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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

ال يكمل الشرف إال بالسخاء

 والتواضع 

ص2العراق يرفض املشاركة يف مؤمتر »صفقة القرن« بالبحرين 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االستخبارات تلقي القبض عىل مسؤول الدعم اللوجستي لـ »الدواعش« يف دياىل 

املجلس االقتصادي يعلن حاجة العراق إىل »آليات البناء اجلديد« لتحقيق النمو االقتصادي 

العراق وعامن يتشاركان مهوم »ختفيف األزمة« يف املنطقة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن وزي�ر الخارجي�ة أن س�لطنة ُعمان 
تش�ارك الع�راق محاوالت تخفي�ف االزمة 
اإليرانية األمريكية والدفع بهما ملفاوضات 
مش�ركة، فيما أش�ار إىل االع�داد لتوقيع 
مذكرة تفاهم سياسية للتعاون والتنسيق 
مع الس�لطنة، بينما اشار نظريه العماني 
اىل ط�رح خط�ة للتع�اون املش�رك داخل 
الجامعة العربي�ة وخارجها لتخفيف حدة 
التوترات يف املنطقة.وبحث وزير الخارجيَّة 
محم�د عيل الحكي�م مع نظ�ريه الُعمانيَّ 
يوس�ف بن علوي ف�ور وصوله اىل بغداد يف 

زيارة رس�مية تطوير ُمس�تويات التعاون 
ب�ن بغ�داد ومس�قط وتعزي�ز العالق�ات 
الثنائيَّ�ة فض�اًل ع�ن تب�ادل ال�رؤى حول 
القضايا اإلقليميَّة ذات االهتمام املُش�َرك.
وأّك�د الحكي�م، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
ع بغداد لتعزيز  العراقي« نسخة منه، تطل�ُّ
التعاون يف ُمختلِف املجاالت والتنس�يق مع 
ُعمان ملا فيه خري ومصلحة الش�عبن. ويف 
الشأنن العربّي واإلقليمّي، بحث الجانبان 
رات األوضاع يف املنطقة، وُس�ُبل دعم  تط�وُّ
ُجُه�ود ُمواَجه�ة اإلره�اب وتعزي�ز آليَّات 
العمل العربيِّ املُش�َرك ملُواَجهة التحدِّيات 
وأك�دت  املنطق�ة.  له�ا  تتع�رَّض  الت�ي 

الخارجية العراقية »توافقت رؤى الجانبن 
ح�ول أهمي�ة االضطالع بحلول سياس�ية 
لألزمات الراهنة لتحقيق الس�الم وبس�ط 
األمن«. وخالل مؤتمر صحايف مش�رك مع 
وزي�ر الخارجية العماني بن علوي، اش�ار 
الحكي�م اىل ق�رب توقيع مذك�رات تفاهم 
ب�ن الع�راق وس�لطنة عم�ان يف الجان�ب 
الس�يايس.  وق�ال إنه تم خ�الل مباحثاته 
مع بن علوي طرح خطة للتعاون املشرك 
داخل الجامع�ة العربي�ة وخارجها ضمن 
التع�اون العرب�ي املش�رك لتخفي�ف حدة 

التوترات يف املنطقة. 
التفاصيل ص2

املنافذ احلدودية:
 عملنا مستمر وحتت سيطرة 

احلكومة األحتادية

القوات األمنية تطلق 
»عملية« يف مناطــق دياىل 

املحاذية لصالح الدين

وزير التجارة 
يعلن موقف تسويق احلنطة 

لغاية 11 حزيران

تنسيق لتوحيد املواقف يف اجلامعة العربية واإلعداد لتوقيع »مذكرة تفاهم«.. وإعادة افتتاح سفارة مسقط يف بغداد
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الكعبي يكشف أبرز مضامني قانون »شهداء سبايكر« ويؤكد: الربملان سيقره قريبا التعليم تعلن ضوابط التقديم عىل اإلجازات الدراسية خارج العراق
وزيـر الـكـهـرباء يـكـشـف سـبـب تـراجـع سـاعـات الـتـجـهـيـز

كافاين يوجه
 رضبة خلطــط نابــولــي 

الصيفية
ص3 ص3 ص3

رئيس وزراء اليابان من طهران: ال نريد حربًا جديدة يف الرشق األوسط
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س ال�وزراء اليابان�ي ش�ينزو آب�ي، 
أم�س األربعاء، إنه يمكن تقلي�ل حدة التوتر يف 
املنطقة، وتقليل زعزعة اس�تقرارها، مؤكًدا أن 

طوكيو ال تريد حرًبا جديدة يف املنطقة.
وأضاف آبي، خالل مؤتم�ر صحفي عقده مع 
الرئي�س اإليراني حس�ن روحان�ي يف العاصمة 
اإليراني�ة طه�ران، أن طوكي�و س�تحول دون 

وقوع حرب باملنطقة.
بدوره، أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن 
ب�الده تتطلع إىل الحفاظ ع�ى االتفاق النووي 
الذي ت�م إبرام�ه يف العام 2015، م�ع الواليات 

املتحدة وعدد من الدول األوروبية.
وأض�اف أن بالده لن تبدأ الح�رب مع الواليات 

املتحدة، لكنها سرد عى أي عدوان ضدها.
وأك�د روحان�ي أن إي�ران تتطل�ع إىل تع�اون 
مس�تقبيل م�ع طوكي�و يف مج�ال األنش�طة 

النووية السلمية، الفتاً إىل أنه يتفق مع اليابان 
يف معارضة التسيلح النووي.

ورح�ب الرئي�س اإليران�ي بق�رار الياب�ان حل 
مش�اكل رشاء النف����ط اإليران�ي واملش�اكل 

املالية.
ويزور آبي إيران وسط تصاعد يف حدة الخالفات 
بش�أن برنامجها الن�ووي، ليبحث م�ع القادة 
اإليرانين، خالل الزيارة التي تس�تغرق يومن، 

التوتر الحايل بن طهران وواشنطن.

قرب افتتاح بنايات جديدة للبطاقة الوطنية 
واجلوازات يف البرصة 

نجاح خط »بغداد  ارمينيا« الربي .. وزارة النقل: تعلن 
3وصول حافلة املسافرين  اىل مدينة يرفيان 3

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت خلية الخرباء التكتيكية والعتبة 
العباسية، أمس األربعاء، عن أول مرشوع 
دباب�ة ُصنع�ت بأي�اٍد عراقي�ة، ومزودة 

بتقنيات عسكرية حديثة. 
وذك�ر بي�ان ص�در ع�ن الخلي�ة تلق�ت 
إن  العراق�ي” نس�خة من�ه  “املس�تقبل 
”الدباب�ة كفي�ل-kafil ( 1-1 ( م�زودة 
باحدث التقنيات العسكرية استفادت من 
تجارب 4 سنوات من الحرب عى االرهاب 
الداع�ي ومن دراس�ة الدبابات االجنبية 

يف العراق التصمي�م جديد كليا مبني عى 
.55-T شايص دبابة روسية نوع

وتتضم�ن دبابة الكفي�ل رؤية بانورامية 
ش�املة تغطي زاوي�ة 360 درجة و تزيل 
البق�ع العمي�اء م�ن النواض�ري و الت�ي 
يس�تغلها االعداء بشكل خاص يف معارك 

املدن الستهداف الدبابة.
وتتضم�ن كامريا رؤي�ة نهارية/حرارية 
حديث�ة بم�دى رؤي�ة يص�ل اىل 14 ك�م 
م�ن انت�اج رشكة فل�ري االمريكي�ة وهو 
م�دى الكش�ف االبعد مقارنة ب�أي دبابة 
يف مس�تخدمة يف ال�رشق، االوس�ط م�ع 

توزيع كامريات اخرى متعددة عى الربج 
الكهربائي و عى كافة مناطق البدن. وقد 
تم استحداث هيكلة ادارة برشية داخلية 
جدي�دة للطاقم املش�غل تختلف كليا عن 
املعروف�ة.  الرشقي�ة  و  الغربي�ة  البني�ة 
اذ ت�م يك�ون الرام�ي و القائد ش�خص 
واحد يمتلك رؤية ش�املة ملحيط الدبابة 
الخارج�ي ع�رب كام�ريات نهاري�ة ليلية 
حراري�ة و تمن�ح نفس مق�درات الرؤية 
للس�ائق الذي يكون يف الدبابات االجنبية 

ذو قدرة رؤية محدودة.
التفاصيل ص2

العتبة العباسية تزيح الستار عن دبابة »الكفيل«:
صنعت بأياٍد عراقية

حكومة البرصة املحلية 
تـرسـل الـرحلـة العالجيـة 

الرابعة إىل تركيا
ص3
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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التعليم تعلن ضوابط التقديم عىل اإلجازات الدراسية خارج العراق
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت دائ�رة البعثات والعالقات الثقافية يف وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي ضوابط 
وآليات نظام االجازات الدراسية خارج العراق للسنة الدراسية 2019/2020.

وق�ال املدير العام للدائرة أمجد عبد النبي الس�واد يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن 
»الضوابط نصت عىل ان تكون أولوية الرتشيح من قبل دائرة البعثات والعالقات الثقافية 
للذين يحصلون عىل قبول مدفوع التكاليف من قبل الجامعات التي يرومون التقديم فيها 
عىل ان يكونوا مستوفني للتعليمات الخاصة باالجازات الدراسية رقم 165 لسنة 2011«.

وأضاف الس�واد ان »املس�تحقات املالية للمجازين س�ترصف لهم م�ن وزراتهم، مبينا إن 
الرواتب واملخصصات الثابتة س�ترصف أيضا مع الفرق لطالب البعثة حس�ب كل بلد مع 
تحملها أجور تذاكر الس�فر ونفقات طبع الرس�الة أو األطروحة«. ودعا »املرشحني جلب 
تأييد بالتخصيص املايل مذكور فيه الس�نة املالية مع بيان خدمة املرش�ح بعد أخر شهادة 

الستكمال فتح امللف الدرايس وذلك بعد اطالق املنظومة اإللكرتونية الخاصة بالتقديم .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن وزير الخارجية أن سلطنة ُعمان 
تش�ارك الع�راق مح�اوالت تخفي�ف 
االزمة اإليرانية األمريكية والدفع بهما 
ملفاوض�ات مش�رتكة، فيما أش�ار إىل 
االعداد لتوقيع مذكرة تفاهم سياسية 
للتع�اون والتنس�يق م�ع الس�لطنة، 
بينما اش�ار نظ�ريه العماني اىل طرح 
خطة للتعاون املشرتك داخل الجامعة 
ح�دة  لتخفي�ف  وخارجه�ا  العربي�ة 

التوترات يف املنطقة.
وبح�ث وزي�ر الخارجيَّ�ة محمد عيل 
الحكيم مع نظريه الُعمانيَّ يوسف بن 
عل�وي فور وصول�ه اىل بغداد يف زيارة 
رس�مية تطوي�ر ُمس�تويات التعاون 
بني بغداد ومس�قط وتعزيز العالقات 
الثنائيَّة فضالً ع�ن تبادل الرؤى حول 
االهتم�ام  ذات  اإلقليميَّ�ة  القضاي�ا 

املُشرتَك.
وأّكد الحكيم، يف بيان تلقت »املستقبل 
ع بغداد 

ُّ
العراقي« نس�خة من�ه، تطل�

لتعزي�ز التع�اون يف ُمختلِ�ف املجاالت 
والتنس�يق م�ع ُعم�ان مل�ا في�ه خري 

ومصلحة الشعبني. 
ويف الش�أنني العربّي واإلقليمّي، بحث 
رات األوضاع يف املنطقة،  الجانبان تطوُّ
وُس�ُبل دعم ُجُه�ود ُمواَجهة اإلرهاب 

وتعزي�ز آليَّات العمل العربيِّ املُش�رَتك 
ملُواَجه�ة التحدِّيات الت�ي تتعرَّض لها 
املنطق�ة. وأكدت الخارجي�ة العراقية 
»توافقت رؤى الجانب�ني حول أهمية 
االضط�الع بحلول سياس�ية لألزمات 
وبس�ط  الس�الم  لتحقي�ق  الراهن�ة 
األمن«. وخالل مؤتمر صحايف مشرتك 
م�ع وزي�ر الخارجي�ة العمان�ي ب�ن 
علوي، اش�ار الحكي�م اىل قرب توقيع 
مذكرات تفاهم بني العراق وس�لطنة 
عم�ان يف الجان�ب الس�يايس.  وق�ال 
إن�ه تم خالل مباحثات�ه مع بن علوي 
ط�رح خط�ة للتعاون املش�رتك داخل 
الجامع�ة العربي�ة وخارجه�ا ضم�ن 
التعاون العربي املشرتك لتخفيف حدة 
التوت�رات يف املنطقة. واضاف الحكيم 
ان�ه بح�ث مع ب�ن عل�وي تط�ورات 
االوضاع يف سوريا وفلسطني واملنطقة 
بش�كل ع�ام. واش�ار اىل ان عمان لها 
تاريخ يف التهيئ�ة لالتفاق النووي بني 
إي�ران واملجتم�ع الدويل وهي تش�ارك 
العراق يف مح�اوالت التهدئة بني إيران 
ع�ىل  والجل�وس  املتح�دة  والوالي�ات 

طاولة مباحثات مشرتكة. 
ومن جهته، اوضح بن علوي انه بحث 
م�ع الحكيم العالقات الثنائية والعديد 
م�ن القضاي�ا الت�ي تخ�دم مصلح�ة 
البلدين اللذين قال انهما يس�عيان اىل 

توطيد عالقاتهما ألعىل املستويات. 
واوض�ح الوزي�ر العمان�ي ان العراق 
القضاي�ا  س�يطرحان  والس�لطنة 
الت�ي نالت تفاهمات مش�رتكة خالل 
املباحث�ات داخ�ل الجامع�ة العربي�ة 
ملناقش�تها. واضاف ان العراق وعمان 

يرتبط�ان بعالق�ات تع�اون تاريخية 
تش�كل منهما قوة س�الم يف املنطقة، 
وقال »نش�عر بالثقة لعودة العراق اىل 

دوره الطبيعي يف املنطقة والعالم«.
ووصل الوزير العماني اىل بغداد العادة 
افتتاح س�فارة بالده يف بغداد وبحث 

العماني�ة لتخفيف  العراقية  الجه�ود 
التوت�ر يف االزم�ة األمريكي�ة اإليرانية 
وتأثرياتها الخطرية عىل دول املنطقة.

بدوره، أكد رئي�س الجمهورية برهم 
عام�ل  الع�راق  اس�تقرار  أن  صال�ح 
أس�اس ألمن املنطقة.  وذكرت رئاسة 

الجمهورية يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »صال�ح 
اس�تقبل يف قرص السالم ب بغداد، وزير 
خارجي�ة س�لطنة ُعمان يوس�ف بن 

علوي والوفد املرافق له«.
وأكد صالح خالل اللق�اء، أن »العراق 
بعمقه العربي و جواره االس�المي له 
اولوية يف تحقيق االس�تقرار اإلقليمي 
وفق�اً للمصالح املتبادلة واملتش�اركة 

بني دول املنطقة«.
وأض�اف ان »اس�تقرار الع�راق عامل 
أس�اس ألمن املنطقة«، مشدداً عىل ان 
»بغداد ومس�قط يمكن ان تلعبا دوراً 
مهم�اً ومؤث�راً ملكانتهم�ا يف املنطقة 
ورغبتهما يف العمل والتنسيق املشرتك 

حيال القضايا االقليمية«.
ورح�ب رئيس الجمهوري�ة، ب� »قرار 
يف  س�فارتها  فت�ح  ُعم�ان  س�لطنة 
الع�راق«، معترباً انها »خطوة ايجابية 
من االش�قاء الُعماني�ني لتعميق اطر 
التعاون ب�ني البلدين، وبما يس�هم يف 
تحقي�ق النمو واالزده�ار االقتصادي 

للشعبني الشقيقني«.
العماني�ة  الخارجي�ة  وزارة  وكان�ت 
قالت يف بيان رس�مي يف 13 من الشهر 
املايض إنها قررت بعد تعيني سفريين 
للعراق وعمان يف بغداد ومسقط إعادة 
فتح س�فارتها يف العراق »انطالًقا من 

الروابط األخوية والعالقات التاريخية 
ب�ني البلدي�ن«. وأش�ارت إىل أن إعادة 
افتتاح الس�فارة ستس�هم م�ن دون 
أدن�ى ش�ك يف تطوي�ر العالق�ات بني 

الطرفني يف شتى املجاالت.
وجاء اإلع�الن العماني بعد يومني من 
كشف وزير الخارجية العراقي محمد 
عيل الحكيم تسلمه رسالة من نظريه 
العماني يوس�ف بن علوي يعرب فيها 
عن عزم بالده إعادة افتتاح سفارتها، 
معت�رًبا ذلك »خطوة تع�رّب عن حرص 
األشقاء يف س�لطنة عمان عىل تعميق 

العالقات األخوية بني البلدين«.
وأش�ار الحكي�م إىل أن الع�راق يرى يف 
ه�ذه الخط�وة »تعب�رًيا ع�ن حرص 
األشقاء يف عمان عىل تعميق العالقات 
األخوي�ة بني البلدي�ن والرغبة الجادة 
الدبلوم�ايس بم�ا  التمثي�ل  يف تب�ادل 
يحقق املصالح املشرتكة، ويقوي أطر 

التواصل، والتعاون الثنائي«.
وأض�اف أن الع�راق يعتق�د أيًضا »أن 
قرار الس�لطنة بإعادة افتتاح سفارة 
لها لدى بغداد يؤّش إىل تطور إيجابي 
يف الحضور العربي ويس�اهم يف تعزيز 

العمل املشرتك«. 
وكان�ت عم�ان أغلق�ت س�فارتها يف 
بغداد بعد غزو النظام السابق للكويت 

يف  أغسطس عام 1990.

تنسيق لتوحيد املواقف يف اجلامعة العربية واإلعداد لتوقيع »مذكرة تفاهم«.. وإعادة افتتاح سفارة مسقط يف بغداد

العراق وُعامن يتشاركان مهوم »ختفيف األزمة« يف املنطقة

العتبة العباسية تزيح الستار عن دبابة »الكفيل«: صنعت بأياد عراقية
        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت خلي�ة الخ�رباء التكتيكي�ة والعتبة 
العباس�ية، أمس األربعاء، ع�ن أول مرشوع 
دبابة ُصنعت بأياٍد عراقية، ومزودة بتقنيات 

عسكرية حديثة. 
وذكر بيان صدر عن الخلية تلقت “املستقبل 
العراقي” نس�خة منه إن ”الدبابة كفيل-1 ) 
kafil-1 ( مزودة باحدث التقنيات العسكرية 
اس�تفادت من تجارب 4 س�نوات من الحرب 

عىل االرهاب الداعيش ومن دراس�ة الدبابات 
االجنبي�ة يف العراق التصميم جديد كليا مبني 

.55-T عىل شايص دبابة روسية نوع
وتتضم�ن دباب�ة الكفي�ل رؤي�ة بانورامي�ة 
شاملة تغطي زاوية 360 درجة و تزيل البقع 
العمياء من النواضري و التي يستغلها االعداء 
بش�كل خ�اص يف مع�ارك املدن الس�تهداف 

الدبابة.
نهارية/حراري�ة  رؤي�ة  كام�ريا  وتتضم�ن 
حديث�ة بمدى رؤية يصل اىل 14 كم من انتاج 

شك�ة فل�ري االمريكي�ة وهو مدى الكش�ف 
االبع�د مقارن�ة ب�أي دبابة يف مس�تخدمة يف 
الرشق، االوس�ط مع توزي�ع كامريات اخرى 
متع�ددة عىل ال�ربج الكهربائ�ي و عىل كافة 
مناطق البدن. وقد تم استحداث هيكلة ادارة 
برشية داخلية جديدة للطاقم املشغل تختلف 
كليا عن البني�ة الغربية و الرشقية املعروفة. 
اذ ت�م يك�ون الرامي و القائد ش�خص واحد 
يمتلك رؤية ش�املة ملحيط الدبابة الخارجي 
عرب كام�ريات نهارية ليلي�ة حرارية و تمنح 

نفس مقدرات الرؤية للس�ائق الذي يكون يف 
الدبابات االجنبية ذو قدرة رؤية محدودة.

وت�م فصل الذخ�رية و عزلها لذلك اس�تخدم 
نظام تلقيم يدوي كما يف االبرامز فيما تخزن 
الذخ�رية يف دباب�ة الكفيل بمنطقتني اس�فل 

البدن و خلف الربج.
وزودت دباب�ة الكفي�ل-1 بمح�رك اوكراني 
بق�درة 580 حصان يعمل عىل الديزل من 12 
اس�طوانة مع ناقل حرك�ة اوتوماتيكي له 5 

رسعات امامية و واحدة للخلف.

ويتمث�ل التس�ليح الرئي�ي بمدف�ع محلزن 
ن�وع 10T-D عيار 100 مل�م له قدرة الرمي 
الق�ويس مثل الهاوتزر مل�دى 12 كم و الرمي 

املباش ملدى دقيق 3 كم.
والدبابة مزودة بربج كهربائي يتحكم به من 
الداخل مس�لح بمدفع رش�اش امريكي نوع 
50cal_M2 عيار 12.7 ملم و مدفع رش�اش 
اخر عىل السطح نوع Dhaka عيار 12.7 ملم 
و رش�اش محوري م�وازي للمدفع الرئيي 
نوع PK عيار 7.62 ملم مخفي داخل البدن.

أم�ا ال�درع الخارجي فتم تطوي�ره محليا و 
يتمث�ل بس�بيكة م�ن الحدي�د و الكاربون و 

املنغنيز ومشوبات اخرى لزيادة الصالبة.
امكانية اس�تبدال و تغيري القطع التالفة من 
التدري�ع بس�هولة ح�ال تعرضه�ا للرضر يف 

ساحة املعركة ما يكسبها مرونة عالية.
قدرات عالية يف مجال الوعي الرضيف و الكشف 
البرصي و تقنيات متطورة تجعل من الدبابة 
تمثل قفزة يف عالم الدروع الحديثة و دبابات 

.MBT املعركة الرئيسة

        بغداد / المستقبل العراقي

كردس�تان  إقلي�م  رئي�س  كلَّ�ف 
األربعاء،  أم�س  بارزاني،  نيجريف�ان 
م�رور بارزان�ي بتش�كيل الكابينة 
الحكومية الجديدة إلقليم كردستان. 
وقال رئيس الوزراء املكلف بتش�كيل 

الكابينة الحكومية الجديدة، مرور 
بارزاني، عن تكليف�ه من قبل رئيس 
يتعل�ق  »فيم�ا  كردس�تان:  إقلي�م 
الكابينة  برئاسة  بتسميتي وتكليفي 
الحكومية التاسعة إلقليم كردستان، 
أرى من الرضوري أن أتقدم بالش�كر 
للرئي�س بارزاني واملكتب الس�يايس 

القي�ادة وجماه�ري الحزب  ومجلس 
ع�ىل  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
له�ذا  الح�زب  كمرش�ح  اختي�اري 
املنصب، كما أوجه ش�كري وامتناني 
إىل برملان كردس�تان، بكل كتله، عىل 
تسميتي، وأش�كر رئيس اإلقليم عىل 
تكليفي بتش�كيل الكابينة الحكومية 

التاسعة إلقليم كردستان«.
وأض�اف م�رور بارزان�ي: »ش�كراً 
لثقتك�م ب�ي، وس�أعمل بمس�اعدة 
األط�راف الت�ي ق�ررت املش�اركة يف 
الكابين�ة الحكومي�ة التاس�عة، عىل 
عرض تش�كيلة الكابين�ة الحكومية 
التاس�عة عىل برملان كردستان خالل 

تقدي�م  لن�رع يف  املح�ددة،  املهل�ة 
الخدم�ات الالئق�ة لش�عبنا ووطننا، 
أرج�و أن تتعاون معنا كافة األطراف 
املعنية لكي ننجز هذه املهمة يف أرسع 
وقت«. وصوت برملان كردستان، أمس 
الثالثاء عىل تس�مية مرور بارزاني 

رئيساً لحكومة إقليم كردستان.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عض�و هيئ�ة رئاس�ة الربمل�ان حس�ن 
الكعب�ي أن مجل�س الن�واب س�يقر قان�ون 
»شهداء سبايكر« خالل الفرتة القليلة املقبلة، 
كاش�فاً ع�ن أب�رز مضام�ني القان�ون، فيما 
طال�ب بتفعيل إج�راءات تحويل ملف مجزرة 

س�بايكر إىل مجلس األمن باعتبارها »جريمة 
إبادة جماعية«. 

وق�ال الكعب�ي بمناس�بة الذكرى الخامس�ة 
تلق�ت  بي�ان  بحس�ب  س�بايكر،  ملج�زرة 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، »نطالب 
بتفعيل إجراءات تحويل ملف فاجعة ش�هداء 
القاع�دة الجوي�ة س�بايكر إىل مجل�س األمن 

باعتباره�ا جريم�ة إبادة جماعية والتش�ديد 
عىل مالحقة بقية مرتكبيها سواء كانوا داخل 
أو خ�ارج العراق«. وأك�د الكعبي، عىل »ميض 
مجلس النواب يف إقرار مرشوع قانون شهداء 
جريم�ة القاع�دة الجوية بم�ا يضمن حقوق 
ذويهم، وعدم شمول مرتكبي الجريمة الذين 
تلطخت أيديهم بدماء الشهداء بأي عفو عام 

أو خ�اص مس�تقبالً«. وأضاف، أن »س�نوات 
مرت وما زال الش�عب العراقي وارس الشهداء 
من آباء وامهات وزوج�ات املغدورين يزدادوا 
املا وحرة عىل الفاجعة وكانها حدثت اليوم، 
مما يجعلنا كسلطة ترشيعية أمام مسؤولية 
الوفاء لهذه الدماء الزكية التي ذهبت غدرا يف 

ذلك اليوم املشؤوم«.

نيجريفان يكلف مرسور رسميًا بتشكيل حكومة اإلقليم

الكعبي يكشف أبرز مضامني قانون »شهداء سبايكر« ويؤكد: الربملان سيقره قريبًا 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائ�د شطة دياىل اللواء فيصل كاظم 
العب�ادي، أم�س األربع�اء، انط�الق عملية 
أمنية لتمش�يط وتفتيش عدد من القرى يف 
املناطق الشمالية املحاذية ملحافظة صالح 
الدين. وبني اللواء فيصل كاظم العبادي، يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 

أن »قوة أمنية مشرتكة من شطة املحافظة 
شعت بتنفيذ عملية امنية لتمش�يط قرى 
عمر من�دان، وأم الغزالن وصنيديج وصوالً 
إىل معسكر عائش�ة«. واضاف العبادي، أن 
»اله�دف م�ن العملية األمني�ة هو مالحقة 
فل�ول عصابات داع�ش االرهابي�ة وتأمني 
املناط�ق الواقعة ضمن الرشي�ط الحدودي 

مع املحافظات األخرى .

        بغداد / المستقبل العراقي

افتتحت الحكومة االملانية، أمس األربعاء، 
جن�اح ال�دورات امللحق بمدرس�ة الصنف 

الكيمياوي يف معسكر التاجي ببغداد. 
وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان�ه« انه« بحضور 
ام�ني رس دائرة التدريب اللواء الركن جواد 
كاظم محيي والس�فري االملان�ي يف العراق 
ومدي�ر الصنف الكيمي�اوي العميد فاضل 
محس�ن س�لطان وقائد القوات االملانية يف 
الع�راق ضمن قوات التحالف الدويل العقيد 

الركن ش�نايدر وع�دد من ممث�يل الدوائر 
واملديريات والوحدات العسكرية تم افتتاح 
جن�اح ال�دورات امللحق بمدرس�ة الصنف 

الكيمياوي يف معسكر التاجي«.
واض�اف« حيث ض�م الجناح الذي انش�ئ 
 }62{ االملان�ي  التدري�ب  كادر  قب�ل  م�ن 
كرفان موزعة كواطع لل�دروس واملكاتب 
واملنام اضافة اىل املجاميع الصحية، حيث 
تم تجهيزه�ا باحدث الوس�ائل التعليمية 
واجهزة التدفئة والتربي�د ومولد للكهرباء 
بطاقة 200kv وزيادة الطاقة االستيعابية 

اىل 250 متدرب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، 
أم�س االربعاء، القبض عىل مس�ؤول الدعم 
اللوجس�تي لتنظي�م »داع�ش« يف محافظة 
دي�اىل.  وقال�ت يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »مفارزها يف الفرقة 

الخامس�ة وبالتعاون مع اس�تخبارات لواء 
املشاة 20، ألقت القبض عىل أحد االرهابيني 
يف قرية خزرج منطقة الندا يف دياىل«، مبينة 
أن »املعتقل هو املس�ؤول ع�ن تقديم الدعم 
اللوجس�تي للدواع�ش بم�ا تس�مى بوالية 
دياىل واحد عنارصه�ا األمنيني الذين قدموا 

معلومات عن قطعاتنا واملتعاونني معها«.

املانيا تفتتح جناحًا ملحقًا بمدرسة الصنف الكيمياوي 
يف معسكر التاجي

االستخبارات تلقي القبض عىل مسؤول الدعم اللوجستي لـ »الدواعش« يف دياىل 

القوات األمنية تطلق »عملية« يف مناطق دياىل 
املحاذية لصالح الدين

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  العراقي�ة،  الخارجي�ة  وزارة  أعلن�ت 
الورش�ة  يف  مش�اركتها  ع�دم  األربع�اء، 
االقتصادية املسماة “صفقة القرن” املتعلقة 
باألرايض الفلس�طينية، والت�ي دعت اإلدارة 

األمريكية إىل تنظيمها يف البحرين. 
وقال املتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد 
الصحاف يف ترصيح لوكالة لألناضول، “لسنا 

معنيني بهذا املؤتمر ولن نشارك فيه«.
وأض�اف، “العراق يتمس�ك بموقف�ه الثابت 
واملبدئي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق 

الشعب الفلسطيني«.

وم�ن املقرر أن تعقد ورش�ة عمل اقتصادية 
املنام�ة يف 25 و26  البحريني�ة  بالعاصم�ة 
حزيران الجاري، دعت إليها الواليات املتحدة 
األمريكي�ة، لبح�ث الجوان�ب االقتصادية ل� 

“صفقة القرن”، وفق إعالم أمريكي.
وق�ال مس�ؤول بالبي�ت األبي�ض إن م�رص 
بأنه�ا س�تحرض  أبلغتن�ا  واألردن واملغ�رب 

الورشة.
وتالقي الورش�ة رفضا رس�ميا م�ن القيادة 
الفلسطينية، والفصائل الوطنية واإلسالمية 
الفلس�طينية، حيث يرتدد أن الصفقة تقوم 
عىل إجبار الفلس�طينيني عىل تقديم تنازالت 

كربى إلرسائيل.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د املجل�س االقتص�ادي العراق�ي، أم�س 
االربعاء، ان العراق بأم�س الحاجة إىل آليات 

البناء الجديد لتحقيق النمو االقتصادي. 
وقال عضو املجلس غدير العطار عىل هامش 
تنظي�م املجل�س املع�رض واملؤتم�ر ال�دويل 
للبناء والتش�ييد والبني�ة التحتية والكهرباء 
واملياه واملرشوعات عىل أرض معرض بغداد 
الدويل يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز نس�خة 
من�ه إن »معرض بناء العراق يش�كل خطوة 
مهم�ة يف وق�ت تتج�ه الحكوم�ة العراقي�ة 
الستقطاب الرشكات االس�تثمارية األجنبية 

لتأهيل وإعمار البالد وفق خطط اسرتاتجية 
مدروسة«.

واض�اف ان »الع�راق بأم�س الحاج�ة اليوم 
إىل آلي�ات البناء الجدي�د التي تمتاز بالرعة 
والنمو االقتصادي الجيد«، مشرياً إىل »أهمية 
الحفاظ عىل الهوي�ة املعمارية الجديدة التي 

تحتوي عىل طابع عراقي وبغدادي مميز«.
ولف�ت العط�ار إىل أن«املع�رض س�يكون له 
اآلث�ر االيجابي عىل مس�توى االعمار والبناء 
خصوصاً يف املدن املحررة من اإلرهاب«، مبيناً 
أن«قط�اع املع�ارض يع�د من أه�م مفاصل 
تطوير العمل وتطوير الجهود التنموية التي 

ينشدها العراق«.

العراق يرفض املشاركة يف مؤمتر »صفقة القرن« 
بالبحرين 

املجلس االقتصادي يعلن حاجة العراق إىل »آليات البناء 
اجلديد« لتحقيق النمو االقتصادي 
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مدي�رة  ش�عبة الربام�ج والتنظي�م يف صح�ة الرصاف�ة 
الدكت�ورة ان�وار محمد جاس�م عن تطبي�ق برنام�ج االم الكنغر 
بتقلي�ل وفيات االطف�ال حديثي ال�والدة. وقالت جاس�م يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »اله�دف الوطني من تطبيق هذا 
الربنامج هو تقليل معدل وفيات حديثي الوالدة وهو الطفل الذي 
ي�راوح عم�رة من ي�وم واح�د اىل ثمانية وع�رون يوما لغرض 
تخفي�ض معدل الوفيات االطفال دون س�ن الخامس�ة ، مضيفة 
ان اهم اس�باب الوفيات لهذه االعمار هو الخداجة ومضاعفاتها 
واالختناق الوالدي والع�دوى )االلتهاب(والتي تعادل 49% وتعترب 
هذه االس�باب ممكن تاليف ح�دوث املوت فيها وأش�ارت ان هذه 
الرعاي�ة مقدم���������ة لحديثي الوالدة قب�ل االوان اي الخدج 
او )املبترسين(« .واختتمت الدكتورة ان مستشفى العلوية لوالدة 
اول م�ن طبق�ت برنام�ج )Kmc(عىل مس�توى القط�ر حيث تم 

اختيارها من قبل وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف .

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

كشف قس�م األمن الس�ياحي التابع اىل مديرية استخبارات 
ومكافح�ة ارهاب كرب�الء عن اهم نش�اطاته األمنية خالل 
النص�ف األول من الع�ام الحايل. وذكر اع�الم رشطة كربالء 
ان »مفارز أمنية مشركة من قسم االمن السياحي وشعبة 
الرطة الدولية التابعة اىل قيادة رشطة كربالء وقسم رشطة 
اإلقامة التابع اىل مديرية الجنسية يف املحافظة تمكنت وخالل 
النصف األول من هذا العام من إلقاء القبض وترحيل )217(

مخالفاً من جنسيات أجنبية وعربية مختلفة«.وأضاف »كما 
تمكن قسم األمن الس�ياحي التابع اىل مديرية االستخبارات 
ومكافحة اإلرهاب يف كربالء، ويف عمليات نوعية مختلفة من 
إغالق )13( رشكة س�ياحية وهمي�ة و)64( فندق ومطعم 
يعملون بش�كل غري قانوني فضالً عن القاء القبض عىل 23 
متهماً مطلوباً إىل العدالة من ضمنهم مطلوبني وفق أحكام 

املادة 4 إرهاب والقتل العمد«.

   بغداد / المستقبل العراقي

ردت هي�أة املنافذ الحدودي�ة، عىل صحة 
س�قوط املنافذ بعد انتهاء الدوام الرسمي 

فيها.
وذك�ر بي�ان للمناف�ذ تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ان�ه »تعقيباً عىل 
ترصيح النائب عدنان ال�زريف، بأن املنافذ 
الحدودي�ة تس�قط بع�د انته�اء ال�دوام 
الرس�مي، نؤكد ان العمل مستمر وحسب 
طبيعة كل منفذ والتي هي تحت س�يطرة 

الحكومة األتحادية«.
وأضاف ان »دورنا ه�و اإلرشاف والرقابة 
والتدقيق عىل كافة اإلجراءات املتخذة من 
الدوائ�ر العاملة يف املنف�ذ الحدودي والتي 
تمث�ل مختلف الوزارات املعنية بأس�ترياد 

املواد عىل أختالف أنواعها«.
وأش�ار البي�ان اىل ان »هي�أة املناف�ذ هي 
العني الس�اهرة عىل أمن املواطن العراقي 
وجمي�ع كوادره�ا تعمل لي�اًل ونهاراً عىل 
صد التهديدات التي تمس أمن البلد وبدون 
كلل ومل�ل يف أداء واجباته�م املكلفني بها 

تجاه بلدهم .

   بغداد / المستقبل العراقي

ع�ن  للكم�ارك،  العام�ة  الهيئ�ة  اعلن�ت 
قائمة بامل�واد املمنوعة االس�ترياد واملواد 
التي فرض�ت عليها رس�وم حماية املنتج 

الوطني .
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »ق�رارات املنع 
والحماية جاءت وفقا لقرارات صادرة من 
مجلس الوزراء و تطبيق�ا ألحكام قانون 

الكمارك رقم 23لسنة1984املعدل« .
واضاف�ت، انه�ا »حرص�ت وم�ن خ�الل 
املناف�ذ  كاف�ة  يف  الكمركي�ة  مراكزه�ا 
الحدودية للبالد عىل تطبيق هذه القرارات 
و س�اهمت بش�كل واض�ح يف محارب�ة 
عملي�ات التهري�ب وحماي�ة املنتج املحيل 
وهي تعلن بش�كل يومي عن نش�اطاتها 

بهذا الصدد.

املنافذ احلدودية: عملنا 
مستمر وحتت سيطرة 

احلكومة األحتادية

الكامرك تعلن قائمة باملواد 
املمنوعة واخرى فرض 
عليها رسم محاية املنتج

    تونس / المستقبل العراقي

اك�د نقي�ب الصحفيني العراقي�ني رئيس اتح�اد الصحفيني العرب 
مؤي�د الالمي التضامن مع جميع الصحفي�ني يف العالم وخصوصا 
املعتقلني يف سجون االنظمة الظاملة.وقال الالمي، يف كلمته بافتتاح 
املؤتمر الع�ام لالتحاد الدويل للصحفيني بدورته الثالثني، »س�نظل 

نعمل من اجل اطالق جميع هؤالء الصحفيني ورعاية عوائلهم«.

الالمي من تونس: نتضامن مع مجيع الصحفيني 
يف العالـم وسنعمل عىل اطالق رساح املعتقلني منهم

   بغداد / المستقبل العراقي

ع�زا وزي�ر الكهرب�اء ل�ؤي الخطي�ب، عدم 
تجهيز الكهرباء والتوزيع بشكل كاف لبعض 
امل�ن�اط�ق ال��ى وج��ود م�ش�اك�ل ف�ي 

خ�ط�وط النقل.

وقال الخطيب، إن »مقدار الطاقة الكهربائية 
املنتج�ة يف الع�راق حاليا تكف�ي لتوفري 20 
س�اعة تش�غيل يوميا كح�د ادن��ى الغلب 
محافظ�ات الب�الد غ�ري ان املش�كلة تكمن 

بخطوط النقل والتوزيع وليس باالنتاج«.
وأض�اف، أن »الحرب عىل االره�اب اثرت يف 

املنظوم�ة، اذ دم�رت 25 باملئة م�ن الطاقة 
االنتاجية، و18 باملئ�ة من خطوط النقل اىل 
جانب ش�بكات التوزي�ع التي دمرت يف اربع 
محافظ�ات ما اثقل كاهل املنظومة بش�كل 

عام«.
وتاب�ع وزي�ر الكهرباء، أن »مش�اكل النقل 

والتوزيع تحتاج اىل ب�ن�ى تحتية واع�م�ال 
أن  إىل  م�ش��ي�را  ك�ب�ي��رة«،  م�دن�ي��ة 
»ان�ش��اء ش�بكات ذكية للبالد من شماله 
ال�ى جنوب�ه يحتاج ال�ى مبالغ كبرية تصل 
ال��ى م�ا يق�ارب 20 ملي�ار دوالر لتطوير 

شبكات التوزيع فقط.

    المستقبل العراقي / رائد محمد 

أعل�ن مدير االحوال املدني�ة والج�وازات واإلقامة يف البرصة 
العميد الحقوقي  »أمجد حس�ن جمع�ي »، عن قرب إفتتاح 
بنايات جديدة للبطاقة الوطنية والجوازات يف مركز وأقضية 
ونواح�ي املحافظ�ة، به�دف تقلي�ل الزخم الحاص�ل يف تلك 
الدوائر . وقال يف لقاء خاص مع اعالم املحافظة: إن مروع 
البطاقة الوطنية يعترب من املش�اريع املهمة والحيوية،   لذا 
ت�م اس�تحداث ) 7 بناي�ات( مطل�ع ع�ام  2015 فضال عن 
اس�تحداث )7 بنايات( اخرى العام الفائت، موزعة يف عموم 
مرك�ز وأقضية ونواحي املحافظة، بواق�ع بناية يف ناحيةام 
ق�رص، وأخرى يف قض�اء املدينة،  وثالثة يف ناحية س�فوان،  
وبناية رابعة يف ناحية طلحة، فضال عن اس�تحداث بناية يف 
منطقة الدير تم تأهيلها بالتعاون مع وزارة النفط وس�يتم 
افتتاحها يف االش�هر القليلة القادمة، فيما  تم تاهيل بنايات 
البطاقة الوطنية يف النش�وة،  والتي دخلت الخدمة الفعلية،  
فض�ال عن  تأهيل دائ�رة قضاء الزبري بالتع�اون مع رشكة 

مصايف الجنوب، وهي عىل وشك االفتتاح . الفتا إىل أن  مجلس 
املحافظ�ة كان قد ص�وت عىل تأهي�ل دائ�رة الهارثة حيث 
س�يتم املبارشة بتأهيلها قريبا . واضاف العميد« الجمعي«، 
إن دائرتة انجزت مايقرب من 950 الف بطاقة وطنية خالل 
الفرة املاضية، فيما س�يتم اس�تكمال منح البطاقة لكافة 
املواطنني خالل العامني القادمني،  مبينا إن املواطن الحاصل 

عىل البطاقة لن تواجهه صعوبات يف مسألة تجديده للبطاقة 
نظرا الستخدام االرشفة االلكرونية الحديثة يف التجديد .

ويف س�ياق متصل اوضح مدي�ر االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقام�ة، إن دائرت�ه عىل وش�ك افتت�اح مكتب�ني جديدين 
للجوازات، أحدهما يف منطقة الجبيلة، حيث س�يتم االفتتاح 
خالل الش�هرين املقبلني، فيما سيتم افتتاح مكتب جوازات 
القرن�ة بعد االنتهاء من تاهيله  نهاي�ة العام الجاري،  الفتا 
إىل أن مجلس املحافظة كان قد صوت عىل اس�تحداث مكتب 
للجوازات يف قضاء ابي الخصيب  فيما تسعى دائرته النشاء 
مكات�ب اخرى  للج�وازات يف أقضي�ة الزبري وش�ط العرب، 
وأوض�ح العمي�د  »الجمع�ي »، إن دائرت�ه انج�زت يف العام 
املايض اكثر م�ن 231 الف جواز مؤكدا إن االش�هر القادمة 
ستش�هد إرتفاع�اً يف عدد الج�وازات املمنوح�ة للمواطنني، 
بعد دخول املكاتب الجديدة للخدمة، فيما س�يتم تخصيص 
منافذ خاصة لعوائل الشهداء والحاالت االنسانية يف مكاتب 

الجوازات بغية تسهيل معامالتهم .
ويف الخت�ام ح�ث مدير االح�وال املدنية املواطن�ني عىل اتباع 

االليات املعلن عنها يف البطاقة الوطنية والجوازات .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية، 
املخصص�ة  الكمي�ات  زي�ادة  إس�تمرار 
للمول�دات الس�كنية م�ن زيت الغاز لش�هر 
حزيران وبالس�عر املدعوم. وق�ال مديرعام 
الرك�ة كاظم مس�ري ياس�ني، يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »زي�ادة الكمية 
املخصصة من منتوج زي�ت الغاز للمولدات 
السكنية مستمرة يف كافة املحافظات لشهر 
حزيران الجاري«.وأضاف مس�ري انه »قمنا 
بزي�ادة حصة محافظات )بغ�داد – النجف 

الب�رصة-  املقدس�ة-  كرب�الء   – األرشف 
ميس�ان- ذي قار، املثن�ى - الديوانية - بابل 
- دياىل - واس�ط – كركوك( م�ن زيت الغاز 
منذ الشهر املايض واستمرار الزيادة للشهر 
الجاري لتكون )20(لراً لكل kva وبالس�عر 
الرسمي املدعوم وذلك تزامناً إرتفاع درجات 
الح�رارة وتزاي�د حاج�ة املواطن�ني للطاقة 
الكهربائية«. وكش�ف مس�ري ع�ن »تجهيز 
مول�دات القط�اع الخ�اص واملختل�ط لتلك 
املحافظات م�ن الراغبني بكمي�ة 5 لر لكل 
kva من زيت الغاز بالس�عر التجاري البالغ 
700 دين�ار ل�كل ل�ر فيما ُجه�زت مولدات 

دوائر الدولة ب�5 لر أيضاً لكل kva بالس�عر 
هي�أة   مدي�ر  ذك�ر  جهت�ه  الرس�مي«.من 
التجهيز بركة التوزيع أن »الزيادة شملت 
األقضي�ة والنواحي يف محافظ�ات املنطقة 
الغربية ) نينوى ، صالح الدين واألنبار( فقد 
تقرر تجهيزها ب� 30 لراً لكل kva من مادة 
زيت الغ�از للمول�دات الس�كنية يف املناطق 
التي التجهز بالكهرب�اء الوطنية ، و20 لراً 
لكل kva للمولدات الس�كنية يف املناطق التي 
تجهز بمعدل 5 اىل 10 ساعات كهرباء وطنية 
، و10 ل�ر ل�كل kva للمولدات الس�كنية يف 
املناطق التي تجهز بمعدل 15 اىل 20 س�اعة 

كهرباء وطنية وبالسعر الرسمي املدعوم«. 
وتاب�ع ان »مولدات دوائ�ر الدولة جهزت ب� 
10 ل�ر من زي�ت الغ�از لكل kva وحس�ب 
الضوابط أما فما يتعل�ق بدوائر الدولة التي 
توج�د فيه�ا كهرباء وطنية فتجهز حس�ب 
ساعات القطع«، مؤكداً ان »عملية التجهيز 
تكون حس�ب الضواب�ط والتعليم�ات وبعد 
التأك�د من عمل ه�ذه املول�دات وتجهيزها 
الكهربائي�ة  بالطاق�ة  املذك�ورة  للمناط�ق 
الالزمة ، اضاف�ًة اىل تجهيز مولدات القطاع 
الخ�اص واملختلط يف ه�ذه املحافظات )5( 

لر لكل kva وبالسعر التجاري«.

وزير الكهرباء يكشف سبب تراجع ساعات التجهيز

قرب افتتاح بنايات جديدة للبطاقة الوطنية واجلوازات يف البرصة 
وختصيص منافذ جديدة لعوائل الشهداء واحلاالت االنسانية 

املنتجات النفطية تعلن استمرار زيادة حصص املولدات السكنية من زيت الغاز

     بغداد / المستقبل العراقي

قامت ش�عبة الرقابة الصحية التابع�ة لصحة بغداد الكرخ، 
باجراء حملة صحية مشركة مع مديرية االمن القومي عىل 

 .)RO( �املحالت العامة و محالت بيع مياه ال
و بني مدير قطاع املحمودية الدكتور سعود عبد الله محمد، 

يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »استنادا لتوجيهات 
وزارة الصحة ومدير عام دائرة صحة بغداد الدكتور جاسب 
الحجامي قامت ش�عبة الرقابة الصحية بحملة عىل محالت 
بيع املي�اه يف داخل قضاء املحمودية حيث أس�فرت الحملة 
عن إغ�الق ثالثة محالت لبي�ع مياه RO حس�ب القانون و 
وف�ق مح�ر اص�ويل و بحضور اصح�اب العالقة حس�ب 

املادة 96 من قانون الصحة العامة املرقم 89 لسنة 1981 و 
تعديالته و ذلك ملمارستهم العمل بدون الحصول عىل االجازة 
الصحي�ة«.  واك�د عىل »الت�زام أصحاب املح�الت بالروط 
الصحي�ة وتوجيههم ب�رورة حصول جمي�ع العمال عىل 
بطاقات الفحص الطبي وش�هادات الربية الصحية وكذلك 
تبليغ املتجاوزين برورة حصولهم عىل االجازة الصحية .

صحة الكرخ تعلن اغالق ثالثة حمالت لبيع مياه »RO« خمالفة للرشوط داخل قضاء املحمودية

   ميسان / حيدر السعد

أعلن�ت الرك�ة العامة لنق�ل الطاق�ة الكهربائية يف املنطق�ة الجنوبية ، 
االربعاء 12 حزيران 2019 ، عن نجاح التشغيل التجريبي للمحولة الذاتية 

السادسة الجديدة 132KV/400 يف محطة البرصة 400 .
وق�ال مدي�ر عام الرك�ة املهندس » زياد ع�يل فاضل« ان م�الكات نقل 
الطاق�ة يف الجنوب وبجه�ود ذاتية انجزت مروع نص�ب املحولة الذاتية 
السادس�ة س�عة 250MVA وال�ذي يع�د اهم مش�اريع صي�ف 2019 يف 
محافظة البرصة . وأوضح ، بان املروع س�يعمل عىل حل االختناقات يف 
عم�وم مركز املحافظة من خالل اضافة اكثر من 200 ميكا واط لش�بكة 

املحافظة. 
واكد املهندس » زياد عيل فاضل« بان هذا اإلنجاز سيحقق انسيابية عالية 
يف توزيع االحمال والذي س�ينعكس ايجابا وبش�كل واضح عىل اس�تقرار 
املنظوم�ة الكهربائية و زيادة س�اعات التجهي�ز .يذكر ان مروع نصب 
املحول�ة الذاتية الجديدة واحد من عدة مش�اريع مهم�ه تنفذها مالكات 
نق�ل الطاق�ة يف املحافظات الجنوبية وفق الخط�ة الطارئة لصيف 2019 
وبارشاف ومتابعة املدير العام بهدف حل االختناقات ورفع قدرة املنظومة 

الكهربائية والتي انجزت اغلبها بشكل كامل .

   المستقبل العراقي/ الغانم

ألتقى محافظ واس�ط محمد جميل املياحي، رئيس الوزراء عادل 
عبد امله�دي، فيما أعلن حصوله عىل موافق�ات بجوانب مهمة يف 
املحافظة.وقال املياحي، عقب اللقاء، طرحنا عىل جنابه العديد من 
القضاي�ا املهمة التي تخص محافظة واس�ط وخاصة يف مجاالت 
الكهرب�اء وادارة املش�اريع والزراع�ة وامل�وارد املائي�ة ومصف�ى 
النف�ط ورشكة نفط الوس�ط ومط�ار الكوت وهيئة االس�تثمار 
وكذل�ك دعم املحافظة يف مكافحة الفس�اد.وأضاف كما »حصلنا 
عىل دعم لرئيس ال�وزراء لقطاع الكهرباء يف مجال رشاء وصيانة 
وتطوير املح�والت واملحطات وصالحيات اداري�ة لدائرة الكهرباء 
واستقرار حصة واس�ط وزيادتها مع زيادة االنتاج وحصلنا عىل 
موافقت�ه يف مجال زيادة خطة زراعة الش�لب من 15 الف طن اىل 
50 الفاً وحصلنا عىل موافقته لتقديم خطتنا للس�كن كي تعرض 
ع�ىل مجلس ال�وزراء للمصادقة عليها«.وتاب�ع املياحي »حصلنا 
ع�ىل دعم رئيس ال�وزراء بإبعاد هيئة االس�تثمار من املحاصصة 
واملحس�وبية، وحصلن�ا عىل دعمه ل�إرساع يف اكم�ال متطلبات 

اعالن مطار الكوت ومصفى الكوت كذلك منفذ الشهابي«.

نقل الطاقة يف اجلنوب تعلن انجاز اهم 
مشاريع صيف 2019 يف حمافظة البرصة 

حمافظ واسط يلتقي رئيس الوزراء 
ويعلن حصوله عىل موافقات مهمة

صحة الرصافة تطبيق مرشوع االم الكنغر 
لتقليل وفيات األطفال حديثي الوالدة

ترحيل »217« وافدًا وإغالق »77« 
رشكة سياحية وفندقا يف كربالء

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير التج�ارة، محم�د العاني موقف 
تسويق محصول الحنطة لغاية 11 حزيران 
عام 2019، الفتا إىل تسويق 2659057.096 
طنا. وقال العاني، يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »موق�ف تس�ويق محص�ول 
الحنطة للفرة من )15 نيسان 2019(، لغاية 
)11 حزي�ران 2019(، بل�غ 2659057.096 

طنا«.

وأضاف العاني، أن »تلك الحصيلة كانت بواقع 
2400838.444 طن�ا من الحنط�ة الناعمة 
الدرج�ة االوىل«، مبينا أن »مجموع تس�ويق 
الحنط�ة الدرجة الثانية بل�غ 247505.081 
طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الثانية، اما 
الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات املس�وقة 

لهذا النوع 10713.571 طنا«.
وأش�ار إىل أن »محافظ�ة واس�ط تص�درت 
الحنط�ة  كمي�ات  حي�ث  م�ن  املحافظ�ات 
املس�وقة«. وبني، أن »املحافظات التي بدأت 

الحملة التسويقية هي بغداد/ الرصافة وذي 
قار والبرصة وميس�ان وواس�ط والس�ماوة 

والنجف والديوانية والحلة وكربالء وبابل«.
وأعل�ن وزي�ر التجارة، )االثن�ني 10 حزيران 
2019(، انته�اء حمل�ة تس�ويق محص�ول 

الحنطة املحلية من املزارعني لعام 2019.
وأضاف، أن »االيقاف يش�مل جميع الفروع 
للمحافظات  التابع�ة  التس�ويقية  واملراك�ز 
التالي�ة اعتب�ارا م�ن نهاية الدوام الرس�مي 
ليوم األربعاء )12 حزيران 2019(، )البرصة 

� ميس�ان )م�ا ع�دا موق�ع اس�تالم مطار 
البترية � ذي قار )ما عدا موقع استالم مطار 
الدهيم�ي � املثن�ى � الديواني�ة � واس�ط � 
النجف � كربالء � بابل )ما عدا س�ايلو الحلة 

الجديد واملجمع املخزني يف املرادية(«.
وتابع ، أن »يف حال وجود كميات من الحنطة 
املحلي�ة لدى املزارعني لم يتم تس�ويقها لحد 
اآلن، يت�م حجره�ا لديه�م وس�يتم تدقي�ق 
ه�ذه الكميات من قبل لج�ان وزارية لتأييد 
الزراعي�ة وف�ق  كونه�ا ضم�ن املس�احات 

اس�تمارات أعدت لهذا الغرض«، الفتا إىل أنه 
»س�يتم رف�ض أي كمية )مهرب�ة أو مدورة 
وغ�ري أصولي�ة( وس�يتعرض للعقوبات من 
يقوم بذلك«.وكان وزي�ر التجارة قد اعلن يف 
منتصف نيسان املايض بدء املوسم التسويقي 
يف عدة محافظ�ات عراقية موضحا بأن هذا 
املوس�م س�يكون االكرب م�ن حيث اس�تالم 
الكميات املسوقة من الحبوب يف ظل توقعات 
ومؤرشات زيادة مس�احات االرض املزروعة 

وتوفر االجواء املناسبة.

وزير التجارة يعلن موقف تسويق احلنطة لغاية 11 حزيران

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت الرك�ة العامة لنق�ل املس�افرين والوف�ود احدى 
تش�كيالت )وزارة النقل العراقية( عن وصول حافلة الخط 
التجريبي املنطلقة من العاصمة بغداد اىل جمهورية ارمينيا. 
واك�دت الركة ان الس�فارة العراقي�ة يف جمهوريا ارمينيا 
اس�تقبلت وف�د وزارة النق�ل وحافلة الرك�ة التي وصلت 
الي�وم اىل مدينة يرفيان عاصمة الجمهورية االرمينيا والتي 

انطلقت من العاصمة بغداد مرورا باالرايض االيرانية لتعلن 
بذلك نجاح وصول الخط التجريبي الرابط بني البلدين 

واضاف�ت ان الرك�ة تتطل�ع من خ�الل الخ�ط التجريبي  
اىل فت�ح افاق جدي�دة للنقل بني البلدين يف مجال الس�ياحة 
والتبادل التجاري ومختلف املجاالت االخرى، مؤكدة رضورة 
تنش�يط وتفعيل دور النق�ل الدويل ب�ني دول الجوار وايضا 
ال�دول االقليمية برا وتقديم خدمة نقل مميزة للمس�افرين 

الكرام .

   البصرة / المستقبل العراقي

أرس�لت الحكومة املحلّي�ة ملحافظة الب�رصة، امس 
األربع�اء، الرحل�ة العالجّية الرابع�ة، ضمن مروع 
املرضّي�ة  للح�االت  الع�راق  امل�رىض خ�ارج  ع�الج 
املس�تعصية. وأوَض�ح رئي�س لجن�ة ع�الج املرىض 
مصعب مهيوب قاسم إلعالم ديوان محافظة البرصة، 
إنُه “انطلق�ت اليوم الوجبة الرابع�ة لعالج )أمراض 

القلب وزراعة الكبد والنخ�اع والجراحة املعقدة( إىل 
الجمهورّي�ة الركّي�ة، بعد إن أكمل�ت اللجنة ملفات 
18 مريض�اً، ضم�ن برنامج عالج الح�االت املرضّية 
املس�تعصية خارج الع�راق، واملدعوم م�ن الحكومة 
املحلّية ملحافظة البرصة”. يذكر إن الرحلة العالجّية 
الثالث�ة والخاصة بأمراض القل�ب والجراحة العامة 
انطلق�ت يوم األح�د املايض إىل الجمهورّي�ة الركّية، 

بواقع 10 مرىض.

وزارة النقل: تعلن وصول حافلة املسافرين  اىل مدينة يرفيان
 جناح خط »بغداد – ارمينيا« الربي

حكومة البرصة املحلية ترسل الرحلة 
العالجية الرابعة إىل تركيا
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1923( الخميس  13  حزيران  2019 اعالنات4

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2238 في 2019/5/22( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة طرة بني منصور على القطعة املرقمة 15 / 2 م 61 

النعيم  18 صف 3 طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .

- موقع املشروع )القرنة (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

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

اآلتية:
1- متطلب��ات الس��يولة النقدية : عل��ى مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفي��ر املوارد املالية 

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون 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( .
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ��ة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 

اخلميس املصادف 2019/6/13  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم اخلمي��س   املصادف 2019/6/20   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني 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.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( س��تة عش��ر  مليون 
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

يلي يوم العطلة .
احدى عش��ر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة ف��ي أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضي��ات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقص��ة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطي��ط /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 (                                       
)بناء مدرسة طرة بني منصور عىل القطعة املرقمة 15 / 2 م 61 النعيم  18 صف 3 طوابق( 

مناقصة )19/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2238 في 
.)2019/5/22

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق على القطعة املرقمة 5/5 م 48 

بيت درجال(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .

 - موقع املشروع )القرنة (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

( ما يلي :
الق��درة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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(.
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الس��اعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات 
املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم 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.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء 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 (
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 5/5 م 48 بيت درجال( 

مناقصة )20/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2238 في 
.)2019/5/22

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق على القطعة املرقمة 579 /39 

م 18 الشاهني(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .

 - موقع املشروع )القرنة (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

( ما يلي :
الق��درة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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(.
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الس��اعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات 
املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم 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.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء 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 (
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 39/579 م 18 الشاهني(

مناقصة )21/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2238 في 
.)2019/5/22

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرس��ة 18 صف 3 طوابق على القطعة املرقمة 17/3 م 

18 النصير(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .

 - موقع املشروع )القرنة (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

( ما يلي :
الق��درة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية   -

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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(.
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الس��اعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات 
املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم 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.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء 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 (                                       
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 17/3 م 18 النصري( 

مناقصة )22/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2238 في 
.)2019/5/22

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرس��ة 18 صف 3 طوابق على القطعة املرقمة 29/1 م 

82 شلهة احلسن(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .

 - موقع املشروع )القرنة (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

( ما يلي :
الق��درة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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(.
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الس��اعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات 
املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم 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.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء 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 (
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 29/1 م 82 شلهة احلسن( 

مناقصة )23/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2238 في 
.)2019/5/22

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة في حي اجلمعة 18 صف 3 طوابق على القطعة 

املرقمة 17/589 م 53 النصير / حي اجلمعة(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .

 - موقع املشروع )القرنة (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

( ما يلي :
الق��درة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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(.
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الس��اعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات 
املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم 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.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء 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 (                                       
)بناء مدرسة يف حي اجلمعة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 17/589 م 53 النصري / حي اجلمعة(

 مناقصة )24/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2278 في 
.)2019/5/23

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرسة 18 صف في الدير على القطعة املرقمة 10/131 

م 63 و 753 م 63 / الدير(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .

 - موقع املشروع )الدير  (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

( ما يلي :
الق��درة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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(.
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الس��اعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات 
املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم 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.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء 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 (                                       
)بناء مدرسة 18 صف يف الدير عىل القطعة املرقمة 10/131 م 63 و 753 م 63 / الدير( 

مناقصة )25/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2278 في 
.)2019/5/23

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق على القطعة املرقمة 1/586 م 

63 الدير(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .

 - موقع املشروع )الدير  (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

( ما يلي :
الق��درة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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(.
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الس��اعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات 
املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم 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.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء 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 (
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 1/586 م 63 الدير(

 مناقصة )26/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2278 في 2019/5/23( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العق��ود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق في ساحة روضة الغفران في 

حي الصناعة(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .

 - موقع املشروع )الدير  (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

ما يلي :
الق��درة املالية:عل��ى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبرة والق��درة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق��اً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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( .
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ��ة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  

العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 
اخلميس املصادف 2019/6/13  .

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم اخلمي��س   املصادف 2019/6/20   
الساعة العاشرة صباحاً

  سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني 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.
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( س��تة عش��ر  مليون 
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

يلي يوم العطلة .
احدى عش��ر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة ف��ي أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضي��ات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقص��ة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الش��ركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا 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 (                                       
)بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق يف ساحة روضة الغفران يف حي الصناعة( 

مناقصة )27/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2278 في 
.)2019/5/23

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف في ساحة  مدرسة جرير االبتدائية(

 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
 - موقع املشروع )الدير  (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

( ما يلي :
الق��درة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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(.
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  

العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 
يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20   
الساعة العاشرة صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الس��اعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات 
املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم 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.
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء 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 (                                       
)بناء مدرسة 18 صف يف ساحة  مدرسة جرير االبتدائية( 

مناقصة )28/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 2278 في 2019/5/23
يس��ر )محافظ��ة البصرة / قس��م العق��ود احلكومي��ة ( دعوة مقدم��ي العط��اءات املؤهلني وذوي 
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )نش��اء مدرس��ة 18 صف ابتدائي في س��احة مدرسة 

اخلوارزمي(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
 - موقع املشروع )املدينة   (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

( ما يلي :
الق��درة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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(.
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  

العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 
يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20   
الساعة العاشرة صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الس��اعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات 
املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم 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.
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء 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 (                                       
)نشاء مدرسة 18 صف ابتدائي يف ساحة مدرسة اخلوارزمي(

 مناقصة )29/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2278 في 2019/5/23(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق على القطعة املرقمة ) 192/230( 

قرب مستشفى املدينة((
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
 - موقع املشروع )املدينة   (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

ما يلي :
الق��درة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثق��ة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العط��اء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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(.
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضم��ن معايير التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  

العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 
يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلمي��س   املصادف 2019/6/20   
الساعة العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم 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.
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( س��تة عشر  مليون 
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

يلي يوم العطلة .
احدى عش��ر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني ف��ي املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء 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 (
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة ) 192/230 ( قرب مستشفى املدينة(

 مناقصة )30/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2278 في 2019/5/23( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العق��ود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرسة 18 صف ثالثة طوابق على القطعة املتنازل عنها 

في منطقة نهر صالح((
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
 - موقع املشروع )املدينة   (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

ما يلي :
الق��درة املالية:عل��ى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبرة والق��درة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق��اً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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( .
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ��ة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  

العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 
اخلميس املصادف 2019/6/13  .

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم اخلمي��س   املصادف 2019/6/20   
الساعة العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني 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.
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( س��تة عش��ر  مليون 
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

يلي يوم العطلة .
احدى عش��ر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة ف��ي أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضي��ات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقص��ة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الش��ركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا 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 (                                       
)بناء مدرسة 18 صف ثالثة طوابق عىل القطعة املتنازل عنها يف منطقة هنر صالح( 

مناقصة )31/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2278 في 2019/5/23( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العق��ود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرس��ة 18 صف 3 طوابق على القطعة املرقمة 18/233/ 

مقاطعة 11 طالع املعيدي((
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
 - موقع املشروع )الهارثة   (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

ما يلي :
الق��درة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثق��ة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبرة والق��درة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق��اً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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( .
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ��ة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  

العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 
اخلميس املصادف 2019/6/13  .

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم اخلمي��س   املصادف 2019/6/20   
الساعة العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني 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.
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( س��تة عش��ر  مليون 
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

يلي يوم العطلة .
احدى عش��ر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة ف��ي أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضي��ات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقص��ة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الش��ركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا 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 (                                       
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 18/233/ مقاطعة 11 طالع املعيدي( 

مناقصة )32/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2278 في 2019/5/23(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتق��دمي عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرس��ة 18 صف ثالثة طوابق في منطق��ة التمار بدل 

املدرسة الكرفانية((
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .

 - موقع املشروع )االمام الصادق   (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

ما يلي :
الق��درة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثق��ة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلب��رة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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(.
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضم��ن معايير التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  

العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 
يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلمي��س   املصادف 2019/6/20   
الساعة العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم 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.
 س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( س��تة عشر  مليون 
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

يلي يوم العطلة .
احدى عش��ر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني ف��ي املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء 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 (
)بناء مدرسة 18 صف ثالثة طوابق يف منطقة التامر بدل املدرسة الكرفانية( 

مناقصة )33/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2278 في 
.)2019/5/23

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرسة 18 صف ثالثة طوابق على القطعة املرقمة 1/3 

اجلريعة((
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .

 - موقع املشروع )االمام الصادق   (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون 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(.
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/6/26 الس��اعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات 
املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم 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.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء 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 (                                       
)بناء مدرسة 18 صف ثالثة طوابق عىل القطعة املرقمة 1/3 اجلريعة( 

مناقصة )34/ تربية   2019 (
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ايميل قسم العقود احلكومية 
E-mail:GC.thiqar@yahoo.com

حمافظة ذي قار 
املناقصة رقم )4( خطة تنمية االقاليم 2019العقود احلكومية 

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
اعادة اعالن 

الحاقا باعالننا املرقم 1049 يف 2019/5/14 
تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مرشوع ) انش�اء ش�وارع وارصفة يف الصالحية واالس�كان الصناعي(  ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019  واس�تنادا لتعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  

عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
)الزوراء � الصباح الجديد � املستقبل العراقي ( 

وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية 
الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل 
قس�م حس�ابات املشاريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2019/6/18 يف 
بناية مديرية بلدية النارصية فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني املصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة 
قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية 

للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
1 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � املتطلبات الفنية :   الخربة العامة للرشكة التي يجب ان ال  تقل عن عرشة س�نوات والخربة التخصصية ولعقد عدد )1(  وبمبلغ ال يقل عن )677,784,150( س�تمائة  وس�بعة وس�بعون مليون 
وسبعمائة واربعة وستون الف دينار عراقي وللسنوات ال )7( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة 

ب � املعدات واالليات )توفري او تعاقد( 

ج�  الكوادر الفنية :

د � املتطلبات  املالية  :
اوال : االداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق االرباح خالل ال )2( سنة للسنوات السابقة يف حال توفرها للسنوات التي سبقت االزمة املالية هي )2012 � 2013(  )كشف الحسابات الختامية( 

ثانيا : املوارد  املالية  )السيولة النقدية (  من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي  )677,784,150( ستمائة  وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة واربعة وستون 
الف دينار عراقي

ه� � املتطلبات القانونية :  
اوال : االهلية وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا 
وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة 

يف املناقصات(
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استنادا 
اىل قرار صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( س�نوات الس�ابقة ، جميع املوافقات املوقوفة س�وفه لن تشكل بمجموعها اكثر من 40% صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل 

معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 
ثالثا : عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 

رابعا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
خامسا : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب يف الجدول ادناه 

سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
2 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة %1 
من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة 
وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان  بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ 

االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان او صك مصدق صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يت�م اعتم�اد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانونية 

والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

5 � تتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تفرض من قبل الدولة واي 
مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 

6 � يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب 
رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 

7 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء 
8 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 

9 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 
10 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 

11 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل خمسة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 
12 � تك�ون االولوي�ة للمواد االولي�ة املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع م�ع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه  مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حس�ب كتاب وزارة 

التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 
13 � ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2019/6/26 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية � 
االدارة املحلية � قرب مرصف الرش�يد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء 
وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب 
التبلي�غ م�ن خالله ملزم واصولي�ا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وس�يتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدم�ي العطاءات او ممثليه�م  الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية 

فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
14 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 � 2020(

Public Tender Announcements for Tender No: 041-SC-19 
Provision of PTF Upgrading Facility on Rental Service 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 
the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of PTF Upgrading Facility on Rental Service 
Tender No.: 041-SC-19
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
To seek a company who have the qualified professional experience and can provide PTF Upgrading 
Facility with capacity of 15,000BOPD on rental Basis for one firm year and one optional year.
Part Two: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB docu-
ments before 4:00 PM on 20th June 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before 4:00 PM on 27th June 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and 
shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number 
and bidder’s information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the project, please inform C&P Dept. 
before the date of 25th June 2019 by Email to baoxiaofang@ebspetroleum.com; wangshaoyu@ebspe-
troleum.com; cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before the bidding date.
The winner company of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

العدد  :1230
التاريخ: 2019/6/11

العدد االليات والمعدات
2 حفارة 
2 شفل كبير
5 سيارات حمل 8 مكعب

1+1 معمل اسفلت+معمل كونكريت
5 سيارات حمل 20 مكعب  

العدد الكادر الفني 
1 مهندس مدني
1 مساح

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

سعر العطاء بالدينار التصنيف على االقل التأمينات المطلوبة/ بالدينار الموقع الدائرة المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف المصادق ت

500,000
الف دينار 

انشائية
سادسة 1%من قيمة الكشف التخميني الناصرية بلدية الناصرية انشاء شوارع وارصفة في 

الصالحية واالسكان الصناعي  365 يوم 2,259,280,500 1

وزارة االعامر و االسكان  
والبلديات واالشغال العامة

رشكة الفاو اهلندسية العامة
اعالن املناقصة املرقمة )2019/16( للمرة الثالثة

تعلن رشكة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيالت وزارة  االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العام�ة ع�ن اعالن املناقصة املرقم�ة )2019/16(  للم�رة الثالثة الخاصة بتجهي�ز ) اللوحات 
واملح�والت الكهربائي�ة مل�رشوع ماء الدجي�ل( وللحصول عىل مس�تندات املناقص�ة والرشوط 
الخاص�ة بها مراجعة مقر الرشكة ) ش�عبة العقود(  الكائ�ن يف منطقة التاجيات مقابل معهد 
النفط العربي لقاء مبلغ قدره ) 500,000( خمس�مائة الف دينار غري قابل للرد وعىل الراغبني 
م�ن الرشكات واملقاول�ني ذوي االختصاص و املصنفني من الدرجة )رابع�ة ميكانيك / كهرباء 
او هوية غرفة تجارة / ممتازة( تقديم هوية تصنيف الرشكات واملقاولني )س�ارية املفعول  � 
نس�خة اصلية (  عند رشاء املناقصة وجلب كتاب تخويل موقع من قبل املدير املفوض للمكتب 
او الرشكة التي تروم رشاء العطاء مع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب 
عليه اس�م ورقم املناقصة وموعد غلقها واس�م صاحب العطاء ) الرشكة او املكتب( ويحتوي 
بداخل�ه عىل ث�الث ظروف منفصل�ة ومختومة ويتضم�ن االول جميع املستمس�كات املطلوبة 
ويتضم�ن الظرف الثاني العرض الفني ويتضمن الظ�رف الثالث عىل العرض التجاري مع صك 
مص�دق )بقيمة التأمينات االولية( بمبل�غ ) 14,000,000( اربعة عرش مليون دينار عراقي او 
خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اشهر( من تاريخ الغلق ووصل الرشاء مع تقديم ما يثبت تنفيذ 
اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة مع تقديم الحسابات الختامية مصادق عليها  من 
قبل محاسب قانوني الخر سنتني ويودع يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة الكائن يف التاجي 
، علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات واهمال العطاء غري املستويف للمستمسكات 
املطلوب�ة وعدم قبول ال�وكاالت العامة الصادرة م�ن املناقصني ويتم اعتم�اد الوكالة الخاصة 
باملناقص�ة يف حالة وجود عذر مرشوع مصدق اصوليا وس�يكون اخ�ر موعد لتقديم العطاءات 
ي�وم )االحد( املوافق 2019/6/23 الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا ويف حال�ة مصادفة يوم الغلق 
عطل�ة رس�مية يكون الغل�ق يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور نرش 
االعالن ويمكن االطالع عىل موقع الرشكة االلكرتوني عىل االنرتنيت وحس�ب ما مدرج يف ادناه 
علم�ا ان مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يك�ون )1,400,000,000(  مليار واربعمائة  

مليون دينار عراقي ال غريها 
املدير العام مع التقدير

http: faoco.moch.gov.iq
E – mail: info@faoco.moch.gov.iq

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف 
العدد : 7/ تأييد مراسيم / 2018

التاريخ 2019/6/11
اعالن رفض عائدية عقار

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املقدم من قب�ل طالب تأييد  املراس�يم ابتس�ام 
رش�يد جاسم  والخاص بالعقار تسلسل )2/17231 حي الحسني(  
بموجب قرار تأييد التسجيل الصادر بالعدد 7/ تأييد/2018 بتاريخ 
2019/6/9 والصادرة من رئاس�ة لجنة تثبي�ت العائدية يف النجف 
واملتضمن  رد طلب طالب تأييد املراس�يم  )ابتس�ام رش�يد جاسم( 
لذا نعلن هذا القرار فعىل من لديه اعرتاض عىل مضمونه الطعن به 
تمييزا لدى محكمة اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية 

خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد: 1921/ش1 /2019

التاريخ : 2019/6/11 
اعالن

اىل / املدعى عليه ) رسول محمد جاسم( 
يف  1921/ش2019/1  املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2019/5/7 غيابيا بحقك والقايض الحكم بتصديق الطالق الخلعي 
الذي اوقعت�ه عىل زوجتك املدعية )هبة س�الم محم�د( وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي 
العروب�ة يف النجف لذا تق�رر تبليغك  بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليتني ولك حق االعرتاض عىل القرار املذكور خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض 

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد: 3319/ش1 /2019

التاريخ : 2019/6/12 
اعالن

اىل / املدعى عليه ) جميل شبالوي محمد( 
اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 3319/

بحق�ك  غيابي�ا   2019/5/29 يف  ش2019/1 
والق�ايض الحك�م بتأييد حضان�ة االوالد ) ايات 
وك�رار ونرج�س( اوالد جميل ش�بالوي محمد 
اىل املدعي�ة )فاطم�ة نعم�ة ثعب�ان( بمراجعة 
الدوائر الرس�مية وش�به الرس�مية عدا الس�فر 
باملحضونني خ�ارج الع�راق اال بموافقة وليهم 
الجربي وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار ح�ي الرشطة 
يف النج�ف لذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
يوميتني محليتني ولك حق االعرتاض عىل القرار 
املذك�ور خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض 

عامر حسني حمزة
���������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة  
رقم االضبارة / 2015/85

التاريخ 2019/6/11
اىل / املنفذ عليه / حيدر عبود سلمان

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من ان�ك مرتحل اىل 
جهة مجهولة حس�ب رشح املختار قابل كاظم 
الرماح�ي ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا  للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ املناذرة  خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون

املنفذ العدل 
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة ب�داءة املن�اذرة بالع�دد 200/
ب/2014 يف 2014/9/30 بيع القطعة املرقمة 
633 البديرية الح�ريه بالنظر لالحالة القطعية 
للعق�ار املرقم 633 البديرية الح�رية العائد لكم 
عىل املش�رتي محمد جبار  عل�وي بمبلغ قدره 
14500000 اربعة عرش مليون وخمسمائة الف 
دينار تس�ديدا لدين الدائن محم�د جبار عليوي 
وتطبيق�ا الحكام امل�ادة 97 � ثالثا م�ن قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك�م بهذه االحالة وتس�ديد 
الدي�ن البالغ 11,118,000 اح�دى عرش مليون 
ومائة وثمانية عرش الف دينار خالل عرشة ايام 
تب�دأ من اليوم التايل للتبليغ بهذا االش�عار وعند 
عدم التسديد يسجل العقار بأسم املشرتي وفق 

القانون

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة  
رقم االضبارة / 91/ت/2013

التاريخ 2019/6/9
اىل / املنف�ذ عليه / لؤي رؤوف فليح / كوفة 

حي السفري
لق�د تحقق له�ذه املديرية  م�ن خالل رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي السفري 
يف قضاء الكوفة كريم الذبحاوي  انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا  
للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النجف  
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
عق�د الزواج املرق�م 1451/ يف 2012/9/11 
الص�ادر م�ن محكم�ة االح�وال الش�خصية 
يف الكوف�ة واملتضم�ن الزامك بتس�ديد املبلغ 
البال�غ ) 10,000,000( ع�رشة ماليني دينار 
عراقي للدائنة نور صباح عباس عند املطالبة 

وامليرسة 

���������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة  
رقم االضبارة / 774/ت/2018

التاريخ 2019/6/9
اىل / املنف�ذ عليه / لؤي رؤوف فليح / كوفة 

حي السفري
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي السفري 
يف قضاء الكوفة كريم الذبحاوي  انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا  
للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النجف  
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
قرار محكم�ة االحوال الش�خصية يف الكوفة 
1004/ش/2016 يف 2016/6/19 واملتضمن 
الزامك بتأدية نفقات للدائنة نور صباح عباس 
نفق�ة ماضية مقدارها 80,000 ثمانون الف 
دينار ملدة س�نة ونفقة مس�تمرة مقدارها ) 
100,000( مائة الف دينار شهريا اعتبارا من 
تاريخ اقامة الدعوى 2016/5/17 وتحميلك 

كافة الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة 

���������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة  
رقم االضبارة / 892/ت/2018

التاريخ 2019/6/9
اىل / املنف�ذ عليه / لؤي رؤوف فليح / كوفة 

حي السفري
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي السفري 
يف قضاء الكوفة كريم الذبحاوي  انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا  
للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النجف  
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة االحوال الش�خصية  يف الكوفة 
بالعدد  1434/ش/2013 يف 2013/11/10 
واملتضم�ن الزامك بتس�ليم االث�اث الزوجية 

للزوجة نور صباح عباس 

مجلس القضاء االعىل 
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد / 2316/ب2019/4
التاريخ 2019/6/12

اىل / املدعى عليه ) مش�تهاية كاظم عبد 
الحس�ن اضاف�ة لرتك�ة مورثه�ا املتويف 

نايف خوان جرب( 
اق�ام املدع�ي ) ثناء عب�د الكاظم موىس 
( الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله والتي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م )باع�ادة الحال اىل 
م�ا كان علي�ه  بخصوص ره�ن العقار 
املرق�م 3/44784 حي امليالد وتأديتك له 
مبلغا مقداره اربعة عرش مليون دينار( 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
امليالد نعيم حسون الخاقاني عليه قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور يف موع�د 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2019/6/25 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة فقدان
التاريخ : 2019/6/10

اىل / املدعو فهد عريف رشار
اعالن

قدم طالب حج�ة الفقدان ) فرحه غافل 
رشار( طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار حجة  وفاة بحق املدعو ) فهد 
عري�ف رشار( ق�ررت املحكمة تبليغك يف 
الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن 
وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطل�ب وف�ق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة املناذرة 

العدد : 313/ب/2019
التاريخ 2019/6/11 

اىل  /املدع�ى عليه�م  )ام�ني واحس�ان 
واحم�د ومحم�د وش�هناز اوالد ماج�د 

حسني (
تبليغ 

تحية طيبة ...
اقام املدعيان )فارس س�تار عفر وسالم 
حس�ني بردش( الدعوى البدائية املرقمة 
313/ب/2019 املتضمنة طلبهما بازالة 
ش�يوع العقار املرقم 1/56 مقاطعة 17 
الحرية وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د 
مختار املنطقة عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك�م اعالن�ا بصحيفتني رس�ميتني 
يوميت�ني محليتني للحض�ور امام هذه 
املرافع�ة املص�ادف  املحكم�ة يف موع�د 
2019/6/23 الس�اعة الثامن�ة صباحا 
ويف حال ع�دم حضوركم او ارس�ال من 
ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف  
رقم االضبارة / 2019/1500

التاريخ 2019/6/11
اىل / املنفذ عليه / حيدر محمد عبد الله

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية  من  وحس�ب  
ال�رشح القائم ب�أن املدين مجه�ول محل 
االقامة وحسب اشعار مختار املنطقة عبد 
الكاظم دحام الجناب�ي  انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا  
للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ النجف  
خ�الل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم 
التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي 
اوصاف املحرر :

ق�رار الحك�م محكمة االحوال الش�خصية 
يف  974/ش2019/4  بالع�دد  النج�ف  يف 
املؤج�ل  بامله�ر  والخ�اص   2019/2/26

والبالغ خمسة ماليني دينار
���������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف  
رقم االضبارة / 2019/1501

التاريخ 2019/6/11
اىل / املنفذ عليه / حيدر محمد عبد الله

لق�د تحقق لهذه املديرية  من رشح القائم  
بالتبليغ وحس�ب اش�عار املخت�ار املنطقة 
عبد الكاظ�م دحام الجناب�ي  انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا  للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ النجف  خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي 
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال النجف بالعدد 972/
واملتضم�ن   2019/2/28 يف  ش2019/1 

تسليم االثاث الزوجية 
���������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف  
رقم االضبارة / 2019/1499

التاريخ 2019/6/11
اىل / املنفذ عليه / حيدر محمد عبد الله

لق�د تحقق لهذه املديرية  من رشح القائم  
بالتبليغ وحس�ب اش�عار مخت�ار املنطقة 
عبد الكاظ�م دحام الجناب�ي  انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا  للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ النجف  خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي 
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
بالعدد 973/ش2019/3 يف 2019/2/26 
النفق�ات  بتس�ديد  الزام�ك  واملتضم�ن 

املستمرة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة جنايات كربالء 
الهيأة االوىل 

العدد  :267/ج هـ 2019/1
التاريخ : 2019/5/19

اعالن
اىل/املتهم الهارب ) نزار عبد الرضا جاسم خلف( 

قـررت هذه املحكمة محاكمتك صباح يوم 2019/8/5 
وفق احـكام املـادة )444/عقوبـات( وملجهولية محل 
اقامتـك قـررت املحكمـة تبليغك بصحيفتـني محليتني 
للحضـور امامهـا يف اليوم املشـار اليه اعـاله وبخالفه 

سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وفق االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء /الهيأة االوىل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة جنايات كربالء / الهيأة الثانية 
العدد : 97/ج/2019
التاريخ 2019/5/22

اعالن
اىل / املتهم /املحكوم الهارب ) قاسم كريم راوي( 

حكمـت عليك املحكمـة غيابيـا بالحبس البسـيط ملدة 
سـنتني اسـتنادا الحـكام املـادة 1/412 مـن قانـون 
العقوبـات عـن شـكوى املشـتكي  عـي كريـم راوي 
وملجهوليـة محـل اقامتـك تقـرر تبليغـك بصحيفتـني 
محليتني  لتسـليم نفسـك اىل هذه املحكمة او اىل اقرب 

مركز رشطة 
عبد السالم مصطفى عباس 

رئيس محكمة جنايات كربالء الهيأة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة جنايات كربالء /الهيأة الثانية 
العدد  : 86 /ج/2019 

التاريخ 2019/5/21
اعالن

لفتـه كاظـم  الهـارب ) جـالل  املتهـم /املحكـوم  اىل 
الجميالوي( 

اوال . حكمت عليك املحكمة غيابيا بالسـجن ملدة سبعة 
سـنوات اسـتنادا الحكام املـادة 444/ثانيـا ورابعا من 
قانون العقوبات عن شـكوى املشـتكي غـزوان عباس 

كاظم 
ثانيا . حكمت عليك املحكمة غيابيا بالسجن ملدة سبعة 
سـنوات اسـتنادا الحكام املـادة 444/ثانيـا ورابعا من 
قانون العقوبات عن شكوى املشتكي عي كريم طوينه

ثالثـا . حكمـت عليـك املحكمـة غيابيـا بالسـجن ملدة 
سبعة سنوات اسـتنادا الحكام املادة 444/ثانيا ورابعا 
من قانون العقوبات عن شـكوى املشـتكي عي حسني 

نارص
وملجهوليـة محـل اقامتـك تقـرر تبليغـك بصحيفتـني 
محليتني لتسـليم نفسـك اىل هذه املحكمـة او اىل اقرب 

مركز رشطة 
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء/الهيأة الثانية  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة جنايات كربالء 
الهياة االوىل 

العدد  :382/ج هـ 2019/1
التاريخ : 2019/5/27

اعالن
اىل/املتهم الهارب ) شوان محو حدو حمد( 

قررت هذه املحكمة محاكمتك صباح يوم 2019/8/15 
وفق احـكام املـادة )421/عقوبـات( وملجهولية محل 
اقامتـك قـررت املحكمـة تبليغك بصحيفتـني محليتني 
للحضـور امامهـا يف اليوم املشـار اليه اعـاله وبخالفه 

سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وفق االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء /الهيأة االوىل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة جنايات كربالء / الهيئة  االوىل 
العدد : 130/ج هـ 2019/1

التاريخ 2019/4/25
اعالن

اىل / املحكـوم الهارب ) حيدر اسـماعيل غايل سـدخان 
اسم والدته / عجيله خلف( 

حكمـت عليـك هـذه  املحكمـة  بالحبس الشـديد ملدة 
خمس سـنوات وغرامة مقدارها سـبعة ماليـني دينار 
اسـتنادا الحـكام املـادة 28/سادسـا /2 مـن قانـون 
العقليـة رقـم 50 لسـنة 2017  املخـدرات واملؤثـرات 
واسـتدالال بالجدول رقم )5( التسلسل )29( منه وبيان 
وزارة الصحة رقم 236 لسنة 2017 ويف حالة عدم دفعه 
الغرامة حبسـه شديدا ملدة سنتني تنفذ بحقه بالتعاقب 

مع العقوبة اعاله 
وملجهوليـة محـل اقامتـك تقـرر تبليغـك بصحيفتـني 
محليتني لتسـليم نفسـك اىل هذه املحكمـة او اىل اقرب 

مركز رشطة 
القايض

جبار سلمان شاوي
رئيس محكمة جنايات كربالء/ الهيأة االوىل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 
محكمة جنايات كربالء / الهيئة االوىل 

العدد : 211/ج هـ 2019/1
التاريخ 2019/5/22

اعالن
اىل / املحكوم الهارب ) كريم جوده فرحان اسـم والدته 

/ مليعة حمزة( 
اوال .حكمت عليك هذه  املحكمة  بالسـجن ملدة خمسة 
عرش سنة  استنادا الحكام املادة 289  عقوبات وبداللة 

مواد االشرتاك 47 و 48 و 49 منه عن التهمة االوىل 
ثانيـا . حكمت عليك هذه املحكمة بالسـجن ملدة اربعة 
عرش سـنة اسـتنادا الحكام املـادة 289/298 عقوبات 
وبداللة مـواد االشـرتاك 47 و 48 و 49 منه عن التهمة 

الثانية 
ثالثا . تنفذ العقوبة االشد الواردة يف الفقرة )اوال( 

وملجهوليـة محـل اقامتـك تقـرر تبليغـك بصحيفتـني 
محليتني لتسـليم نفسـك اىل هذه املحكمـة او اىل اقرب 

مركز رشطة 
القايض

عي منصور رحم
رئيس محكمة جنايات كربالء/ الهيأة االوىل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 
محكمة جنايات كربالء / الهيئة االوىل 

العدد : 171/ج هـ 2019/1
التاريخ 2019/5/7

اعالن
اىل /املحكـوم الهارب )تيسـر منار خليفـه الزكروطي 

اسم والدته / غند عي( 
حكمت عليك املحكمة  بالسـجن ملدة خمسة عرش سنة 
اسـتنادا الحكام املـادة 31/405 من قانـون العقوبات 
وبداللـة املـواد 47 و 48 و 49  منـه  وملجهوليـة محـل 
اقامتـك تقـرر تبليغـك بصحيفتـني محليتني  لتسـليم 

نفسك اىل هذه املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة 
القايض

عي منصور رحم
رئيس محكمة جنايات كربالء/ الهيئة االوىل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 
محكمة جنايات كربالء / الهيئة االوىل 

العدد : 107/ج هـ 2019/1
التاريخ 2019/4/24

اعالن
اىل /املحكـوم الهارب ) عي محمد حسـني هاوي اسـم 

والدته / بزهن نصيف( 
حكمـت عليـك املحكمـة  بالسـجن ملدة عرش سـنوات 
اسـتنادا الحكام املـادة 444/اوال ورابعا وخامسـا  من 
قانون العقوبـات  وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني  لتسليم نفسك اىل هذه املحكمة او 

اىل اقرب مركز رشطة 
القايض

جبار سلمان شاوي
رئيس محكمة جنايات كربالء/ الهيئة االوىل

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسـة جامعة الكوفة / قسـم القانونية عن اجراء املزايدة 
العلنية لتأجر مطعم الجامعة )نادي التدريسيني(  العائد لجامعتنا 
ببدل ايجار سنوي قدره )20000000( عرشون مليون دينار  فعىل 
الراغبني يف االشـرتاك باملزايدة املذكورة  مراجعة ديوان الجامعة / 
الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة / نجف 
لالطـالع عـىل التفاصيل والعقـار املعلن عنه موقعيـا وخالل مدة 
خمسـة عرش يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ سـتجري 
املزايدة يف السـاعة العارشة صباحا من اليـوم االخر  للمدة اعاله 
بديوان الجامعة مسـتصحبني معهم التامينـات القانونية البالغة 
50% مـن القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاسـة جامعة 
الكوفـة / صنـدوق التعليـم العايل وكتـاب براءة ذمة  مـن دوائر 
الرضيبـة  املختصـة تتضمن عـدم املمانعة يف الدخـول باملزايدات 
لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة 
اىل بطاقة السكن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة  
عىل ان يتم جلب كتاب  عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة  وبحسب 
محافظته  عىل ان يقوم املسـتاجر بأيـداع تأمينات مقدارها %10 
من قيمة عقد االيجار السنوي  يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد  
يف حالـة عـدم ترتيب مبالغ بذمتـه نتيجة مخالفـة رشوط العقد 
او ارضاره باملأجـور وال يجـوز اشـرتاك املوظفـني الذين ذكرتهم 
احكام املادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه 
املزايدات وسـيتحمل من ترسو عليه املزايدة  اجور الخدمة  وكافة 

املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السـيد ) مرتىض موىس 
جاسـم ( الـذي يطلب فيـه تبديل ) اللقـب ( من ) 
القاسـم ( اىل ) املوسـوي ( فمـن لديـه اعـرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوم وبعكسـه سـوف تنظر هـذه املديرية يف 
الطلب وفق احـكام املادة 22 من قانـون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
بنـاء عىل الطلـب املقدم من السـيد ) صبـاح عبد 
الزهـرة حياوي ( الذي يطلـب فيه تبديل ) اللقب ( 
من ) القاسـم ( اىل ) املوسوي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوم وبعكسـه سـوف تنظر هـذه املديرية يف 
الطلب وفق احـكام املادة 22 من قانـون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) عي عبد الزهرة 
حيـاوي ( الذي يطلـب فيه تبديـل ) اللقب ( من ) 
القاسـم ( اىل ) املوسـوي ( فمـن لديـه اعـرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوم وبعكسـه سـوف تنظر هـذه املديرية يف 
الطلب وفق احـكام املادة 22 من قانـون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السـيد ) مسـلم موىس 
جاسـم ( الـذي يطلب فيـه تبديل ) اللقـب ( من ) 
القاسـم ( اىل ) املوسـوي ( فمـن لديـه اعـرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوم وبعكسـه سـوف تنظر هـذه املديرية يف 
الطلب وفق احـكام املادة 22 من قانـون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
بنـاء عىل الطلـب املقدم مـن السـيد ) ناظم مطر 
جاسـم ( الـذي يطلب فيـه تبديل ) اللقـب ( من ) 
القاسـم ( اىل ) املوسـوي ( فمـن لديـه اعـرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوم وبعكسـه سـوف تنظر هـذه املديرية يف 
الطلب وفق احـكام املادة 22 من قانـون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت الهوية الصادرة من الرشكة العامة لتجارة 
املـواد الغذائية واملرقمـة ) 2 / 382 ( لوكيل املواد 
الغذائية بأسـم / بجـاي لفته رسـن – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقدت شـهادة تكبيل من رشكة توزيع املنتوجات 
للسـيارة 77322 اربيل مرسـيدس بأسـم / جهاد 
مغـر عـي – فمن يعثـر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار .

فقدان 
فقـدت منـي بـراءة  ذمـة الصـادرة مـن الهيئـة 
العامـة للرضائب فـرع النجف املعنونـة اىل الهيئة 
العامـة للرضائب فـرع الكوفة بالعـدد 16871 يف 
2017/8/28 بأسـم صـالح مهدي محسـن وذلك 
عـن رشاء السـيارة املرقمـة 26324 / نجف نوع 

اسيا فمن يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3180 / ش3 / 2018 

التاريخ : 10 / 6 / 2019 
املدعى عليه ) محمود رشيد لطيف ( 

م / اعالن 
بالنظـر للدعـوى املقامـة مـن قبل املدعيـة ) بان 
عماد حسـني ( والتي موضوعها ) تصديق طالق ( 
وملجهولية محل اقامتك حسـب اشعار مبلغ مركز 
رشطة الرشقي وقد صدر بحقه القرار غيابيا عليه 
قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 

محليتني بالقرار الغيابي اصوليا . 
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة كنعان 
العدد : 102 / ب / 2019 
التاريخ : 12 / 6 / 2019 

اىل املدعى عليه : عي عبود فرج 
اقامـت املدعية سـلمى محمود حسـن امام هذه 
املحكمـة الدعـوى املرقمة اعـاله وملجهولية محل 
اقامتك حسب كتاب مركز رشطة الجوادين بالعدد 
4123 يف 18 / 3 / 2019 قـررت هـذه املحكمـة 
تبليغـك عـن طريـق النـرش بواسـطة صحيفتني 
يوميتني محليتني للحضور اىل هذه املحكمة صباح 
يوم 26 / 6 / 2019 السـاعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.

القايض 
محمد عبد الرحمن طعمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
بنـاء عـىل الطلب املقدم مـن السـيد ) نرصه عبد 
االمام حمـد ( الذي يطلب فيه تبديل ) اللقب ( من 
) العطبـي ( اىل ) املوسـوي ( فمـن لديـه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوم وبعكسـه سـوف تنظر هـذه املديرية يف 
الطلب وفق احـكام املادة 22 من قانـون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
بنـاء عىل الطلب املقدم من السـيد ) قسـيمه عبد 
االمام حمـد ( الذي يطلب فيه تبديل ) اللقب ( من 
) العطبـي ( اىل ) املوسـوي ( فمـن لديـه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوم وبعكسـه سـوف تنظر هـذه املديرية يف 
الطلب وفق احـكام املادة 22 من قانـون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
بناء عـىل الطلب املقـدم من السـيد ) كاظمه عي 
حمـد( الـذي يطلـب فيـه تبديـل ) اللقـب ( من ) 
العطبـي ( اىل ) املوسـوي ( فمـن لديـه اعـرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوم وبعكسـه سـوف تنظر هـذه املديرية يف 
الطلب وفق احـكام املادة 22 من قانـون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد/ 854/ب/2019

التاريخ 2019/6/12
اىل  /املدعى عليها / منى محمد جعفر

اعالن
اصدرت هـذه املحكمة قرارها املرقـم 854/ب/2019 
واملؤرخ 2019/5/16 حكما غيابيا يقيض الحكم بالزام 
املدعـى عليها منى محمد جعفـر بتأديتها للمدعي عي 
قاسـم محمد مبلغ قدره تسـعة ماليني وثالثمائة الف 
دينار عن قيمـة االرضار الناتجة عن االسـتعمال الغر 
اعتيادي للمأجور املتمثـل بالدار املرقمة 4/182 )كوت 
الحجـاج( ورد دعـوى املدعـى بالزيـارة البالغـة ثالثة 
ماليني ولتعذر تبليغك حسـب رشح مبلغ هذه املحكمة 
واملجلس البلدي ملنطقـة حي الخليج العربي عليه تقرر 
تبليغـك اعالنـا  بصحيفتني محليتـني يوميتني ولك حق 
االعـرتاض واالسـتئناف والتمييز خالل املـدة القانونية 
وبعكسه سـوف يكتسـب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض

مصطفى شاكر عي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
اىل املتهـم الغائـب / )ن.ع حيـدر كاظـم زغـر ماجـد 

الجوراني( 
املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان / محافظة البرصة ـ قضاء الزبر

بما انك متهم وفق املادة /32/ من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 لتسببك بحصول ارضار بالعجلة الحكومية التي 
بذمتـك عـام 2007   وملجهولية اقامتـك اقتىض تبليغك 
بهـذا االعالن عىل ان تحـرض امام محكمـة قوى االمن 
الداخـي االوىل / املنطقة الخامسـة البـرصة خالل مدة 
ثالثـون يوما مـن تاريخ نـرش هذا االعـالن يف صحيفة 
محليـة يومية وتعليقـه يف محل اقامتك ومقـر دائرتك 
وتجيـب عن التهمـة املوجه ضدك وعنـد عدم حضورك 
سـوف تجري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحـكام املواد  
)65 و 68 و 69( مـن قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
عالن

اىل املتهم الغائب / )الرشطي عقيل براك حميدي عجيل 
املالكي( 

البـرصة  محافظـة  رشطـة  مديريـة   / اىل  املنسـوب 
واملنشات

العنوان / محافظة البرصة ـ القرنة ـ السوق
بمـا انـك متهم وفـق املـادة /32/ مـن ق ع د رقم 14 
لسـنة 2008 الختالسـك البندقية الحكومية مع مخزن 
واحد وثالثون اطالقه مـن نوعها التي بذمتك ولم تقوم 
باعادتها لحد االن وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغك بهذا 
االعـالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخي 
االوىل / املنطقـة الخامسـة البرصة خالل مـدة ثالثون 
يومـا من تاريـخ نرش هـذا االعالن يف صحيفـة محلية 
يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن 
التهمـة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سـوف تجري 
محاكمتـك غيابيا اسـتنادا الحكام املـواد  )65 و 68 و 
69( من قانـون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
فقدان

فقـد الوصـل الصـادر مـن بلديـة النعمانيـة املرقـم 
1010351 بمبلغ 255000 مائتان وخمسـة وخمسون 
الف دينار بأسـم ) ثامر ماجـد منصور( فعىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار

تنويه
الحاقا باعالننا املنشـور يف جريدة 
املستقبل العراقي بالعدد  )1921( 
الفقـرة  تلغـى   2019/6/11 يف 
والخاصـة  االعـالن  مـن  )ثالثـا( 
بأيجار مكتب االستنسـاخ يف كلية 

الطب لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف  
رقم االضبارة / 2019/7373

التاريخ 2019/6/12
اىل / املنفذ عليه / يارس مزهر مجيد

لقـد تحقـق لهـذه املديرية  مـن  ورقـة التكليـف بالحضور 
املؤرخة يف 2019/5/9 واشـعار مختـار منطقة حي الجهاد 
نوري عبد الهـادي انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقـت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واسـتنادا  
للمـادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديريـة تنفيـذ النجف  خالل خمسـة عرش يومـا تبدأ من 
اليـوم التايل للنرش ملبارشة املعامـالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

حسنني عبد الزهرة عرس 
اوصاف املحرر :

قرار الحكم الصادر من رئاسـة محكمـة بداءة النجف بالعدد 
1119/ب2019/3 يف 2019/4/30 واملتضمـن الـزام املديـن 
) يـارس مزهـر مجيـد( بتأدية مبلـغ مقـداره ثمانية ماليني 
ومائتان وخمسـون الف دينـار للمدين ) عباس محمد سـيد 

وساف( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف  
رقم االضبارة / 2017/2284

التاريخ 2019/4/30
اىل / املنفذ عليه / املدين عدي عبد الشهيد عبد الرحيم 

لقـد تحقق لهذه املديرية  مـن ورقة تكليف بالحضور ورشح 
املبلغ واشـعار املختار املنطقة حي القاسم / 5 يف النجف بان 
املديـن مرتحل بدون علـم املختار  انك مجهـول محل االقامة 
وليـس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واسـتنادا  للمادة )27( من قانـون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنـا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف  خالل خمسـة عرش 
يومـا تبدأ من اليـوم التايل للنرش ملبـارشة املعامالت التنفيذية 
بحضـورك ويف حالة عـدم حضورك سـتبارش هـذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

نصر حسن عبد زيد الكالبي 
اوصاف املحرر :

حسب قرار محكمة بداءة النجف بالعدد / 1536/ب2017/2 
يف 2017/6/6 واملتضمن الزام املدعى عليه عدي عبد الشـهيد 
عبد الرحيم بتأديته للمدعى حسني رؤوف سالم مبلغ مقداره 

ستة ماليني وخمسمائة واثنا عرش الف دينار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
رقم االخطار 

2012/83
من / محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الخامسة بالبرصة 
اىل / املتهـم الهـارب ش م / حسـني صـدام كاظم املنسـوب 
اىل املديريـة العامـة لرشطة محافظة البـرصة )مركز رشطة 
العزيزيـة (ملا كنت متهما وفق املـادة 5 / من قانون عقوبات 
قوى االمن الداخي رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك 
مـن تاريخ 2008/2/24 ولحـد االن واملادة 35 ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 الختالسك املسدس الحكومي املرقم 
)538 FWS(

نـوع كلوك مع كافة ملحقاتـه و 45 اطرقه من نوعه وجعبه 
مخازن مزدوجة وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهـذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمـة قوى االمن الداخي 
املنطقة الخامسـة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ضدك وعنـد عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتـك غيابيا 
وتحجز اموالـك املنقولة  والغر املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميـني بالقـاء القبض عليـك اينما وجدت وتسـليمك اىل 
اقرب سـلطة حكومية والـزام االهليني الذيـن يعلمون بمحل 
اختفائـك باخبـار الجهات املختصة اسـتنادا للمادة 69/ اوال 
وثانيـا وثالثـا ورابعا من قانـون اصول املحاكمـات الجزائية 

لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008

رئيس املحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
املرقمـة  املوظفـني  هويـة  منـي   فقـدت 
M87374213 بأسم السيد )هشام عي هادي 
( والصـادرة من الرشكة العامة النتاج الطاقة 
الكهربائية /الفرات االوسـط الرجاء من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار مشكوراً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي الفقدانني انطيهن شوية مساحة
فقدان

 H 79887328 فقدت مني هوية الدائرة املرقمة
بأسـم السـيد )سـيف عي خضر( والصادرة 
من  الرشكـة العامة النتاج الطاقة الكهربائية 
/ الفـرات االوسـط الرجـاء مـن يعثـر عليها 

تسلميها اىل جهة االصدار مشكوراً .

الحاقـا بكتابنا ذي العـدد 2644 يف 2019/6/2 
والخاص بإعــالن اول للمناقصــة 2/ مجاري 
2019 مرشوع ) مرشوع تجهيز اليات تخصصية 

ملديرية املجاري ( 
نود ان ننوه اىل ايقاف اعالن املناقصة اعاله 

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

Contracts Dept Announcement

اعالن ايقاف التاريخ:12 /2019/6العدد:2739

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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ثائر أمحد يعلن اعتزاله التدريب
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن م�درب الطلبة ثائ�ر أحمد اعتزال�ه التدريب 
بشكل نهائي بعد خسارة فريقه أمام الكهرباء يف 

بطولة كأس العراق بثالثة أهداف دون رد.
وقال أحم�د يف ترصيحات خاصة ل��««: »األجواء 
الرياضي�ة غ�ر س�ليمة وك�رة الق�دم يف الع�راق 
يحكمه�ا امل�زاج، وم�ن املمك�ن أن ينس�ف جهد 
امل�درب يف دقائق معدودة ل�و أراد الالعبني التحكم 

بمصره«.
وأضاف: »مستوى الفريق أمام الكهرباء يدل عىل 
حج�م البؤس ال�ذي وصلت له الرياض�ة العراقية 

بصورة عامة وكرة القدم عىل وجه الخصوص«.
وأش�ار إىل أن ق�رر اعتزاله التدري�ب واالبتعاد عن 
كرة القدم نهائي، قائال: »سبق وأن أعلنت اعتزايل 
لك�ن ضغوطات بع�ض املقربني واملحب�ني أدت إىل 
تراجعي والعودة للتدريب لكن الوضع اآلن اختلف 

وال توجد نية يف العودة«.

يوسف سعيد ضمن نخبة اسيا  طريد توخيل عىل رأس الئحة طلبات ليل

يوفيتش: الرقم ال يلعب.. ويشء واحد أخافني يف امللكي
            المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�ال ل�وكا يوفيت�ش، مهاجم ري�ال مدريد 
الجدي�د، الي�وم األربع�اء، إن�ه ل�م ُيفكر يف 
الع�روض املقدم�ة ل�ه، ح�ني عل�م بوجود 
ع�رض م�ن املرينجي.وأوض�ح يوفيت�ش، 
خالل املؤتمر الصحفي لتقديمه: »أنا أس�عد 
رج�ل يف العالم، س�عيد لكون�ي العًبا يف أكرب 
ن�اٍد يف العالم.. من دواع�ي رسوري التوقيع 
لريال مدريد، وسأقدم كل ما لدي«.وأضاف: 
»يف الحقيق�ة ل�م أفك�ر يف أي ع�رض آخر.. 
الن�وم بقمي�ص ريال مدري�د؟ صحيح حني 
كنت طف�اًل فعلته�ا، حيث منحن�ي صديق 
والدي القميص حينه�ا.. منذ أن كنت طفاًل 
وأنا أش�جع الريال، ألنه أكرب ناٍد يف العالم«. 
وتابع: »أه�دايف مع الفريق؟ ل�ن أقول إنني 
أريد تس�جيل عدد ُمعني من األهداف، لكني 

س�أحاول تقديم أفضل ما لدي، وإظهار ما 
يمكنني القيام به.. لقد جئت إىل ناٍد يمكنني 
التعلم فيه ومحاولة التحسن«. وعن مركزه 
املرتق�ب يف املرينجي، أج�اب يوفيتش: »لم 
أتحدث م�ع زيدان )امل�درب(، وعىل أي حال 
أن�ا هنا لكي أقاتل«.وواص�ل: »قدوتي؟ لقد 
كان رونال�دو، واآلن ل�ن أختار أي ش�خص 
آخر، ألن الجميع سيكونون زمالئي.. بنزيما 
واح�د من أفضل الالعب�ني يف العالم، وأتمنى 
التعل�م من�ه كث�ًرا.. أعتقد أنن�ا ملتزمون، 

والقرار سيكون بيد زيدان فقط«.
وأردف النج�م الرصبي: »الدوري اإلس�باني 
واإلنجليزي هما األفض�ل يف أوروبا، وأتمنى 

الظهور بمستوى جيد«.
»الرقم ال يلعب«

وبش�أن رقم قميص�ه مع ري�ال مدريد، 
رد بقول�ه: »الرقم ال يلع�ب، هو أمر غر 

مهم بالنس�بة يل«. وبخص�وص ما تردد 
عن تفاوضه مع برشلونة، أجاب مهاجم 
آينرتاخت فرانكفورت الس�ابق: »لم أكن 

عىل علم بأي عرض آخر، فقد تحدثت مع 
وكيل أعمايل وأخربني بعرض ريال مدريد، 
ووافقت عليه برسعة«.واستكمل: »أتمنى 

الف�وز ب�دوري األبطال، س�أحاول 
الرتكيز عىل اللعب وتأكيد أحقية 

التعاقد معي.. املنافسة ستكون 
كب�رة، لك�ن بعم�ي يمكنن�ي 
وإذا  فرص�ة،  ع�ىل  الحص�ول 
فشلت س�يكون خطئي«.وعن 
التعاقد مع إيدين هازارد، قال 
يوفيت�ش: »ه�و الع�ب رائع، 
وأحد أفضل الالعبني يف العالم، 
وسيكون من دواعي رسوري 
املالبس«. غرف�ة  مش�اركته 
الوحي�د  »ال�يء  واختت�م: 

ال�ذي أخافني خ�الل التقديم 
)كالع�ب لري�ال مدري�د(، ه�و 

القف�ز إىل أرض امللع�ب.. أتمن�ى أن 
أكون عىل قدر املسؤولية، أمام الجماهر 

التي تهتف باسمي«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

 اجت�از الحك�م الدويل يوس�ف س�عيد 
االختبار االس�يوي ودخل ضمن حكام 
النخب�ة االس�يوية وذلك بع�د نجاحه 
يف ث�الث اختبارات وزي�ارات تقويمية 
وحس�ب االمييل الذي وصل اىل االتحاد 
العراق�ي لكرة القدم م�ن AFC وبهذا 
س�يكون رابع حكم وس�ط نخبة من 

الع�راق والول مرة يف تاري�خ التحكيم 
العراق�ي بعد تطبيق نظ�ام النخبة اىل 
جانب كل من عي صباح ومهند قاسم 
وزي�د ثامر م�ع 8 حكام مس�اعدين ، 
النخبةع�ىل موعد  وس�يكون حكامنا 
يف دورة صق�ل االتح�اد االس�يوي يف 
نب�ارك   ،  2019/11/17 ماليزياي�وم 
ال�دويل يوس�ف س�عيد ه�ذا  للحك�م 

االنجاز

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اق�رتب نادي ليل، وصيف الدوري الفرنيس خالل 
املوس�م املايض، من حس�م التعاق�د مع مهاجم 
باريس سان جرمان.وأش�ارت صحيفة ليكيب 
الفرنس�ية إىل أن لي�ل اتفق مع مس�ؤويل النادي 
الباري�يس ع�ىل ضم املهاج�م األمريكي الش�اب 
تيموتي وايا مقابل 10 ماليني يورو.وأضافت أن 
وايا الذي قىض النصف الثاني من املوسم املايض 
معاًرا لسيلتيك اإلسكتلندي، سيستفيد من فرصة 

اللع�ب يف دوري أبطال أوروبا مع فريقه الجديد.
ولفت�ت إىل أن واي�ا )19 عاًما( س�جل 3 أهداف 
يف 11 مب�اراة بال�دوري اإلس�كتلندي.وأوضحت 
الصحيفة أن املهاجم الش�اب س�يوقع عقًدا مع 
نادي ليل مدته 5 مواسم، ليكون الصفقة الثانية 
للن�ادي الفرنيس بع�د ضم املداف�ع املوزمبيقي، 
رينيلدو.وخرج وايا تماًما من حسابات توماس 
توخيل املدير الفني لس�ان جرم�ان، علًما بأنه 
خ�اض 5 مباريات فقط وس�جل هدفا وحيدا يف 

آخر موسم ونصف بالنادي البارييس.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وجه األوروجوائي إدينس�ون كافاني، مهاجم 
باريس س�ان جرمان، رضب�ة لخطط نابويل 
الصيفي�ة بش�أن دع�م الفري�ق بصفق�ات 

مميزة.
ووفًق�ا إلذاع�ة »مونت كارلو« الفرنس�ية، 
ف�إن كافان�ي يف طريقه لتجدي�د عقده مع 

سان جرمان، الذي ينتهي يف صيف 2020.
وكانت تقارير عدة تربط كافاني بعودة عاطفية 
يف املوس�م املقبل إىل نابويل الذي س�اهم يف وضعه 

عىل طريق التألق باملالعب األوروبية.
وأشارت اإلذاعة الفرنس�ية إىل أن كافاني يأمل 
يف مس�اعدة سان جرمان عىل تحقيق نجاح يف 
البط�والت األوروبية، قبل أن يق�رر اعتزال كرة 

القدم.
وكان كافان�ي ق�د دافع عن أل�وان نابويل خالل 
الف�رتة م�ن 2010 حت�ى 2013، قب�ل أن يقرر 
االنتقال إىل باريس سان جرمان يف صفقة بلغت 

64 مليون يورو.

        المستقبل العراقي / وكاالت

يرتب�ع املنتخ�ب الربازيي عىل قم�ة قائمة 
املنتخبات املش�اركة يف بطولة كوبا أمريكا 
2019 كصاح�ب أع�ىل قيمة س�وقية بلغت 
956.6 ملي�ون ي�ورو متفوقا ع�ىل صاحب 
املركز األخر املنتخب البوليفي )8.35 مليون 

يورو( ب� 114 مرة.
الربازي�ي  املنتخ�ب  يعت�رب  وال 
املرشح األوفر حًظا للفوز بنسخة 
الع�ام الج�اري م�ن بطول�ة كوبا 
أمري�كا كونه مس�تضيف البطولة 
وحس�ب، بل بس�بب ارتف�اع القيمة 
املالي�ة لنجوم�ه، رغ�م غي�اب نجمه 
األب�رز نيم�ار دا س�يلفا )180 مليون 

يورو( بداعي اإلصابة.
وتقرر غياب نيمار ع�ن صفوف الربازيل 
خالل كوبا أمريكا بعد أن تعرض إلصابة يف 
الكاحل خالل مباراة ودية ملنتخب بالده أمام 

قطر، ليتم اس�تبداله بالالعب ويليان، نجم تش�يليس اإلنجليزي، 
الذي تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو.

ورغم غياب نيمار، تربز أس�ماء 5 العبني م�ن املنتخب الربازيي 
ضم�ن قائمة أغ�ىل 10 العبني مش�اركني يف البطول�ة األمريكية 

الجنوبية هذا العام.
وضم�ت القائم�ة من املنتخ�ب الربازيي كل من فليب�ي كوتينيو 
)100 ملي�ون ي�ورو( وروبرت�و فرميني�و )80 ملي�ون ي�ورو( 
وجابريي�ل خيس�يوس )70 مليون يورو( وكارلوس كاس�مرو 
)70 مليون يورو( والحارس أليسون بيكر )65 

مليون يورو(.
النج�م  القائم�ة  ه�ذه  قم�ة  ع�ىل  ويرتب�ع 
األرجنتين�ي الكبر ليوني�ل مييس )160 مليون 
يورو(، بس�بب غياب نيمار، نجم باريس سان 
جرم�ان الفرنيس، الذي تبلغ قيمته الس�وقية 

180 مليون يورو.
ويأت�ي يف ذي�ل قائمة املنتخب�ات صاحبة أعىل 
قيمة سوقية، منتخبات فنزويال واليابان وبرو 
واإلك�وادور وقطر وبوليفيا، حي�ث لم يتجاوز 

أي منها مبلغ ال� 60 مليون يورو.

غياب نيامر يضع مييس عىل عرش كوبا أمريكا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ب�دأ بايرن ميونخ األملان�ي يف البحث عن خطة 
بديلة، لتعويض الفشل املحتمل لصفقة لروي 
س�اني، جناح مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي، 
وفًق�ا لتقري�ر صحفي.فق�د ذك�رت ش�بكة 
»سكاي س�بورتس«، اليوم األربعاء، أن بايرن 
قرر التحرك نحو البلجيكي، يانيك كاراس�كو، 
جناح دالي�ان يفانج الصين�ي، ونجم أتلتيكو 
مدريد السابق.ويرتبط الدويل البلجيكي، البالغ 
من العم�ر 25 عاًما، بعقد مع النادي الصيني 
حت�ى ع�ام 2022، إال أنه يرغ�ب يف العودة إىل 
أوروبا.واع�رتف أويل هونيس، رئي�س النادي 

مؤخ�رًا  الباف�اري، 
ب�أن هن�اك صعوبة 
بالغ�ة يف التعاقد مع 

الدويل األملاني، ساني، 
نظرًا الرتف�اع قيمته يف 

االنتقاالت.وبن�اًء  س�وق 
عىل ذلك، قرر بايرن اقتحام سباق 

التعاق�د مع كاراس�كو، الذي اع�رتف مؤخرًا 
ب�أن مفاوضات�ه مع آرس�نال تس�ر بش�كل 
جيد، مبدًيا رغبت�ه يف الرحيل إىل الربيمرليج.
ومن املتوقع أال تكلف صفقة كاراسكو أموااًل 
باهظ�ة، باملقارن�ة م�ع س�اني، حي�ث يقدر 

سعره بحوايل 30 مليون يورو فقط.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

لم تجر أي مفاوضات بني تشيليس ونجمه السابق، فرانك المبارد، بشأن تويل تدريب 
البلوز، حتى اآلن، لكن النادي اللندني مصمم عىل التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي، 

وفق�ا لتقرير صحفي إنجليزي.فقد ذكرت صحيف�ة »ذا صن« الربيطانية، اليوم 
األربع�اء، أن إدارة تش�يليس عازمة ع�ىل التواصل مع المب�ارد، من أجل خالفة 

املدرب اإليطايل، ماوريس�يو س�اري، الذي يرغب بدوره يف الع�ودة إىل بالده، 
وتويل قي�ادة يوفنتوس.لكن إدارة البلوز ال تريد إنهاء تعاقدها مع س�اري، 

وس�تنتظر حتى يقوم هو بتقديم استقالته، من أجل تجنب دفع تعويض 
مايل قدره 5 ماليني جنيه إسرتليني للمدرب، والحصول عىل نفس املبلغ 
من يوفنتوس يف املقابل، إذا تعاقد األخر مع س�اري.ويرغب تش�يليس 
أيض�ا يف أن يحرض المبارد معه، مس�اعده يف ديربي كاونتي، جودي 
موري�س، وفًقا للصحيفة.كم�ا يتطلع لضم س�تيف هوالند للجهاز 
التدريب�ي، وه�و ال�ذي عمل كمس�اعد من قب�ل لجوزي�ه مورينيو 
وأنطونيو كونتي، ويش�غل حاليا منصب مس�اعد م�درب املنتخب 

اإلنجليزي، جاريث ساوثجيت.

بايرن ميونخ يقتحم صفقة آرسنال

تشيليس يراوغ ساري ويوفنتوس 
يف انتظار المبارد

             بغداد/ المستقبل العراقي

س�خر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان من أنباء 
مرسبة بش�أن اش�رتاطه ثالثة مطالب حال استمراره مع 

النادي الفرنيس.
وانت�ر تقري�ر عرب موق�ع التواص�ل االجتماع�ي »تويرت« 
يش�ر إىل أن املقرب�ني من مبابي تواصلوا م�ع إدارة بي إس 
جي لينقلوا مطالب الالعب الشاب وهو أن يسدد كل ركالت 

الج�زاء، ويلعب يف مرك�ز رأس الحربة ولي�س الجناح، وأن 
يحتفظ بكل الحق�وق التجارية لصورت�ه.إال أن املهاجم 
الواعد لم يفوت الفرصة، حيث رد س�اخرا عرب صفحته 
الرس�مية ع�ىل »توي�رت«: »يبدو م�ن كتب ه�ذا التقرير 

تناىس أنني طلبت اللعب كحارس مرمى«.وأضاف مبابي 
»هذه أخبار مزيفة«.وثار جدل كبر حول مستقبل كيليان 

مباب�ي يف الفرتة األخرة، حيث ربطت�ه تقارير صحفية 
عديدة باالنتقال إىل صفوف ريال مدريد.

مبايب يسخر من مطالبه املزعومة إلدارة سان جريمان
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
ق�ال تقرير صحف�ي إس�باني، الي�وم األربعاء، 
إن املهاج�م الفرن�يس أنط�وان جريزم�ان، الذي 
أعلن رحيله ع�ن أتلتيكو مدريد، عليه تقديم 3 
تضحي�ات، بعد أن يتم�م انتقاله إىل 

برش�لونة.ووفًقا لصحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، ف�إن جريزم�ان يس�عى لع�دم تكرار 
خطأ املوس�م املايض، ب�رتك فرص�ة االنضمام إىل 
برش�لونة.ومن املنتظر أن ينضم املهاجم الفرنيس 
إىل برش�لونة ي�وم 1 يوليو/ تموز املقب�ل، بعد أن 
ينخف�ض ال�رط الجزائي يف عقده م�ع أتلتيكو 

إىل 120 ملي�ون يورو.وأش�ارت إىل أن التضحي�ة 
األوىل التي تنتظر جريزمان مع البارس�ا س�تكون 
اقتصادي�ة، ألن�ه س�ينضم إىل الفري�ق الكتالوني 
بنفس الروط املادية التي اتفق عليها يف املوس�م 
امل�ايض، وه�و ما يق�ل ع�ن الراتب الح�ايل له مع 

أتلتيكو.

3 تضحيات تنتظر جريزمان يف برشلونة

         بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف نادي نابويل اإليطايل، اليوم األربعاء، أنه 
سيواجه ليفربول اإلنجليزي، خالل الصيف 
الجاري، استعداًدا لبداية املوسم الكروي 

الجديد.
وذك�ر املوقع الرس�مي لناب�ويل أن 
الفري�ق س�يلعب أم�ام ليفرب�ول، 
يف  أوروب�ا،  أبط�ال  دوري  بط�ل 
مدين�ة إدن�ربة عاصمة اس�كتلندا، 
ي�وم 28 يوليو/تم�وز املقبل.وم�ن 

املقرر أن يخوض البارتينوبي مباراتني وديتني 
أخرت�ني، أم�ام برش�لونة اإلس�باني، يومي 7 
و11 أغس�طس/اَب املقبل، يف ميامي وجامعة 
ميش�يجان بالواليات املتحدة األمريكية.وسبق 
لناب�ويل أن واج�ه ليفرب�ول مرت�ني، يف مرحلة 
املجموعات بدوري أبطال أوروبا، خالل املوسم 
املنرصم.وف�از فري�ق الجن�وب )1-0( ذهاًبا، 
قب�ل أن يخ�رس إياًبا ب�ذات النتيج�ة، ليحصد 
املرك�ز الثال�ث يف املجموع�ة بف�ارق األهداف 
ع�ن ليفربول، الذي ح�ل وصيًفا خلف املتصدر 

باريس سان جرمان.

نابويل وليفربول يف صدام عىل أرض حمايدة

كافاين يوجه رضبة 
خلطط نابويل الصيفية

هتنئة 
يتق�دم وزي�ر الكهرب�اء الدكت�ور ل�ؤي 
الخطيب، بأحر التهان�ي والتربيكات إىل 
فريق نادي الكهرب�اء الريايض، ورئيس 
وأعضاء الهيئة اإلدارية بمناسبة فوزهم 
النهائي�ة  للمب�ارة  وتأهله�م 
لبطولة كأس العراق لكرة 
القدم، متمني�ا لهم دوام 
واملحافظ�ة عىل  التق�دم 
ه�ذا االنج�از وتحقيق 

األفضل.
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امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: ترتك أث�راً يف كل ما تفعله، ويكون توقيعك عىل أي 
انجاز مميزاً عاطفياً: كن متس�امحاً مع الرشيك ال ترتدد 

يف تنفيذ بعض مطالبه، فهو ال يسألك من منك الكثري 

مهني�اً: حيوية كبرية لالقب�ال عىل العم�ل واالنفتاح عىل 
الناس والقيام باملبادرات واملساعي بدون تقاعس أو تردد 
. عاطفي�اً: تك�ون قادراً ع�ىل فرض آرائ�ك وقناعاتك عىل 

الرشيك، ويقنعك بدوره بما يدور يف خلده 

مهني�اً: تق�وم بنش�اط كب�ري ه�ذا الي�وم عىل 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�ري املفاجئ يف عمل�ك قد يؤث�ر يف معنوياتك 
ويش�ري اىل بعض الس�لبية حولك، لكن ثمة ما يشري أيضاً 
اىل جدي�د آت الي�ك . عاطفي�اً: تس�تعيد ذكري�ات املايض 

والقصص القديمة وتصطدم بالرشيك

مهنياً: تمارس سحرًا كبريًا وتتمّتع بكاريزما، فتشع بربيق 
خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفياً: تبدو أنانياً بعض 

اليشء، وال تريد الخري 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 الكثري 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�ري 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 عىل 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 عىل تس�وية ما 
كان يزعج�ك، فتالح�ق الحلول الحكيمة وتجد نفس�ك يف 
امل�كان 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 عىل 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 عىل 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 الكثري من الحواجز 
التي أعاقت مالقاة الحبيب أو املصالحة.

احلوتالعذراء

آبل تبدأ ببيع اجليل السابع من »آيبود تتش«
أعلنت رشكة آبل، الثالث�اء، عن إطالق الجيل 
الس�ابع من جهازها املحم�ول “آيبود تتش” 
iPod Touch، وذل�ك بع�د نحو 4 س�نوات من 
إطالق الجيل الس�ادس.وقالت آبل يف منشور 
عىل مدونتها إن »آيبود تتش« الجديد يأتي مع 
تحسينات عىل اس�تهالك الطاقة، والقدرات، 
واالتصال بس�عر اس�تثنائي. وكانت الرشكة 
قد أطلقت الجيل الس�ادس من “آيبود تتش” 

منتصف شهر تموز/ يوليو 2015.ومن املزايا 
الت�ي يتمت�ع بها الجيل الس�ابع م�ن »آيبود 
 Fusion A10 »تتش« معال�ج »أي10 فيوجن
الذي يجلب تحس�ينات عىل األداء يف األلعاب؛ 
وألول مرة يف أجهزة “آيبود”، يجلب دعم تقنية 
الواق�ع املع�زز، وخدم�ة االتص�ال الجماعي 
.Group FaceTime »ج�روب في�س تاي�م« 

وقال جريج جوس�ويك، نائ�ب رئيس رشكة 

آبل لتس�ويق املنتجات: »صنعنا أقل األجهزة 
العاملة بنظام »آي أو إس« س�عرًا، ولكن مع 
أداء مضاعف من الجيل الس�ابق. وهو يدعم 
خدم�ة Group FaceTime، والواق�ع املع�زز 
بسعر ال يتجاوز 199 دوالرا أمريكيا«.ويقدم 
جه�از »آيب�ود تت�ش« الجديد ذاك�رة تخزين 
داخلية بس�عة 256 جيجاباي�ت تتيح تنزيل 

وتخزين امللفات.

خفاش يعض مسنًا وينفق!
والي�ة  س�كان  أح�د  تع�رض 
لهج�وم  األمريكي�ة  نيوهامبش�ري 
مباغ�ت من خف�اش مص�اب بداء 
الكل�ب كان مختبئ�ا داخ�ل غطاء 

جهازه اللوحي.
 ،New York Post وذكرت صحيف�ة
أن الحادث وقع يف 23 مايو الجاري 
سيفريس�تون  روي  كان  عندم�ا 
)81 عام�ا( جالس�ا يف صالة منزله 

وتناول جهازه اللوحي من الطاولة 
فخ�رج من غطائ�ه خفاش وعضه 

من يده.
وق�ال سيفريس�تون: »وكأن نحلة 

صغرية لسعتني«.
وتمكن سيفريس�تون من اإلمساك 
بالخفاش وإطالقه خارج املنزل. إال 
أن�ه عندما خرج إىل الفناء يف صباح 

اليوم التايل رأى الخفاش نافقا.

وأرس�ل الطائر الصغري إىل الفحص 
األخصائي�ون  فاكتش�ف  الطب�ي 
إصابت�ه ب�داء الكل�ب، عنده�ا لجأ 
املسن إىل املستشفى طلبا للمساعدة 

الطبية.
ال�ذي يتماثل  وقال سيفريس�تون، 
الخف�اش،  عض�ة  بع�د  للش�فاء 
مازح�ا:« من حس�ن الحظ أنني لم 

أحضنه«.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن الرخام يتكون من كل من 

عنرص الكالسيوم والكربونات.
هل تعلم أن متوسط وزن قلب اإلنسان 

300 جرام.
ه�ل تعل�م أن الض�وء يس�ري برسعة 
الثاني�ة  يف  مي�ل   186282 مقداره�ا 

الواحدة.
ه�ل تعلم أن أكرب األرقام املس�تخدمة 

هو السنتليون ويبلغ 303 صفر.
ه�ل تعل�م أن ع�دد مفاص�ل جس�م 

اإلنسان هو 360 مفصل.
ه�ل تعلم أن اإلنس�ان يس�تخدم عند 

الكالم 44 عضلة.

المتاهات

هل القراءة حتسن صحتك العقلية؟
إنه�ا أيام صعبة عىل تريي�زا ماي التي س�تصبح بنهاية 
األس�بوع األول من يونيو/حزيران رئيسة وزراء سابقة 
لربيطاني�ا. لذا ربما يتس�اءل امل�رء عم�ا إذا كانت هناك 
كت�ب يمكن له�ذه الس�يدة أن تطالعها لتهدئ�ة روحها 
املضطرب�ة؟ بوس�عها - كما تق�رتح إيال بريث�د الخبرية 
يف أس�اليب »الع�الج بالق�راءة« - البدء بمطالع�ة رواية 
كالس�يكية تحمل اس�م »مرثية حل�م« كتبه�ا هيوبرت 
س�يلبي االبن عام 1978، وتتناول قصة أربعة أش�خاص 

يعانون من أنواع مختلفة من إدمان املخدرات.
وتش�ري بريثد إىل أن ه�ذا العمل الروائي ال�ذي تم تحويله 
إىل فيل�م يف ع�ام 2000، ربم�ا كان »قاتم�ا للغاية«، عىل 
نحو ال يمكن إنكاره، لكنها ترى أن ماي س�تجد نفسها 
ومعاناتها ب�ني صفحاته.وأضافت أن »الرس�الة العامة 
له�ذه الرواي�ة تتمثل يف أال يك�ف املرء ع�ن املحاولة وأن 
يتمس�ك بمبادئه، وأن يس�عى الغتنام الوقت السانح له 
مرات وم�رات، لذا آم�ل يف أن تقرأها«، وأن تش�عر بأنها 

ُتطهرها وتج�دد روحها.مقرتح بريثد ُطِرَح خالل نقاش 
يأرس األلباب تناول »الفوائ�د العالجية« ملطالعة األعمال 
األدبي�ة والروائي�ة، ودار ع�ىل هام�ش ال�دورة الحالي�ة 
ملهرج�ان هاي ل�آداب والفنون. وحم�ل النقاش عنوان 

»املداواة بالنصوص: هل يمكن لألدب أن يجلب الشفاء؟«، 
وأدارت�ه الكاتبة األدبية العاملة يف »بي بي يس« حفيزباه 
أندرسون.وخالل هذه الحلقة النقاشية، عرضت بريثد - 
وهي كاتبة تقدم نصائح متعلقة بالقراءة للمرتددين عىل 
مؤسسة ورشكة تعليمية تحمل اسم »سكول أوف اليف« 
)مدرس�ة الحي�اة( يف لن�دن - رؤاها ح�ول دور األدب يف 
تحسني الصحة العقلية لإلنسان، وذلك جنبا إىل جنب مع 

الروائينْي ذائعْي الصيت أليكس ويتيل وجييس ُبرتون.
كي�ف يمكن إذا أن ُتعيد قراءة الكتب التوازن إىل نفس�ك؟ 
بداي�ة، اتفق املش�اركون يف النق�اش جميعه�م، عىل أن 
األعم�ال األدبية توفر نوعا من أنواع الهروب، أكثر كثافة 
م�ن كل أش�كال اله�روب األخ�رى املرتبط�ة بالتع�رض 
للفن�ون واآلداب. فبحس�ب بريثد »عندما تش�اهد فيلما 
أو برنامج�ا تليفزيونيا، ُتعطى محت�وى مصورا، أما مع 
الرواية، تكون أنت من يخرتع هذا املحتوى بنفسك، وهو 

ما يجعلها يف واقع األمر أكثر تأثريا بكثري.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 4 عدد بصلة مفرومة
x 4 كوب مرق الدجاج

x 2 كوب أرز عادى
x 1 كيس عدس )بجبه(

x 1 معلقة صغرية ملح )او حسب الرغبة(
x 1 معلقة صغرية بهارات
x 1 كوب زيت عباد شمس

الخطوات:
هنسلق العدس بمرق الدجاج حتى ينضج .

و بعدين هنضيف امللح والفلفل األسود والبهارات .
و دلوقت�ي هنق�ي البص�ل بالزيت حتى ُيحم�ر قليالً ثم 

يضاف البصل إىل العدس و بعدين نضيف االرز.
هنس�يب الخليط ع�ىل نار خفيفة حت�ى ينضج و يزين 

بالبصل املحمر ويقدم .

االرز بالعدس أبوجبة
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ام�ضاءات ا�ضبع على اجلرح

سبايكر .. اجلرح املفتوح! اىل املتباكني عىل الزمن األغرب
منهل عبد األمير  المرشدي عادل عبد الحق

علادت من جديد نغمة البكاء عىل اطلال الزمن العتيد 
والقائلد الصنديلد اخلو هدللة ومصلدر الهلم والغمه 
وفارس األمة املقبور صدام . وللذين نسوا الزمن األغرب 
او تناسلوا وللذين يجهلون او يتجهالوا او يستغبون او 
يتغابلوةا نذكرهم ببعض البعض ملن امتيازات عرص 
املاحم املشهورة  للبطل االسلطورة  والقائد الرضورة 
ملن دون ان نملر عىل مثارم اللحم البرشي يف الشلعبة 
الخامسة لاستخبارات يف الكاظمية  واحواض التيزاب 
ألذابة اجسلاد من يعارضه يف دائلرة املخابرات ومقابر 
امللوت الجماعلي يف الوسلط والجنوب واملوت بسلموم 
الكيميلاوي يف الشلمال . بغض النظر علن كل ذلك وما 
قبلهلا وخالها وبعدها من كرب وكروب وموت ورعب 
وحلروب فأننا سلنمر وللو بعجالة عن اهلم املنجزات 
واالنجلازات واالمتيازات التي رافقتنا يف حياتنا اليومية 
واسلتطونت الذاكرة بؤسا وخوفا وحزن ورعب وقلق . 
لقد كنا نسمع بالستايت وال يحق لنا ان نحلم باقتنائه 
ألنه ممنوع ويسجن من يقتنيه ويغرم باملايني  وكذلك 
املوبايلل فهو ممنوع حتى التفكري بشلكله ومضومنه 
هلذا لو كنلا رايناه او عرفنا ما هلو  اما االنرتنت فذلك 
امر مفروغ منه فا نفهم ما معنى نت  وال ندري ماهو  
التويلرت  وال نعرف ان كان الفيس بوك يشء  قبل االكل 
ام بعد األكل . كان محظور عىل الشلعراء كتابة الشعر 
لغلري تمجيد القائد الصلريورة .. واالغاني ان لم تتغزل 
بهيبة  سلليل الجرذان  وصلدر الديوان فانها محظورة 
وممنوعلة فحتى ان شلاعرا ملا اراد ان  يغازل حبيبته  
بمهرجان شعري رئايس فقال  ..) احبك يا بدر ما ينام 
.. احبك حب البطلل صدام .( فصفق له البطل بقهقته 
املعهودة . وقال مع نفسله.. فدوة تروحك سجوده . .. 
كان عىل كل رسلام كي يثبت براعته يف الرسم وابداعه 
ان يرسلم جداريلة للبطلل  الواحد الرئيلس القائد وان 
يجهد نفسله ويلربز ابداعه ألظهار جملال انف البطل 
املارق وتكشلريته العوجيه ومسدسه الخارق الحارق . 
قائمة املمنوعات واملحظورات يف زمن القائد املأسلوف 
عىل جحره تبدأ وال تنتهي وعىل سلبيل املثال ال الحرص 
وألن صلدام كان يلقلب نفسله  عبلد اللله املؤمن فان 
الحج لبيت الله ممنوع اال ملن تجاوز  عمره  الخمسني  
والذهلاب اىل العملرة ممنوع وتناول الكتلب الدينية او 
بيعها ممنوع وتردد الشباب عىل املساجد والحسينيات 
ممنلوع  . وألنله حفيلد الحسلني فلان زيلارة االملام  
الحسلني ع خصوصا من الشلباب وامليش يف  االربعينية 
ممنوع والعزاء  يف محرم ممنوع ورفع رايات الحسلني 
ع ممنوع واالستماع ملحارضات الشيخ الوائيل  ممنوع 
. ألن صلدام كان بطلل الحرية والسلام وراعي الرعاة 
واالغنلام والثقافلة والشلعر وارباب اللكام لذلك كان 
اصلدار صحيفة مسلتقلة ممنوع  واالسلتماع لشلعر 
مظفر النواب ممنوع وفتح أغاني فؤاد سلالم  ممنوع 
وقحطلان العطار ممنوع .  كان اي تناول ملواضيع عن 
الديمقراطيلة ممنلوع واقامة إذاعلات خاصة ممنوع 
ممنوع ممنوع . السلفر ممنوع ما لم  تدفع بدل سفر 
٤٠٠ اللف دينار  وراتب املوظف حينها  ٣٠٠٠ دينار ما 

يعادل ٤$ شهريا .
ممنوع حتى التفكري بساعة يف رؤيا بمنام ان تنتمي 

الي حزب غري البعث فمصريك االعدام وكذلك 
اي مظاهلرات ضلد النظام حتلى لو كان ضلد الرفيق 
كاطلع ابو شلوارب فمصريك االعلدام..  ممنوع تربية 
اللحية وممنوع ان تسلمي املولود الجيد باقر او سجاد 
او فاطمة الزهراء او الحسن. ممنوع اي تجمع لشباب 
تجاوز عددهم سبعة افراد  . ممنوع  .. ممنوع ممنوع  
.. وما اكثر املمنوعات كان اخرها ممنوع عىل كل افراد 
العوائل التي كان ينهشلهاh الحصلار والبؤس والفقر 
البقاء يف بيوتهم والبد من الخروج شلع قلع اىل الشوارع 
يف مسلريات االحتفال والرقص بعيد مياد القائد وبعيد 
ميادك سيدي عيدت حتى النجوم .. والعزيز انت انت .

ُفجَع العراقيلون يف حزيران عام 2٠1٤ بجريمة يندى لها 
جبني االنسلانية وينعدم أمامهلا الرشف حيث أعدم فيها 
تنظيلم داعش االرهابي املجرم وحلفائله من بعض أبناء 
عشلائر ومناطلق تكريت اكثلر ملن )17٠٠( طالب من 
طلاب القلوة الجوية يف قاعدة سلبايكر العسلكرية بعد 
أرسهلم وأخذهم اىل مناطق متفرقة بعد ان تقاسلموهم 

عديمي الرشف واألخاق والدين من أجل سلب أرواحهم.
مجلزرة سلبايكر بحلق هلؤالء الشلباب الذين للم تتعد 
اعمارهم 2٠ عاماً تعّد كارثة انسلانية بكل ما للكلمة من 
معنلى، وقد هزت نفوس الرشفلاء إال أنها لم تهز نفوٍس 
كثلرية ولم تتعامل الحكومات العراقية وال املجتمع الدويل 
وال منظملات حقلوق االنسلان التلي تدافع علن حقوق 
االرهابيلني السلجناء علىل هلذا األسلاس ، بلل وضعت 
الجريمة عىل الرف ليغطيها الرتاب وُتنىس، وتم االنشغال 

بغريها من االمور.
مرت هذه االيام الذكرى الخامسلة لهذه الفاجعة املريرة 
 )DNA(واىل االن جثلث الشلهداء للم يكتملل فحص اللل
للكثري منها، اي انها مجهولة الهوية ويبقى ذوو الشهداء 
فاقدين ألبنائهم أرواحاً وأجساداً ويبقى حزنهم مستمراً. 
االمهلات الثلكىل واآلبلاء املفجعلني واألخلوة واألخلوات 
الفاقديلن واألرواح التائهة واألجسلاد املنتظرة كلها تريد 

حقها.. فمن يأتي بهذا الحق؟
للم نر تحلركاً حكوميلاً حقيقياً تجلاه االرهابيني او من 
حالفهلم او آواهم او من سلاندهم او من تبعهم، بل نرى 
العكس ونرى ان بعض املطبلني لإلرهاب وجرائمه أصبح 
داخلل العملية السياسلية الديمقراطيلة! وأصبح احرتام 
هؤالء وتقديرهم وتقديسلهم ان لزم االمر واجب من اجل 
علراق واحد موحد! فملن اذاً ألبناء العلراق الذين صبغت 
دمائهلم مياه دجللة وحولتها اىل حمراء ومللن ألمهاتهم 
وآبائهلم وإخوتهلم وأخواتهلم وأيتامهلم وأراملهم، ملن 
للجثلث التي تنتظر من يرأف عليهلا لتجد لها مكان دفن 
يف هلذا الوطن الذي للم يجدوا فيه مكان سلكن وال عمل 
بلل ان بحثهم عن العمل ولقمة العيش حولهم اىل ضحايا 

مغدورين ومنسيني.
يعللن بني الحني واآلخر عن اكتملال فحص وجبة جديدة 
ملن الضحايلا، كما يخلرج علينا من وقت آلخر سليايس 
يطالب بكذا وكذا للشهداء ويطالب االمم املتحدة ويطالب 
الحكوملة ويطالب املجتملع الدويل، كل هلذا هو هواء يف 
شبك، الن الدول وبالكوارث الطبيعية وبفقدان عدد معني 
ملن مواطنيها تعلن هذه املنطقلة او تلك منكوبة وتهب 
الحكوملات وتعملل عىل قدم وسلاق من اجلل الحصول 
عىل املسلاعدات والحصول عىل املواقف والقرارات الدولية 
واملجتمعية والسياسلية، هذا ان لم تقدم تلك الحكومات 
اسلتقاالتها وتقدم اىل املحاكم ودولتنا وبعد مرور كل تلك 

السنني ما زالت تطالب!
ونحلن نسلأل نطالب ملن؟ هل نطاللب املجتملع الدويل 
الذي وقف متفرجاً عىل دمار العراق وسليول دماء أبنائه 
بجرائلم االرهلاب؟ ام نطالب االرسة العربيلة التي نبذتنا 
ودعمت االرهاب ضدنا؟ ام نطالب جرياننا وبعضهم جعل 
حلدوده مملراً لعصابات االجلرام لتفتلك بالعراقيني؟ أم 
نطاللب حكوماتنا التي لم تحرك سلاكناً ولم تقف موقفاً 

قوياً بوجه العالم كله من اجل ابنائها ودمائهم؟
خلدوا شهداء سبايكر وانصفوا ذويهم )فكلكم راٍع وكلكم 
مسؤوٍل عن رعيتِه(. عانى العراق يف سنوات ما بعد التغيري 
الكثري بسبب الجرائم التي ارتكبت بحق شعبه من الداخل 
والخارج وسلالت الكثري الكثري من الدماء، دماء الشهداء 
واملظلوملني خلدت اصحابها وللم ترميهم خارج التاريخ 
بل جعلتهم عىل الصفحات الناصعات للتاريخ وُبنيت بها 

دول وُعمرت بها ديار لقداستها.
خلدوهلم حتى تعلرف االجيلال القادمة ملَم كان يعاني 
العلراق وبلَم مَر أبنلاء هلذا البلد. لم تكلن الدملاء يوماً 
رخيصلًة عىل العلراق كوطن فا نجعلها تكلون رخيصًة 

عىل العراقيني وقدسوها )سبايكر.. الضمري الغائب(.

»فطر سحري« يعالج »مرض العرص احلديث«
كشلفت دراسلة جديلدة أنه يمكلن اعتملاد »فطر سلحري« ملعالجة 

االكتئاب بدال من األدوية الدارجة حاليا.
وقلال الدكتور روبن كارهارت هاريس، رئيس مركز بحوث التخدير يف 
إمبرييال كوليدج لندن، إنه سليتم اسلتبدال عاجات االكتئاب الحالية 
بل«الفطر السلحري« يف غضون 5 سلنوات. ويزعم الباحثون أن فطر 
سيلوسيبني الذي جرت دراسته عىل مدى سنوات عدة، يمكنه أن يخفف 
أعلراض االكتئاب دون »إضعاف« املشلاعر مثل ملا تقوم به مضادات 
االكتئاب. وتحتلوي مضادات االكتئاب عىل قائمة ملن اآلثار الجانبية 
غري املرغوب فيها التي قد تتسلبب يف اإلدمان أو خطر التعرض لجرعة 
زائدة، لذلك حاول الباحثون إيجاد عقار أكثر أمانا لاستخدام منذ فرتة 
طويلة. وتعد هذه الدراسلة واحدة من أوىل التجلارب الربيطانية التي 
تقلارن فطر سيلوسليبني بمضلادات االكتئاب. ويف التجربلة الحالية، 
يتلقلى حلوايل 6٠ مشلاركا مملن يعانون ملن االكتئاب املتوسلط إىل 
الشلديد، عاج فطر سيلوسليبني إىل جانب الخضوع لجلسة عاج مع 

أخصائي علم نفس رسيري.

املسؤولية اجلزائية عن األخطاء يف طب األعشاب
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

بالرغلم من التقدم الكبلري يف مجال الطب إال أن 
تعلق اإلنسلان بالطب الشلعبي ملازال موجودا 
ومنتلرشا ملع أن األعشلاب ال تمثلل بديا عن 

األدوية الصناعية.
واألعشلاب الطبيلة هلي دواء نباتلي يتكلون 
ملن مواد طبيعية تسلتخلص بواسلطة الجمع 
والتجفيف وحيث ان الحق يف سلامة االنسلان 
وسلامه جسلده ملن األخطلاء الطبية شلغل 
اهتمام القانونني إال ان املسلؤولية الجزائية عن 
األخطاء التي يقع بها من يعمل يف طب األعشاب 
لم تنل الدراسلة الوافيلة من الفقله القانوني، 
وتتجسلد هذه املشلكلة بان من يقلوم بمهنة 
العطار يجملع بني مهمتني األوىل يف تشلخيص 

املرض وهو من يقوم برتكيب الدواء للمريض.
 وألجل ضمان سلامة االنسلان فابد من وضع 
ضوابلط قانونية من خلال مراقبلة متواصلة 
ملهنة العامللني يف مجال األعشلاب عن األعمال 
املهنية التي يقوم بها من خال بيعه األعشلاب 
والنباتلات الطبية حيث يجلب أن يكون له إملام 
بأصول ممارسلة املهنة إذ قد يؤدي إىل تعريض 

حياة الناس للخطر.
التلداوي  ان  الحديلث  الطلب  أنصلار  ويلرى   
باإلعشاب ال يعد حا ملشكلة املرض عند االنسان 
بسلبب افتقلار هذه األسلاليب إىل التشلخيص 
الدقيلق ملختللف الحلاالت وهو ملا يعتمد عليه 
الطلب الحديلث نتيجلة التقدم اآليل واكتشلاف 
األجهلزة الطبيلة واألدوات الحديثلة التي تيرس 

سلبل املعالجلة مملا يعطلي الطبيلب الحديث 
فكرة دقيقة عن املرض، أما العطار فانه يعتمد 
يف تشلخيصه علىل خربته الشلخصية ومهارته 

الخاصة فاحتماالت الخطأ لدى العطار أكرب.
 وللمسلؤولية الجزائية للعامللني يف العطارة او 
ما يسلمى بالعطار أو الطب الشعبي عدة صور 
منها ممارسة مهنة العطارة دون الحصول عىل 
إجلازة من الجهلات الرسلمية املختصة فيجب 
ان تتوافلر يف ملن يمارس مهنة طب األعشلاب 
رشوط وقلد نلص امللرشع العراقلي يف قانلون 
ممارسلة مهنة الطلب رقم 5٠٣ لسلنة 1925 
يف الفقلرة )1( ملن امللادة )11( منله عىل )كل 
شلخص يمارس الطلب أو أي نوع ملن فروعه 
أو يحاول ممارسلة ذلك أو ينتحل أي تسميه أو 
لقلب أو عاملة  كانت تدل عىل انله مرخص له 

ممارسلة الطب أو أي نوع أخلر من فروعه من 
غري سلابق تسلجيل  أو ترخيلص بموجب هذا 
القانون يعاقب بالحبس والغرامة( ونص أيضا 
قانلون مزاولة مهنة الصيدلة رقم )٤٠( لسلنة 
197٠ املعلدل يف الفقرتني )٣،1( ملن املادة 51 
منله عىل ان ) يعاقلب بالحبس مدة ال تزيد عىل 

ثاث سنوات أو بغرامة أو يهما معا كل من:
 1. زاول مهنلة الصيدلة بلدون إجازة أو حصل 
علىل إجلازة بفتح محلل بطريقلة التحايل مع 
الحكلم ببطان اإلجازة  2 . شلخص غري مجاز 
بمزاولة املهنة  يعلن عن نفسله بإحدى وسائل 
النرش اذا كان من شلان ذلك ان يحمل الجمهور 

عىل االعتقاد بان له الحق يف مزاولتها.
 ومن األمور العاجيلة هو العاج بالوخز باإلبر 
الصينية ونلرى أن يصار عدم ترك تلك املسلألة 
بلدون تنظيم من قبل املرشع العراقي ويجب ان 
يحصل من يقوم بممارسلة مهنة بيع األعشاب 
الطبية عىل إجلازة من وزارة الصحة بعد إجراء 
االختبارات له سليما وان من يمارس هذا العمل 
يكون عرضه للمسؤولية القانونية عن األخطاء 
التلي يرتكبهلا إثنلاء عملله يف طب األعشلاب 
حفاظلا علىل صحلة عملوم املجتملع  وكذلك 
موضوع العاج بالقران الكريم والرقى واإلحراز 
حيث ان هناك العديد من ضعاف النفوس الذين 
يستغلون جهل الناس البسطاء وسذاجتهم من 
اجلل تحقيق ربح مادي باسلم العلاج بالقران 
وهذا األمر ييسء إىل سلمعة اإلسلام ولم يعالج 
املرشع العراقلي هذه الحاالت رغلم خطورتها 

عىل املجتمع .

اتقدم باسمي ومنتسبي مؤسسة 
للصحافلة  العراقلي  املسلتقبل 
املسلتقبل  )جريلدة  والنلرش 
العراقي ووكالة انباء املسلتقبل( 
بجزيل الشلكر ووافلر التقدير اىل 
الركابلي مديرية  االسلتاذ خاللد 
شلباب ورياضة بغداد / الرصافة 
لجهوده املتميزة يف خدمة شلباب 
الحبيبلة  عاصمتنلا  ورياضيلي 
بغداد عىل طريق بناء جيل ريايض 

متميز يساهم يف ارساء دعائم بناء العراق .. متمنياً له ولجميع 
موظفي املديرية دوام املوفقية والنجاح.

علي الدراجي
رئـــيــس مــجــلــس االدارة

اتقدم باسمي ومنتسبي مؤسسة 
للصحافلة  العراقلي  املسلتقبل 
والنرش )جريدة املستقبل العراقي 
ووكاللة انباء املسلتقبل( بجزيل 
الشلكر ووافر التقدير اىل السليد 
رزاق كاظلم جرب املعلاون الفني 
ملديريلة شلباب ورياضلة بغلداد 
/ الرصافلة لجهلوده املتميزة يف 
خدمة شباب ورياضيي عاصمتنا 
الحبيبة بغداد عىل طريق بناء جيل 

ريايض متميز يساهم يف ارساء دعائم بناء العراق .. متمنياً له 
ولجميع موظفي املديرية دوام املوفقية والنجاح.

علي الدراجي
رئـــيــس مــجــلــس االدارة

شكدر وتقديرشكدر وتقدير


