املفاجئة اىل مديري�ة تربية 
الرصافة الثانية، مكتب�ه االعالمي إن »الزيارة تأتي لالطالع 
عىل س�ري العمل وما توصلت الي�ه املديرية فيما يخص ملف 
تعيين�ات املتقدمني وكذلك التعرف ع�ىل احتياجات املديرية 
ومعوق�ات العمل ورفعها بما يس�هم بانج�اح عملها دعما 
للعملي�ة الرتبوي�ة«، معت�ربا ان »ه�ذا التواصل ه�و نقطة 

إيجابية ملحافظة بغداد خاصة مع نقل الصالحيات رضورة 
ترش�يد االداء بما يناس�ب التحديات، كما ان الزيارة تندرج 
أيض�ا ضم�ن حمل�ة خدمة بغ�داد رشف لن�ا الت�ي التزمنا 
خ�الل اعالن انطالقها يف القيام بزيارات تفتيش�ية مفاجئة 

للدوائر«.
وأوضح محافظ بغداد ان »املحافظة انجزت ما عليها بشأن 
اسماء املتقدمني للتعيني وإنجازها من قبل اللجان الفرعية 
يف مديري�ات الرتبية، والكرة االن يف ملع�ب وزارة املالية ليتم 

اإلعالن بشكل رسمي«.
واش�ار اىل ان »الجزائ�ري تفقد نظام االرش�فة االلكرتوني 
للمتقدم�ني للتعيني«، وش�دد عىل »رضورة ايج�اد ضوابط 

عمل شفافة استعداداً إلعالن االسماء.

حمافظ بغداد: ماضون بإعالن تعيينات الرتبية وننتظر إجابة املالية

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة زي�ارة الوكيل االقتصادي ل�وزارة التجارة 
هيثم الخش�ايل و مدير عام الدائ�رة القانونية واملرشف عىل حملة 
التسويق زهرة الشيبان اىل محافظة صالح الدين للقاء املسؤولني 
يف املحافظ�ة الط�الع ع�ىل س�ري العملي�ة التس�ويقية ومعالجة 
املش�اكل الت�ي تعرتض نجاح املوس�م التس�ويقي وتوف�ري املناخ 
املالئم للفالحني واملزارعني يف تس�ليم محصول الحنطة واس�تالم 

مستحقاتهم بكل شفافية ».
الخش�ايل اكد خ�الل اللقاء م�ع املرشفني عىل حملة التس�ويق يف 
املحافظة وعدد من املزارع�ني ان الهدف من الزيارة تأتي لالطالع 
ميدانيا عىل سري العملية التسويقية وفق الخطة الخاصة بانجاح 
املوس�م التس�ويقي كذلك الوقوف عىل اهم املشكالت التي تواجه 
املزارع�ني واالطالع عىل االجراءات الجارية خصوصا وان املوس�م 
يش�هد وفرة منقطعة النظري بعد ق�رار مجلس الوزراء برشاء كل 
الكميات مما يستوجب توفري مستلزمات التسويق واهمها توفري 

ساحات خزنية.
الخش�ايل برفق�ة الوفد تفق�د س�ايلو تكريت وس�ايلو الرشقاط 
ومجم�ع بيجي واطل�ع ميدانيا عىل مخت�ربات الفحص املختربي 
والتقى بامل�الكات الفنية والرقابية املرشفة عىل حملة التس�ويق 
مش�ددا عىل اس�تنفار كافة االمكانات النجاح املوسم التسويقي 

وتهيئة السبل الكفيلة للعمل بشفافية 
ونق�ل الخش�ايل توجيه�ات رئيس اللجن�ه العليا للتس�ويق وزير 
التج�ارة الدكت�ور محمد هاش�م العان�ي الذي يويل تس�ويق هذا 
املوس�م اهتمام خ�اص موكدا املتابعة لجمي�ع الجهود التي تبذل 
م�ن قبل املوظفني وتواصلهم بالعمل لس�اعات متاخرة من الليل 
يف ش�هر رمضان املب�ارك وهذه الجهود هي التي س�تؤطر حملة 

التسويق بالنجاح .

االتجارة: الوكيل االقتصادي يزور صالح 
الدين لالطالع ميدانيًا عىل محلة التسويق

مستشار رئيس الوزراء: إضافة »1200« 
ميكاواط اىل الشبكة الكهربائية

العتبة احلسينية تعلن إنشاء مركز ابحاث ملحاربة 
الرسطان يرتبط بثالث دول     البصرة/ المستقبل العراقي

وجه محافظ البرصة املهندس اسعد عبد االمري 
العيداني  العقود الحكومية يف ديوان املحافظة 
بإع�الن مناقص�ة مجموع�ة م�ن املش�اريع 
الخاصة بقطاع الرتبية والتي تتضمن انش�اء 
املدارس يف بعض مناطق املدينة والتي وصلت 
بح�دود )19( م�رشوع ضمن برنام�ج تنمية 

األقاليم لسنة 2019.
وق�ال« العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي صدر عن 

مكتب�ه االعالمي الخاص ان�ه وافق عىل اعالن 
مناقصة بعض مشاريع قطاع الرتبية إشارة اىل 
مطالعة العقود الحكومية يف ديوان املحافطة 
حي�ث تضمنت املش�اريع بناء )19( مدرس�ة 
تتوزع يف مختل�ف مناطق البرصة ومنها بناء 
مدرس�تني )18( ص�ف يف الدي�ر،  ومدرس�ة 
يف س�احة روض�ة الغف�ران يف ح�ي الصناعة 
ومدرس�ة يف س�احة مدرس�ة جرير االبتدائية 
وانش�اء مدرسة يف ساحة مدرسة الخوارزمي 
ومدرس�ة )18( صف قرب مستش�فى املدينة 

. وتاب�ع » محافظ البرصة ان باقي املش�اريع 
تضمنت بن�اء مدارس يف منطق�ة نهر صالح 
ومقاطعة )11( طالع املعيدي ومنطقة التمار 
بدل املدرس�ة الكرفانية وم�دارس يف البيجية 
الن�زال وانش�اء مدرس�ة يف س�احة  وك�وت 
مدرس�ة ال�رواد االبتدائية ومدرس�ة مجاورة 
ملدرس�ة النسور االبتدائية ومدرسة يف منطقة 
ام الشويج ومدرسة يف ساحة ثانوية الجاحظ 
وش�لهة الحجاج وهوير عكاب داخل مدرسة 

العدل ومدارس اخرى يف املحافظة .

العيداين يوجه العقود احلكومية بإعالن مناقصة بناء )19( مدرسة ضمن خطة مشاريع
 تنمية األقاليم للعام احلايل 

    البصرة/ المستقبل العراقي

جددت رئاس�ة مجل�س محافظة الب�رصة، تأكيده�ا عىل أن 
الحكوم�ة االتحادي�ة واملحافظ�ات الوس�طى، وكل من لديه 
نفس مركزي، التريد إقامة اقليم البرصة، مستدركة أن أألمور 
القانونية بطلب التحويل تجري وفق س�ياقها، مشدداً عىل أن 

البرصة »لن تفقد األمل« بجعلها إقليماً.
وقال رئي�س املجلس صباح البزوني للمرب�د إن هناك متابعة 

للخط�وات الخاص�ة بتحوي�ل املحافظ�ة اىل أقلي�م، والبرصة 
س�تحصل عىل مبتغاها بهذا الش�أن يف هذه الفرتة أو املقبلة، 
مردف�ا انه الننتظر من أحد »يعطف علينا« س�يما بعد أن قام 
مكتب رئيس الوزراء بإرس�ال طل�ب املجلس إىل أمانة مجلس 

الوزراء لغرض النظر به.
وكش�ف مدير إعالم مجلس محافظة البرصة عي يوس�ف يف 
وقت سابق عن تحويل طلب البرصة إىل األمانة العامة ملجلس 

الوزراء بما يتعلق بتصويت مجلسها إىل إقليم.

جملس البرصة: لن نفقد األمل بتشكيل اإلقليم 
رغم االعرتاضات املركزية
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استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العدد  )2125 في 2019/5/15(
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )انشاء دار العدالة في املعقل (
- وبكلف��ة  تخميني��ة قدرها )5,141,487.000(  خمس��ة مليار ومائ��ة وواحد واربعون مليون واربعمائة وس��بعة 

وثمانون الف دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم  لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 700  يوم ( .
 - موقع املشروع ) املعقل(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة     والصنف /  انشائية
  أوالً-  س��يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات تنفيذ    

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :

الق��درة املالية:على مق��دم العطاء أن يق��دم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القي��ام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:

معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يج��ب ان ال يقل ع��ن )3.856.115.250( ثالثة مليار  أ - 
وثمنمائة وستة وخمسون مليون ومائة وخمسة عشر الف ومائتان وخمسون دينار عراقي

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة  ب - 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )1.341.257.500( مليار وثالثمائة وواحد واربعون مليون ومائتان وس��بعة وخمسون 

الف وخمسمائة  دينار عراقي 
احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد  ت - 
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتني التي 
تس��بق ع��ام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكت��اب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود احلكومية العامة قس��م 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 
اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات   -2

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع السابقة  أ - 
ومببلغ اليقل عن)3.084.892.200( ثالثة مليار واربعة وثمانون مليون وثمنمائة واثنان وتس��عون الف ومائتان دينار 
عراق��ي لتنفي��ذ عقود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
ب-  توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن ج��دول الفعاليات ) القس��م اخلامس  م��ن الوثيقة 

القياسية 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غير مسترد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 2019/5/30  .

خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم الثالثاء  املصادف 2019/6/18   الساعة العاشرة 
صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/6/26 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/6/26.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 51,414,870 ( واحد وخمسون مليون واربعمائة 
واربعة عش��ر الف وثمنمائة وس��بعون  دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفويض حتريري 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 التأهيل الالحق مبوجب االستمارات 
املدرجة في القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشراً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عش��ر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 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 
ثالثة عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة بيع 

الوثائق القياسية 
basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمس��ة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما ج��اء بكتاب وزارة 
التخطي��ط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستش��ارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3 .

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2129 في 2019/5/15 ( .
  يس��ر )محافظ��ة البص��رة / قس��م العق��ود احلكومية ( دعوة مقدم��ي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلب��رة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )جتهيز ومد خط ناقل دكتايل لتغذية مناطق قضاء ش��ط العرب من مش��روع ماء 

شط العرب / املركز   (
- وبكلفة تخمينية قدرها )2،999،980،000( ملياران وتس��عمائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وثمانون الف  

دينار عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز )  240 يوم ( .
-موقع املشروع )شط العرب (

  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرج��ة / السادس��ة     والصن��ف /  كهرب��اء - ميكانيك - كيمياوي / ش��ركات 
متخصصة في هذا اجملال ) بعرض فني (

 أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس������ية الوطني��ة التي حددت���ها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلك����������ومية العامة رقم )2( لس�����نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومف����توح 

جل��ميع   املتناقصني.
ثاني��اً- ميكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�������م الع�������قود 
احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة 

البصرة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري ( ما يلي :

القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر س��نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي 
حالة عدم امتالك الش��ركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتني التي تسبق 
ع��ام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكت��اب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قس��م املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2- معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )899.994.000( ثمامنائة وتسعة وتسعون 

مليون وتسعمائة واربعة وتسعون  الف دينار عراقي .
3- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية 
مببلغ اليقل  قدره  عن )899.994.000( ثمامنائة وتس��عة وتس��عون مليون وتس��عمائة واربعة وتس��عون  الف دينار 

عراقي
عل��ى مقدم العط��اء أن يقدم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلب��رة الفنية املدرجة   •

أدناه: 
2- اخلب��رة والق��درة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ اليقل 

عن )899.994.000( ثمامنائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة واربعة وتسعون  الف دينار عراقي.

لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 
األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

رابع��اً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العط��اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش��عبة بيع 
الوثائ��ق القياس��ية  / قس��م العقود احلكومي��ة / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غير مس��ترد  

)150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 2019/5/30 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع عل��ى العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة 
في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االس��تمارات 
املدرج��ة ف��ي القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
سادس��اً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنني املصادف 2019/6/17   الساعة العاشرة 

صباحاً
  س��ابعا - يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء   املصادف 2019/6/25 الس��اعة 12:00 ظهرا   حس��ب 
التوقي��ت احمللي ملدين��ة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى دي��وان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الثالثاء   املصادف 2019/6/25.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )29,999,800( تس��عة  وعش��رون مليون وتسعمائة 
وتسعة وتسعون  الف  وثمامنائة   دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشرا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احدى عش��ر  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام  الرسمي الذي يلي 

يوم العطلة .
الثان��ي عش��ر - للدائرة احل��ق في الغاء املناقصة ف��ي أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وع��دم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq الثالث عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement 

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)انشاء دار العدالة يف املعقل( مناقصة )1/ امن وعدالة   2019 (

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement 

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)جتهيز ومد خط ناقل دكتايل لتغذية مناطق قضاء شط العرب من مرشوع ماء شط العرب / املركز ( مناقصة )1/ ماء 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العدد  )2125 في 2019/5/15( 
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )انشاء دار العدالة في السيبة (
- وبكلف��ة  تخميني��ة قدرها )5,141,487.000(  خمس��ة مليار ومائ��ة وواحد واربعون مليون واربعمائة وس��بعة 

وثمانون الف دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم  لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 700  يوم ( .
 - موقع املشروع ) السيبة(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة     والصنف /  انشائية
  أوالً-  س��يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات تنفيذ    

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :

الق��درة املالي��ة: على مقدم العط��اء أن يقدم أدلة موثقة تثب��ت قدرته على القي��ام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:

معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )3.856.115.250( ثالثة مليار وثمنمائة 
وستة وخمسون مليون ومائة وخمسة عشر الف ومائتان وخمسون دينار عراقي

ب- متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العط��اء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )1.341.257.500( مليار وثالثمائة وواحد واربعون مليون ومائتان وس��بعة وخمسون 

الف وخمسمائة  دينار عراقي 
احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر س��نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي 
حالة عدم امتالك الش��ركة حسابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي ت- حساباتها اخلتامية للسنتني التي 
تس��بق ع��ام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكت��اب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود احلكومية العامة قس��م 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 
2-اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق��اً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
أ-املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع السابقة ومببلغ 
اليقل عن)3.084.892.200( ثالثة مليار واربعة وثمانون مليون وثمنمائة واثنان وتس��عون الف ومائتان دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
ب-  توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن ج��دول الفعاليات ) القس��م اخلامس  م��ن الوثيقة 

القياسية 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غير مسترد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 2019/5/30  .

خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم الثالثاء  املصادف 2019/6/18   الساعة العاشرة 
صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/6/26 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/6/26.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 51,414,870 ( واحد وخمسون مليون واربعمائة 
واربعة عش��ر الف وثمنمائة وس��بعون  دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفويض حتريري 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 التأهيل الالحق مبوجب االستمارات 
املدرجة في القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشراً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عش��ر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 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 
ثالثة عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة بيع 

الوثائق القياسية 
basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمس��ة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما ج��اء بكتاب وزارة 
التخطي��ط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستش��ارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3 .

  اس��تنادا الى كتابي قس��م التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العددين  )1956 في 2019/5/7( و2241 
في 2019/5/22  .

يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
)املغلقة( مشروع ))تنظيف شعبتي العشار واخلليج  (                     

- وبكلفة  تخمينية قدره)19,778,897.000(  تس��عة عش��ر مليار وس��بعمائة وثمانية وسبعون مليون وثمامنائة 
وسبعة وتسعون الف  دينار عراقي 

 - ضمن برنامج املوازنة التشغيلية  لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .

 - - موقع املشروع )املركز (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثانية      والصنف /  إنشائية 

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات تنفيذ    
العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود احلكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :

القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  -1
معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )5.933.669.100(  خمسة مليار  أ - 

وتسعمائة وثالثة وثالثون  مليون وستمائة وتسعة وستون الف ومائة دينار عراقي
ب -  الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره )5.933.669.100(  خمسة مليار وتسعمائة وثالثة وثالثون  مليون وستمائة وتسعة وستون 

الف ومائة دينار عراقي 
احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد  ت - 
وف��ي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للس��نتني 
التي تس��بق عام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قس��م 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 
2-اخلب��رة والقدرة الفنية:-على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول  أو ادارة عقود او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ اليقل 
عن)5.933.669.100(  خمس��ة مليار وتس��عمائة وثالثة وثالثون  مليون وستمائة وتسعة وستون الف ومائة دينار 
عراق��ي لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال هذا العق��د و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

ب-   توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطلوب ضم��ن ج��دول الفعاليات ) القس��م اخلامس  م��ن الوثيقة 
القياسية( 

رابع��اً- ميكن ش��راء مجموعة وثائ��ق العطاء الكاملة باللغ��ة العربية من قبل املناقص��ني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )250,000( مائتان وخمسون   الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد  املصادف 

.  2019/6/2
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر ف��ي قاعة جلان الفت��ح واإلحالة في يوم اخلمي��س  املصادف 2019/6/20   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس املصادف 2019/6/27 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/6/27.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 197,788,970 ( مائة وس��بعة وتس��عون مليون 
وس��بعمائة وثمانية وثمانون الف وتس��عمائة وس��بعون   دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او 

خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العط��اء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات   -2
احمل��ددة في ورقة بيان��ات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مق��دم العطاء  او وثائق التأهي��ل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرجة في القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم 

استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشراً - 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 
ثالثة عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة  بيع 

الوثائق القياسية 
basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا 
الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات 

والتدريب ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement 

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)انشاء دار العدالة يف السيبة( مناقصة )2/ امن وعدالة  2019 (

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement 

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)مرشوع تنظيف شعبتي العشار واخلليج  (مناقصة )2/ بلدية    2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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) استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العدد  )2125 في 2019/5/15( 
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )انشاء دار العدالة في الزبير (
- وبكلف��ة  تخميني��ة قدرها )5,141,487.000(  خمس��ة مليار ومائ��ة وواحد واربعون مليون واربعمائة وس��بعة 

وثمانون الف دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم  لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 700  يوم ( .
 - موقع املشروع ) الزبير (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة     والصنف /  انشائية
  أوالً-  س��يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات تنفيذ    

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :

القدرة املالية:  -1
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يج��ب ان ال يقل ع��ن )3.856.115.250( ثالثة مليار  أ - 
وثمنمائة وستة وخمسون مليون ومائة وخمسة عشر الف ومائتان وخمسون دينار عراقي

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة  ب - 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )1.341.257.500( مليار وثالثمائة وواحد واربعون مليون ومائتان وس��بعة وخمسون 

الف وخمسمائة  دينار عراقي 
احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد  ت - 
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي 1- حس��اباتها اخلتامية للسنتني 
التي تس��بق عام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسم 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 
2-اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق��اً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
أ-املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع السابقة ومببلغ 
اليقل عن)3.084.892.200( ثالثة مليار واربعة وثمانون مليون وثمنمائة واثنان وتس��عون الف ومائتان دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
ب-  توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن ج��دول الفعاليات ) القس��م اخلامس  م��ن الوثيقة 

القياسية 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غير مسترد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 2019/5/30  .

خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم الثالثاء  املصادف 2019/6/18   الساعة العاشرة 
صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/6/26 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/6/26.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 51,414,870 ( واحد وخمسون مليون واربعمائة 
واربعة عش��ر الف وثمنمائة وس��بعون  دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

تفويض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات   -2
احمل��ددة ف��ي ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلي��ة مقدم العطاء  او وثائ��ق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرجة في القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشراً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عش��ر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 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 
ثالثة عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة بيع 

الوثائق القياسية 
basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمس��ة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما ج��اء بكتاب وزارة 
التخطي��ط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستش��ارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3 .

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2192 في 2019/5/20 ( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العق��ود احلكومية ( دعوة مقدم��ي العطاءات املؤهل��ني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )اعمال تنفيذ ش��بكات طارئة متفرقة في املدين��ة وناحية الصادق ع وعز الدين 

سليم(
 - وبكلف��ة تخميني��ة قدره��ا )1.249.900.000( ملي��ار ومائتان وتس��عة واربعون مليون وتس��عمائة الف  دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز )  180 يوم ( .
  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرج��ة / الثامن��ة    والصن��ف /  كهرب��اء - ميكانيك - كيمياوي / ش��ركات 

متخصصة في هذا اجملال ) بعرض فني (
 أوالً-  س��يتم تنفيذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس����ية الوطنية التي حددت���ها تعليمات 
تنفيذ    العقود احلك����������ومية العامة رقم )2( لس�����نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح 

جل��ميع   املتناقصني.
ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حس��ب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري ( ما يلي :

الق��درة املالية:عل��ى مقدم العط��اء أن يقدم أدلة موثقة تثب��ت قدرته على القي��ام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

1- احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر س��نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد 
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للسنتني 
التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسم 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )374.970.000( ثالثمائة  واربعة وسبعون 

مليون وتسعمائة وسبعون الف دينار عراقي .
3-متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن  )374.970.000( ثالثمائة  واربعة وسبعون مليون وتسعمائة وسبعون الف دينار 

عراقي .
عل��ى مقدم العطاء أن يقدم دلي��الً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة   •

أدناه: 
2-اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع السابقة ومببلغ 

اليقل عن)374.970.000( ثالثمائة  واربعة وسبعون مليون وتسعمائة وسبعون الف دينار عراقي .

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد 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 مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع 
الوثائق القياس��ية  / قس��م العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غير مسترد  

)100,000( مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 2019/5/30 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملح��ق العطاء 2-اجلداول الكامل��ة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفوي��ض حتري��ري ملمثل مقدم العط��اء اخملول بالتوقيع عل��ى العطاء.4- الوثائق املص��ادق عليها من اجلهات 
احمل��ددة ف��ي ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائ��ق التأهيل الالحق مبوجب 
االستمارات املدرجة في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمت��ر في قاعة جلان الفت��ح واإلحالة في ي��وم االثنني املصادف 2019/6/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  س��ابعا - يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء   املصادف 2019/6/25 الساعة 12:00 ظهرا   حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الثالثاء   املصادف 2019/6/25.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامن��ا- يج��ب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العط��اء بقيمة )12,499,000( اثنى عش��ر   مليون  واربعمائة 
وتسعة وتسعون الف  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد 

تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشرا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احدى عش��ر  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام  الرس��مي الذي 

يلي يوم العطلة .
الثاني عش��ر - 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 

basra.gov.iq الثالث عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement 

مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)انشاء دار العدالة يف الزبري (مناقصة )3/ امن وعدالة   2019 (

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement 

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)اعامل تنفيذ شبكات طارئة متفرقة يف املدينة وناحية الصادق ع وعز الدين سليم ( مناقصة )3/ ماء 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

العدد: 2572 

العدد:2566 

التاريخ:29 /2019/5

التاريخ:29 /2019/5
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استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العدد  )2125 في 2019/5/15(
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )انشاء دار العدالة في ناحية االمام الصادق (
- وبكلف��ة  تخميني��ة قدرها )5,141,487.000(  خمس��ة مليار ومائ��ة وواحد واربعون مليون واربعمائة وس��بعة 

وثمانون الف دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم  لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 700  يوم ( .
 - موقع املشروع )ناحية االمام الصادق (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة     والصنف /  انشائية
  أوالً-  س��يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات تنفيذ    

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :

الق��درة املالية:على مق��دم العطاء أن يق��دم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القي��ام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:

معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يج��ب ان ال يقل ع��ن )3.856.115.250( ثالثة مليار  أ - 
وثمنمائة وستة وخمسون مليون ومائة وخمسة عشر الف ومائتان وخمسون دينار عراقي

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة  ب - 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )1.341.257.500( مليار وثالثمائة وواحد واربعون مليون ومائتان وس��بعة وخمسون 

الف وخمسمائة  دينار عراقي 
احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد  ت - 
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتني التي 
تس��بق ع��ام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكت��اب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود احلكومية العامة قس��م 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 
2-اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق��اً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
أ-املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع السابقة ومببلغ 
اليقل عن)3.084.892.200( ثالثة مليار واربعة وثمانون مليون وثمنمائة واثنان وتس��عون الف ومائتان دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
ب-  توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن ج��دول الفعاليات ) القس��م اخلامس  م��ن الوثيقة 

القياسية 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غير مسترد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 2019/5/30  .

خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم الثالثاء  املصادف 2019/6/18   الساعة العاشرة 
صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/6/26 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/6/26.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 51,414,870 ( واحد وخمسون مليون واربعمائة 
واربعة عش��ر الف وثمنمائة وس��بعون  دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

تفويض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات   -2
احمل��ددة ف��ي ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلي��ة مقدم العطاء  او وثائ��ق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرجة في القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشراً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عش��ر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 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 
ثالثة عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة بيع 

الوثائق القياسية 
basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمس��ة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما ج��اء بكتاب وزارة 
التخطي��ط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستش��ارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2192 في 2019/5/20 ( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العق��ود احلكومية ( دعوة مقدم��ي العطاءات املؤهل��ني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )اعمال تنفيذ شبكات طارئة متفرقة في الفاو والسيبة    
- وبكلفة تخمينية قدرها )1.499.850.000( مليار واربعمائة  وتسعة وتسعون مليون وثمامنائة وخمسون الف  

دينار عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز )  180 يوم ( .
  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرج��ة / الثامن��ة    والصن��ف /  كهرب��اء - ميكانيك - كيمياوي / ش��ركات 

متخصصة في هذا اجملال ) بعرض فني (
 أوالً-  س��يتم تنفيذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس����ية الوطنية التي حددت���ها تعليمات 
تنفيذ    العقود احلك����������ومية العامة رقم )2( لس�����نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح 

جل��ميع   املتناقصني.
ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حس��ب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري ( ما يلي :

الق��درة املالية:عل��ى مقدم العط��اء أن يقدم أدلة موثقة تثب��ت قدرته على القي��ام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

1- احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر س��نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد 
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للسنتني 
التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسم 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2-معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يق��ل عن )449.955.000( اربعمائة وتس��عة   

واربعون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون الف دينار عراقي .
3-متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن )449.955.000( اربعمائة وتسعة   واربعون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون 

الف دينار عراقي .
عل��ى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق��اً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة   •

أدناه: 
2-اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع السابقة ومببلغ 

اليقل عن )449.955.000( اربعمائة وتسعة   واربعون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون الف دينار عراقي .
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد 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 مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع 
الوثائق القياس��ية  / قس��م العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غير مسترد  

)100,000( مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 2019/5/30 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملح��ق العطاء 2-اجلداول الكامل��ة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفوي��ض حتري��ري ملمثل مقدم العط��اء اخملول بالتوقيع على العط��اء.4- الوثائق املص��ادق عليها من اجلهات 
احمل��ددة ف��ي ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائ��ق التأهيل الالحق مبوجب 
االستمارات املدرجة في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمت��ر في قاعة جلان الفت��ح واإلحالة في ي��وم االثنني املصادف 2019/6/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  س��ابعا - يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء   املصادف 2019/6/25 الساعة 12:00 ظهرا   حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الثالثاء   املصادف 2019/6/25.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )14,998,500( اربعة عش��ر   مليون  وتس��عمائة 
وثمانية وتسعون الف  وخمسمائة  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 

28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشرا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احدى عش��ر  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام  الرس��مي الذي 

يلي يوم العطلة .
الثاني عش��ر - 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 
basra.gov.iq الثالث عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement 

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)انشاء دار العدالة يف ناحية االمام الصادق (مناقصة )4/ امن وعدالة   2019 (

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement 

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)اعامل تنفيذ شبكات طارئة متفرقة يف الفاو والسيبة (مناقصة )4/ ماء 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

العدد: 2573

العدد:2567 

التاريخ:29 /2019/5

التاريخ:29 /2019/5
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  استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقمني )2192 في 2019/5/20 ( و)2230في 
. ) 2019/5/22

  يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود احلكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهلييني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )جتهيز وتنفيذ انابيب ناقلة وشبكات فرعية مبختلف االقطار     (

- وبكلفة تخمينية قدرها )1.493.250.000( مليار واربعمائة  وثالثة وتسعون مليون ومائتان وخمسون الف  دينار 
عراقي 

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التجهيز )  180 يوم ( .

-موقع املشروع ) النشوة(
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة    والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / شركات متخصصة 

في هذا اجملال ) بعرض فني (
 أوالً-  سيييتم تنفيذ العطاء من خييييالل إجراءات العطاءات التنافسييييييية الوطنية التي حددتيييها تعليمات 
تنفيييذ    العقود احلكييييييييييومية العامة رقم )2( لسييييينة 2014 والصييادرة من وزارة التخطيط ، ومفييييتوح 

جلييميع   املتناقصني.
ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهيييلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسيييييم العيييييييقود 
احلكومية  / شييعبة اعالن املشيياريع( وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسييب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري ( ما يلي :

القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي 
حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتني التي تسبق 
عام 2014 وذلك اسييتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسييم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )447.975.000( اربعمائة وسبعة   واربعون 

مليون وتسعمائة وخمسة  وسبعون الف دينار عراقي .
3-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقييدم العطاء توضيح املقييدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن )447.975.000( اربعمائة وسبعة   واربعون مليون وتسعمائة وخمسة  وسبعون 

الف دينار عراقي
علييى مقييدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبييية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة   •

أدناه: 
2-اخلبييرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقيياً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة ومببلغ 

اليقل عن )447.975.000( اربعمائة وسبعة   واربعون مليون وتسعمائة وخمسة  وسبعون الف دينار عراقي.

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شييعبة بيع 
الوثائق القياسييية  / قسييم العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسييم غير مسييترد  

)100,000( مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 2019/5/30 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفويض حتريري 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 التأهيل الالحق مبوجب االستمارات 
املدرجة في القسييم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيييتم اسييتبعاد 

العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنني املصادف 2019/6/17   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سييابعا - يجب تسييليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء   املصادف 2019/6/25 السيياعة 12:00 ظهرا   حسب 
التوقيييت احمللييي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الثالثاء   املصادف 2019/6/25.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنييا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )14,932,500( اربعة عشيير   مليون  وتسييعمائة 
واثنان وثالثون الف  وخمسمائة  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشرا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احدى عشر  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام  الرسمي الذي يلي 

يوم العطلة .
الثانييي عشيير - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq الثالث عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

    استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2192 في 2019/5/20 ( .
  يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود احلكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهلييني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )صيانة وتأهيل مشروع اجلبيلة (
- وبكلفة تخمينية قدرها )999.690.000( تسييعمائة وتسييعة وتسييعون مليون وسييتمائة وتسعون الف  دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز )  240 يوم ( .
-موقع املشروع ) املركز(

  - الدرجيية والصنييف املطلوبيية : الدرجيية / التاسييعة     والصنف /  كهربيياء - ميكانيك - كيمياوي / شييركات 
متخصصة في هذا اجملال ) بعرض فني (

 أوالً-  سيييتم تنفيذ العطاء من خييييالل إجراءات العطاءات التنافسييييييية الوطنية التي حددتيييها تعليمات 
تنفيييذ    العقود احلكييييييييييومية العامة رقم )2( لسييييينة 2014 والصييادرة من وزارة التخطيط ، ومفييييتوح 

جلييميع   املتناقصني.
ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهيييلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسيييييم العيييييييقود 
احلكومية  / شييعبة اعالن املشيياريع( وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسييب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري ( ما يلي :

القييدرة املالية:على مقييدم العطاء أن يقييدم أدلة موثقة تثبييت قدرته على القيييام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي 
حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتني التي تسبق 
عام 2014 وذلك اسييتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسييم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )299.907.000( مائتان وتسعة وتسعون   

مليون وتسعمائة وسبعة  الف دينار عراقي .
3-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقييدم العطاء توضيح املقييدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن )299.907.000( مائتان وتسييعة وتسييعون   مليون وتسعمائة وسبعة  الف دينار 

عراقي .
علييى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبييية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة   •

أدناه: 
2-اخلبييرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليييالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة ومببلغ 

اليقل عن )299.907.000( مائتان وتسعة وتسعون   مليون وتسعمائة وسبعة  الف دينار عراقي .

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شييعبة بيع 
الوثائق القياسييية  / قسييم العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسييم غير مسييترد  

)100,000( مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 2019/5/30 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفويض حتريري 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 التأهيل الالحق مبوجب االستمارات 
املدرجة في القسييم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيييتم اسييتبعاد 

العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنني املصادف 2019/6/17   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سييابعا - يجب تسييليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء   املصادف 2019/6/25 السيياعة 12:00 ظهرا   حسب 
التوقيييت احمللييي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الثالثاء   املصادف 2019/6/25.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )9,996,900( تسييعة  مليون وتسييعمائة وسييتة 
وتسييعون الف  وتسييعمائة  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشرا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احدى عشر  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام  الرسمي الذي يلي 

يوم العطلة .
الثانييي عشيير - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq الثالث عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement 

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)جتهيز وتنفيذ انابيب ناقلة وشبكات فرعية بمختلف االقطار (مناقصة )5/ ماء 2019 (

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement 

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)صيانة وتأهيل مرشوع اجلبيلة  (  مناقصة )6/ ماء 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

العدد:2568 

العدد: 2569

التاريخ:29 /2019/5

التاريخ:29 /2019/5
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2129 في 2019/5/15 ( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )تنفيذ انابيب ناقلة وشبكات فرعية في قضاء ابي اخلصيب (  
- وبكلفة تخمينية قدرها )1،980،010،000( مليار  وتس��عمائة وثمانون مليون وعش��ر الف دينار  الف  دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز )  240 يوم ( .
-موقع املشروع ) ابي اخلصيب (

  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرجة / الس��ابعة  والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش��ركات 
متخصصة في هذا اجملال ) بعرض فني (

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس����ية الوطنية التي حددت���ها تعليمات 
تنفيذ    العقود احلك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح 

جل��ميع   املتناقصني.
ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األه���لي��ة الراغبني أن يحصل��وا على معلوم��ات إضافية من )قس�������م 
الع�������قود احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا 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 قدرت��ه على القيام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد 
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتني 
التي تس��بق عام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائ��رة العقود احلكومية العامة 

قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2- معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )594.003.000( خمسمائة واربعة 

وتسعون مليون وثالثة الف دينار عراقي .
3- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة 

النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن )594.003.000( خمسمائة واربعة وتسعون مليون وثالثة الف دينار عراقي .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه: 
2- اخلب��رة والقدرة الفني��ة: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ 

اليقل عن )594.003.000( خمسمائة واربعة وتسعون مليون وثالثة الف دينار عراقي .
لتنفي��ذ عق��ود مماثل��ه ألعمال هذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل( .
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش��عبة 
بيع الوثائق القياس��ية  / قس��م العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غير 

مسترد  )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 2019/5/30 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العط��اء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرجة في القس��م الرابع للتحقق م��ن اهلية مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنني املصادف 2019/6/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء   املصادف 2019/6/25 الساعة 12:00 ظهرا   حسب 
التوقي��ت احملل��ي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعق��ل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / 

قاعة جلنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

س��يتم فتح العط��اءات فعليا  وبوجود ممثلني ع��ن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 
التالي  

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم الثالثاء   املصادف 2019/6/25.

     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )19,800,100( تس��عة  عشر مليون وثمامنائة  
الف  مائة    دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشرا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احدى عشر  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام  الرسمي الذي 

يلي يوم العطلة .
الثاني عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحس��ب مقتضي��ات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني ف��ي املناقصة 
املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq الثالث عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اس��تنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العددين  )1956 في 2019/5/7( و2241 في 
.  2019/5/22

يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
)املغلقة( مشروع ))تنظيف شعبتي الرباط واملعقل  (                     

- وبكلفة  تخمينية قدره)17,932,149.440(  س��بعة عش��ر مليار وتس��عمائة واثنان وثالثون مليون ومائة وتسعة 
وأربعون الف وأربعمائة وأربعون  دينار عراقي .

 - ضمن برنامج املوازنة التشغيلية  لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .

 - - موقع املشروع )املركز (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثانية     والصنف /  إنشائية / 

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��الل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية التي حددته��ا تعليمات تنفيذ    
العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.

  ثاني��اً- ميك��ن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :

القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  -1
معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )5.379.644.832( خمس��ة مليار  أ - 

وثالثمائة وتسعة وسبعون  مليون وستمائة وأربعة واربعون الف وثمامنائة واثنان وثالثون   دينار عراقي
متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة  ب - 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )5.379.644.832( خمس��ة مليار وثالثمائة وتسعة وسبعون  مليون وستمائة وأربعة 

واربعون الف وثمامنائة واثنان وثالثون   دينار عراقي 
احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد  ت - 
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للسنتني التي 
تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 
2-اخلب��رة والق��درة الفنية:على مقدم العطاء أن يق��دم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عل��ى تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
أ-املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ اليقل 
عن)5.379.644.832( خمس��ة مليار وثالثمائة وتس��عة وس��بعون  مليون وس��تمائة وأربعة واربعون الف وثمامنائة 
واثن��ان وثالث��ون   دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  
حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل السادس )متطلبات 

صاحب العمل( 
ب-  توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن جدول الفعاليات ) القسم اخلامس  من الوثيقة القياسية 

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* 
ودفع رس��م غير مس��ترد  ق��درة )250,000( مائتان وخمس��ون   الف دين��ار عراقي اعتبارا من ي��وم االحد  املصادف 

.  2019/6/2
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم اخلميس  املصادف 2019/6/20   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس املصادف 2019/6/27 الس��اعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/6/27.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 179,321,500 ( مائة وتس��عة وس��بعون مليون 
وثالثمائة وواحد وعش��رون   الف وخمس��مائة   دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان 

نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع عل��ى العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة 
في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االس��تمارات 
املدرج��ة ف��ي القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشراً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عش��ر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية 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 
ثالثة عش��ر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة  بيع 

الوثائق القياسية 
basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا 
الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات 

والتدريب ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement 

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)تنفيذ انابيب ناقلة وشبكات فرعية يف قضاء ايب اخلصيب ( مناقصة )2/ ماء 2019 (

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement 

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)مرشوع تنظيف شعبتي الرباط واملعقل  (مناقصة )1/ بلدية    2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

العدد:2565 

العدد: 2574

التاريخ:29 /2019/5

التاريخ:29 /2019/5



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1916( الخميس  30  آيار  2019 اعالنات10

الحاقـا بكتابنا ذي العــدد ب/2270 فــي 2019/5/14  والخاص 
توزيع/2019مـروع  كهربـاء   /4 للمناقصـــة  اول  بإعـــان 
))تجهيز محوالت قدرة سعة )31.5( ام يف أي 11/33 ك.ف عدد 7(

نــود ان ننــوه الـى تعديل:
1- الكلفة التخمينية للمروع لتكون )5،000،000،000( خمسـة 
مليـار دينـار عراقـي بـدال مـن )4،500،000،000( اربعـة مليـار 

وخمسمائة مليون دينار عراقي 
2- معدل االيراد السنوي للمروع لتكون ) 3،500،000،000( ثاثة 
مليار وخمسـمائة مليون دينار عراقي بدال من )1،350،000،000( 

مليار وثاثمائة وخمسون مليون دينار عراقي 
3- متطلبـات السـيولة النقديـة لتكـون ) 3،500،000،000( ثاثة 
مليار وخمسـمائة مليون دينار عراقي بدال من )1،350،000،000( 

مليار وثاثمائة وخمسون مليون دينار عراقي 
4- الخـرة والقـدرة الفنية لتكـون )3،000،000،000( ثاثة مليار 
دينار عراقي بدال من )1،350،000،000( مليار وثاثمائة وخمسون 

مليون دينار عراقي 
اسـتنادا اىل كتـاب قسـم التخطيـط واملتابعـة ذي العـدد 2289 يف 

2019/5/26

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االماك املبينة يف ادناه والعائدة 
اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشـراك يف املزايدة مراجعة سـكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خال 
فـرة )15( خمسـة عر يومـا  تبدأ من اليوم التـايل لنر االعان مسـتصحبا معه التامينـات القانونية البالغة 
)100%( مـن القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف السـاعة العارشة والنصف صباحـا يف اليوم التايل النتهاء املدة 
اعـاه مـن تاريخ النر وعىل قاعة  مديرية بلدية العمارة  واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسـمية يكون موعدها 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور النر ـ  وكافة املصاريف املرتبة عىل ذلك مع جلب هوية 
االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خال فرة )10( عرة ايام من تاريخ 

املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخافه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخال فرة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء 

اىل املحاكم املختصة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /2278/ ش2019/2

التاريخ  :2019/5/23
اعان 

اىل املدعى عليه / حازم غياض عنيد
اقامت املدعية ) ميعاد شـهيد سـلمان( الدعوى بالعـدد 2278/ش2019/2 
امام هذه املحكمة تطلب فيها التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ واشـعار مختار محلة العامرية / النجف قررت املحكمة 
تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعانا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتـني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعـد املرافعة القادم املوافق 
يوم 2019/6/12 السـاعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال 

من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الرطبة 
اعان 

طلب تسجيل عقار مجددا 
بناء عىل الطلـب املقدم اىل هذه الدائرة 
بتاريخ 20 / 5 / 2019 لتسجيل تمام 
العقار بأسـم / غسـان محمد عليوي 
مجـددا باعتبار حائزا لـه بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تنهيدا للتسـجيل وفق احكام 
قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 قررنـا اعـان هـذا الطلب فعىل 
كل من يدعي بوجـود عاقة او حقوق 
معـه عىل هذا العقار تقديم مالديه من 
بينات اىل هذه الدائرة خال مدة ثاثني 
يومـا اعتبـارا مـن اليـوم الثاني لنر 
االعان وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف السـاعة العارشة صباحـا من اليوم 
الثاني النتهـاء مدة هـذا االعان وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 
سـيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض 

. املاحظ 
مهند شاكر فاضل 

ماحظ التسجيل العقاري يف الرطبة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة اسـتئناف بغـداد / الرصافـة 

االتحادية 
دار القضاء يف الزهور 

محكمة االحوال الشخصية يف الزهور 
العدد : 5637 

التاريخ : 17 / 5 / 2019 
اعان 

فقـد املدعو ) فاضل حسـن محيسـن 
( تولـد 1968 شـغله كاسـب يسـكن 
 2014  /  6  / بتاريـخ 10  الحسـينية 
حيث انه محكوم مؤبد سـجن بادوش 
/ دخول داعش ولـم يعد لحد االن عىل 
من تتوفر لديه اي معلومات اباغ ذويه 

او هذه املحكمة . 
القايض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

الصـادرة مـن  الهويـة  فقـدت منـي 
امانة بغداد – دائرة املشـاريع باسم / 
سالم سـليم محمد – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة الداخلية 
والجـوازات  املدنيـة  االحـوال  مديريـة 

واالقامة
والجـوازات  املدنيـة  االحـوال  مديريـة 

واالقامة 
ملحافظة املثنى / قسـم شـؤون االحوال 

املدنية 
اعان

قـدم املواطن  )رصيسـح عاجل ثويني( 
فيـه  يطلـب  املديريـة  هـذه  اىل  طلبـا 
تبديل االسـم وجعله )رصيـح( بدال من 
)رصيسـح( وعما باحـكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 
املعدل تقرر نر الطلب باحدى الصحف 
املحلية فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديريـة خال فرة خمسـة عرة يوما 
من تاريخ النر وبعكسـه سـوف تنظر  

يف الطلب حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

/ وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقـدت هويـة الطالـب )سـيف ابراهيم 
خليـل( الصـادرة من جامعة القادسـية 
كلية االداب قسـم االثار مـن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والجـوازات  املدنيـة  االحـوال  مديريـة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد : 4884
التاريخ 2019/5/26 

اعان
املدعـو ) رزاق مـوىس عامـر(  لغـرض 
تبديـل لقبه وجعله ) الحجيمي( بدال من 
)البزركاوي( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خال مده اقصاها )خمسة 
عر يوم( وبعكسـه سـوف تنظر هذه 
املديريـة يف الدعـوى وفـق احـكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلـن لجنـة البيـع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايـدة العلنية لتأجري االماك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة   )حسـب ما 
مـؤرش ازاءهـا (  وفقـا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لسـنة 2013  فعىل من يرغب باالشـراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الـروط املطلوبة  مراجعة بلدية 
الكوفة او اللجنة خال )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنر االعان يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا 
اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السـيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وسـتجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان البالغة )15( يوما يف 
السـاعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسـمية سـتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة 

اجور النر واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الروط املطلوبة :
1 ـ عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خال مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا

4 ـ استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة 
ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االماك التي تؤجر لهم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكة بداءة الرميثة
العدد : 2/مجدد/2019

التاريخ 2019/5/29
اعان قرار تثبيت تمليك عقار

بنـاء عـىل تثبيت تمليك تمام العقار املرقـم  ) 1030( الغربي والبالغة 
مسـاحتها )144,70 م2( باسـم مقـدم الطلب العراقـي) رائد منفي 
رشاد( نعلـن هـذا القرار يف الصحف املحلية  ومـن لديه االعراض عىل 
القرار املذكور تقديم ما لديه من بيانات اىل محكمة اسـتئناف املنطقة 
خـال مـدة ثاثون يومـا اعتبارا من اليـوم التايل لنـر االعان وعند 
انتهـاء املدة املذكورة وعدم ورود اشـعار من املحكمة سـتبارش هذه 

املحكمة بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت امللكية
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
العدد:  2576                                                                                                                             التاريخ:29 /2019/5

م/ )تنـــويــــــه(

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

العدد : 21098
التاريخ : 2019/5/23

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت
3سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار 6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 443 1
3سنوات 550,000 خمسمائة وخمسون الف دينار 14م2 سوق الرافدين حانوت رقم 33 2

3سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار 14م2 سوق الرافدين حانوت رقم 6 3

3سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار 14م2 سوق الرافدين حانوت رقم 9 4
3سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار 14م2 سوق الرافدين حانوت رقم 19 5

3سنوات 850,000 ثمانمائة وخمسون  الف دينار 16م2 سوق العروبة 50/4 ماجدية  خانة رقم 1 6

3سنوات 650,000 ستمائة وخمسون الف دينار 16م2 سوق العروبة 50/4 ماجدية  خانة رقم 2أ 7

3سنوات 850,000 ثمانمائة وخمسون  الف دينار 16م2 سوق العروبة 50/4 ماجدية  حانوت رقم 6 8
3سنوات 850,000 ثمانمائة وخمسون  الف دينار 16م2 سوق العروبة 50/4 ماجدية  حانوت رقم 7 9

3سنوات 850,000 ثمانمائة وخمسون  الف دينار 16م2 سوق العروبة 50/4 ماجدية  حانوت رقم 8 10

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار 16م2 سوق العروبة 50/4 ماجدية  حانوت رقم 17 11

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

مدة التأجير الموقع المساحة رقم الملك )القديم/الجديد(  جنس الملك ت
سنة واحدة قرب مسجد الكوفة  )3*5( م )283أ/42(/410 حانوت 1
سنة واحدة عمارة البلدية  )6*3(م 12/15 حانوت  2
سنة واحدة عمارة البلدية  )19*8(م 90/13 شقة 3
سنة واحدة شارع السكة )6,5*2,3(م 108/)1/38( حانوت 4
سنة واحدة مجاور سياج المستشفى  )2,5*0,5(م 168/41 حانوت 5
سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة )13*12(م 97/9 شقة 6
سنة واحدة حي ميسان / على القطعة 3/14265 )3*4(م حوانيت 719/22ـ721/24 7
سنة واحدة عمارة البلدية  9م2 بال/63 غرفة 8
سنة واحدة عمارة البلدية  )4,7*3( م2 84/106 حانوت 9
سنة واحدة شارع الجسر  )3*6(م2 )133ب/42(/264 حانوت 10
سنة واحدة دور معمل السمنت )3*4(م2 639/4 حانوت 11
سنة واحدة حي ميسان / على القطعة 3/14863 )15*20(م بال/694 مشتل لبيع الزهور 12
سنة واحدة ــــــــــ 3100 م2 بال/902 حديقة لبيع طيور الزينة  13
سنة واحدة واجهة الكراج الموحد )4*6,25(م 288/8 حانوت 14
سنة واحدة مجاور سياج المستشفى  )1,2×0,55(م 178/31 حانوت 15
سنة واحدة المجمع التسويقي/شارع السهلة )3*4(م بال /489 غرفة  16
سنة واحدة عمارة البلدية  )6*3(م 13/16 ـ )36+31( /29 حوانيت 17
سنة واحدة عمارة البلدية  )3*3(م 72/93 حانوت 18

سنة واحدة شارع السكة )7,5*11(م 103/4 شقة 19

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة  77م2 بلوك 10/قطعة4  قطعة صناعية 20
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة  78م2 بلوك 10 /قطعة9  ـبلوك 10/قطعة 10 قطعة صناعية 21
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة  78م2 بلوك 11/ قطعة 16 قطعة صناعية 22
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السودان يف حالة إرضاب: بال نقل وال صحف وال طريان
الشوارع تكتظ لليوم الثاني للمطالبة حبكومة مدنية

روحاين: الشعب االيراين لن يرتك القدس ومظلومي التاريخ لوحدهم

االحتاد األوريب.. سباق حمموم عىل املناصب العليا باالحتاد 

          بغداد / المستقبل العراقي

تظاه�ر مئ�ات من موظف�ي البنوك 
وجه�ات حكومية بم�ا يف ذلك وزارة 
النف�ط خ�ارج مبنى بنك الس�ودان 
املركزي، وتعطل�ت حركة الحافالت 
يف اليوم الثاني لإلرضاب الذي دعا له 
تحال�ف الحرية والتغي�ر الذي يقود 

االحتجاجات.
وبني املحتجني الذي�ن حملوا الفتات 
إرضاب«  »إرضاب  عليه�ا  كت�ب 
بعل�م  بعضه�م  ول�وح  و«مدني�ة« 
الس�ودان، قالت سمية عثمان وهي 
موظف�ة برشك�ة اتص�االت »حصل 
هج�وم ع�ى اإلرضاب، وأتين�ا ألننا 

نرفض ما حصل البارحة«.
واحتج�ز »مس�لحون« وف�ق ق�ادة 
البن�ك  م�ن  موظف�ني  االحتج�اج 
املرك�زي، الثالث�اء، داخ�ل مكاتبهم 
ع�ن  للرتاج�ع  عليه�م  للضغ�ط 

اإلرضاب.
وأضافت سمية فيما هتف محتجون 
وعدال�ة«  وس�الم  »حري�ة  خلفه�ا 
»ه�ذا  الش�عب«:  خي�ار  و«املدني�ة 

غر مقب�ول، الدس�تور يضم�ن لنا 
ح�ق اإلرضاب... له�ذا نريد حكومة 

مدنية«.
ويف حدث نادر يف البالد لم يصدر عدد 
من الصح�ف يف الخرط�وم األربعاء 

بسبب إرضاب فنيي املطابع.
مال�ك  الدي�ن  ع�ز  الهن�دي  وكت�ب 
صحيف�ة املجه�ر عى حس�ابه عى 
موق�ع تويرت«الصحيف�ة ليس�ت يف 
حال�ة إرضاب لكنن�ا ل�م نس�تطع 

طباع�ة الع�دد ج�راء إرضاب فنيي 
املطابع«.

الخرط�وم  مط�ار  ب�دأ  املقاب�ل  يف 
بتس�ير رحالت أم�س األربعاء، عى 
الرغم م�ن تعلي�ق رشكات الطران 

السودانية »بدر« و«تاركو« و«نوفا« 
رحالته�ا للي�وم الثاني ع�ى التوايل. 
وشارك العديد من موظفي املطار يف 

اإلرضاب الثالثاء.
وجراء إرضاب املوظفني لليوم الثاني، 
أصيب�ت محطة الحافالت الرئيس�ة 
الت�ي تنق�ل ال�ركاب ب�ني العاصمة 

الخرطوم والواليات، بالشلل.
وشوهد مئات املس�افرين ينتظرون 
خ�ارج املحطة يبحثون عن مركبات 
يف  وجهاته�م  إىل  تقله�م  خاص�ة 

مختلف مناطق البالد.
وقال محمد املني املسافر مع أرسته 
»للي�وم  الب�الد  رشق  يف  كس�ال  إىل 
الثان�ي آتي للمحط�ة برفقة أرستي 
وال أس�تطيع السفر. اآلن أحاول مع 
مس�افرين آخرين اس�تئجار سيارة 

تقلنا سويا«.
املجل�س  ع�ى  الضغ�ط  ولتكثي�ف 
العس�كري الذي توىل السلطة عقب 
اإلطاحة بالرئيس عمر البش�ر دعا 
تحال�ف الحرية والتغي�ر الذي يقود 
االحتجاج�ات إىل إرضاب عن العمل 

يومي 28 و29 أيار الحايل.

ويف مدين�ة الف�ارش عاصم�ة والية 
ش�مال دارف�ور باإلقلي�م املضطرب 
غرب الب�الد، تجمع مئ�ات يحملون 
الفت�ات كتب عليه�ا »املدني�ة خيار 

الشعب«.
وق�ال ش�اهد عي�ان »من�ذ الصباح 
خرج موظف�و الجامعة وانضم لهم 
آخرونّ أمام املدخل الرئييس لها وهم 
يهتفون حرية سالم وعدالة واملدنية 

خيار الشعب«.
وق�ال أحد مص�وري أن عرشات من 
موظف�ي وزارة النفط تجمعوا أمام 
مبنى الوزارة وه�م يحملون الفتات 

تطالب بنقل الحكم للمدنيني.
املوظف�ني  آالف  الثالث�اء  وش�ارك 
الحكومي�ة  املكات�ب  يف  والعم�ال 
والبن�وك وميناء الب�الد الرئييس عى 
البح�ر األحمر، ومن القطاع الخاص 
للتأكيد ع�ى أن الحكم املدني وحده 
الكفيل بإخراج الس�ودان من أزمته 

السياسية.
ق�ادة  أعل�ن  اإلرضاب  ب�دء  وقب�ل 
االحتجاج�ات أن العاملني يف القطاع 
الصح�ي ووكالء النياب�ة واملحامني 

وموظفي الكهرب�اء واملياه، إضافة 
املواص�الت  قطاع�ات  موظف�ي  إىل 
العام�ة والس�كة الحدي�د والطران 

املدني سيش�اركون يف اإلرضاب.
وأطاح الجيش بالبش�ر بعد أش�هر 
م�ن التظاهرات واعتص�ام عرشات 
اآلالف أم�ام مق�ر القي�ادة العام�ة 

للجيش يف الخرطوم.
الذي�ن  الجي�ش  ضب�اط  ويواج�ه 
يحظ�ون بمس�اندة إقليمية مطالب 
بالتنح�ي  غربي�ة  ودول  املحتج�ني 
وتسليم الس�لطة للمدنيني. وما زال 
اآلل�ف يعتصم�ون أمام مق�ر قيادة 

الجيش يف الخرطوم.
وقب�ل تعلي�ق املفاوضات األس�بوع 
امل�ايض اتف�ق الطرفان ع�ى قضايا 
رئيس�ية مثل ف�رتة انتقالي�ة مدتها 
ثالث سنوات وبرملان من 300 عضو 
يك�ون ثلث�اه م�ن تحال�ف الحرية 
والتغي�ر. ويتعث�ر التفاوض بس�ب 
إرصار ق�ادة االحتجاج�ات ع�ى أن 
يتوىل املدنيون رئاسة مجلس السيادة 
وغالبية عضويته وهو املقرتح الذي 

رفضه العسكريون.

          بغداد / المستقبل العراقي

اه�اب الرئيس االيراني حس�ن روحاني بالش�عب االيراني 
للمش�اركة الواسعة يف مسرات يوم القدس العاملي، مؤكدا 
بان هذا الش�عب سوف لن يرتك القدس ومظلومي التاريخ 

لوحدهم ابدا.
ويف حديث�ه خ�الل اجتم�اع الحكومة أمس االربعاء اش�ار 
الرئي�س روحان�ي اىل ان الش�عب االيران�ي كان ع�ى مدى 
االع�وام االربعني املاضية مدافعا عن املظلومني دوما وقال، 
ان فلس�طني والق�دس هم�ا كلمة ال�ر ملقاوم�ة جميع 
املس�لمني فیم�ا »ارسائيل« هي كلم�ة ال�ر للمعتدين يف 

العالم الذين يريدون ممارسة الظلم ضد املسلمني.
وقال روحاني، إن الش�عب اإليراني ق�دم العون والدعم إىل 
الش�عوب األخ�رى والنموذج الب�ارز لذلك هو م�ا قدمه إىل 

الشعوب املظلومة يف سوريا وفلسطني ولبنان واليمن.
وتابع قائال: ان الش�عبني املظلومني الفلس�طيني واليمني 
شعبان مقاومان وال يخش�يان االعداء ويفرضان الرتاجع 

عليهم بصمودهما وتضحياتهما وفدائهما.
واض�اف، ان الفلس�طينيني كانوا يف الس�ابق ال يملكون إال 

الحج�ارة للدف�اع عن أنفس�هم، أما الي�وم وبفضل 
املس�اعي والتضحي�ات وتط�ور تصنيعه�م الداخيل 
فقد بات�وا يملكون من األدوات م�ا يوجهون بها ردا 

حاسما عى العدو.
وق�ال، لقد باتت الصواريخ هي ال�رد عى الصواريخ 
بحيث اضطر الصهاينة خالل 48 س�اعة إىل الرتاجع 
بعد أن فشلت قبتهم الحديدية يف مواجهة الصواريخ 

الفلسطينية.
واردف قائ�ال، رغ�م ان هذه الش�عوب هي ش�عوب 
مقاوم�ة وعظيمة ومضحية ولكن من الجانب االخر 
ف�ان جرائم القوى الكربى متصاع�دة ايضا اذ تقوم 
بارس�ال احدث االسلحة اىل املنطقة لقصف الشعبني 

املظلومني الفلسطيني واليمني.
واوضح بان الثورة االس�المية واالم�ام الراحل قدما 
لن�ا الكثر من الدروس ورس�ما اياما مهمة ملصلحة 
ش�عوب العال�م والعالم االس�المي واملث�ال عى ذلك 

هو اسبوع الوحدة لرتس�يخ وحدة وتالحم املسلمني ويوم 
الق�دس العاملي للقضية الفلس�طينية واض�اف، ان جميع 
الش�عوب االس�المية خاصة ايران والعراق وسوريا ولبنان 

وسائر الدول االسالمية تحيي هذا اليوم.
واكد الرئيس روحاني، ان شعار يوم القدس يحظى باهمية 
بالغ�ة الن معناه اننا س�وف لن ننىس الق�دس ومظلومي 
التاريخ ابدا ولن نرتكه�م لوحدهم ولن نلتزم الصمت امام 

الظاملني.
واشار اىل الظلم الواقع عى الشعب الفلسطيني منذ 
71 عام�ا حيث عاش  3 او 4 من اجياله يف الش�تات 
واملخيم�ات فيم�ا اغتص�ب املحتل�ون ارض آبائهم 
واجداده�م واضاف، ان�ه ال يمكن ان يعيش ش�عب 
عظيم م�رشدا هكذا وان يلتزم املس�لمون بصفتهم 

اشقاء لهم الصمت تجاه ذلك.
واعت�رب ان ظ�روف يوم الق�دس العاملي له�ذا العام 
تختلف عما كان�ت عليه يف االعوام املاضية وقال، ان 
اعداء فلسطني والقدس سعوا عى مدى العام املايض 
النتهاك حرمة الق�دس واالعرتاف به عاصمة لكيان 

االحتالل ونقل سفارتهم اليها.
واشار اىل »صفقة القرن« التي يجري الحديث عنها 
االن والت�ي تحول�ت يف الواق�ع اىل »اف�الس الق�رن« 
للمتبن�ني له واضاف، ان املؤامرة اليوم ال تس�تهدف 
الشعب الفلس�طيني فقط بل هي مؤامرة تستهدف 
املنطقة كلها. واكد بان الشعب االيراني سيخرج هذا العام 
بصورة اكثر كثافة يف مس�رات يوم القدس العاملي العالن 

الدعم للشعب الفلسطيني املظلوم والقدس الرشيف.

ويف جانب اخر من حديثه اشار اىل جريمة اجراءات الحظر 
املعادية ضد الشعب االيراني والتي خلقت متاعب له خاصة 
يف ش�هر رمضان املبارك وقال، ان توفر حاجات املواطنني 

لم يتم بسهولة.
وق�ال، ان االعداء الذين يّدعون بانه�م اعداء النظام لكنهم 
دخلوا الحرب ضد الش�عب االيران�ي يف الواقع الن اجراءات 
حظرهم تؤثر بصورة مارشة عى معيشة املواطنني اليومية 

وهم قد كشفوا يف هذا الحظر عن طبيعتهم الحقيقية.
واش�ار اىل الترصيح�ات الكث�رة الص�ادرة ع�ن االع�داء 
والتذبذب�ات والتناقض�ات فيها احيانا واض�اف، ان املعيار 
بالنس�بة لنا لي�س الكالم ب�ل العمل، فمتى م�ا اقلعوا عن 
ممارس�ة الظلم ضد الش�عب االيراني وتخلوا عن اجراءات 
الحظ�ر الظاملة واس�تانفوا االلتزام بتعهداته�م وعادوا اىل 
طاول�ة املفاوضات الت�ي تركوها وقوضوها هم انفس�هم 

فان السبيل امامهم ليس مغلقا.
وخاط�ب الرئي�س روحان�ي اعداء الش�عب االيران�ي، بان 
الش�عب سيجعل الطريق امامهم مفتوحا فيما لو انتهجوا 
س�لوكا اخ�ر وتخل�وا ع�ن ممارس�ة الظل�م يف قراراته�م 

التنفيذية وعادوا اىل العدالة والقانون.

خليفة ماي يواجه املحاكمة بتهمة 
»الكذب عىل الربيطانيني«

          بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت قاضية أم�س األربع�اء إن بوريس 
جونس�ون أبرز املرش�حني لخالفة تريزا 
م�اي يف رئاس�ة وزراء بريطانيا، يجب أن 
يمث�ل أمام املحكمة بس�بب مزاع�م بأنه 
ك�ذب عى الناس بخص�وص الخروج من 

االتحاد األوروبي.
يف  القاضي�ة  كومل�ان  مارغ�وت  وقال�ت 
محكمة وستمنس�رت بلندن إن جونسون، 
وزي�ر الخارجية الس�ابق ورئي�س بلدية 
لندن الس�ابق، علي�ه أن يرد ع�ى مذكرة 
اس�تدعاء تزعم أن�ه ارتكب ث�الث جرائم 

سوء سلوك أثناء وجوده يف املنصب.
وتتعل�ق ه�ذه الجرائ�م بمزاع�م أدىل بها 
جونسون قبل وبعد اس�تفتاء عام 2016 
بش�أن الخ�روج م�ن االتح�اد األوروبي. 
وكان جونسون أحد أبرز الداعمني لخروج 
بريطانيا من التكتل. وصوت الربيطانيون 
بأغلبي�ة 52 يف املئ�ة مقاب�ل 48 يف املئ�ة 

لصالح الخروج من االتحاد.
وج�اء يف طلب االس�تدعاء »خ�الل هاتني 

الفرتت�ني املذكورت�ني أعاله ك�ذب املدعى 
عليه مرارا وضلل الشعب الربيطاني فيما 
يتعلق بتكلف�ة عضوية االتحاد األوروبي، 
إذ أعل�ن أو أق�ر أو أش�ار إىل أن تكلف�ة 
عضوي�ة االتح�اد األوروب�ي 350 مليون 
جني�ه اس�رتليني )442 ملي�ون دوالر( يف 

األسبوع«.
وهذا املبل�غ كان نقطة أساس�ية ومثرة 
للج�دل يف الحمل�ة املؤي�دة للخ�روج من 
االتحاد تحت عنوان »لنستعيد السيطرة« 
التي ُكتبت عى حافلة من حافالت الحملة 

االنتخابية.
وق�ال معارض�ون إن ه�ذا الرق�م مضلل 
بش�كل متعمد وأصبح رمزا لالنقسامات 

التي سببها االستفتاء.
وقال�ت كوملان يف حكمها املكت�وب إنه لم 
تثبت صحة هذه املزاعم ولكن أضافت أنه 

يجب أن يمثل جونسون أمام املحكمة.
ويف أيلول/س�بتمرب 2017، كت�ب رئي�س 
هيئة اإلحص�اء الربيطانية إىل جونس�ون 
وقال له إن املبلغ الذي ذكره »يمثل س�وء 

توظيف واضح لإلحصاءات الرسمية«.

حفرت يطالب مرص بإمداداه بصواريخ أرض - أرض

إرسائيل ختص دول اخلليج بالتهنئة بليلة القدر

          بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مصادر مطلعة، ع�ن أن الجنرال 
الليب�ي »خليف�ة حف�رت«، طال�ب القيادة 
املرصية بإمداده بصواريخ أرض- أرض؛ 

لتعزيز هجومه عى العاصمة طرابلس.
وقالت املصادر بمركز »األهرام« للدراسات 
السياس�ية )حكومي(، إن »حفرت« خالل 
اللقاء مع الرئيس »عبدالفتاح الس�ييس« 
قبل أسبوعني، قدم تقييما للوضع امليداني 
لقواته يف مواجه�ة قوات حكومة الوفاق، 
املعرتف بها دوليا، وأس�باب تعثر الهجوم 

خالل األيام األخرة.
وأضافت املصادر أن »حفرت« طالب كذلك 
ب�«كاس�حات ألغ�ام«، وتزوي�ده بخرباء 
لتدري�ب قوات�ه ع�ى »ح�رب  مرصي�ني 
ش�وارع« تمهيدا لطول املعركة مع قوات 
حكوم�ة الوف�اق املع�رتف به�ا دولي�ا يف 

طرابلس.
وكان »السييس« قد جدد دعمه ل�«حفرت«، 
بدع�وى مكافح�ة اإلره�اب والجماعات 

وامليليشيات املتطرفة يف ليبيا.
والتقى الثالث�اء رئيس املخابرات املرصية 
الل�واء »عب�اس كام�ل« »خليف�ة حفرت« 

خ�الل زي�ارة أجراه�ا »كام�ل« إىل مق�ر 
القيادة العامة لق�وات الرشق الليبي التي 
يقودها »حفرت«، وتم خالل اللقاء تس�ليم 
قوات »حفرت« للسلطات املرصية الضابط 
الس�ابق بجيش�ها، »هشام عش�ماوي«، 
الذي تتهمه بقيادة عمليات مس�لحة ضد 

قوات الجيش والرشطة.)طالع املزيد( 
وزار »حفرت« القاهرة مرتني خالل ش�هر 
واح�د، منذ إطالقه هجوم�ا عى طرابلس 
التق�ى  امل�ايض،  أبريل/نيس�ان  مطل�ع 
خاللهم�ا الرئي�س امل�رصي »عبدالفت�اح 

السييس«.

ويب�دو الدعم امل�رصي ل�«حف�رت«، جليا 
يف ظه�ور أس�لحة مرصي�ة م�ع ق�وات 
»حفرت«، وس�ط تقارير عن وجود قيادات 
عس�كرية مرصية رفيعة املستوى ضمن 
غرف�ة العمليات املركزية التي تدير عملية 

»حفرت« األخرة.
وكانت صحيفة »وول س�رتيت جورنال«، 
ذك�رت نقال عن مس�ؤول رفيع ب�اإلدارة 
األمريكية، أن »الس�ييس« مارسا ضغوطا 
ع�ى الرئي�س األمريكي »دونال�د ترامب« 
لدفع�ه إىل دع�م »حفرت«، لالس�تيالء عى 

العاصمة طرابلس.

          بغداد / المستقبل العراقي

اختص�ت )إرسائي�ل( الدول الخليجي�ة بالتهنئ�ة بليلة القدر 
وذلك خالل مقط�ع فيديو للمتحدث باس�م وزارة الخارجية 

اإلرسائيلية لإلعالم العربي، »حسن كعبية«.

وقال »كعبية« عرب مقطع فيديو نرشه حس�اب »)إرسائيل( 
يف الخلي�ج« ع�ى »تويرت«: »الس�الم عليكم ورحم�ة الله، إىل 
أصدقائنا من دول الخليج، نحن نحبكم من )إرسائيل( ونحن 
نقرتب من نهاية ش�هر رمضان الكريم، ه�ذه األيام تحتفل 
األمة اإلس�المية بليلة القدر، ومن هنا م�ن دولة )إرسائيل(، 

نأمل أن تكون ليلة القدر، ليلة س�الم بني الشعوب، وكل عام 
وأنت بخر. يذكر أن »كعبية« ينحدر من عائلة بدوية مسلمة 
وكان يرعى الغنم يف صغره يف قرية كعبية، ثم انضم للجيش 
اإلرسائيل، ووصل إىل رتبة عقيد، ثم عمل قنصال عاما يف مرص، 

ثم أصبح متحدثا باس�م وزارة الخارجية لإلعالم العربي.

          بغداد / المستقبل العراقي

انطلقت مباحثات اختيار قادة جدد للمؤسسات 
األوروبي�ة وس�ط تجاذب�ات واختب�ارات ق�وة 
بني رؤس�اء ال�دول والحكومات وق�ادة الكتل يف 
الربمل�ان األوروبي. وترتكز املواجهة عى رئاس�ة 
املفوضي�ة األوروبي�ة ألن م�ن س�ُينتخب لت�ويل 
ه�ذا املنصب يج�ب أن يحصل عى دعم رؤس�اء 
الدول والحكومات والغالبي�ة املطلقة يف الربملان 

األوروبي أي 376 صوتا.
وح�ّددت الكتل السياس�ية يف الربمل�ان األوروبي 
مرش�حيها وقد رفض رؤساء هذه الكتل صباح 
الثالث�اء أي ترش�يح خارجي يف إع�الن تم تبنيه 
قبي�ل اجتم�اع لرؤس�اء ال�دول والحكوم�ات يف 

بروكسل.
ورفض�ت الكتل�ة الليربالي�ة الت�ي تنض�وي يف 

إطارها الئح�ة >النهضة< املدعومة من الرئيس 
الفرن�يس ايمانويل ماكرون، دع�م هذا اإلعالن، 
لك�ن عدد الن�واب املوقعني من الحزب الش�عبي 
األوروب�ي )يمني( واالش�رتاكيني والخرض، يبلغ 

395 وبوسعهم تهميش الكتلة الليربالية.
وأُبل�غ رئيس املجلس األوروب�ي البولندي دونالد 
توس�ك بموقف الربملان الذي س�ينقله إىل القادة 
األوروبيني أثناء قمة استثنائية ُتعقد الستخالص 
الع�رب م�ن االنتخاب�ات األوروبية التي اّتس�مت 
بنسبة مشاركة بلغت أكثر من 50 باملئة ما يعزز 

رشعية هذا املجلس.
وس�يكون لدى توسك أقل من ش�هر للتوصل إىل 
اتفاق بني الهيئتني األوروبيتني قبل قمة 21-20 

يونيو/حزيران.
وق�ال أح�د املتنافس�ني ع�ى منص�ب رئاس�ة 
املفوضي�ة األوروبي�ة وه�و زعيم االش�رتاكيني 

الهولن�دي فران�س تيمرمان�س، مس�اء األح�د 
»رصاع العروش سيبدأ«.

إال أن اإلشارة إىل مسلسل »رصاع العروش« نذير 
ش�ؤم ألن قصته قائمة ع�ى خيانات ومؤامرات 
ومج�ازر وكان�ت خاتمت�ه مفاجئة حت�ى أنها 
خّيب�ت آم�ال متابعيه.ويطال�ب اليم�ني املؤي�د 
ألوروبا واملمثل خاصة بالحزب الشعبي األوروبي 
بمنصب رئاس�ة املفوضية يف بروكس�ل ملرشحه 
البافاري مانفريد في�رب، لكن ليس لديه موافقة 

املجلس وليس مضمونا أن يفوز يف الربملان.
الكتلت�ان  يمث�الن  آخ�ران  مرش�حان  وهن�اك 
فران�س  االش�رتاكي  األخري�ان:  الكبرت�ان 
الدنماركي�ة مارغريت  تيمرمان�س والليربالي�ة 

فيستاغر.
هيئات�ه  األوروب�ي  الش�عبي  الح�زب  ويجم�ع 
وس�بعة من أصل ثمانية رؤساء دول وحكومات 

ينتمون إىل الخط الس�يايس نفسه إلعالن دعمه 
لفي�رب قبل القم�ة. وأعلن�ت انيغري�ت كرامب-

كارينب�اور زعيم�ة الح�زب املحاف�ظ األملان�ي 
)االتحاد املس�يحي الديموقراطي( أن »مانفريد 
فيرب يف موقع متقدم وسنس�اعده للحصول عى 
أكثرية يف الربملان األوروبي«.وس�يحاول عدد من 
الق�ادة إقناع الحزب الش�عبي األوروبي بالتخيل 
عن مرش�حه لتجّنب أزمة. ويقود حركة التمرد 
هذه الرئيس الفرن�يس إيمانويل ماكرون، لكنه 
لن يذه�ب إىل ح�ّد تصويت تتواجه فيه فرنس�ا 

وأملانيا، حسب ما يؤكد مسؤول أوروبي.
ال�دول  ويعتم�د ماك�رون ع�ى دع�م رؤس�اء 
اللي�ربايل  الخ�ط  م�ن  الثماني�ة  والحكوم�ات 
وسيسعى للحصول عى تأييد القادة االشرتاكيني 

الخمسة.
واس�تقبل ماك�رون مس�اء االثنني ع�ى مأدبة 

عش�اء زعيمهم رئيس الوزراء االس�باني بيدرو 
سانش�يز الذي خ�رج منترصا م�ن االنتخابات. 
وأب�دت مدريد اس�تعدادها لتش�كيل تحالف بني 

االشرتاكيني والليرباليني األوروبيني.
خمسة رؤساء جدد

وُيف�رتض أن يلتق�ي أيضا ماك�رون قبل القمة 
األوروبية املستش�ارة األملانية أنغيال مركل التي 
دعمت فيرب يف الحملة لكنها ليست مؤيدة لنظام 
»مرش�ح مختار«.وس�يتغر مس�ؤولو خم�س 
هيئات يف االتحاد األوروبي خالل األشهر القادمة 
هم رئيس الربملان يف مطلع يوليو/تموز ورئيس 
املفوضي�ة ووزي�ر الخارجي�ة األوروبية وحاكم 
امل�رصف املرك�زي األوروب�ي يف نوفمرب/ترشين 

الثاني ورئيس املجلس يف مطلع كانون األول.
وكان رئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر 
»املرش�ح املخت�ار« م�ن جانب الحزب الش�عبي 

األوروب�ي ع�ام 2014. وع�ى خلف�ه أن يحصل 
عى أصوات املكونات الثالثة الرئيس�ية للربملان: 
أي الح�زب الش�عبي األوروب�ي واالش�رتاكيون 
والليرباليون.وبالت�ايل فإن فرص وصول فرانس 
تيمرمان�س ومارغري�ت فيس�تاغر معدومة إذا 
أرص الح�زب الش�عبي األوروب�ي ع�ى مانفريد 
فيرب.أما يف حال انس�حاب هذا األخر، فسيكون 
هناك رضورة للتوصل إىل اتفاق بني االشرتاكيني 
والليرباليني النتخاب أحد مرشحيهما. وقال قادة 
الحزب الشعبي األوروبي »لم يعقد أي حلف بني 
الليرباليني واالش�رتاكيني«.إال أن مرش�ح الحزب 
الش�عبي األوروب�ي يجب أن يبتعد عن الس�احة 
يف ح�ال لم يحصل عى الغالبية املطلقة، وفق ما 
أكد عدد من قادة هذا الخط السيايس. وأملح فيرب 
إىل أن الح�زب الش�عبي األوروبي ق�د يقرر دعم 

فرانس تيمرمانس ضد مارغريت فيستاغر.
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مشكالت مزمنة يعانيها اإلقتصاد العراقي

يف الدفاع عن أوربا

االستثامر يف صحة األفارقة

          لطيف عبد سالم

ليس باألمر املفاجئ القول إنَّ االقتصاَد 
العراقي ُيَع�ّد من االقتص�ادات الواعدة 
الت�ي تعرض�ت لحاالٍت م�ن التدهور يف 
مراح�ٍل ع�دة، فضالً عم�ا صاحب ذلك 
من تعثٍر يف املساعي الرامية إىل تنميته. 
ويمك�ن الجزم ب�أنَّ الس�بَب الرئيس يف 
ذل�ك يعود يف واقعه املوضوعي إىل جملة 
م�ن العوامل املوضوعي�ة التي تركت يف 
أرجائه ندبات س�لبية عميقة األثر، مع 

الع�رض أنَّ أغلَب تلك العوامل متأٍت من 
تداعي�ات الحروب، وس�وء اإلدارة، وما 
ظهر من السياسات املرتجلة، باإلضافة 
بش�كٍل  ظاهرةالفس�اد  انتش�ار  إىل 

مخيف. 
م�ن املعلوم أنَّ االقتصاَد العراقي ش�هد 
تح�والت يف نظام�ه واتجاهات�ه وأدائه 
منذ مطل�ع العقد الخامس م�ن القرن 
امل�ايض وحت�ى يومن�ا هذا، فض�اًل عن 
تعرِضه إىل صدم�اٍت عنيفة بفعل رؤى 
القيادات السياس�ية الَِّت�ي ترتب عليها 

إقحاِم�ه يف ظ�روٍف معق�دة أفضْت إىل 
ف�رص  فقدان�ه  اس�تقرارهو  زعزع�ة 
التطوي�ر املفرتض�ة. ولع�ّل أب�رز هذه 
املحط�ات هو الح�ر وبالعبثي�ة، والتي 
بدأت بح�رب الخلي�ج األوىل التي دامت 
ثماني س�نوات، وتس�ببْت يف استنزاف 
نس�بة عالي�ة ج�داً م�ن االحتياطي�ات 
األجنبي�ة الت�ي اس�تخدمت م�ن أج�ل 
تمويل اإلنفاق الحربي، إىل جانب كارثية 
آث�ار هذا التوج�ه ال�ذي كان يف مقدمة 
نتائجه املأس�اوية ما حصل من تشوه 

فيبنية الب�الد التحتية، وتراجع إنتاجية 
قطاع�ات الب�الد الرئيس�ة، إذ وصل�ْت 
قيم�ة اإلرضار حينئ�ذ إىل نح�و )453( 
ملي�ار دوالر أمريكي بحس�ب البيانات 

الحكومية.
ح�ن أطَل عقد التس�عينيات من القرن 
املن�رم ع�ى املجتم�ع الب�ري، كان 
االقتص�اد العراق�ي وه�و ل�م يتع�اَف 
بعد ع�ى موعٍد مع التداعيات الس�لبية 
ملجريات ح�رب الخليج الثاني�ة، والتي 
س�بقت التحضريات لها فرض املجتمع 

الدويل عقوبات اقتصادية قاسية تمثلت 
بحصاٍر اقتصادي جائر، أفىض إىل دخول 
البالد بعزلٍة دولية وإقليمية دامت ألكثِر 
م�ن عق�ٍد م�ن الزم�ان، باإلضاف�ة إىل 
جسامة التعويضات املالية التي تحملها 
الع�راق، والت�ي ق�درت خس�ائرها بما 
يقرب من )200( ملي�ار دوالر أمريكي 

باالستناد إىل الوثائق الدولية.
م�ن املهم اإلش�ارة يف ه�ذا الس�ياق إىل 
أنَّ االقتص�اَد العراقي يعان�ي اليوم من 
كونه أس�ري العديد م�ن العوامل املقيدة 

ملحاوالت تطوي�ره، إذ ماتزال ِقطاعات 
البالد الرئيسة تعيش الرتاجع والتشتت، 
وتعتمد ع�ى مختلِف دول العالم، فضالً 
عن املحي�ط اإلقليم�ي بمهم�ة تغطية 
ري�ب  ف�ال  املح�ي،  الس�وق  حاج�ات 
أنَّ الع�راَق أصب�ح يف مقدم�ة البل�دان 
املس�تهلكة لبضائ�ٍع وس�لع رضورية 
أو غ�ري رضورية من خ�ارِج البالد، عى 
الرغم من أنَّ البياناَت الرس�مية تش�ري 
إىل اس�تنزافه ما يزيد عن ) 500( مليار 

دوالر يف املدة املاضية.  

تتجس�د املش�كالت الكبرية التي تواجه 
الي�وم  عال�م  يف  العراق�ي  االقتص�اد 
بمجموع�ٍة م�ن العوام�ل املوضوعي�ة 
التي من أهمها ارتف�اِع حجم املديونية 
الخارجية، تباطؤ معدالت النمو، تراجع 
إنتاجي�ة قطاع�ي الزراع�ة والصناعة، 
القوانن القديمة املعرقلة إلنضاج البيئة 
االس�تثمارية واالعتماد عى االس�ترياد 
الخارج�ي بنس�بٍة عالية يف ظ�ل تفاقم 
ظاه�رة الفس�اد اإلداري وامل�ايل الت�ي 

أفضت إىل انهيار القطاع الخاص.

          ميشيل بارنييه

ال تزال أوروبا تتمتع بقدر كبري من القوة الناعمة، لكننا 
ال نفتق�ر إىل القوة الصارمة، وإن العودة إىل سياس�ات 
القوى العظمى تعني أن هذا التوازن لم يعد مس�تداما، 
وأن أوروب�ا تحت�اج إىل ركي�زة ثاني�ة تس�تند إليه�ا، 
ويتوق�ع مواطنونا اتح�ادا مقتدرا، وصاحب س�يادة، 
وق�ادرا ع�ى حمايته�م. لقد ع�ادت رقعة الش�طرنج 
الجيوسياسية، ففي أعقاب فرتة فاصلة بدأت بعد عام 
1989، حي�ث بدا األمر وكأن التاري�خ يميل نحو نظام 
دويل ليربايل سلمي، نش�هد اآلن منافسة متصاعدة بن 
الق�وى العظمى، ومس�اعي الهيمنة، والتوس�ع ش�به 
اإلمرباطوري. فها هي ذي روسيا تخرق القانون الدويل 
بوقاح�ة، وتؤكد نفوذها اإلقليم�ي، وتنخرط الصن يف 
منافسة اسرتاتيجية شاملة وتروج لنموذج دويل بديل، 
واخت�ارت الوالي�ات املتح�دة أن تدافع ع�ن مصالحها 
م�ن خ�الل العمل األح�ادي وممارس�ة الضغ�وط من 
جانب واحد. يف مواجهة هذه الصحوة الجيوسياس�ية 
العنيفة، يتعن عى أوروبا أن تصنع مستقبلها بيديها، 
وإذا ل�م نه�ب للتعبري ع�ن مصالحنا وقيمن�ا والدفاع 
عنها، فس�يصبح االتح�اد األوروبي وبلدان�ه األعضاء 
فريس�ة آلخرين يف ظل »الالنظ�ام« العاملي الجديد. لقد 
آن األوان أن يبني األوروبيون س�يادتهم جماعيا يف كل 
املجاالت التي يري�دون أن يضطلعوا فيها بدور مؤثر ال 
أن يقفوا موقف املتفرج: السياس�ة الخارجية والدفاع، 
االقتصاد والتجارة، التكنولوجيا الرقمية، واالس�تدامة 
البيئي�ة. تحت قيادة رئي�س املجلس األوروب�ي دونالد 

تاس�ك ورئي�س املفوضية األوروبي ج�ان كلود يونكر، 
اتخ�ذ االتح�اد األوروبي خطوات مهم�ة يف هذا الصدد، 
فقد صقلنا سياس�تنا التجارية يف االستجابة لتوقعات 
الح�روب التجاري�ة، وجعلن�ا اقتصادن�ا أق�ل ُعرض�ة 
لعملي�ات االس�تيالء األجنبية عى أصول اس�رتاتيجية. 
املرون�ة والصم�ود  اس�تثمرنا يف  إىل ه�ذا،  باإلضاف�ة 
لحماية الشبكات الحرجة ومرافق البنية األساسية من 
الهجمات الس�يربانية. لعل األمر األكثر إثارة للدهش�ة 
ه�و أنن�ا قطعن�ا أش�واطا ك�ربى يف تجمي�ع جهودنا 
الدفاعي�ة، وبعد أن كان الدفاع يش�كل أح�د املحرمات 
ذات ي�وم، أصب�ح اآلن أولوي�ة سياس�ية للمفوضي�ة 
األوروبية. عى سبيل املثال من املقرر أن يفتح صندوق 
الدفاع األوروبي الذي تبلغ قيمته 13 مليار يورو )14.6 
مليار دوالر أمريكي( آفاقا جديدة يف التخطيط املشرتك 
ورشاء املع�دات املش�رتكة. لك�ن أوروبا تس�تطيع، بل 
يتع�ن عليه�ا، أن تبذل املزيد من الجه�د يف هذا املجال. 
ل�م يع�د م�ن الخي�ارات ال�واردة االس�تعانة بمصادر 
خارجية لضم�ان أمن أوروبا، ورغ�م أن زيادة اإلنفاق 
من ش�أنها أن تجعلنا أقوى، فإن هذا لن يكون كافيا يف 
حد ذاته، بل تحتاج أوروبا إىل خطة- بوصلة سياسية- 
كم�ا ينتظ�ر مواطنونا أيضا مثل ه�ذه الخطة. الواقع 
أن االس�رتاتيجية العاملي�ة لالتح�اد األوروب�ي- بقيادة 
املمثل�ة العلي�ا لالتحاد األوروب�ي للش�ؤون الخارجية 
والسياس�ة األمني�ة ونائبة رئيس املفوضي�ة فيديريكا 
موغريين�ي- ح�ددت مس�توى جماعي�ا جدي�دا م�ن 
الطموح للعمل األوروبي الخارجي يف عام 2016، ولكن 
اآلن، مع تس�ابق القوى العاملية إىل األمام، ومع شيوع 

التهدي�دات العاب�رة للح�دود، م�ن ريجا إىل نيقوس�يا، 
تحت�اج هذه االس�رتاتيجية إىل تحديثه�ا وترجمتها إىل 
سياس�ة خارجي�ة وتخطي�ط دفاعي. ح�ان الوقت إذاً 
ملراجعة الدفاع االسرتاتيجي، عى أن يشمل هذا التقييم 
املش�رتك للتهديدات األساسية التي ستواجه أوروبا من 
اآلن وحتى عام 2030؛ والتوجيه االس�رتاتيجي بش�أن 
األولويات املشرتكة لالتحاد األوروبي وبلدانه األعضاء؛ 

وترجمة هذا إىل معدات وهياكل مؤسسية مشرتكة.
إىل جانب التأكيد عى الدور األس�ايس الذي يؤديه حلف 
شمال األطليس يف الدفاع الجماعي، ينبغي لهذه املراجعة 
الدفاعي�ة االس�رتاتيجية أن تعم�ل ع�ى تطوير قدرات 
أوروبا وتعزيز جاهزيتنا للعمل الخارجي املشرتك. نحن 
يف احتياج إىل قدرات موحدة ملواجهة التحديات الجديدة 
غري املتس�اوقة مثل اإلره�اب؛ والجريمة الس�يربانية؛ 
وحمالت التضليل؛ والتهديدات الكيميائية والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية. ويمثل الفضاء السيرباني بشكل 
خاص املنطق�ة حيث يتعن علين�ا أن نزيد من قدراتنا 
املدنية والعسكرية ملواكبة تحديات املستقبل، باإلضافة 
إىل هذا، ينبغي لهذه املراجعة أن توفر التوجيه واإلرشاد 
للصناعة الدفاعية األوروبية كعنر أس�ايس يف أمننا. 
لصيان�ة ه�ذه الجه�ود وتحقيق مس�توى متجدد من 
الطم�وح، يتعن علين�ا أيضا أن نعمل ع�ى بناء اتحاد 
السياسة الخارجية والدفاع. تشكل مؤسسات االتحاد 
األوروب�ي والبل�دان األعض�اء فريق�ا واح�دا. والهدف 
ليس االنتقاص من س�يادة البل�دان األعضاء، بل جعل 
كل منه�ا- وجميعها- أعظم قوة. تس�تفيد السياس�ة 
الخارجي�ة والدفاعي�ة املش�رتكة م�ن تن�وع أجه�زة 

االس�تخبارات، والقوات املس�لحة، واملعدات، والخربات 
القتالية، إىل جانب اآلفاق اإلقليمية املختلفة- يف التعامل 
مع إفريقيا، والرق األوس�ط، وغرب البلقان، والجهة 
الرقية ألوروبا- املوروث�ة بحكم التاريخ والجغرافيا. 
ضمن هذا اإلطار، ينبغي للدول األعضاء أن تعمل أيضا 
كس�فراء أو دول رائ�دة يف مجاالت مختلف�ة. وهذا من 
ش�أنه أن يس�مح بقدر من املرونة واالتساق يف الصيغ 
أو املبادرات اإلقليمية، ومن شأنه أيضا أن يمكن الدول 
األعضاء من اس�تخدام نفوذها لدعم املصالح الوطنية 
واألوروبي�ة. بالتوازي مع ه�ذا، البد من إضفاء الطابع 
املؤس�يس بالش�كل الالئ�ق ع�ى الدفاع عى مس�توى 
االتحاد األوروبي: إنش�اء مجلس دفاعي لتوفري منصة 
للتنس�يق ب�ن وزراء الدف�اع، ومركز قي�ادة للعمليات 
لتخطيط وإدارة السياس�ة األمنية والدفاعية املشرتكة 
ع�ى مس�توى االتح�اد األوروب�ي، فضال عن سلس�لة 

قيادية مستجيبة وفّعالة، وأكاديمية دفاعية شاملة.
وس�وف تساعد هذه الخطوات العملية يف تعزيز ثقافة 
اس�رتاتيجية أوروبية مش�رتكة وجعل الدفاع األوروبي 
واقعا عمليا، كما ستعمل عى تجهيز االتحاد األوروبي 
لالنخراط بش�كل أفض�ل مع رشكائه االس�رتاتيجين، 
أوال وقبل كل يشء اململكة املتحدة، التي س�تظل حليفا 
أساسيا ورشيكا قويا بعد أن ترتك الكتلة. بيد أن املسائل 
الداخلي�ة مثل خ�روج بريطانيا من االتح�اد األوروبي 
احتكرت لف�رتة طويلة أجن�دة الق�ادة األوروبين عى 
حساب تحديات أمنية ملحة، لكن االستقرار يف إفريقيا، 
وعملية الس�الم يف س�ورية، واألزم�ة يف ليبيا، ومنطقة 
البلق�ان الغربية، والجوار الرقي، والقطب الش�مايل، 

كل هذا يس�تحق أيضا ق�درا أعظم من االهتمام، فضال 
ع�ن قدرتنا ع�ى التعامل مع الركاء االس�رتاتيجين. 
من األهمية بمكان أن تكون التحديات األمنية املشرتكة 
عى أجندة املجلس األوروبي كل ثالثة أو س�تة أش�هر. 
ومن خالل املناقش�ات املنتظمة املرتبة، يصبح بوس�ع 
القادة التصدي لالتجاهات االسرتاتيجية وتحديد مسار 
العم�ل املش�رتك، باالس�تعانة بكامل مجموع�ة أدوات 
السياس�ة الخارجية لدى االتح�اد األوروبي. من ناحية 
أخرى، يتعن عى االتحاد األوروبي أن يحسن استخدام 
أدوات السياس�ة الخارجية- الدبلوماس�ية، والتجارة، 
ومس�اعدات التنمية، والدفاع- عى النحو الذي يجعلها 
أكثر تماس�كا. وللتص�دي لتحديات مش�رتكة يف عالم 
حي�ث س�تؤدي إفريقي�ا وآس�يا دورا متزاي�د الحجم، 
يتع�ن عى أوروب�ا أن تخرج م�ن صومعتها وأن تعمل 
ع�ى مواءم�ة أدواتها الخارجية.  يف ش�هر مارس، عى 
س�بيل املث�ال، بدأ تاس�ك مناقش�ة ب�ن ق�ادة االتحاد 
األوروبي حول العالقات بن االتحاد األوروبي والصن، 
وينبغي لهذا أن يشكل أولوية قصوى للسنوات املقبلة. 
لك�ن املفتاح إىل السياس�ة الخارجية الناجحة يكمن يف 
القدرة ع�ى دعمها، فال تزال أوروب�ا تتمتع بقدر كبري 
م�ن القوة الناعمة، لكننا ال نفتق�ر إىل القوة الصارمة، 
وإن العودة إىل سياس�ات الق�وى العظمى تعني أن هذا 
الت�وازن لم يعد مس�تداما، وأن أوروبا تحتاج إىل ركيزة 
ثانية تس�تند إليها، ويتوقع مواطنون�ا اتحادا مقتدرا، 
وصاحب سيادة، وقادرا عى حمايتهم، ولن يتسنى لنا 
تحقي�ق هذه الغاية إال من خ�الل تضافر قوى وجهود 

الدول األعضاء ومؤسسات االتحاد األوروبي.

صمود »بيلويس«
          كارين تومولتي

لدى الرئيسة »الديمقراطية« ملجلس النواب 
األمريكي نانيس بيلويس يشء يسمح لها أن 
تثري أعصاب الرئيس دونالد ترامب بطريقة 
ال يس�تطيع ش�خص آخر القيام بها. فقد 
أعلن�ت ي�وم الخميس امل�ايض قائلة »أدعو 
لرئيس الواليات املتح�دة. أتمنى لو تدخلت 
أرست�ه أو إدارت�ه أو فري�ق عمل�ه لصالح 
الب�الد. ربم�ا يري�د الحصول ع�ى عطلة«. 
وترام�ب رد عليه�ا بالقول »إنن�ي عبقري 

مستقر للغاية«.
وتقاذف اإلهانات مع ترامب ليس مس�عى 
منتج�اً، لك�ن بيل�ويس تمث�ل أداة إحب�اط 
خط�رية لرئيس نجح يف إصاب�ة جميع من 
حوله بالحرية، لكن موهبة بيلويس الفريدة 
تتمث�ل يف القدرة ع�ى الرتكيز ع�ى الهدف 
النهائ�ي. وهدفه�ا الح�ايل هو ضم�ان أن 
تضم�ن أن يرتك الرئي�س املكتب البيضاوي 
بأك�رب درج�ة ممكنة م�ن الرسع�ة. وهذا 
يعني أن بيل�ويس يتعن أن تقوم بأمرين يف 
وقت واحد وهما: إبقاء ترامب يف حالة عدم 
توازن وتقيي�د التكت�ل »الديمقراطي الذي 
يح�ث عى القيام بمس�عى اس�تباقي نحو 

توجيه االتهام للرئيس.
وبيل�ويس تعل�م أن�ه م�ا ل�م يتواف�ر دعم 
هائل من الحزبن ملس�عى توجي�ه االتهام، 

فس�ينتهي األمر بتربئ�ة س�احة ترامب يف 
مجلس الش�يوخ، وهذا سيساعده فحسب 
عى الفوز بفرتة والية رئاسية أخرى مدتها 
أرب�ع س�نوات. فق�د أخ�رب »ديمقراطين« 
بارزين يف اجتماع خ�اص »أنه يريد توجيه 
االته�ام إليه حت�ى يربئ مجلس الش�يوخ 
ساحته«، لكن رئيسة مجلس النواب تجادل 
من أجل س�لوك طريق آخر، وهو اس�تمرار 
رقابة الكونجرس واالعتماد عى املحاكم يف 
الوقت الذي تسعى فيه ست لجان مختلفة 
وثائ�ق  للحص�ول ع�ى  الن�واب  بمجل�س 
وش�هادة من إدارة تماطل. صحيح أن هذا 
أقل من أن يريض الذين يتوقون إىل تدش�ن 
إجراءات توجيه االته�ام أو الذين يجادلون 
ب�أن أي يشء أق�ل من ه�ذا يمث�ل تقصرياً 
يف واج�ب الكونج�رس يف إخض�اع ترام�ب 
للمس�اءلة، لكن�ه الطريق املرج�ح إللحاق 
الهزيم�ة برتام�ب ع�ام 2020. وس�يكون 
من حكم�ة التكتل »الديمقراط�ي« أن يثق 
ببص�رية بيل�ويس وخربته�ا. إنه�ا صبورة 
ومنضبطة وقادرة عى الصمود. فلم تصعد 
امرأة يف تاريخ الوالي�ات املتحدة إىل منصب 
أكث�ر نف�وذاً يف الحكومة م�ن املنصب الذي 
تحتل�ه بيلويس للمرة الثاني�ة اآلن. ويف أول 
فرتة لها، ذكر باحثون يف شؤون الكونجرس 
أن بيل�ويس م�ن ب�ن أكثر رؤس�اء مجلس 

النواب نفوذاً يف التاريخ الحديث.

          كارل مانالن

إن وجود نظام قوي للرعاية الصحية رشط 
أس�ايس للتنمية االقتصادية، ولكن ال يمكن 
اإلنمائي�ة املخصص�ة  التنب�ؤ باملس�اعدات 
لقط�اع الصح�ة يف إفريقي�ا حت�ى نتمك�ن 
من دع�م أنواع االس�تثمارات الطويلة األجل 

الالزمة. 
يمث�ل القط�اع الصح�ي يف إفريقي�ا فرصة 
اس�تثمار هائلة، تقدرها لجنة األمم املتحدة 
االقتصادية إلفريقي�ا بقيمة 66 مليار دوالر 
س�نويا، ومع ذل�ك يواصل الق�ادة األفارقة 
واملانحون مناقش�ة أنظمة الرعاية الصحية 
يف إفريقي�ا من حي�ث فج�وات التمويل، ويف 
الواقع، ستس�د هذه الفجوات، عندما ُينظر 
إىل إفريقي�ا ع�ى أنه�ا وجهة اس�تثمارية ال 

وجهة للمساعدات الخارجية.
إن وجود نظام قوي للرعاية الصحية رشط 
أس�ايس للتنمية االقتصادية، ولكن ال يمكن 
اإلنمائي�ة املخصص�ة  التنب�ؤ باملس�اعدات 
لقط�اع الصح�ة يف إفريقي�ا حت�ى نتمك�ن 

من دع�م أنواع االس�تثمارات الطويلة األجل 
الالزم�ة. إن اس�ترياد األدوي�ة، ع�ى س�بيل 
املثال، يكلف إفريقيا ما يقدر بنحو 14 مليار 
دوالر س�نويا، ولن تخف�ض تهيئة الظروف 
لتصني�ع املس�تحرضات الصيدالنية املحلية 
هذه الفات�ورة فقط؛ بل س�تخلق أيضا 16 
مليون وظيفة. )هذا سبب آخر لدعم منطقة 
 .)AfCFTA ،التجارة الحرة القارية إلفريقيا
وم�ع ذلك، غالب�ا ما تقدَّم املس�اعدات وفقا 
لجداول زمنية محددة يف مدة ثالث س�نوات، 
دون أي ضم�ان بأنها سرتس�ل بالفعل عند 

الحاجة إليها لتمويل الربامج املخططة.
وبطبيع�ة الح�ال، يمك�ن اس�تخدام املوارد 
العام�ة املحلي�ة له�ذا الغرض، ولك�ن نظرا 
للنمو االقتصادي املنخفض، وتكاليف خدمة 
الدي�ون املرتفع�ة أصبحت املس�احة املالية 
للعدي�د من الحكوم�ات اإلفريقية محدودة، 
وم�ع ذل�ك، م�ع تركي�ز أكرب ع�ى النهوض 
بتحصيل الرضائب، س�يكون ل�دى األفارقة 
فرص�ة أفض�ل لزي�ادة عائداته�م املحلي�ة. 
وغالب�ا ما تتأث�ر امليزانيات بتغ�ري القيادات 

السياسية واألولويات، والتي يمكن أن تحول 
دون استثمار ثابت وطويل األجل.

والنتيج�ة ه�ي ع�دم اإلنف�اق ع�ى الرعاية 
الصحي�ة يف إفريقي�ا بم�ا يكفي، وه�ذا أمر 
مؤس�ف، إذ يف عام 2015، شكلت القارة ٪2 
فقط من 9.7 تريليون�ات دوالر، وهي قيمة 
النفقات عى الرعاية الصحية عى مس�توى 
العالم، مع أن إفريقيا تمثل 16٪ من س�كان 
العالم، و26٪ من عبء املرض عى املستوى 

العاملي.
إن زي�ادة اإلنفاق ع�ى الرعاي�ة الصحية يف 
إفريقيا ليست مسألة تكثيف املساعدات؛ إذ 
م�ن الواضح أن الكرم الخارج�ي بلغ حده، 
فاألم�ر يتعلق بجع�ل الجه�ات الفاعلة من 
القطاع الخاص- وخصوصا األفارقة- تغتنم 

الفرص التجارية ذات الصلة.
وال ينبغي االس�تهانة بحج�م هذه الفرص، 
فالنم�و الس�كاني الرسي�ع، إىل جانب طول 
أمد الحي�اة، يدل عى أن احتياج�ات البلدان 
فيم�ا يتعل�ق بالرعاية الصحية س�رتتفع يف 
الس�نوات القادمة، ومع حل�ول عام 2030، 

م�ن املتوقع أن ُتخلق نس�بة 14٪ من فرص 
العم�ل يف مجال الصحة العاملي�ة يف إفريقيا، 
وستصل قيمة أس�واق الصحة والرفاهية يف 

القارة إىل 259 مليار دوالر.
إن تلبية حاجيات س�كان إفريقيا املتزايدين 
من حيث الرعاي�ة الصحية- وبالتايل ضمان 
أن تتمت�ع الق�ارة بق�وة عامل�ة صحية من 
ش�أنها أن تدفع بعجلة التحول االقتصادي- 
س�يتطلب تمويال أكثر قابلي�ة للتنبؤ وأكثر 
اس�تدامة، وتمويال يعتمد عى اسرتاتيجيات 
طويل�ة األج�ل وموثوق�ة. هن�ا، يج�ب أن 

يضطلع املغرتبون األفارقة بدور قيادي.
وكما يبدو، من املرجح أن تس�تخدم نفقات 
املغرتب�ن  املمول�ة م�ن  الصحي�ة  الرعاي�ة 
ألح�د  الطبي�ة  الفوات�ري  لدف�ع  األفارق�ة 
األق�ارب املرىض )أو عى نطاق أوس�ع، عى 
االس�تهالك(، بدال من أن تس�تثمر يف تعزيز 
النظام الصحي، وس�يتطلب هذا االس�تثمار 
تجمي�ع امل�وارد وتوجيهه�ا )عرب وس�طاء 
موثوق�ن( نح�و مش�اريع يمكنه�ا تلبي�ة 
احتياج�ات مجتمعات بأكملها يف أي لحظة، 

ويفرتض هذا تحول الرتكيز عى الحلول من 
أعى إىل أس�فل إىل تطوير أنظم�ة مرنة تبدأ 
عى مس�توى املجتم�ع. وعى س�بيل املثال، 
س�تكون هن�اك حاج�ة إىل مليون�ي عام�ل 
صحي محي مع حلول ع�ام 2020 لضمان 
حصول كل إفريقي ع�ى رعاية جيدة، وهذا 
ليس حال جدي�دا، إذ كان العاملون يف مجال 
الصحة املحلية سبب نجاح الرعاية الصحية 
الع�اج يف  الت�ي تلقاه�ا وال�دّي يف س�احل 
الخمسينيات من القرن املايض، ولكن نحتاج 
إىل تمويل يمكن التنبؤ به لبناء نظام يمكنه 
تلبية احتياجات الرعاية الصحية اليوم، مع 
توفري مليوني وظيفة. وتشمل االستثمارات 
األخ�رى املس�تهدفة إدارة األم�راض، وه�ي 
س�وق تقدر قيمتها بنح�و 14 مليار دوالر، 
باإلضاف�ة إىل مراقبة املرىض ع�ن بعد، التي 
بدورها تقدر بقيم�ة 15 مليار دوالر. وكلما 
كانت بيئة االس�تثمار أكثر استقرارا، كانت 
الجه�ات الفاعل�ة يف القط�اع الخ�اص أكثر 
استعدادا لتمويل التدخالت الواسعة النطاق 
الالزم�ة إلط�الق العن�ان لق�درات إفريقي�ا 

اقتصادي�ة  إنش�اء مناط�ق  إن  اإلنتاجي�ة، 
خاصة، والتي نجح�ت يف بلدان مثل إثيوبيا، 
س�يزيد من تعزيز القدرة عى التنبؤ والثقة، 

مما سيحدث املزيد من التقدم.
ويف الوقت الذي يس�تعد فيه القادة لجمعية 
الصح�ة العاملي�ة الثانية والس�بعن ملنظمة 
الصح�ة العاملية التي س�تعقد يف جنيف هذا 
الش�هر، تج�در اإلش�ارة إىل ح�دود التنمية 
التي تعتمد عى املانحن يف إفريقيا، ولوضع 
األس�س للتح�ول االقتص�ادي- بم�ا يف ذلك 
ع�ن طريق تطبي�ق اتفاقية التج�ارة الحرة 
إلفريقي�ا- يج�ب ع�ى األفارق�ة يف الداخ�ل 

والخارج أن يكثفوا من جهودهم.
وذكرن�ا الخب�ري االقتصادي، ج�ون ماينارد 
كينيز، بأننا جميعا سنموت عى املدى البعيد، 
ولكن االستثمار الصحي الطويل األمد يهدف 
إىل تحسن مس�توى املعيشة، وهذا يعني أن 
أولئ�ك الذين ب�دأت حياتهم للتو س�يكونون 
قادري�ن ع�ى بناء مس�تقبل أكث�ر ازدهارا، 
وضم�ان تمتع أجيال املس�تقبل أيضا بحياة 

أطول وأكثر صحة وإنتاجية.
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وداعًا أهيا احلزن.. غوته وحافظ.. سرية القرابات الالمرئية
مرحبًا أهيا احلزن

          نوال العلي 

كث�رة ه�ي االنتق�ادات الت�ي تناول�ت الرتجم�ة 
النمس�اوي  املس�ترشق  أنجزه�ا  الت�ي  األملاني�ة 
جوزي�ف فرايه�ر فون همر بورغش�تال ألش�عار 
حافظ الشرازي، والتي صدرت عام 1814، وهي 
الرتجم�ة التي كان�ت دافعاً وراء كتاب�ة »الديوان 
الرشقي للمؤلف الغربي« للش�اعر األملاني يوهان 
فولفغان�غ فون غوت�ه. لم تكن االنتق�ادات هّينة 
عىل الرتجمة، لكن ذلك لم يمنع النص الش�رازي 
م�ن الوصول إىل غوته ال�ذي تماهى معه حتى أنه 

اعترب حافظ توأماً له.
وكأنما وصل الش�اعر األملاني )1749-1832( إىل 
االنتماء إىل الش�اعر الفاريس )1320-1389( عرب 
ش�عور خفي من القرابة، وهو أمر قد ال يحدث إال 
يف األدب، حيث نجد أثراً لتلك القرابات الالمرئية بني 
الكّتاب بعضهم البعض، كما بني القراء وكّتابهم. 
لقد صادفت قراءة غوته ألشعار حافظ وقوعه يف 
حب جديد، فاجتمعت غزليات حافظ مع عش�قه 
للمغنية والراقصة النمساوية ماريان فون فيلمر، 

ليصدر كتابه عام 1819.
مائتا عام مرت إذن عىل عمل ش�ّكل نقطة تحّول 
يف الش�عر األملان�ي، واألوروب�ي بحس�ب مؤّرخي 
األدب ونقاده، وقد جاء يف جزئني: األول شعريٌّ يف 
12 فصالً كتب غوته عناوينها بالفارس�ية وهي: 
كت�اب املَُغن�ي، وكت�اب حاف�ظ، وكتاب العش�ق، 
وكت�اب التفك�ر، وكت�اب س�وء امل�زاج، وكت�اب 
الحكم�ة، وكتاب تيم�ور، وكتاب زليخ�ة، وكتاب 
الس�اقي، وكتاب األمثال، وكتاب الباريس، وأخراً 
كتاب الُخلد. أما الجزء الثاني، فهو تعليقات نثرية 

عىل الجزء األول وعىل الثقافة الرشقية.
كان حافظ الشرازي، املعروف ب�«لسان الغيب«، 
قد كتب غزلياته وخمرياته وصوفياته لخمس�ني 
عام�اً م�ن حياته يف الق�رن الرابع ع�رش، جمعها 
كله�ا يف ديواٍن واحد أح�د تالميذه بعد عقدين من 
رحيله، وُنقل أول مرة إىل الالتينية يف القرن السابع 
ع�رش، ثم ظه�رت يف الق�رون الالحق�ة ترجمات 

أخرى إىل عدة لغات.
وبعد أن نرش بورغشتال ترجمته بفرتة وجيزة، بدأ 
املس�ترشق األملاني يوهان غوتفريد كوس�يغارتن 
يحق�ق يف دقته، ثم انضم إليه هينريش فريدريش 

فون دييز وآخ�رون وأدت هذه االنتق�ادات إىل ما 
يشبه املش�ادة املعرفية، اتهم خاللها املرتجم بأنه 
قّدم نسخاً معيبة من غزل حافظ، وأصبحت هذه 
الصف�ة مثل الزم�ة تراف�ق كل دراس�ة أكاديمية 
تذكر ترجمته من قريب أو بعيد. ثم أصبحت هذه 
»الرداءة« باباً لحقل دراسات مختلفة حول قابلية 
حاف�ظ للرتجمة، وخصوصيات اللغة الفارس�ية، 
وغره�ا. كان غوته أح�د املتأثرين الكبار برتجمة 
بورغش�تال، ألن�ه ل�م يقرأها م�ن زاوي�ة نقدية 
مث�ل العارفني بالفارس�ية يف ذل�ك الوقت. غر أن 
الباحث�ني تفّحص�وا أث�ر الرتجمة عىل س�وء فهم 

غوته نفس�ه لحافظ، وهو مدخل أفىض ببعضهم 
للقول بأن الشاعر األملاني كتب الديوان بعبقريته 

الخالصة وال عالقة لحافظ باألمر.
وإن كان حاف�ظ بنس�خة بورغش�تال ه�و حالة 
متطورة من سوء الفهم اللغوي، فهل يصح القول 
إن�ه لم يكن مؤثراً يف غوته به�ذا املعنى؟ قد يصح 
ذل�ك إىل حد م�ا، بالنظ�ر إىل أن كت�اب غوته ليس 
خالصة تأثره بش�عر حافظ وحس�ب، فقد اطلع 
أيضاً عىل كتاب س�عدي الشرازي، »كوليشتان«، 
ومص�ادر م�ن أدب الرح�الت منها رحل�ة إدوارد 
س�كوت وارينغ إىل ش�راز )نرش عام 1807(، إىل 
جانب تعلق�ه املعروف بال�رشق )الهند( واطالعه 
الواس�ع ع�ىل الكالس�يكيني الكب�ار يف الثقافتني 
الهندية والفارس�ية، وال ينبغي أن نغفل أن غوته 
نفسه مرتجٌم، نقل نصوصاً عن الالتينية والعربية 
مث�ل »نش�يد اإلنش�اد« وترجم بع�ض اآليات من 

القرآن، وترجم شيئاً من شعر املعلقات.
ُيعترب »الديوان الرشقي للمؤلف الغربي« إىل جانب 
»فاوس�ت« أش�هر عملني لغوته، واألكث�ر أهمية 
أيض�اً، وكان�ت املتخصصة يف أدب غوت�ه كاترينا 
مموسن قد عقدت مقارنة بني الكتابني، فالحظت 
الحب العميق يف الديوان مقابل التشكك الكئيب يف 
»فاوست«، لكن املؤلف يف الكتابني كان يبحث عن 
الجوه�ر الحقيقي للوجود، ويف حني أن فاوس�ت 
أبرم عقداً مع الشيطان يف سعيه إىل الحصول عىل 
إجاب�ة، ويبدو غوته وقد عثر يف ش�عر الش�رازي 

عىل إجابة لسؤاله.
صدرت النس�خة العربية من ديوان غوته برتجمة 
أنجزه�ا عب�د الرحمن ب�دوي، وضع له�ا مقدمة 
وعل�ق ع�ىل القصائ�د فيها، لك�ن ترجم�ة بدوي 

لغوته لم تحظ بالنقد وإعادة النظر مثلما حظيت 
ترجمة بورغش�تال لحافظ. األمر نفس�ه ينطبق 
عىل ترجمة أخرى إلم�ام عبد الفتاح إمام صدرت 

ضمن كتاب »النور الفراشة«.
بحك�م   - إم�ام  أو  ب�دوي  إن  الق�ول  يمك�ن  ال 
تخّصصهم�ا يف الفلس�فة - كان�ا موفقني يف نقل 
شعرية نص غوته، إذ ال يعرف القارئ العربي ملاذا 
يوصف هذا النص بأنه »إعادة تش�كيل حاسمة يف 
الشعر األوروبي«، فمن الصعب أن نقرأ نص غوته 
برتجمت�ه العربي�ة فنق�ع يف حبه، فهناك أش�ياء 
كثرة تحول بني الذائقة العربية وبني االس�تمتاع 
بالنص، فق�د تكون هذه الرتجم�ة أو تلك دقيقة 
لكنها ليس�ت شعرية. لكن حال حافظ أفضل من 
غوته بالعربية، فلدينا ثالث ترجمات )عىل األقل(: 
األوىل أنجزه�ا إبراهي�م أمني الش�واربي وقّدم لها 
طه حس�ني، والثانية برتجم�ة عيل عباس زليخة، 
والثالث�ة ترجمة الش�اعر اللبناني محمد ش�مس 
الدي�ن، وربما تك�ون ترجمة الش�واربي ل�«زهرة 

الشعر الفاريس« )بتعبر طه حسني( أعذبها.
يف اس�تعادة كت�اب غوت�ه بع�د م�رور قرنني عىل 
ص�دوره أّول م�رة، تق�ّدم دار الن�رش اإلنكليزية 
»غنكو برس« نس�خة جدي�دة تتضّمن مالحظات 

تنرش ألول مرة، كثر منها يتعلق بنقد الرتجمة.
ع�ى أن تكون هذه الذكرى مناس�بة للتفكر يف 
نقد الرتجمات املكرّس�ة يف تاريخ املكتبة العربية، 
باعتبار أن نقد الرتجمة بات حقالً معرفياً نش�طاً 
ومفتوحاً عىل آفاق عدة منها اللسانيات ودراسات 
األسلوب ودراسات التلقي وكذلك حقل الدراسات 
الثقافية، وضمنها التأريخ النقدي لتجارب ترجمة 

النصوص الكالسيكية.

خالد خليفة يروي تارخيًا حقيقيًا ومتومهًا ملدينة حلب
          بغداد / المستقبل العراقي

رواية جديدة للكاتب السوري خالد خليفة صدرت حديثاً عن 
دار هاشيت أنطوان- نوفل بعنوان »لم يصلِّ عليهم أحد«.

ت�دور أحداث الرواية املتخّيلة ع�ىل تخوم مدينة حلب، حيث 
ف�اض العام 1907 نهٌر جرف عمراً م�ن الحياة الهانئة عىل 
ضفتي�ه. زوجة حن�ا وطفله، ابن زكري�ا، وكثرون غرهم. 
الهم�وم الدنيوية هي التي أنقذت حنا وزكريا من الطوفان. 
فهم�ا كان�ا يف قلعة املل�ذات الت�ي صممها الصدي�ق الثالث 
عازار، وبناها الصديقان غر بعيد من حوش حّنا الحتضان 
أعمال محبي الحياة... واملوت. الس�يل ابتلع من ماتوا، لكنه 

أيضاً س�لب من بقوا حيواتهم، فل�م يعد يشء كما كان. من 
كان يهرب من قيود الدنيا، وقع سجني اآلخرة.

م�ن قلع�ة املل�ذات إىل دي�ر الرهبان وم�ن س�طوة اللذة إىل 
س�طوة برٍش تواق�ني لصنع األس�طورة، العبودي�ة واحدة. 
عاشق األحصنة لجمته رضوب الحياة وأخذ يحاول مللمة ما 
تبقى ومن تبقى له. ش�مس الصباح ذبلت بانتظار ملسٍة لم 
تدّنس�ها إال بعد فوات األوان، والعمة أمينة الحنونة أصبحت 
تحلم بتطبيق الحّد والرشيعة... هذه ليس�ت سوى مصائر 
صغرة ضمن مص�ٍر أكرب ملدينة عاش�ت فيضانات وزالزل 
ومجاعات، واستوعبت تحّوالت اجتماعية وسياسية ودينية 
عميقة، يرصدها خليفة يف رواية ملحمية، مسكونة بثنائية 

الح�ب واملوت. تحف�ر الرواية يف رسدّي�ات املنطقة، وتقرتح 
رسدّية جديدة ومختلفة ملدينة حلب يف القرن التاس�ع عرش 
ومنتصف القرن العرشين، عرب قصص متشابكة عن الحّب 
امل�وؤود، وامل�وت املحّقق عرب املج�ازر والطاع�ون والزالزل 

والكولرا، ومفهوم الهوّية واالنتماء وأسئلتهما.
إّنها ليس�ت مجرّد رواية عن طفل مسيحي ناٍج من مجزرة 
يف ماردين، ترّبيه عائلة مسلمة يف حلب، بل ملحمة إنسانّية 
حقيقّية عن الطوف�ان والقلق البرشي، عن وهم النجاة من 

هذا الطوفان واألوبئة، وعن ورطة الحياة بحّد ذاتها.
مصائ�ر صغ�رة تقودن�ا إىل مصر أك�رب ملدينة حل�ب التي 
ش�هدت عرب تاريخها الطويل تحّوالت اجتماعّية وسياسّية 

ودينّي�ة عميق�ة، يرصدها خليفة بتقنّي�ات جديدة، يف هذه 
امللحمة املسكونة بثنائّية الحّب واملوت.

يق�ول خليف�ة: »الرواية متخيل�ة من األل�ف إىل الياء، وهي 
تختلف كلياً عن رواياتي الس�ابقة وكتبتها بروح وأس�لوب 
مختلف�ني«. ويضيف: »الرواي�ة ال تقارب الحالة الس�ورية 
اآلن نهائي�ًا س�وى يف الس�ؤال الدائ�م املتمثل بفكرة س�ؤال 
الهوي�ة«. وقد ع�اد خليفة إىل القرن التاس�ع عرش«للكتابة 
عن املس�كوت عنه عىل الرغم من مرور أكثر من قرن ونيف 
ع�ىل تاري�خ املدينة، واملتمث�ل بفكرة العي�ش يف ظل النظام 
العثماني وسلبه خرات مدينة عظيمة كحلب وجعلها ورقة 
مساومة يف يده مع الغرب«. خالد خليفة روائي وسينارست 

س�وري )موالي�د حل�ب، 1964( ُترجمت أعمال�ه إىل الكثر 
م�ن اللغات. صاحب »ال س�كاكني يف مطابخ ه�ذه املدينة« 
)2013( الت�ي وصل�ت إىل القائمة القص�رة لجائزة البوكر 
العربّي�ة وح�ازت جائزة نجيب محفوظ لع�ام 2013، وهي 
روايت�ه الرابعة بعد »ح�ارس الخديع�ة« )1993( و«دفاتر 
القرباط« )2000( و«مديح الكراهية« )2006( التي وصلت 
إىل القائم�ة القصرة لجائزة البوك�ر العربّية كذلك. له أيضاً 
عدد م�ن املسلس�الت التلفزيونّية منها »س�رة آل الجاليل« 
)1999( و«هدوء نسبي« )2009( و«املفتاح« )2011(. »لم 
ُيص�ّل عليهم أحد« هي روايته الثانية ع�ن نوفل بعد »املوت 

عمل شاق« )2016(.

بول ايلوار

ترجمة: نجيب مبارك

وداعا أّيها الحزن

مرحباً أّيها الحزن

وداعاً أّيها الحزن

أنَت منقوٌش يف خطوِط الّسقف

منقوٌش يف العيون التي أُحّب
أنت لسَت البؤَس تماماً

فاه ُتدينَك ألّن أفقَر الشِّ

بابتسامة

مرحباً أّيها الحزن

يا حبَّ األجساد املعشوقة

يا قدرَة الحّب

حيث تنبُت املوّدة

مثل وحٍش بال جسد

مثل رأٍس ُمحَبط

يا وجَه الحزن الجميَل.
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اىل / املدعى عليه / رشدي عبد الصاحب مهجر 
اق�ام املدع�ي مدير ع�ام م�رصف الرافدي�ن اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 1614 / ب / 
2018 ضدك والذي تطلب فيه�ا بالتكافل والتضامن 
مبل�غ قدره ) 000000 48 ( ثمانية واربعون مليون 
دينار مع املدع�ى عليهم عيل حاتم عداي واياد عودة 
وقاس�م جاس�م لحني تاريخ 10 / 4 / 2017 وتعذر 
تبليغ�ك ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح مبلغ 
هذه املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة الكندي – عليه 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
املوافق 18 / 6 / 2019 وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

علوان بربوت البزوني 
�������������������������������������������

فقدان
فقدت من الوثيقه املدرس�يه الصادره من متوسطه 
بلقي�س للبنات واملعنون�ه اىل االمانه العام�ه للعتبه 
العلويه باسم ) منى عباس حمدى الغنزى ( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ
العدد 2017/952 

  مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة                
 إىل املدين / فاضل داود سلمان 
عنوانه / مجهول محل االقامة

لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح القائم 
بالتبلي�غ يف كتاب مركز رشط�ة املنصور بالعدد 
6527 يف 2019/5/16 وتايي�د املجلس املحيل يف 
حي املثنى  ان�ك مجهول محل اإلقامة وليس لك 
موط�ن دائم أو مؤقت أو مخت�ار ويمكن إجراء 
التبليغ عليه لذا نخربكم بانه تقرر حجز االموال 
املنقول�ة يف االضابر التنفيذي�ة ) 2016/759 ( 
)2016/760 ( ) 2016/761 ( لقاء طلب الدائن 
) س�هام اسماعيل ابراهيم ( البالغ )880650 ( 
دينار فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور خالل مدة 
ثالث�ة ايام تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش واال فان 
االموال املحجوزة بموجب هذا القرار س�يرصف 
وفق�ا للقانون وذلك اس�تنادا للم�ادة )69( من 

قانون التنفيذ 
املنفذ العدل 

مي زهر نوري

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2018/2431

 إىل املنفذ علية / فاضل داود سلمان – مجهول محل 
االقامة 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل كت�اب مركز 
رشطة املنص�ور بالع�دد 6528 يف 2019/5/16 انك 
مجه�ول محل�ة اإلقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائم أو 
مؤقت أو مختار يمكن إجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك إعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الكرخ خالل خمسة عرش 
يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون 
الزامك تسديد مبلغ وقدره ) 11330 ( احد عرش الف 
وثالثمائة وثالثون دوالر امريكي ومبلغ ) 4526750 
( اربع�ة ماليني وخمس�مائة وس�تة وع�رشون الف 
وس�بعمائة وخمس�ون دينار عراقي للدائن ) سهام 
اس�ماعيل ابراهي�م ( كأج�ر مث�ل للعق�ار املرق�م 

364/4م20 داودي 
املنفذ العدل 

منى زهر نوري
أوصاف املحرر

قرار محكمة بداءة الك�رخ بالعدد 4002/ب/2017 
يف 2018/1/2

قرار محكمة بداءة الكرخ بالعدد 3454/ب/2017

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الك�رخ 

االتحادية 
الهيئة االستئنافية االوىل
العدد : 803/س/2019

التاريخ 2019/5/22

اعالن
اىل / املستأنف عليهما / 1  � رسمد خلف جرب

2 � حيدر محمد نوري
بن�اءا ع�ىل الطعن االس�تئنايف املق�دم من قبل 
لوظيفت�ه  اضاف�ة  بغ�داد  /ام�ني  املس�تأنف 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وف�ق رشح املبل�غ 
القضائي قررت هذه املحكمة تبليغكما اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني واسعتي االنتشار 
للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة 
2019/6/13 الساعة الثامنة والنصف صباحا 
وعند عدم حضوركما او من ينوب عنكما قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقكما وفق االصول

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية / الثانية 
العدد : 804/س/2019

التاريخ 2019/5/23

اعالن
اىل / املستأنف عليهم / 1  � عيل نوري نعمة 

2 � باس�م محم�د ع�يل خلف  3 � وحي�دة محمد 
اده�ام   4 � جب�ار حس�ني يون�س   5 � عيل عبد 

العباس عبد الحسني 
لوقوع  الطعن االستئنايف عىل قرار الحكم البدائي 
بالع�دد 412/ب/2018 واملؤرخ يف 2019/4/25 
الق�ايض بالحكم برد دع�وى املدعي امني بغداد /

اضاف�ة لوظيفت�ه وتحميله الرس�وم واملصاريف  
وملجهولية مح�ل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني واس�عتي االنتشار 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
املواف�ق  2019/6/11 الس�اعة الثامنة ويف حالة 
ع�دم حض�ورك يف املوع�د املح�دد س�وف تجري 

املرافعة بحقكم وفق القانون

مديرية بلديات واسط / لجنة البيع وااليجار
تنويه

الحاق�ا باعالناتنا  املرق�م  1375  يف   2019/5/6 
املنشور  يف جريدة املستقبل  العراقي بالعدد 1912 
بتاري�خ 2019/5/26  اعالن تاج�ر امالك بلدية 
ت�اج الدي�ن   حي�ث  ورد  خطا يف تسلس�ل رقم 5 
رقم امللك 1859/5 زكيط�ان والصحيح 1849/5 

زكيطان 
لذا اقتىض التنويه

���������������������������������������������
فقدان 

فقدت ش�هادة تكيي�ل العائ�دة للس�يارة املرقمة 
63331 س�ليمانية مالكها ) ريكة وت كريم بارام 
( ونوعها مرس�يدس مودي�ل 2004 والصادرة من 
رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية / هي�أة توزيع 
الجن�وب – فم�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

فقدان 
فقدت ش�هادة كيل العائدة للس�يارة املرقمة 193614 
اربي�ل مالكه�ا جه�اد مغ�ر ع�يل نوعها مرس�يدس 
الص�ادرة من رشكة توزيع املنتج�ات النفطية / هيأة 
توزيع الجن�وب – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
���������������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 ق�دم املواط�ن )محمد حس�ني ع�يل( طلباً ي�روم فيه 
تس�جيل لقب�ه وجعل�ه )العصام�ي( بدال م�ن الفراغ 
واس�تناداً اىل احكام امل�اده )24( من قان�ون البطاقه 
الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 املع�دل ولغرض نرش هذا 
االعالن يف الجريدة الرس�مية فم�ن لديه حق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ 

النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام

تنويه  /املناقصة املرقمة 
IQ-P22-3 LOT3

املنش�ور  باالع�الن  الحاق�ا 
بتاريخ 2019/5/27 الخاص 
باملناقصة اعاله تقرر ان يكون 
تاريخ الغلق يوم 2019/7/29 
بدال من يوم 2019/7/28 لذا 

وجب التنويه 
وزارة الكهرباء
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مدرب الديوانية: نتائجنا جيدة 
رغم األزمة املالية

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال م�درب الديواني�ة، رزاق فرح�ان، 
إن الن�ادي يم�ر بظ�رف م�ايل عصي�ب 
جدا.واس�تدرك فرح�ان، يف ترصيحات: 
»م�ع ذل�ك النتائ�ج جي�دة، ألن الالعبني 
متحامل�ون ع�ى أنفس�هم رغ�م تأخر 
املستحقات املالية، والتعادل مع الحدود 

نتيج�ة مقبول�ة، يف ظ�ل الظ�رف الذي 
»الالعبون  الديوانية«.وواص�ل:  يعاني�ه 
متفهم�ون، ولم يدخروا جه�ًدا من أجل 
تحقيق طموح الجماهري، رغم القصور 
الكبري يف اإليفاء بمس�تحقاتهم املالية.. 
بعض الالعب�ني يعاني بش�كل كبري من 
الع�وز امل�ايل، ومع ذل�ك تجده أس�ًدا يف 
امللع�ب ويقاتل من أجل النادي«.وأردف: 

»ناشدنا مجلس املحافظة مرارا وتكرارا 
لك�ن دون ج�دوى، أتمن�ى أن يش�عروا 
بمعاناتنا وبأن حال الفريق صعب جدا، 
ه�ؤالء الالعبون يج�ب أن يكرموا، ال أن 
تؤخر رواتبه�م الشهرية«.يش�ار إىل أن 
رزاق فرح�ان ألغ�ى الوح�دة التدريبي�ة 
مرت�ني، احتجاج�ا ع�ى تأخ�ر روات�ب 

الالعبني.

برييز يستفز مجاهري ريال مدريد 
بترصيح عن رونالدو

أمانة بغداد يوقف انتصارات اجلوية وتعادل نفط الوسط والطلبة

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يف ترصي�ح ُيتوق�ع أن يج�ر علي�ه انتقادات 
واس�عة، قال رئي�س ريال مدري�د فلورنتينو 
بريي�ز إن�ه لي�س نادًم�ا ع�ى رحي�ل النجم 
الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو ع�ن الفريق 
يف فرتة االنتق�االت الصيفي�ة املاضية.وفجر 
كريستيانو رونالدو مفاجأة من العيار الثقيل، 
يف فرتة االنتق�االت الصيفية املاضية، إذ رحل 
أفضل العب يف العال�م خمس مرات عن ريال 
مدري�د، ليخ�وض تجربة كروي�ة جديدة مع 

الفريق اإليطايل العم�الق يوفنتوس.وبمجرد 
إعالن خرب رحيل النج�م الربتغايل عن القلعة 
املدريدية، انهالت االنتقادات بشدة عى رئيس 
»األبي�ض امللك�ي« فلورنتين�و برييز بس�بب 
بيعه لكريس�تيانو رونالدو، الذي كان ُيتوقع 
أن ينهي مس�ريته الكروي�ة يف مدريد.وافتقد 
ريال مدريد هذا املوس�م كريستيانو رونالدو 
بشدة، إذ لم يقدم فقط الفريق موسًما سيًئا 
للغاية، بل خرج أيًضا خاوي الوفاض من كل 
املس�ابقات، وتعرض لصافرات االس�تهجان 
من طرف جماه�ري »املرينجي«، التي تعودت 

عى أهداف ومهارات النج�م الربتغايل.بيد أن 
رئي�س ريال مدري�د لديه رأي مغاي�ر تماماً، 
فق�د ق�ال فلورنتين�و بريي�ز يف ترصيح�ات 
صحفي�ة نقلتها جريدة »ماركا« اإلس�بانية: 
»لس�ت نادًما ع�ى رحيل كريس�تيانو، فمع 
تواج�د رونال�دو كان س�يحدث نفس اليشء 
هذا املوسم«.ومن املتوقع أن تزيد ترصيحات 
فلورنتين�و بريي�ز اله�وة ب�ني ه�ذا األخ�ري 
وكريس�تيانو رونال�دو، ال�ذي خرج حس�ب 
العدي�د من املراقب�ني من الب�اب الضيق، وال 
يحمل ذكريات إيجابي�ة عن رئيس واحد من 

أق�وى الف�رق يف عالم الس�احرة املس�تديرة.
من جهة أخ�رى، توج كريس�تيانو رونالدو، 
يف عام�ه األول مع يوفنت�وس، بلقب الدوري 
اإليط�ايل لك�رة الق�دم، فيما تأم�ل جماهري 

»الس�يدة العجوز« أن تساعد خربة 
النجم الربتغ�ايل يف تتويج فريقها 
بمس�ابقة دوري أبطال أوروبا يف 

أقرب وقت ممكن.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أوقف فريق أمان�ة بغداد، سلس�لة انتصارات فريق 
الق�وة الجوي�ة وأج�ربه عى التع�ادل به�دف لكال 
الفريقني، يف املباراة التي أقيمت مساء اليوم يف ملعب 
الش�عب الدويل لحس�اب الجولة التاسعة والعرشين 
من الدوري املمتاز.سجل هدف القوة الجوية محمد 
قاس�م وعادل ألمان�ة بغ�داد خل�دون إبراهيم.وبدأ 
القوة الجوية بأفضلية نس�بية يف واس�تثمر حيوية 
الالعبني إبراهيم بايش ومحمد قاس�م اللذين أرهقا 
دفاع�ات أمان�ة بغداد.وأضاع حم�ادي أحمد فرصة 
سددها لكن حارس املرمى أبعدها، فيما سدد محمد 
قاسم كرة أخرى علت العارضة.وحاول أمانة بغداد 
ع�رب العبه مصطفى كريم لكن كرته أصطدت بقدم 
املداف�ع لينته�ي الش�وط األول بالتع�ادل الس�لبي.

ويف الش�وط الثاني حاول الق�وة الجوية مجدًدا عرب 
حم�ادي أحم�د لعب ك�رة من ف�وق الح�ارس لكن 
املدافع أبعدها، وحصل القوة الجوية عى ركلة جزاء 
س�جل منها محمد قاس�م هدف الفري�ق يف الدقيقة 

70 من املباراة، لكن أمانة بغداد عاد رسيعا برأس�ية 
لقائد الفريق خلدون إبراهيم يف الدقيقة 77.

وح�اول الق�وة الجوي�ة يف الدقائ�ق املتبقي�ة إحراز 
ه�دف آخر لك�ن محاوالته ب�اءت بالفش�ل لتنتهي 
املب�اراة بالتع�ادل اإليجاب�ي بهدف ل�كال الفريقني.

ورف�ع الق�وة الجوي�ة رصي�ده إىل النقط�ة 62 يف 
املرك�ز الثان�ي فيم�ا رفع أمان�ة بغ�داد رصيده إىل 
النقط�ة 37 يف املرك�ز التاس�ع.ويف املب�اراة األخرى 
تع�ادل نفط الوس�ط والطلبة بهدف ل�كل منهما يف 
املب�اراة الت�ي أقيمت يف ملع�ب النجف ال�دويل لذات 
الجول�ة م�ن الدوري.افتت�ح نفط الوس�ط النتيجة 
يف وقت مبك�ر من املباراة يف الدقيقة الس�ابعة، عرب 
الالع�ب محمد صالح وواصل نفط الوس�ط ضغطه 
وأض�اع محم�د قاس�م فرص�ة أخ�رى كاد أن يعزز 
النتيجة.وحاول صالح سدير لكن كرته مرت بجوار 

عبد القائ�م، ويف الدقيقة 37 س�جل العب الطلبة 
الق�ادر طارق ه�دف التعادل لينتهي الش�وط األول 
بالتعادل اإليجابي بهدف لكال الفريقني. ويف الشوط 
الثان�ي ضغط نفط الوس�ط بق�وة من أج�ل إحراز 
هدف ثاني لكنه أهدر فرًصا بالجملة، وعاد املحرتف 
املغربي زكريا إس�ماعيل لريسل كرة عرضية داخل 
الج�زاء ل�م تجد متابع�ة، وردت العراضة تس�ديدة 
لالع�ب أمري صب�اح لتف�وت أخطر الف�رص لنفط 

الوسط.
وكاد صالح س�دير أن يس�جل الهدف الثاني لوال أن 
الك�رة مس�ت قدم مداف�ع الطلبة وغريت مس�ارها 
لتضي�ع جمي�ع الف�رص وتنه�ي املب�اراة بالتعادل 
اإليجاب�ي بهدف لكال الفريقني.ورفع نفط الوس�ط 
رصي�ده إىل النقط�ة 41 يف املركز الس�ادس، ووصل 

رصيد الطلبة إىل النقطة 37 يف املركز الثامن.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

فت�ح فرانك ريب�ريي، نجم باي�رن ميونخ 
األملان�ي، اليوم األربع�اء، ب�اب العودة إىل 
الدوري الفرنيس عرب بوابة فريقه السابق، 

مارسيليا.
وتقرر رحيل الالع�ب الفرنيس املخرضم، 
البال�غ م�ن العم�ر 35 عاًما، ع�ن النادي 
البافاري هذا الصي�ف، بعدما خاض آخر 
مباراة رس�مية بقميص الفريق، الس�بت 

 ، يض مل�ا كأس ا نهائ�ي  يف 
أملانيا ضد 

اليبزيج.
 »RMC« إلذاع�ة  ترصيح�ات  وخ�الل 
الفرنس�ية، قال ريب�ريي: »لق�د أمضيت 
عامني مميزين هناك يف مارس�يليا، حيث 

كان نقطة انطالق مسريتي«.
وعن مدى إمكانية العودة لناديه السابق، 
أج�اب: »الفرتة التي قضيته�ا مع أوملبيك 
مارسيليا س�تظل يف ذاكرتي مدى الحياة، 

وكل يشء وارد يف كرة القدم«.
يذك�ر أن ريب�ريي نفى بش�كل قاطع، يف 
ترصيحات س�ابقة، إمكانية عودته للعب 
يف الدوري الفرنيس، بعد انتهاء رحلته مع 

العمالق البافاري.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أرج�ع املدرب املس�اعد لفري�ق الق�وة الجوية لؤي 
ص�الح، تعادل الفريق أمام أمان�ة بغداد بهدف لكل 
فري�ق، يف الجولة التاس�عة والعرشين م�ن الدوري 
العراق�ي، إىل إه�دار الف�رص وتقبل ه�دف التعادل 
من هجم�ة واحدة.وقال صالح يف ترصيحات: »كرة 
القدم هي لعبة أهداف فريقنا رغم اس�تحواذه عى 
الك�رة وف�رض س�يطرته التامة، النتيجة حس�مت 
باأله�داف، وأهدرنا فرصا كثرية أم�ام مرمى أمانة 
بغ�داد وتقبلن�ا هدف�ا يف وق�ت حرج وم�ن هجمة 

واحدة«.وأض�اف »الحديث عن اللق�ب مازال مبكرًا 
رغم أن واقع الحال يشري إىل أن الرشطة أقرب بحكم 
الف�ارق بالنقاط وكذلك املباري�ات املتبقية للرشطة 
أس�هل نسبًيا من املباراة املتبقية لفريقنا، لكن كرة 
الق�دم ال تعرتف بتلك التكهن�ات والدوري ال يمكن 
أن يحس�م حتى تنته�ي املنافس�ة فعلًيا«.وأوضح 
أن الجهاز الفني س�رياجع تفاصي�ل مباراة أمانة 
بغ�داد، و«علينا تصحيح املس�ار وأن نحافظ عى 

طموحنا باملنافس�ة عى اللقب وع�دم الرتاجع«.
يشار إىل أن القوة الجوية تعثر يف مباراة الجولة 

التاسعة والعرشين بتعادله أمام أمانة بغداد.

ريبريي يفتح باب العودة 
لناديه السابق

لؤي صالح: هذا سبب تعادلنا أمام أمانة بغداد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت وس�ائل اإلعالم يف تش�ييل، أن 
الهداف التاريخي للمنتخب أليكسيس 
سانش�يز، قد يغيب عن بطولة كوبا 
أمري�كا يف الربازيل، الش�هر املقبل، 

بسبب اإلصابة.
»مريكوري�و«  صحيف�ة  وأش�ارت 
الصادرة يف تش�ييل، إىل أن اإلصابة 
له�ا  تع�رض  الت�ي  الخط�رية 
سانشيز، نجم مانشسرت يونايتد 
اإلنجليزي، مؤخرا يف الركبة، قد 
تح�ول بينه واملش�اركة يف كوبا 

أمريكا 2019.
الطب�ي  الجه�از  وينتظ�ر 
ملنتخ�ب تش�ييل انضم�ام 
الخميس  غ�دا  سانش�يز 
ملعس�كر الفريق، إلجراء 
فحوص�ات طبي�ة ل�ه، 
والوق�وف ع�ى م�دى 
لخ���وض  جاهزيته 

البطولة.
يذك�ر أن سانش�يز 
بالت�واء  أصي���ب 
الركبة  يف  ش��ديد 
ش�ه��رين،  قبل 
خ�الل إح���دى 
الدوري  مباريات 
إلنجلي�����زي  ا
املمتاز، ولم يتعاف 

حتى اآلن.

سانشيز مهدد بالغياب 
عن كوبا أمريكا

     المستقبل العراقي / وكاالت

ما زال مس�تقبل الهولن�دي ماتياس دي 
ليخت، مدافع أياكس أمس�رتدام، لم يتحدد 

بعد، يف ظل تنافس عمالقة أوروبا عى ضمه.
وكان برشلونة عى بعد خطوات من إنهاء الصفقة، 
خالل األسابيع القليلة املاضية، لوال تدخل يوفنتوس 

وبايرن ميونخ، وهو ما رفع سعر الالعب.
ووفًق�ا لصحيفة »مون�دو ديبورتيف�و« الكتالونية، 
فإن ريال مدريد هو آخر األندية التي تدخلت لتحطيم 
حلم برش�لونة، حيث بدأ يجه�ز لخطف دي ليخت، يف 
ظل رغبة قائد املريينجي، سريجيو راموس، يف الرحيل 

إىل الصني.ويرى الريال يف دي ليخت، القائد الذي يصلح 
لخالفة رام�وس يف خط الدفاع، نظرًا ملس�تواه العايل، 

وثقته يف إمكاناته، إضافة إىل صغر سنه.
وينطب�ق نفس األمر عى باريس س�ان جريمان، الذي 

خرس صفقة فرينكي دي يونج لصالح برشلونة.
ولن يواجه النادي البارييس مش�كالت يف دفع الس�عر 
الذي يطلبه أياكس، كما س�يرتك حري�ة تحديد الراتب 
للمداف�ع الش�اب، وه�ي ممي�زات ل�ن يق�در عليه�ا 
البلوجرانا.ول�ن يحس�م أياكس موق�ف دي ليخت، إال 
عقب انتهاء منافس�ات دوري األم�م األوروبية، يوم 9 
يونيو/حزيران املقبل، والتي س�يخوضها مع منتخب 

بالده، يف ظل إمكانية تألقه وربما زيادة سعره.

راموس يدفع ريال مدريد للسباق مع برشلونة
            المستقبل العراقي / متابعة

 
ق�ال العب برش�لونة الس�ابق، األملاني 
بريند شوسرت، إنه لو تمت إقالة املدرب 
إرنس�تو فالفريدي من تدري�ب النادي 

الكتالوني، فلن يفهمها.
ورصح الالع�ب ال�ذي ارت�دى قمي�ص 
الربسا يف الفرتة بني 1980 و1989: »لن 
أفهم إقالة فالفريدي لو حدثت. الربسا 
وصل لنهائي ال�كأس وفاز بالليجا عن 

جدارة«.
وأض�اف شوس�رت »أملانيا ليس�ت مثل 
إس�بانيا، أولوي�ة البايرن مثال ليس�ت 

البوندس�ليجا.  ب�ل  األبط�ال  دوري 
جماه�ري ليفربول مث�ال كانت لتفضل 
الدوري عى التش�امبيونز. يف إس�بانيا 
األمر مختلف، إذا لم تفز بالتشامبيونز، 
فكل ما فعلته طيلة املوسم مجرد هراء 

ملعون«.
وردا عى س�ؤال إن كان ليتجرأ يف 
تويل تدريب الربسا، قال شوسرت 
»الجرأة ليس�ت مشكلة«، مشريا 

إىل أن املدرب�ني »يتجرأون عى فعل 
تجرب�ة  »خض�ت  يشء«.وأض�اف  كل 
التدريب هناك لعام ونصف واستمتعت 
باللحظ�ات الجيدة والس�يئة. ال يوجد 

تس�تمتع  ق�د  يشء 
ب�ه أكثر م�ن فريق 
الف�وز  ع�ى  معت�اد 
ويتطل�ع ل�كل األلقاب 
كب�ار.  العب�ني  ويمتل�ك 
معن�ى كالمي أنه ال مج�ال للخوف 

والشكوك أو أي يشء«.

شوسرت يعارض إقالة فالفريدي

             بغداد/ المستقبل العراقي

تلقى جينارو جاتوزو، املدير الفني السابق مليالن، عرًضا تدريبًيا 
لقي�ادة أحد األندي�ة اإليطالي�ة، بداية من املوس�م الجديد.وأعلن 
مي�الن، أمس الثالث�اء، رحيل جات�وزو عن منص�ب املدير الفني 
للروسونريي، عقب نهاية املوسم املنرصم يف إيطاليا، خالل موسم 
استمر فيه فشل الفريق يف التأهل ملنافسات دوري أبطال أوروبا.

وذك�رت صحيفة »ال ريبوبلي�كا« اإليطالي�ة، أن انطونيو رومي، 
مدي�ر ومحامي نادي س�امبدوريا، تواصل بالفع�ل مع جاتوزو، 
ليع�رض عليه تويل املهمة الفنية للفريق.وأش�ارت الصحيفة، إىل 

أن أول اتصال بني رومي وجاتوزو، كان قبل بضعة أش�هر، إال 
أن جينارو حذر سامبدوريا من أنه سيتخذ قراًرا نهائًيا بشأن 
مستقبله يف نهاية املوسم.ولفتت الصحيفة إىل أن سامبدوريا 
ع�رض عى جاتوزو، تويل املهمة الفنية للفريق بعقد يمتد ملدة 
3 س�نوات مقبلة.وأوضح�ت أن مدرب ميالن الس�ابق يش�عر 

باإلغ�راء ناحي�ة النادي بس�بب االهتم�ام به، خاص�ة وأنه من 
املحتمل أن يتخل�وا عن ماركو جيامباولو، املدرب الحايل.وختمت 
الصحيفة بأن سامبدوريا ليس هو النادي الوحيد املهتم بالتعاقد 
مع جاتوزو، مشرية إىل أن نيوكاسل يونايتد اإلنجليزي أيًضا يريد 

التعاقد مع املدرب اإليطايل.

جاتوزو مطلوب يف الربيمريليج
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
يت�وق محمد صالح، العب ليفرب�ول، إىل لعب دور 
مؤث�ر يف نهائي دوري أبط�ال أوروبا، ضد توتنهام 
هوتس�بري، ي�وم الس�بت املقبل، ليس�اعد فريقه 
ليفربول عى تجاوز السقوط أمام ريال مدريد 
العام املايض.وتعرض صالح، إلصابة 
خ�الل  كتف�ه  يف  بالغ�ة 
التحام مع سريجيو 

رام�وس مدافع ريال مدريد، بنهائي املوس�م املايض يف 
كيي�ف وغادر امللع�ب بعد نصف س�اعة فقط، وخرس 
ليفرب�ول يف نهاي�ة املط�اف )3-1(.ويس�تمد املهاجم 
املرصي اإللهام هذه املرة من تفكريه يف تسجيل هدف 
الف�وز ومس�اعدة فريق�ه عى إح�راز لقب�ه األوروبي 
السادس. وأبلغ صالح الصحفيني أمس الثالثاء »أتمنى 
أن ألع�ب املب�اراة كاملة ه�ذه املرة. يحدون�ي األمل يف 
تصحيح ما حدث املوس�م املايض وتحقيق نتيجة جيدة 
والف�وز بالبطولة«. وأضاف »)تس�جيل ه�دف الفوز( 

لي�س مجرد حل�م. أتمن�ى أن يصبح حقيقة وأس�جل 
يف النهائ�ي«. وقال ص�الح أيضا إن ليفرب�ول تعلم من 
دروس خيبة أمل املوس�م امل�ايض وإن الفريق يف حالة 
أفض�ل ه�ذه امل�رة. وتابع ال�دويل املرصي »ه�ذا ثاني 
نهائ�ي لنا عى الت�وايل. خرسنا النهائ�ي األول لكن كل 
يشء يب�دو أفضل هذه امل�رة ولدينا خربة أكرب من املرة 
السابقة«. وختم »أتمنى أن نحرز اللقب سيكون األمر 
صعًبا. إنها مباراة نهائية ولن يكون أي منافس سهاًل، 

واألمر صعب ألن )توتنهام( فريق إنجليزي«.

صالح: أحلم بتسجيل هدف الفوز بدوري األبطال

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تحدث ماوريسيو بوكيتينو، املدير الفني لتوتنهام، 
عن الخالف الذي وقع فيه مع ريال مدريد مؤخرًا 
بش�أن رفض املريينجي اس�تضافة الس�بريز يف 
فالديباس »املدينة الرياضية الخاصة بالريال«، 
وهو ما أنكره فلورنتينو برييز رئيس النادي 
امللكي الحًق�ا. وأجرى بوكيتين�و مقابلة 
مع رادي�و »م�اركا« وتح�دث عن هذا 
األمر، قائاًل: »أنا سعيد ألن فلورنتينو 

فهم ترصيحاتي أخريًا«. وأضاف: »إنه رئيس ش�هد حقبة 
تاريخي�ة للريال، ولم أك�ن أقصد إزعاج�ه.. لدي عاطفة 
خاص�ة تجاه ريال مدريد«. وتابع م�درب توتنهام: »لدي 
الكثري من القيم التي ميزتني كثريًا والتي ترتبط بفلس�فة 
وروح ريال مدريد«. ويس�تعد توتنهام ملواجهة ليفربول، 
مس�اء الس�بت املقبل يف نهائي دوري أبط�ال أوروبا، عى 
ملعب »واندا مرتوبوليتانو« بالعاصمة اإلس�بانية مدريد. 
وأت�م: »أش�عر أن هن�اك الكثري م�ن الناس تس�اندني يف 
إسبانيا.. لقد احتفلنا مع إسبانيول بالتأهل لليوروبا ليج، 

وأشعر باملساندة من قبل جماهري إسبانيول«.

بوكيتينو: لدي عاطفة خاصة جتاه ريال مدريد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

األطفال أسنان  تسوس  jاسباب 
توصلت دراس�ة أسرتالية إىل أن ثالثة عوامل 
بيئية لها الدور األكرب من الجينات يف تسوس 
أس�نان األطفال والتجاويف الت�ي تصيبها، 
العوام�ل ترتب�ط ب�وزن األم  بع�ض ه�ذه 
وأخ�رى باملاء نفسه.تش�ر دراس�ة أجريت 
ع�ى توائم يف أس�رتاليا إىل أن العوامل البيئية 
تبدو مس�ؤولة بش�كل أكرب م�ن الجينات يف 
إصابة أس�نان األطفال بالتس�وس. وإلجراء 

الدراس�ة تاب�ع الباحث�ون 345 م�ن التوائم 
منذ مرحل�ة الحمل عند 24 أس�بوعاً وحتى 
بلوغهم ست سنوات من العمر حيث خضعوا 
جميعاً لفحص األس�نان. وبوصولهم لس�ن 
السادس�ة أُصي�ب 32 باملئ�ة م�ن األطف�ال 
بالتسوس، فيما أصيب 24 باملائة بتجاويف 
يف األس�نان.وملعرفة م�دى تأث�ر الجين�ات 
الوراثي�ة يف احتم�االت اإلصاب�ة بالتس�وس 

فحص الباحثون نسبة تكرار إصابة التوائم 
املتطابق�ة يف املجموعة، وبالتايل لديهما ذات 
الخريط�ة الجيني�ة، مقارن�ة بالتوائ�م غر 
املتطابقة التي يشرتك الطفالن فيها عادًة يف 
نصف خريطة الجينات. وخلص الباحثون إىل 
أن احتماالت إصابة طفلني توأم، متطابقني 
أو غ�ر متطابق�ني، بالتس�وس وتجاوي�ف 

األسنان كانت متساوية تقريباً.

»خدعة كبرية« يف بطاريات »آيفون«
كش�ف خ�رباء يف مج�ال التكنولوجي�ا، عما 
اعت�ربوه »خدع�ة« م�ن »أبل«، حي�ث تقدم 
الرشك�ة تقديرا مغلوطا ومبالغا فيه بش�أن 

شحن البطاريات يف هواتف »آيفون«.
وبحس�ب موقع »فوكس نيوز«، فإن ش�حن 
»آيف�ون« ينف�د يف م�دة أقرص من تل�ك التي 
تعل�ن عنها الرشكة األمركية، مع كل إصدار 

جديد للهواتف.
وأجرت جمعية »ويتش« لحقوق املستهلكني 

يف بريطاني�ا، تجربة ل�8 م�ن هواتف آيفون، 
ووج�دت أن الش�حن يصم�د لوق�ت أقل من 

املعلن بنسبة ترتاوح بني 15 و51 باملئة.
وأظه�رت النتائج أن هاتف آيفون »إكس آر« 
من أكث�ر األجهزة التي تضلل مس�تخدميها، 
فف�ي الوقت الذي تق�ول »أب�ل« إن بطاريته 
تص�رب ل�25 س�اعة من املكاملات املس�تمرة، 
تب�ني أنه�ا ال تصمد س�وى 16 س�اعة و32 

دقيقة.

وتقول الخبرة الرقمية، ناتايل هيتش�نز، إنه 
بات من الرضوري أن يتحقق املس�تخدمون 
من كفاءة البطارية حينما يشرتون الهواتف، 
ألن الرشكات قد تروج لنفس�ها بش�كل غر 
دقيق.وس�ارعت »أبل«، إىل نف�ي ما توصلت 
إليه الجمعية، قائلة إنها تجري قياسا دقيقا 
لعمر البطاري�ة، وأوضحت أن هواتف آيفون 
مصممة بشكل يتيح تمديد عمر البطارية إىل 

أقىص حد ممكن.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن البوالريمرت هو جهاز يستخدم يف 

عملية قياس استقطاب الضوء.
هل تعلم أن اإلسم العلمي لفروس اإلنفلونزا 

هو هالوثان وفلوثان.
ه�ل تعل�م أن البن�ج كان يس�مى قديما أثر 

وكلوروفورم.
هل تعل�م أن يمكن إس�تخراج مادة س�وداء 
تس�مى القطران عند القي�ام بتقطر الفحم 

والخشب.
هل تعلم أن الراديوم يعد من العنارص شديدة 
النش�اط اإلش�عاعي وهو يتآكل عند تعرضة 

للهواء، وهو ذو لون أبيض المع.
هل تعلم أن عضالت جسم اإلنسان أثقل وزنا 

من العظام.
ه�ل تعل�م أن م�ادة الفلي�ني م�ادة طبيعية 

تستخرج من أشجار البلوط.

المتاهات

»القهوة« تقي الكبد من هذا اخلطر
يرتبط اس�تهالك القهوة بش�كل عكيس بخط�ر اإلصابة 
بم�رض الكبد الدهني غر الكح�ويل )NAFLD(، وال تزال 
هن�اك فجوة يف املؤلف�ات املتعلقة باآللي�ات املعوية التي 

تش�ارك يف تأثر تن�اول القه�وة يف الوقاية من مرض 
الكبد الدهني غر الكحويل.

ويف دراس�ة نرشته�ا جامع�ة كامربي�دج ع�ى موقع 
»جورن�ال أوف نوتريش�نال س�اينس« التاب�ع له�ا ، 
تم تقس�يم 24 ف�أرا إىل ثالث مجموع�ات مع إخضاع 
كل منها لنظ�ام غذائي معني ملدة 12 أس�بوعا: األول 
نظام غذائي قيايس والثاني نظام غذائي عايل الدهون 
والثال�ث نظام غذائي عايل الده�ون مع تناول القهوة 

منزوعة الكافيني.
وخلصت الدراسة إىل أن تناول القهوة خفض التنكس 
الدهن�ي الكب�دي الناج�م عن النظ�ام الغذائ�ي عايل 
الدهون وأيضا خفض نسب الكوليسرتول والجلوكوز 

.

ومقارن�ة بالف�ران التي خضع�ت للنظ�ام الغذائي عايل 
الده�ون فق�ط ، كان لدى الفران الت�ي خضعت للنظام 
نفس�ه ولكن بإضاف�ة القهوة كم أكرب م�ن الدهون غر 

املهضوم�ة يف القولون وكم أكرب م�ن األحماض الدهنية 
الحرة يف اإلثنى عرش والقولون.

كما كان لدى الفران التي تناولت القهوة كم من الطاقة 
قاب�ل للمقارنة مع الفران الت�ي حصلت عى النظام 
الغذائ�ي عايل الده�ون بدون قهوة ، ولك�ن ابتداء من 
أس�بوع التدخل الثام�ن ، اكتس�بت مجموعة القهوة 

وزنا أقل بكثر مع مرور الوقت.
وأظه�رت البيانات تمام�ا أن القه�وة منعت اإلصابة 
بم�رض الكبد الدهني غر الكحويل الناجم عن النظام 
الغذائ�ي عايل الدهون يف الفران ع�ن طريق الحد من 
ترس�ب الدهون الكبدية وتش�وهات التمثيل الغذائي 
من خالل تعديل املس�ارات التي تدعم أكسدة الدهون 
يف الكب�د ، وتدفق الكوليس�رتول يف األمعاء ، والتمثيل 

الغذائي للطاقة ونفاذية األمعاء.
وراف�ق الفوائد الكبدية والتمثي�ل الغذائي الناجم عن 

القهوة أيضا تغيرات يف األمعاء الدقيقة.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 4 كوب دقيق - x 2 معلقة كبرة سكر - x 2 معلقة كبرة خمرة - 
x ½ 1 كوب ماء )دافئ( - x 1 كوب لبن بودرة - x 1 معلقة صغرة 
ملح - x 1 معلقة كبرة باكينج بودر - x 1 معلقة كبرة لبن كامل 

الدسم - x 1 عدد بيضة )مخفوقة( - ½ x كوب زيت ذرة
الخطوات:

يف وعاء ندوب اللبن البودرة والخمرة يف كمية املاء الدافئ
نضيف الزيت وامللح والسكر مع االستمرار يف التحريك

نضع الدقيق والبيكنج بودر ونخلط كل املقادير باستخدام ايدينا
نغط�ي العجين�ة بقطعة قم�اش نظيف�ة ونرتكها يف م�كان جاف 

ودافئ حتي تتخمر
يمكن حش�و هذه العجينة بمختلف الحشوات حلو وحادق حسب 

الرغبة
يدهن الوجة ببيضة مخفوقة مع ش�وية حلي�ب وتخبز عيل درجة 
ح�رارة 180 وبعد ان تخ�رج من الفرن وتربد قلي�ال تغطي بقطعة 

قماش لتظل طرية وقت اطول

عجينة فطائر

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: ترتك أث�راً يف كل ما تفعله، ويكون توقيعك عى أي 
انجاز مميزاً عاطفياً: كن متس�امحاً مع الرشيك ال ترتدد 
يف تنفي�ذ بع�ض مطالبه، فهو ال يس�ألك م�ن منك الكثر 

صحياً: راهن عى هذا اليوم

مهني�اً: حيوية كبرة لالقب�ال عى العم�ل واالنفتاح عى 
الناس والقيام باملبادرات واملساعي بدون تقاعس أو تردد 
. عاطفي�اً: تك�ون قادراً ع�ى فرض آرائ�ك وقناعاتك عى 

الرشيك، ويقنعك بدوره بما يدور يف خلده 

مهني�اً: تق�وم بنش�اط كب�ر ه�ذا الي�وم عى مس�توى 
االتص�االت وتب�ادل املعلوم�ات والخربات، وتق�وم بعمل 
مش�رتك ومثمر مع أحد الزمالء عاطفياً: بانتظارك أجواء 

عاطفية مرضية

مهني�اً: التغي�ر املفاجئ يف عمل�ك قد يؤث�ر يف معنوياتك 
ويش�ر اىل بعض الس�لبية حولك، لكن ثمة ما يشر أيضاً 
اىل جدي�د آت الي�ك . عاطفي�اً: تس�تعيد ذكري�ات املايض 

والقصص القديمة وتصطدم بالرشيك

مهنياً: تمارس سحرًا كبرًا وتتمّتع بكاريزما، فتشع بربيق 
خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفياً: تبدو أنانياً بعض 

اليشء، وال تريد الخر للرشيك، ال تفكر يف أي مرشوع

مهني�اً: ضغوط العمل محيطة بك اليوم وال تعرف من أين 
تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك 

عاطفياً: تناق�ش اليوم الكثر من القضايا املهمة بش�أن 
مستقبل عالقتك بالحبيب وتتوصالن إىل نتائج مرضية 

مهني�اً: قد تزعجك األجواء هذا الي�وم ويخّيب ظّنك وتبدو 
مشاكس�اً بع�ض اليشء وتس�ر عك�س التّي�ار عاطفياً: 
تحت�ار بني عالقتك العاطفي�ة وانتمائك املهني، أو تضطر 

إىل حسم عالقتك بالرشيك

مهني�اً: تبدأ مرحل�ة جديدة مليئة بالتحدي�ات فحاول ان 
تكون عى قدر من هذه املسؤولية 

عاطفياً: ال تتهور اليوم يف ترصفاتك مع الرشيك، بل تقرب 
منه واسأله عما يحب أن تقوما به معاً 

مهنياً: ي�وم غني بااليجابيات، تنكب فيه عى تس�وية ما 
كان يزعج�ك، فتالح�ق الحلول الحكيمة وتجد نفس�ك يف 

املكان الصحيح 
عاطفياً: مهمة صعبة واختبار جدّي يف انتظارك

مهنياً: عليك أن تحسن أداءك يف العمل فكل األنظار موجهة 
عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك باالرتباك 

عاطفياً: تنس�جم م�ع الحبيب وتعيش�ان أجواء عاطفية 
رائعة ترتجمانها بتجديد شهر العسل 

مهنياً: كن عى حذر من بعض أصحاب النيات املبيتة الذين 
يس�عون لإليقاع بينك وبني أرب�اب العمل الراضني عن كل 
ما تقوم به. عاطفياً: تس�تعيد حماس�تك وتتمتع برسعة 

بديهة وقدرة عى االستيعاب وتحليل األمور بذكاء حاد 

مهني�اً: لن تك�ون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة 
رصيدك الشعبي أو تحسني االنطباع عنك 

عاطفياً: تس�مح لك الظروف بتخطي الكثر من الحواجز 
التي أعاقت مالقاة الحبيب أو املصالحة.

احلوتالعذراء

جد الفرق بين الصورتين
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اإ�صبع على اجلرح م�صاحة للراأي

راحت فلوسك يا سلامن  العبوديقراطية!
منهل عبد األمير المرشدي 

مم�ا ال ش�ك فيه ان الرئي�س األمريكي دونالد ترامب رجل م�ال قبل ان يكون 
رجل سياس�ة، وهو يتعامل مع مجريات األحداث واملواقف والعالقات الدولية 
عىل اس�اس الربح والخس�ارة. ولقد افصح ترامب ع�ن كل ذلك خالل حملته 
االنتخابي�ة. ورغ�م فوضويته وم�ا يمكن وصف�ه بالرعون�ة، اال انه األصدق 
م�ن بني كل الرؤس�اء األمري�كان يف تنفيذ ما وعد به ابتداء من نقل الس�فارة 
األمريكي�ة اىل الق�دس ومرورا بخ�روج امريكا من االتفاق الن�ووي مع ايران 
وجملة م�ن االتفاقيات الدولية واالعرتاف بعائدي�ة الجوالن املحتلة اىل الكيان 
الصهيوني وانتهاء بإلزام السعودية ومشايخ الخليج بدفع مئات املليارات ثمناً 
لحمايتهم وبقائهم يف الحكم. وها نحن نش�هد عملية الحلب املس�تمر ألموال 
النفط  الس�عودية والخليجية مع توجيه اإلهانة واالذالل للعوائل الحاكمة من 
قبل ترامب وبش�كل لم يخطر عىل بال احد حتى ادمن ملك السعودية ومحمد 

بن سلمان عىل اإلهانة وامست امراً بديهياً اعتادوا عليه.
ومما ال ش�ك فيه ان سياس�ة امريكا عموما وترامب عىل وجه الخصوص هو 
التهدي�د والضغط باقىص ما يمكن عىل األطراف امل�راد ابتزازها او اخضاعها 
إلرادة امريكا ومن ثم التعامل معها وفقا لطبيعة الرد املقابل ومدى قوة الطرف 
اآلخ�ر كما ان�ه أمىس من املعلوم بعد التجارب الكث�رة المريكا يف كل حروبها 
انها ال تقدم عىل معركة او تدخل حربا إال اذا تاكدت ان نسبة النرص فيها مئة 
باملئ�ة. وقد اضاف ترامب لهذه املعلوم�ة رشط ان تكون املعركة رابحة ماديا 
وغ�ر مكلفة لذلك تبدأ بحس�اب قوة الخصم  مع دراس�ة الجوانب النفس�ية 

واملعنوية واملادية لذلك الخصم لقياس مدى قوته وقدرته عىل املواجهة.
إن هذه الحقيقة هي ما شهدناه يف جميع رصاعات امريكا، لذلك فإن الحرب 
النفس�ية هي املفتاح لحروبها ونقطة ال�روع األوىل ألنها تدرك وكما حصل 
مع العراق س�ابقا حيث كان للحرب النفس�ية وقع الزل�زال عىل ازالم النظام 
البعثي بأنها اذا اس�تطاعت االنتصار باملعركة نفسيا فإن انهيار العدو سوف 

يكون بالنتيجة هو تحصيل حاصل ليس اال. 
اليوم ويف األزمة املتصاعدة مع إيران ورغم كل الهجمة االعالمية التي سّخرت 
لها قنوات عربية وعاملية اصواتا نش�از ضد ايران حكومة وش�عبا إال ان ايران 
اس�تطاعت عرب الحكمة والصرب والتحدي ان تقلب السحر عىل الساحر  حيث 
فشلت امريكا يف تحقيق ما كانت تطمح اليه يف احداث خرق بالحالة النفسية 
عىل مس�توى القيادة او الش�عب اإليراني رغ�م التداعي�ات الكارثية للحصار 
والعقوب�ات التي وصفها ترامب باألقىس بل تحولت ضغوظ امريكا عىل ايران 
إىل رصاخ حلفائه�ا وادواته�ا يف املنطقة والخليج، حيث اس�تطاعت ايران ان 
تجع�ل االوضاع النفس�ية لحلف�اء امريكا يف ح�ال متدني�ة ومهزومة وليس 

العكس.
من هنا صار واضحا ان امريكا تعيد حساباتها، وان ترامب ينتقل تدريجياً اىل 
لغة اكث�ر هدوءاً من قبل يف الترصيحات خاصة عن�د لقاء ترامب مع الرئيس 
اليابان�ي  وهو ما دعا بعض املتابعني يف مراكز الدراس�ات اىل التوقع ان يكون 
هن�اك يف االيام القادمة انتقال لغة الوعي�د والتهديد بني امريكا وايران اىل لغة 
ح�وار ومصالحة. وهو م�ا يزيد من قلق الس�عودية ومح�ور التحريض عىل 
الح�رب بعدما دفعت امواال طائلة لرتامب لدفعه اىل املغامرة فيها دون جدوى  

و)راحت فلوسك يا سلمان(.

عادل عبد الحق
الديمقراطية هي كلمة تعني باليونانية )حكم الشعب( وهي أيضاً اصطالح 
وضعه من يطلقون عىل أنفسهم )الثوريون( عىل رأس شعاراتهم بثوراتهم 
ض�د الظلم واالس�تبداد الحاك�م يف بالده�م بمختلف بق�اع االرض الرضاء 
الش�عوب املظلومة وليصوروا لهم إن القادم س�يخرجهم من االضطهاد اىل 

النعيم والرخاء الذي يحلمون به.
وتقريب�اً ان كل الث�ورات او االنقالب�ات الت�ي وضعت الديمقراطية ش�عاراً 
ومنهجا لها نجحت يف مس�عاها إما بس�بب عدم معرف�ة عامة الناس بهذا 
املصطل�ح ويتصورون�ه عالم جدي�د يختلف عن عاملهم الذي يعيش�ونه، أو 

الستسالم هذِه العامة ألمٍر واقٍع ال بد منه.
ما س�معناه عرب التاريخ الحديث وما قرأناه أيضاً عن الثورات واالنقالبات 
وحت�ى التغيرات السياس�ية التي حدثت بغر هات�ني الطريقتني وما حدث 
بعده�ا ال يُم�ُت للديمقراطية والحرية بأي صلة بعي�دة كانت أم قريبة وما 
نعيشه االن يف بلدنا ويف البلدان االخرى التي حدثت فيها تغرات وحتى التي 
تدع�ي الديمقراطي�ة من زمن بعيد ج�داً، ال يقرتب حتى م�ن مفهوم هذه 

الكلمة.
إن نقص الكهرباء واملاء والغذاء والدواء واالمن وس�وء االدارة والفس�اد كل 
ه�ذِه النقوصات وغره�ا الكثر ليس من تفاصي�ل الديمقراطية وال حتى 
م�ن مقرتباته�ا وإن وجدت كل ه�ذِه النقوصات فبطبيع�ة الحال ال وجود 

للديمقراطية باملقابل.
ويف أروقة السياس�ة ال نجد للديمقراطية من م�كان أيضاً، فحكم العائالت 
وم�ا يحاك يف غرف الساس�ة املغلقة ليخرج للعلن للموافق�ة عليه من قبل 
ممثلو الش�عب املش�اركون يف الحكم إس�تناداً للديمقراطية التي تنص عىل 
ذلك! وتحريك بعض االش�خاص والرموز السياس�ية كبيادق الشطرنج من 
موقع مس�ؤولية اىل آخر ومن منصب اىل آخر، وكذلك الغرف التي تدار منها 
الحروب بكل أش�كالها االلكرتوني�ة واالعالمية واالجتماعي�ة واالقتصادية 
والعس�كرية ض�د دول تخال�ف أخ�رى بال�رأي واملنظ�ور كل ه�ذا لي�س 

بديمقراطية أبداً بل إنها عبودية حقيقية.
العبودي�ة يف كل ه�ذا تتج�ىل أس�مى وأوض�ح م�ن نقيضتها، واس�تبدلت 
الحكومات الدكتاتورية بأخرى أدهى وأقىس لكنها بلباٍس منمٍق وبسياسٍة 
أذكى لتس�تعبد الشعوب بش�كل آخر غر مبارش ميلء بالوعود والشعارات 

الفارغة الكذابة.
العبودية يف أصلها هي إمتالك إنس�ان إلنس�ان آخر واملالك هو سيد اململوك 
وهو املتحكم يف حياته بكل أشكالها بل ويتحكم حتى بروحِه ألنه عبداً له.

فكي�ف اذن بحكومات ورجال سياس�ة ورجال مال وسياس�ات متعجرفة 
تمتل�ك ش�عوباً بأكملها وتتحك�م بمصرها كيفما تش�اء حس�ب االهواء 
واملزاجات، بالتايل فان الديمقراطية ال وجود لها وإن عبودية املالك للمملوك 

أرحم من عبودية املجموعة لشعٍب أو شعوب.
بالنتيجة كيف لنا ونحن نعيش ما نعيشه ونرى ما نراه ونسمع ما نسمعه 
أن نقول نحن يف عرص الديمقراطية؟! وللشعوب حق حكم نفسها بنفسها، 
وأخراً : ليست الشعوب بريئة من هذه العبودية بل هي رشيك أسايس وقوي 

جداً بفرضها وترسيخها يف املجتمعات. )إنها العبود قراطية يا سادة(.

العثور عىل »كبسولة الزمن« يف قاع املحيط طفل ايزيدي نازح حيصد املـركز األول 
عث�ر علم�اء جامعة ش�يكاغو األمريكية عىل ذرات مي�اه بحرية يقدر للسادس اإلبتدائي عىل مستوى نينوى

عمرها بعرين ألف س�نة يف عينات من صخور رس�وبية اس�تخرجت 
من قاع املحي�ط. ويفيد موقع »Phys.org« ب�أن الجيولوجيني وعلماء 
املحيطات درس�وا عينات أسطوانية من ترس�بات الصخور الكلسية يف 
أرخبيل جزر املالديف باملحيط الهندي طولها 1.6 كلم، تم اس�تخراجها 
 .»JOIDES Resolution« من قاع البحر بواسطة معدات سفينة البحث
فق�د ظهر أن املاء الذي حصل عليه الباحثون من هذه الرتس�بات كان 
أكث�ر ملوحة من م�اء البحر االعتيادي. وقد بين�ت نتائج التحاليل التي 
أجريت بأن هذا املاء غر مرتبط بمياه املحيط الحالية. وفقا للباحثني، 
تش�ر ه�ذه النتائ�ج، إىل أن ملوحة مي�اه البحر الكثيفة جدا س�ابقا، 
لعبت دورا أكثر أهمية مما يف الوقت الحارض، يف دورة تيارات املحيطات 
العاملي�ة. ألن كمية املياه العذبة يف طبقات الجليد كانت كبرة جدا. هذا 
االكتش�اف، سيس�اعد عىل التحقق م�ن النماذج النظري�ة للمناخ بعد 
العرص الجلي�دي، املبنية عىل معطيات غر مبارشة، تم الحصول عليها 

من الشعب املرجانية والرتكيب الكيميائي للصخور الرسوبية.

حصل تلميذ ايزيدي نازح عىل املركز األول يف الصف الس�ادس اإلبتدائي 
عىل مستوى محافظة نينوى.

وتظهر وثيقة رس�مية صادرة عن ممثلي�ة تربية دهوك درجات كاملة 
حصل عليها التلميذ »االن الياس دخيل سيدو«، رغم الظروف املأساوية 

التي حلت باملكون االيزيدي خاصة وعموم محافظة نينوى عامة. 
أعلن�ت وزارة الرتبية، يوم امس الثالثاء، ع�ن نتائج االمتحانات العامة 
للدراس�ة االبتدائي�ة ال�دور االول للعام ال�درايس 2018 - 2019 ملمثلية 

دهوك، والتي تضم التالميذ النازحني من محافظة نينوى.

كيف يدمر الرجال خصوبتهم دون وعي؟
ح�ذر خرباء من أن الرجال يدمرون فرصهم 
يف إنج�اب األطف�ال من خ�الل االرتي�اد إىل 
الصاالت الرياضية بهدف »االعتناء باملظهر 

البدني وجذب انتباه النساء«.
وقال العلماء إن العقاقر املس�تخدمة لنمو 
العضالت واألق�راص املضادة للصلع، يمكن 

أن تكون لها آثار جانبية تسبب العقم.
وأوضح الربوفيسور آالن بايس، من جامعة 
»Sheffield«، قائ�ال: »أليس من الس�خرية 
أن يذهب الرجال إىل صالة األلعاب الرياضية 
الكتس�اب مظه�ر رائ�ع وجذب النس�اء يف 
معظ�م األحيان، م�ع الحد م�ن خصوبتهم 

دون قصد!«.
والحظ الباحث الزميل، جيمس موس�مان، 
الدكت�وراه يف جامع�ة  ي�درس  كان  ال�ذي 

»Sheffield«، قدوم الكثر من الرجال إلجراء 
اختبارات الخصوبة. ث�م حاول إيجاد رابط 
بني ضعف الخصوبة واس�تخدام املنشطات 
االبتنائية، التي ُتس�تخدم عادة لزيادة كتلة 
العضالت واألداء يف صالة األلعاب الرياضية. 

ويمكن لهذه املنشطات منع إنتاج هرمون 
التستوس�ترون يف الخصيتني لدى الرجال، 
وهو أم�ر بالغ األهمي�ة إلنت�اج الحيوانات 

املنوية.
ويمكن عكس التأثر الحاصل بمجرد توقف 
الرجل عن اس�تخدام املنشطات، يف غضون 
3 أشهر إىل سنة. ولكن إذا اسُتخدمت لفرتة 
طويل�ة بجرع�ات عالي�ة، يمك�ن أن ت�ر 

بالخصوبة بشكل دائم.
ويقّدر الربوفيس�ور بايس، الرئيس السابق 
للجمعي�ة الربيطاني�ة للخصوب�ة، أن %90 
من استخدامات منش�طات االبتنائية تؤدي 
إىل العقم. وقال إن األقراص املضادة للصلع 
ليس�ت مصدر قلق كب�ر، ولكنها  يمكن أن 

تسبب انخفاض الدافع الجنيس.

»قطار« األقامر الصناعية يثري خماوف علامء الفلك
ص�ور رشيط فيدي�و مذه�ل التقطه عالم 
فلك هولندي سلس�لة من 60 قمرا صناعيا 
لإلنرتن�ت   »Starlink« لربنام�ج  تابع�ة 
العامل�ي، تقرتب من الس�ماء ليال، بعد يوم 

واحد من إطالقها نحو املدار األريض.
ويظهر الفيديو الذي التقطه الفلكي ماركو 
النغربويك، »قطار« األقمار الصناعية التي 

تسر بخط مس�تقيم وتدور حول األرض، 
وه�و عبارة عن 60 قم�را صناعيا أطلقت 
 »Starlink« األسبوع املايض ضمن برنامج
لالتصاالت التابع لركة »س�بيس إكس«، 
وهو أول إطالق رئييس ألسطولها الطموح 
ال�ذي س�يصل إىل 12 أل�ف قم�ر صناعي، 
بهدف إنشاء خدمات إنرتنت فائقة الرسعة 

يف جمي�ع أنح�اء العالم.وانطلق أس�طول 
األقم�ار الصناعي�ة التي يبل�غ وزنها 227 
كل�غ، دون أي عائق، لك�ن رشيط الفيديو 
الذي التقط »قطار« األقمار الصناعية، أثار 
جدال علميا كبرا حول املش�كالت املحتملة 
الت�ي قد يس�ببها أس�طول »Starlink« يف 

سماء الليل.

تب�دأ أدمغتن�ا يف العمل بكف�اءة أقل مع 
تقدمن�ا يف العم�ر، ل�ذا نح�ن بحاجة إىل 

الحفاظ عىل صحتها لفرتة أطول.
وتقدم الدكتورة الخبرة، سابينا برينان، 
نصائح حول كيفية الحفاظ عىل نش�اط 
الدماغ مع التقدم يف العمر. وتقول برينان 
إن النوم الجيد يمنحنا الحيوية الالزمة يف 
س�اعات النهار، ويجعلن�ا نواجه معظم 
التحدي�ات باس�تعداد ت�ام. ولك�ن النوم 
اليسء يجعلنا نشعر بالكسل واالضطراب 
والنسيان، كما يرتبط بالخرف يف الحياة 
الالحق�ة. وكش�فت س�ابينا ع�ن طرق 

بسيطة للحصول عىل ليلة نوم جيدة:
خ�الل  م�ن  الن�وم  قب�ل  االس�رتخاء   -
االس�تحمام، أو االس�تماع إىل موس�يقى 

هادئة.
- إطف�اء األن�وار ليال مع الحد من اس�تخدام 

الهاتف الذكي يف الفراش.
- النش�اط املكث�ف خ�الل النه�ار والتنزه يف 

الخارج، أو ممارسة الرقص.
- اإلقالع عن التدخني.

- تجن�ب تن�اول الكافي�ني والكحول مس�اء. 
وع�ىل ما يب�دو أنه بحل�ول منتص�ف العمر، 

تتج�ه أدمغتن�ا إىل اتباع الطريق األس�هل بال 
تحدي�ات تذكر. لذا يجب أن نس�تمر يف التعلم 
وأن نك�ون نش�طني قدر اإلم�كان، من خالل 
ق�راءة الكتب أو ح�ل أحجية معين�ة أو تعلم 
العزف عىل آلة موس�يقية، أو ممارسة بعض 

التمارين الرياضية.
ووجدت دراس�ة أمريكية أن األحداث املجهدة 
يف الحياة، مث�ل وفاة أحد أفراد األرسة، يمكن 
أن تزيد عمر الدماغ زهاء 4 سنوات عىل األقل. 

وفيم�ا ي�يل أنش�طة تس�اعد يف تخفيف 
اليوغ�ا  ممارس�ة  التوت�ر:  مس�تويات 
والتأمل، القراءة، االستماع إىل املوسيقى 
والغن�اء بص�وت ع�ال وكذل�ك الرقص. 
وكش�ف الخرباء ع�ن ش�يئني مفاجئني 

يمكن أن يرا بصحة الدماغ:
- تلوث اله�واء: يمكن أن تدخل جزيئات 
التل�وث الدقيقة إىل الجس�م ع�ن طريق 
الرئت�ني، ما ق�د يعرضك لخط�ر اإلصابة 

بمرض ألزهايمر وباركنسون.
- ال�وزن الزائد: ابتداء من عمر 40، نفقد 
امل�ادة البيض�اء الالزم�ة لنقل الرس�ائل 
م�ن أدمغتنا. وترّسع زي�ادة الوزن هذه 
الخس�ارة. وتق�ول الدكتورة س�ابينا إن 
الدم�اغ يعتم�د بش�كل كبر ع�ىل القلب 
والجه�از الوعائ�ي، للقي�ام بعمل�ه بكفاءة. 
ويرتبط تراجع وظائف الدماغ ارتباطا وثيقا 
بأمراض القل�ب واألوعية الدموية والس�منة 
ومرض السكري. وللحفاظ عىل صحة القلب، 
يج�ب اتب�اع النصائح التالي�ة: فحص ضغط 
الدم، الس�يطرة عىل الكوليس�رتول، الحد من 
اس�تهالك امللح، تحقي�ق وزن صحي، خفض 

استهالك السكر، واإلقالع عن التدخني.

ح�دد علم�اء ع�ددا كب�را م�ن الجينات 
الوراثي�ة التي ربما لعبت دورا رئيس�يا يف 
تطور جنس�نا البري. ووجدت الدراسة 
أن الجين�ات، التي اعُتقد يف الس�ابق أنها 
تلع�ب أدوارا متش�ابهة ل�دى العديد من 
الكائن�ات الحية، هي يف الواقع فريدة من 
نوعها ل�دى البر. ويقول العلماء، الذين 
حقق�وا اكتش�افهم باس�تخدام طريقة 
حس�ابية جديدة للتنبؤ بتسلسل العنرص 
)أو أنماط معين�ة من الحمض النووي(، 
إن النتائ�ج يمكن أن تس�اعد يف تفس�ر 
بع�ض االختالف�ات الرئيس�ية بني البر 
واألس�الف، من خالل حساب التعبر عن 
مئ�ات الجين�ات املختلفة. ويف الدراس�ة 
 ،»Nature Genetics« املنش�ورة يف مجلة
ذكر العلماء ع�رات الجينات التي ترمز 
لفئة من الربوتينات، تسمى عوامل النسخ 
)TFs(، والتي تتحكم يف نش�اط الجينات 
من خالل السمات املعروفة باسم الدوافع.

وطور فريق البحث يف جامعة تورنتو برنامجا 
جديدا للبحث عن أوجه التش�ابه الهيكلية بني 
املناط�ق، التي تس�تهدفها »TFs« يف الحمض 
النووي، وتحديد قدرتها عىل االرتباط بأشكال 

مماثلة أو مختلفة من الحمض النووي. ومن 
خالل تحلي�ل االختالفات يف موضع األحماض 
األمينية الرئيس�ية، وجد الفريق أن العديد من 
»TF« البرية تتعرف عىل تسلسالت مختلفة 
ع�ن نظراته�ا يف الكائنات األخ�رى. وأوضح 

العلماء أن النتائج األخرة املتعلقة باالختالفات 
الجزيئية للرتكيب الجيني، تتحدى الدراس�ات 
الس�ابقة التي توصلت إىل فكرة وجود أشكال 
متماثلة من عوامل النس�خ »TF«، يف الرتكيب 

الجيني لدى الكائنات الحية.

حتديد اجلينات املسؤولة عن تطور اجلنس البرشي!نصائح بسيطة للحفاظ عىل صحة دماغك!


