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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

تكلموا تعرفوا ، فإن املرء مخبوء

 حتت لسانه

ص2من البرصة إىل صالح الدين.. حماوالت أمريكية لـ »إشعال فتنة« يف العراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املحكمـة االتـحـاديـة الـعـلـيـا تـطـلـق مـبـادئ أحـكـامـهـا لعـام 2018 

الفريق الوطني للمقابر اجلامعية يستعد للمرحلة الثالثة من عمليات فتح مقابر كوچو 

العراق والكويت: »صفحة جديدة« لتجاوز »خملفات املايض«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتفق العراق والكويت، أمس األربعاء، عىل 
تجياوز »مخلفات املايض« بين البلدين، 
والتي تسيّبب بها الرئييس املقبور صّدام 
حسين، وفيما تم بحيث تهدئة األزمة يف 
الخلييج، جيرى توقييع اتفاقيات تخص 
املالحة البحرية وترسيم الحدود وحقول 

النفط املشرتكة.
وبحيث الرئيس العراق ميع أمري الكويت 
يف بغيداد آخير التطيورات السياسيية يف 
املنطقية ومحياوالت تهدئتهيا بما يصب 
يف صالح اسيتقرارها ومساهمة الكويت 
يف عمليات إعمار العراق وسيبل االرتقاء 

بعالقات البلدين. 
وأكد الرئيس برهم صالح خالل اجتماعه 

مع أمري الكويت الشييخ صبياح االحمد 
الجابير الصباح أن العالقيات بن العراق 
والكويت قطعت أشواطاً كبرية إىل االمام 
بفضل حكمة ورغبة القيادتن يف البلدين 
لتجياوز مخلفيات امليايض يف اشيارة إىل 
احتيالل النظيام العراقيي منتصف عام 

1990 للكويت.
التفاصيل ص2

بعد انقطاع 30 عامًا.. 
العراق يتفق مع السعودية عىل منح 

تأشرية احلج للعراقيني من بغداد

وزير املالية يوجه دائرة 
املوازنة بمتابعة اجراءات 

رفع التسكني الوظيفي

وزير النفط الصحاب
 معامل الطابوق: استخدموا الغاز 

السائل بدل النفط االسود

توقيع اتفاقيات ختص املالحة البحرية وترسيم احلدود وحقول النفط.. وحبث »تهدئة األزمة« يف اخلليج
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احلكيم: ذهبنا إىل املعارضة للمراقبة والتشخيص واملحاسبة بحزم وموضوعيةنائب يكشف عن »جهات برملانية« تضغط لتسويف مقرتح حل جملس نينوى
الدفاع توجه »رضبة جوية« ملضافة تابعة لـ »داعش« يف قضاء املقدادية

ص2 ص3 ص3

األمم املتحدة تكشف عن »أدلة كافية« تربط بن سلامن بمقتل خاشقجي
      بغداد / المستقبل العراقي

رصيدت خبرية أممية يف حقوق اإلنسيان »أدلة 
ذات مصداقية« عىل وجود مسؤولية شخصية 
محتملة لويل العهد السعودي يف مقتل الصحفي 

الناقد للمملكة جمال خاشقجي. 
وكتبيت أنيييس كاالميارد يف تقريرهيا ملجلس 

األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، الذي ُنرش أمس 
األربعياء يف جنييف، أن هناك حاجية إىل إجراء 

تحقيق مفصل للوقوف عىل مدى التورط.
تجدر اإلشيارة إىل أن هناك شبهات تحوم حول 
تورط ويل العهد السيعودي محمد بن سلمان يف 
قتل خاشيقجي بقنصلية بالده يف إسطنبول يف 

ترشين األول املايض.

ودعت كاالمارد األمن العيام للمنظمة الدولية 
انطونيو غوترييش إىل فتح تحقيق جنائي دويل 
حيول قضيية قتل الصحيايف السيعودي جمال 
خاشيقجي. وقالت كاالمارد إن قتل خاشقجي 
يشكل »إعداما خارج إطار القضاء« مشرية اىل 
أن غوتريييش »يجب أن يطليق تحقيقا جنائيا 

دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة«.

        المهندس سعد المحمداوي 

تتوارى علينيا االحداث واملتغيريات يف الحياة 
بمختلف صورها  إال أننا يجب أن نتوقف عند 
صورة حزينة مليئه بالحرسة وااللم  ملا وصل 
إليه حيال العرب  وباالخص الصورة املرصية 
حسين  العالميه  املظليوم  اغتييال  وحادثية 
شيحاته.  والعجيب باألمير أن االغتيال حدث 

بوقت سلطة االخوان يف مرص الحبيبة .
 هل للمفكر حسين شيحاته  عميل إجرامي 
أو عميل يعاقب عليه القانيون ان وجد ليكن 
تطبييق القانون علييه وكلنا نقيدم االحرتام 
والقبيول وان ال يوجيد اي ذنيب  وانما فقط 
اليوالء واالنتماء لفكر اهل البييت )ع(  وهذا 
هو الجرم املرتكيب منه بنظر الجناة .   فهذا 
األمير يسيتحق التوقف واالمعان النه يرسيم 
الصورة املؤملة املليئة بالظلم املستمد تأريخيا 
واالنحدار الفكري املرتبط بالجاهلية املقيتة. 
ويتضح لنيا ان هذا من أمير الله تعاىل وضع 
لنا هذا الصورة اليوم كما وضع صور سابقة 

عير التارييخ اإلنسياني حيث يعيز املظلوم 
ويرفع اسيمه ويختاره نموذج للتضحية من 

أجل تثبيت الرسالة املحمدية .
وييذل مين ارتكب هيذة الجريمية ويجعلهم 

أسفل السافلن هم ومن ريض عىل فعلها  .
السيؤال :  اين هم االخوان حاليا يف مرص  اين 
افكارهيم اين تطلعاتهم  واين وجودهم واين 

مرشوعهم  واين واين واين .
ألييس كان االجيدر بهيم تنظييم سيلطتهم 
والنجياح بمهمتهم لقييادة املجتمع املرصي 
األصييل ألم يكن عليهم تيرك بصمة واضحة 
للنجياح والقييادة وبناء السيلطة وان يثبتوا 
بيان فكرهم هيو مرشوع دولية متميز لبناء 
وطنهم وفق معاييري النجاح   ألبناء مرص ام 

الدنيا حسب قولهم الشهري .
 تركوا كل هذا وذهبوا  إىل تطبيق الفكر الحاقد 
والبغييض وسيمحوا  باغتيال صيوت ناصع 
يصدح بحب اهل البيت ) ع ( ويضع فكر اهل 

البيت )ع(  بن منابر املجتمع املرصي  .
 االخيوان يف ميرص  ابتعيدوا  عين العدالية 

بتطبيقها بالتسياوي عىل الجمييع واتجهوا 
باتجاه الظلم لفكر ومحبيي اهل البيت )ع(  
لذلك  ابتعد الله عنهم وجعلهم بأبشع صورة 
أمام أنظار العالم  ولم يرتكوا لهم وجه جميل 

ينظر اليه الناس  .
لذلك عيىل العقيول التي تبحث عن السيلطة 
أن تتجرد عن االحقياد يف عملها القيادي وان 
تكيون نميوذج مليرشوع بناء مجتميع ينظر  
لجميع أبناء الوطن بحب واحد وبقلب ينبض 

بالخري للجميع.
 لنتعيض جميعا مين هذة الصيورة ولنجعل 
العدالية واحرتام الفكر االنسياني واالخالقي 
اساسا لنجاح مهمة قيادة االوطان بعيدا عن 

الظلم والحرمان . 
نسيأل الليه تعياىل أن يحفظ العراق وشيعب 
الحاقديين  رشور  عنيه  ويبعيد  العيراق 
والطامعين.  يف الختيام اعتقيد ذكير حادثة 
املغدور الشيهيد حسن شيحاته  ابسط انواع 

الوفاء لروحه الطاهرة . 
وفقنا الله ملراضيه

حمافظ البرصة يتحدث عن منشور داعش »املزيف« ويكشف : 
نحن عىل تواصل مع املتظاهرين

حمافظ بغداد يستجيب ملناشدة أهايل سبع قصور 
3ويوجه بإطالق محلة خدمية طارئة 3

شـحـاتـه وإخـوان مـصـر

جملس البرصة يصوت
 عىل »20« مشـروعـًا خيص 

الطرق واجلسور
ص3

رئيس جملس
 القضاء األعلـى يستقبـل 

ص2السفري القطري

ص11مــن ذبــح نــادي الـطـلـبـة
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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بعد انقطاع 30 عاما.. العراق يتفق مع السعودية عىل منح تأشرية احلج للعراقيني من بغداد
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت هيئة الح�ج والعمرة، أمس األربعاء، عن اتفاق رئيس�ها خالد 
العطية مع الس�فري الس�عودي عبد العزيز الشمري عىل منح تأشرية 

الدخول للحجاج العراقيني من السفارة السعودية يف بغداد. 
وقال املتحدث باس�م الهيئة حس�ن الكناني يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن العطية التقى الس�فري الس�عودي يف بغداد 
»وجرى االتفاق عىل أن يكون منح تأشرية الدخول للحجاج العراقيني 

من مقر السفارة يف بغداد بعد انقطاع استمر ألكثر من 30 عاماً«.
وأض�اف الكناني، أن »الهيئة بذلت جه�وداً كبرية ألجل أن يكون منح 
التأش�ريات للحجاج من بغداد، لتس�هيل هذه العملية وكسب الوقت 
والتكلف�ة والجه�د التي كانت تبذله�ا الهيئة يف كل ع�ام، حيث كانت 

التأشريات تمنح من العاصمة األردنية عمان«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتفق العراق والكويت، أمس األربعاء، 
ع�ىل تج�اوز »مخلفات امل�ايض« بني 
البلدي�ن، والت�ي تس�ّبب به�ا الرئيس 
املقبور صّدام حس�ني، وفيما تم بحث 
تهدئة األزم�ة يف الخليج، جرى توقيع 
البحري�ة  اتفاقي�ات تخ�ص املالح�ة 
النف�ط  وحق�ول  الح�دود  وترس�يم 

املشرتكة.
وبحث الرئيس العراق مع أمري الكويت 
يف بغ�داد آخ�ر التطورات السياس�ية 
يف املنطق�ة ومح�اوالت تهدئته�ا بما 
يصب يف صالح استقرارها ومساهمة 
الكوي�ت يف عملي�ات إعم�ار الع�راق 

وسبل االرتقاء بعالقات البلدين. 
وأك�د الرئي�س بره�م صال�ح خ�الل 
اجتماع�ه م�ع أم�ري الكويت الش�يخ 
صب�اح االحم�د الجاب�ر الصب�اح أن 
العالق�ات بني العراق والكويت قطعت 
أشواطاً كبرية إىل االمام بفضل حكمة 
ورغب�ة القيادت�ني يف البلدي�ن لتجاوز 

مخلف�ات املايض يف اش�ارة إىل احتالل 
النظ�ام العراقي منتص�ف عام 1990 

للكويت.
وأش�ار صال�ح يف جلس�ة املباحث�ات 
الرس�مية الت�ي عقدت قرص الس�الم 
السالم ببغداد إىل أّن العراق لديه الرغبة 
الج�ادة لبن�اء عالق�ات متط�ورة مع 
جريانه خاص�ة مع الكويت بما تخدم 
املصالح املشرتكة للشعبني الشقيقني. 
وأض�اف رئيس الجمهورية، بحس�ب 
بيان ملكتبه تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، أن العراق ينظر إىل طبيعة 
األزم�ة الحالي�ة يف املنطق�ة بمنظ�ار 
إىل تحقي�ق تواف�ق  واس�ع ويس�عى 
اقليم�ي ش�امل ع�ىل قاع�دة الحوار 

والجرية الحسنة بني الدول.
وأكد تطلعه ألن تك�ون زيارة الصباح 
هذه فرصة طيبة لط�ي املايض وبدء 
صفح�ة عالق�ات بناءة ب�ني الجارين 
الش�قيقني. بدوره، ش�دد أم�ري دولة 
الكوي�ت ع�ىل حرص ب�الده عىل دعم 
وتمكني العراق من تجاوز تداعيات ما 

تعرض له من اعم�ال ارهابية واعادة 
تمث�ل  الزي�ارة  ان  اعم�اره، معت�را 
فرص�ة لبحث س�بل تعزي�ز وتطوير 
التعاون ب�ني البلدين وحس�م امللفات 

العالقة بينهما. 
ون�ّوه أمري الكوي�ت إىل زيارت�ه تأتي 
ب�ني  الوطي�دة  للعالق�ات  تتويج�ا 
الجارين، مشدداً عىل أن الكويت تؤمن 
بشكل راس�خ بأهمية ان ينعم العراق 

باالمن واالستقرار.
وج�رى خ�الل االجتم�اع بح�ث اخر 
املنطق�ة  يف  السياس�ية  التط�ورات 
يص�ب  بم�ا  تهدئته�ا  ومح�اوالت 
ع�ن  فض�اًل  اس�تقرارها،  صال�ح  يف 
مس�اهمة الكويت يف عملي�ات اعمار 
الع�راق والعالقات بني البلدين وس�بل 
يلِب�ي طم�وح  االرتق�اء به�ا إىل م�ا 
الش�عبني الش�قيقني. وع�ىل الصعيد 
ذاته أقام الرئي�س صالح مأدبة غداء 
ع�ىل رشف أمري دول�ة الكويت والوفد 
املرافق ل�ه، حرضها رئيس�ا مجليس 
ال�وزراء والن�واب ع�ادل عب�د املهدي 

ومحم�د الحلبويس ورئي�س املحكمة 
وكب�ار  املحم�ود  مدح�ت  االتحادي�ة 
املس�ؤولني م�ن الجانب�ني. بع�د ذلك، 
التق�ى أم�ري الكوي�ت رئي�س مجلس 
ال�وزراء العراق�ي عادل عب�د املهدي، 
حيث ج�رى توقيع اتفاقي�ات تعاون 
ومذكرات تفاهم حول املالحة البحرية 
وترس�يم الحدود املائية والرية وملف 
خور عبد الله وحقول النفط املشرتكة 
والتبادل التجاري والتعاون األمني بني 
البلدين اضافة إىل مساهمة الكويت يف 
عمليات اعمار العراق وتطوير التعاون 

االقتصادي والثقايف بني البلدين.
وب�دأ أمري الكوي�ت زيارة رس�مية إىل 
العراق هي الثاني�ة له منذ عام 2012 
تهيم�ن عليها اج�واء توت�ر خطري يف 
منطقة الخليج العربي نتيجة تصاعد 
الن�زاع االيراني األمريكي واس�تهداف 
ناقالت النفط يف مياه الخليج وتهدف 
إىل تطوي�ر التعاون االمن�ي والتجاري 
ب�ني البلدي�ن ومس�اهمة الكوي�ت يف 

اعادة اعمار العراق.

توقيع اتفاقيات ختص املالحة البحرية وترسيم احلدود وحقول النفط.. وحبث »تهدئة األزمة« يف اخلليج

العراق والكويت: »صفحة جديدة« لتجاوز »خملفات املايض«

من البرصة إىل صالح الدين.. حماوالت أمريكية لـ »إشعال فتنة« يف العراق
جملس »الفيحاء« يتحدث عن حتركات لـ »القنصلية« خللخلة األمن.. وعشائر الشمال تتحدث عن »مؤامرة خطرية«

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

اتف�ق أعضاء يف مجل�س محافظ�ة البرصة 
مح�اوالت  ع�ىل  الدي�ن  ص�الح  ومحافظ�ة 
للواليات املتحدة عىل إش�عال فتنة يف العراق، 
إلعادت�ه إىل مرب�ع األزم�ات بع�د البحبوحة 
األمني�ة الت�ي تحّق�ق بفض�ل قت�ال القوات 
األمني�ة ض�د تنظي�م »داع�ش«، فض�اًل عن 
توصل الكتل السياسية عىل االلتزام بالقواعد 
الس�لمية يف العمل الس�يايس. واتهم مجلس 
محافظة الب�رصة الواليات املتحدة االمريكية 
م�ع  بالتزام�ن  الب�رصة  يف  ازم�ة  باش�عال 
مطالب�ات انس�حاب الجي�ش االمريك�ي من 
الع�راق. وق�ال عضو املجلس غان�م حميد يف 

ترصي�ح صحفي ان “جه�ات خارجية وعىل 
رأس�ها الواليات املتحدة تدع�م اطرافا الثارة 
الف�وىض يف محافظة البرصة من اجل رضب 
االقتصاد العراقي برمته”، مشريا إىل أن “تلك 
التط�ورات تأتي من اجل من�ع الحكومة من 

اخراج الجيش االمريكي من العراق”.
وأض�اف ان “األوضاع الخدمي�ة يف املحافظة 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  وان  للغاي�ة  جي�دة 
استجابت بشكل رسيع للغاية للطلبات حيث 
تتوف�ر خدمة كهرب�اء مس�تقرة، فضال عن 
توفر املياه العذبة بعكس الس�نة املاضية ما 

ينهي الحاجة اىل تظاهرة خدمية”.
واش�ار حمي�د اىل ان تل�ك “الدع�وات جاءت 
متزامنة مع تدخل علني للس�فارة االمريكية 

يف الع�راق وتهدي�د تنظيم داع�ش االجرامي 
باس�تهداف الب�رصة وقص�ف موق�ع رشكة 

نفط الجنوب بالصواريخ”.
بدوره، كش�ف األمني العام ملجلس العش�ائر 
العربي�ة الش�يخ ثائ�ر البياتي ع�ن مخطط 
عدوان�ي جديد تق�وده الق�وات االمريكية يف 
محافظ�ة ص�الح الدي�ن لتش�كيل مجاميع 
مسلحة يف املحافظة الستهداف مقار الحشد 
الشعبي. وقال البياتي يف ترصيح صحفي ان 
”القوات األمريكية يف تزايد مس�تمر بقاعدة 
سبايكر والصينية وقاعدة الصديق يف الدوز”، 
مشريا ان “ضباطا امريكان يقومون بإجراء 
اتص�االت ومقاب�الت م�ع ش�خصيات بارزة 
إلعادة الصحوات وتش�كيل قوات من سكان 

املناطق املحررة واستبدالهم بالقوات االمنية 
ليستلموا امن املناطق”.

وأضاف البياتي، أن “القوات األمريكية تسعى 
إىل رضب مقار الحش�د الش�عبي وال نستبعد 
ان الح�ادث االخري قرب احد مقار الحش�د يف 

بيجي كان بتخطيط وتنفيذ امريكي”.
يف الغضون، كلفت قيادة العمليات املش�رتكة 
بالقيام بخط�وات لتش�خيص الجهات التي 
تق�ف خلف إطالق الصواري�خ والقذائف عىل 
عدد من املواقع العس�كرية واملدنية يف بغداد 
واملحافظات. وقال�ت خلية اإلعالم األمني، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »قي�ادة العمليات املش�رتكة كلفت جميع  
االجه�زة االس�تخبارية  بجم�ع املعلوم�ات 

وتش�خيص الجهات التي تق�ف خلف إطالق  
الصواري�خ والقذائ�ف عىل عدد م�ن املواقع 
العس�كرية واملدني�ة  يف بغ�داد واملحافظات، 
لتتخ�ذ الق�وات االمني�ة االج�راءات الرادعة 
ضدها امني�ا وقانوني�ا«. وأضاف�ت الخلية: 
»تؤك�د قواتكم االمنية بكل تش�كيالتها انها 
لن تس�مح بالعب�ث بأمن الع�راق والتزاماته 
وس�ترضب بيد م�ن حديد كل من تس�ول له 
نفس�ه، ارباك االمن  واشاعه الخوف والقلق 
وتنفيذ اجندة تتعارض م�ع مصالح  العراق 

الوطنية«.
وأش�ارت إىل، أن »ذلك جاء تنفي�ذا ملا جاء يف 
بي�ان القائد الع�ام للقوات املس�لحة الصادر  
يوم 18 حزيران 2019«. وقال املتحدث باسم 

العمليات املش�رتكة العميد يحيى رس�ول يف 
ترصيح اوردته وكالة “س�بوتنيك” الروسية 
إن “الغاية من الهجمات الصاروخية يف بغداد 
واملحافظات هي خلط األوراق إلرباك الوضع 
يف املنطقة”، مبينا أن “التحقيقات مس�تمرة 

ونحن يف طور املتابعة والتدقيق”.
وأض�اف رس�ول، انه “ل�م نص�ل إىل النتائج 
الدقيق�ة ح�ول الجهة التي تق�ف وراء هذه 

الهجمات”.
وبش�أن م�ا إذا كان التحالف ال�دويل بقيادة 
يف  يش�ارك  األمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�ات 
التحقيقات، بنّي رس�ول أن “الجانب العراقي 
ه�و فق�ط م�ن يق�وم بالتحقي�ق يف ه�ذه 

الهجمات وال عالقة للتحالف الدويل بها”.

        بغداد / المستقبل العراقي

للمقاب�ر  الوطن�ي  الفري�ق  اعل�ن 
الجماعي�ة، أم�س االربع�اء، عق�د 
اجتماعه الدوري اس�تعدادا إلطالق 
املرحلة الثالثة لعمليات فتح مقابر 

كوچو.
تلق�ت  بي�ان  يف  الفري�ق  وذك�ر 
»املستقبل العراقي« نسخه منه، ان 
الفريق الوطن�ي للمقابر الجماعية 
عقد اجتماعه الدوري برئاسة مدير 
عام دائرة املنظمات غري الحكومية 
يف األمان�ة العام�ة ملجل�س الوزراء 
محمد طاه�ر التميمي لالطالع عىل 
التقري�ر الثان�ي املق�دم م�ن فريق 

داع�ش  بجرائ�م  ال�دويل  التحقي�ق 
يف الع�راق اىل مجل�س االم�ن الدويل 
بتاري�خ 2019/5/25 وما جاء فيه 
بخص�وص الجه�ود الخاصة بملف 

املقابر الجماعية«.
واك�د الفريق عىل »أهمي�ة التعاون 
مع الفريق ال�دويل والتقدم يف إنجاز 
امللفات ذات الطبيعة املش�رتكة، مع 
التأكيد عىل رضورة االلتزام بما ورد 
يف ق�رار مجلس االمن ال�دويل املرقم 
2573 م�ن تقدي�م الدع�م للجهات 
ومس�اندتها  العراقي�ة  الوطني�ة 
ليتس�نى لها إنجاز االعمال املكلفة 
و  ش�ؤون  قان�ون  بموج�ب  به�ا 
حماي�ة املقاب�ر الجماعي�ة رقم 13 

لس�نة 2015 املع�دل« . واضاف ان 
االجتم�اع الذي ح�رضه مدير عام 
دائرة الط�ب العديل يف وزارة الصحة 
والبيئ�ة زي�د ع�ي، و مدي�ر دائ�رة 
ش�ؤون وحماية املقاب�ر الجماعية 
يف مؤسس�ة الش�هداء ضياء كريم، 
ناقش�ا مجري�ات مرحلت�ي الفت�ح 
األول والثان�ي للمقابر الجماعية يف 
قرية كوجو/ قضاء س�نجار والتي 
اس�فرت ع�ن انتش�ال 146 رف�ات 
من 12 مق�رة جماعية والتحديات 
اللوجس�تية واألمني�ة التي واجهت 
عم�ل الفريق واإلج�راءات املقرتحة 
لضمان تذليل املصاعب التي واجهت 
الفري�ق واإلس�تمرار بالعم�ل حتى 

إنج�از العم�ل يف املقابر املكتش�فة 
لح�د اآلن، والبالغ عددها 74 مقرة 
جماعية يف سنجار وحدها، خلفتها 
عصابة داعش اإلرهابية بحق أبناء 

املكون اإليزيدي«.
وأشار املجتمعون اىل التعاون الكبري 
الذي ش�هدته اعم�ال فت�ح املقابر 
الجماعي�ة يف س�نجار ب�ني الفريق 
الشهداء واملؤنفلني  الوطني ووزارة 

يف حكومة إقليم كردستان.
وعرض مدير عام دائرة الطب العديل 
نتائج عملي�ات املطابقة والتقنيات 
دائرت�ه،  املس�تخدمة يف مخت�رات 
مؤك�دا ان هناك نق�ص حاد يف عدد 
املترع�ني لعينات الحم�ض النووي 

DNA من ذوي الشهداء واملفقودين، 
واهمية الحصول عىل دعم الجهات 
الس�اندة )فري�ق التحقي�ق ال�دويل 
UNITAD واللجنة الدولية لش�ؤون 
العم�ل  له�ذا   )icmp املفقودي�ن 
لضمان تحقيق املطابقة يف التعرف 

عىل الرفات املستخرجة.
من جانبه عرض مدير دائرة شؤون 
الجدول  الجماعية  املقاب�ر  وحماية 
الزمن�ي املق�رتح لألعم�ال املقبل�ة 
للفريق، مؤكدا ثب�ات توجه الفريق 
عىل معايري اختيار املواقع بحس�ب 
م�ن  للمترع�ني  العين�ات  تواف�ر 
ذوي املفقودي�ن واس�تكمال جميع 

املتطلبات لبدء اعمال التنقيب.

الفريق الوطني للمقابر اجلامعية يستعد للمرحلة الثالثة من عمليات فتح مقابر كوچو 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س تي�ار الحكم�ة الس�يد عمار 
الحكي�م أن ذهاب�ه إىل املعارض�ة جاء من 
واملحاس�بة  والتش�خيص  املراقب�ة  اج�ل 

واالنتقاد بحزم وموضوعية.
وق�ال الحكي�م يف تغري�دة ع�ىل صفحت�ه 
بح�رص،  »لنراق�ب  “توي�رت”  بموق�ع 

بع�زم،  ونتاب�ع  بش�جاعة،  ونش�خص 
ونحاس�ب بح�زم، وننتق�د بموضوعي�ة، 
املس�ارات،  لتقوي�م االعوج�اج وتصويب 
ولنكن عني املواطن وصوته الصادح بالحق 

واملطالب بالحقوق”.
وأضاف الحكيم، أنه لتلك االس�باب “كانت 
الوطنية  الدس�تورية  السياسية  املعارضة 

البناء خيارنا”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أستقبل رئيس مجلس القضاء األعىل القايض 
فائ�ق زيدان أم�س األربعاء بمكتبه الس�فري 

القط�ري يف بغ�داد الس�يد خال�د ب�ن حم�د 
الس�ليطي. وذك�ر بي�ان صادر ع�ن مجلس 
القض�اء األع�ىل أن » الجانبني بحث�ا التعاون 

القضائي بني البلدين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدفاع، أمس االربعاء، عن تدمري 
مضاف�ة لتنظي�م »داع�ش« برضب�ة جوية يف 

قضاء املقدادية بدياىل. 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
العراقي« نس�خة منه إن »ط�ريان الجيش نفذ 

استناداً إىل معلومات مديرية استخبارات وأمن 
دياىل التابعة إىل املديرية العامة لالس�تخبارات 

واألمن رضبة جوية يف قضاء املقدادية«.
وأضاف�ت الوزارة، أن »الرضب�ة تم من خاللها 
تدمري مضافة تابعة لعصابات داعش اإلرهابية 
يف القض�اء عبارة عن غرفة محصنة بأس�الك 

شائكة تحتوي عىل أسلحة وعتاد مختلفة«.

احلكيم: ذهبنا إىل املعارضة للمراقبة والتشخيص 
واملحاسبة بحزم وموضوعية

رئيس جملس القضاء األعىل يستقبل السفري القطري

الدفاع توجه »رضبة جوية« ملضافة تابعة لـ »داعش« يف قضاء املقدادية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكم�ة االتحادية العلي�ا عن أطالق 
الفهرس�ت التحليي لقراراته�ا واحكامها مع 
املب�ادئ لعام 2018، الفتة إىل أن ذلك يس�اعد 
الباحث�ني يف الوصول إىل م�ا اصدرته املحكمة 
بس�هولة. وقال املتحدث الرس�مي للمحكمة 

إي�اس الس�اموك يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »املحكمة االتحادية 
العليا انجزت الفهرس�ت التحلي�ي ألحكامها 
وقراراته�ا الصادرة يف ع�ام 2018«. واضاف 
الس�اموك، ان »الفهرس�ت يتضم�ن املب�ادئ 
الص�ادرة عن املحكمة، وكذلك ارقام القرارات 
واالح�كام، لكي يس�تطيع الباحثون الوصول 

إليها الكرتونياً وبسهولة«.
وبني، أن »الباحثني اصبح لديهم جميع املبادئ 
للمحكم�ة من�ذ ع�ام 2005 إىل نهاي�ة العام 
املايض«. وأوضح، أن »املحكمة تس�تعد حالياً 
ألطالق املجلد التاسع لألحكام والقرارات لعام 
2018 لك�ي يوزع ع�ىل املكتب�ات الرصينة يف 
جميع انحاء العراق«. ولفت الس�اموك، إىل أن 

»تلك االح�كام والقرارات منش�ورة الكرتونياً 
ع�ىل املوق�ع االلكرتوني للمحكم�ة االتحادية 
العليا، لكن جعلها ضمن فهرست تحليي مع 
املب�ادئ وكذل�ك طبعاتها عىل ش�كل مجلدات 
سنوياً يتيح للباحثني التعاطي معها بسهولة، 
ومن َثم ف�أن املحكمة حريص�ة عىل أن توفر 

لهم ما تصدره الكرتونياً وورقياً«.

املحكمة االحتادية العليا تطلق مبادئ أحكامها لعام 2018 

        بغداد / المستقبل العراقي

اتهم عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى حنني 
قدو بعض الجهات السياسية داخل الرملان بالضغط 
لتس�ويف مق�رتح ح�ل مجل�س نينوى ع�ىل الرغم 

م�ن تقديم صيغ�ة قانونية بحل املجل�س إىل اللجنة 
القانوني�ة النيابية. وقال ق�دو، يف ترصيح صحفي، 
انه وبع�د تنصيب محافظ جدي�د لنينوى فان  عمل 
مجلس املحافظة سيس�تمر لحني موعد االنتخابات 

املحلية املقررة يف نيسان من العام املقبل.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مكت�ب رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي، 
أمس االربعاء، عن تمديد عمل سيطرة الصقور 
ب�ني بغ�داد واالنب�ار.  وق�ال س�كرتري رئي�س 
ال�وزراء الفريق الركن محمد حمي�د البياتي يف 
ترصيح صحفي ان »عمل سيطرة الصقور بني 

العاصمة بغداد ومحافظ�ة االنبار يكون لغاية 
الس�اعة الواح�دة ليال بع�د ان كانت للس�اعة 
ال��11 عرش ليال«. واضاف ان »ذلك جاء بهدف 
تسهيل حركة عجالت املواطنني دخوال اىل بغداد 
اعتب�ارا من الي�وم االربعاء ال��19 من حزيران 
الحايل«، مش�ريا اىل ان »هذا االج�راء هو الهايل 

االنبار كافة وللحافالت القادمة من االردن«.

نائب يكشف عن »جهات برملانية« تضغط لتسويف 
مقرتح حل جملس نينوى

مكتب القائد العام يعلن »متديد« عمل سيطرة الصقور 
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   بغداد / المستقبل العراقي

رشعت الرشكة العامة للس�كك الحديد العراقية احدى تش�كيالت 
وزارة النقل ، وضع الخطط والبيانات ملتطلبات تاهيل خط س�كة 
حدي�د مص�ايف بيج�ي لتطوير واقع الس�كك ب�كل مفاصلها ومد 

خطوط جديدة للمحافظات الجنوبية ».
واوضح�ت الرشكة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه »تم 
رسم الخطة املس�تقبلية ووضع البيانات األساسية للبدأ بمرحلة 
جدي�دة للمس�تلزمات املطلوبة لل�رشوع بالعمل لتأهي�ل وتنفيذ 
األعمال يف املنطقة ملد خط س�كة حديد مص�ايف بيجي بطول )8( 

كيلو مرت .
وبينت انه »تم إجراء الكش�ف املوقعي عىل خطوط الس�كة داخل 
مصايف بيجي لتقييم حجم األرضار ليتسنى للسكك نقل املشتقات 

النفطية من بيجي اىل عموم املحافظات ..
واكدت الرشكة سنعمل عىل تذليل العقبات واستحصال املوافقات 
الالزم�ة للمبارشة بالعم�ل داخل املصايف لتأهيل خطوط الس�كك 
النس�يابية س�ر قطارات نقل املش�تقات النفطي�ة بأنواعها عرب 

شاحنات السكك التخصيية .

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تمرارا لجهوده�ا الخاصة باع�ادة توطني العوائ�ل النازحة ، 
اعلنت الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود احدى تش�كيالت 
وزارة النق�ل ع�ن تنفيذها واجب�ني العادة توط�ني النازحني من 

مخيمات االيواء اىل مناطقهم االصلية«.
واكدت الرشكة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، انه »تم تسر ) 
4( حافالت يف الواجب االول العادة 67 عائلة من مخيم الس�ياحة 
اىل قضاء القائم والذي تزامن مع واجب ثاني حيث تم اخراج) 4( 
حاف�الت اخرى العادة ) 70( عائلة من مخيم الس�ياحة اىل قضاء 
القائ�م ليبل�غ عدد النازحني ال�ذي تم اعادتهم اكث�ر من ) 658 ( 

نازح ».
وبينت ان » منتس�بو الرشكة يواصلون عملهم وجهودهم وبهمة 
عالي�ة لنق�ل كل العوائل الت�ي نزحت خالل العمليات العس�كرية 
للمحافظ�ات االمنة ومخيمات االي�واء يف دول الج�وار واعادتهم 
اىل مناطقه�م ومدنهم االصلية وذلك بالتنس�يق املبارش مع وزارة 

الهجرة واملهجرين والجهات املعنية.

   بغداد / المستقبل العراقي

التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 
ووزير النفط ثام�ر الغضبان، بمجموعة 
من مالك معام�ل الطابوق، لبحث اوضاع 

مصانعهم.
وقال بيان ملكتب الغضبان تلقت »املستقبل 
العراقي«، نس�خة من�ه، ان الغضبان اكد 
لهم »تش�ديد الوزارة عىل رضورة قيامهم 
باس�تخدام وقود الغاز السائل ملصانعهم، 
ب�دال م�ن النفط االس�ود، لتقلي�ل التلوث 
البيئ�ي ومواكبة التطور، ومل�ا يوفره من 

زيادة يف االنتاج وتحسني نوعيته«.
وتابع »ان ال�وزارة تقدم دعمها الصحاب 
معامل الطابوق من خ�الل تقديم الوقود 
ال�الزم من اج�ل ادام�ة االنت�اج الوطني، 
البن�اء  لقط�اع  االولي�ة  امل�واد  وتوف�ر 

واالعمار«. 
يش�ار اىل ان اصح�اب معام�ل الطاب�وق 
قدموا »عدد من الطلبات الخاصة بالعمل 
وتجهي�ز الوق�ود، حي�ث وج�ه الغضبان 

بدراستها .

   بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر املالية، ف�ؤاد حس�ني، دائرة 
املوازن�ة العام�ة بمتابعة اج�راءات رفع 

التسكني الوظيفي.
وق�ال عضو مجل�س النواب، عالء س�كر 
الدلفي، يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إن�ه »التق�ى بوزي�ر املالية فؤاد حس�ني، 
لع�رض مناش�دات رف�ع التس�كني ع�ن 
موظفي الدولة عىل املالك الدائم يف الدوائر 
والهيئ�ات غر املرتبطة ب�وزارة من الذين 
ت�م توظيفه�م بعناوي�ن وظيفي�ة خالفا 
لتحصيله�م الدرايس«.وأضاف الدلفي، ان 
»رشيح�ة كبرة من املوظف�ني عىل املالك 
الدائ�م تعاني م�ن عدم ترفيعه�ا وظيفيا 
بس�بب امل�دة االصغرية )التس�كني( مما 
تسبب بارضار مادية واحباط يف الواجبات 
الوظيفية«، مبيناً ان »رفع التس�كني عن 
ه�ذه الرشيحة م�ن املوظف�ني ينصفهم 
ويرف�ع املظلومية عنهم اس�وة باقرانهم 
من موظف�ي الدولة«.ولفت، إىل انه »قدم 
طلب�اً اىل وزي�ر املالي�ة فؤاد حس�ني الذي 
بدوره وجه دائرة املوازنة العامة بمتابعة 
رفع اجراءات التسكني اصولياً«، داعياً اىل 
»تس�هيل وترسيع االجراءات ورفع الغبن 

عن هذه الرشيحة من املوظفني .

وزير النفط الصحاب معامل 
الطابوق: استخدموا الغاز 

السائل بدل النفط االسود

وزير املالية يوجه دائرة 
املوازنة بمتابعة اجراءات 

رفع التسكني الوظيفي

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن مجل�س محافظة الب�رة، عن تصويته ع�ىل 20 مرشوعا 
يخص الطرق والجسور بقيمة تصل اكثر من 40 مليار دينار.

وقالت عضو املجلس انوار مدلل يف تريح اطلعت عليه »املستقبل 
العراق�ي« ان »مجلس محافظة البرة عقد جلس�ته االعتيادية 

ملناقشة اكثر من 69 مرشوع يخص الطرق والجسور«.
وأضاف�ت ان »املجلس ص�وت عىل 20 مرشوع منه�ا تخص بناء 
جس�ور وتعبيد وتأهيل طرق خارجية وإكمال مش�اريع  جسور 
متوقفة س�ابقا بسبب األزمة املالية«، مش�رة اىل انه »تم تأجيل 
التصويت عىل بقية املشاريع إىل جلسات أخرى إلكمال النقاشات 

بشأنها«.
وأوضح ان »قيمة املش�اريع املصوت عليه�ا تصل اىل أكثر من 40 

مليار دينار ضمن خطة مشاريع 2019 .

جملس البرصة يصوت عىل »20« 
مرشوعًا خيص الطرق واجلسور

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لتج�ارة املواد االنش�ائية عن »بحث 
امكانية التعام�ل مع الرشكات العراقي�ة الرصينة املصنعة 

املنتجة ملادة حديد التسليح واملواد االنشائية االخرى. 
واض�اف مدير ع�ام الرشكة باس�م ص�دام س�لطان خالل 
ترأس�ه اجتماع مجلس ادارة الرشكة بحس�ب بيان طتلقته 

»املس�تقبل العراقي«، بانه »انس�جاما م�ع افتتاح معرض 
ومؤتم�ر اعمار العراق للبنى التحتية ، توس�عت افاق فرص 
التعاون التجاري واالقتصادي املشرتك مع الرشكات العربية 

والعاملية التي تتعامل باملواد اإلنشائية املختلفة ».
وبيج�ن »حي�ث ت�م تف�اوض اللجن�ة املختصة م�ع بعض 
الرشكات املقدمة لبحث س�بل التعاون التجاري املشرتك مع 
الرشكة اإلنشائية الس�يما الرشكات العراقية الرصينة التي 

وضعت يف املقدمة م�ن بني الرشكات العربية والعاملية دعما 
وتشجيعا للمنتج الوطني املحيل«.

واوض�ح بان »هن�اك تفاوض م�ع رشكات اخ�رى رصينة 
للوصول اىل النتائج االيجابية مع األخذ بنظر االعتبار املنش�أ 
ذات املواصفات العاملية املعتمدة وتناسب االسعار ليتم البيع 
لكافة دوائر الدولة بانس�يابية عالي�ة ولجميع املواطنني يف 

كافة فروع الرشكة يف جميع املحافظات .

    بغداد / المستقبل العراقي

إفتتح�ت وزارة النف�ط متمثل�ًة برشك�ة توزي�ع املنتج�ات 
النفطي�ة محط�ة تعبئ�ة وق�ود الش�هيدة أمي�ة الجبارة يف 
ناحي�ة العل�م بمحافظة ص�الح الدين باإلضاف�ة اىل افتتاح 
ف�رع الرشكة يف املحافظة بعد إعادة تأهيلهما بش�كل كامل 
بحضور وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع ومدير عام الرشكة 
وكوادر متقدمة من فرع الرشكة يف صالح الدين. وبني وكيل 
وزارة النفط لشؤون التوزيع كريم حطاب جعفر، ان محطة 
امية الجبارة احد مصاديق سعي وزارة النفط ممثلة برشكة 
التوزيع يف اعمار جميع املنشآت التي تعرضت للتخريب من 
قبل عصاب�ات داعش« مبينا ان »ال�وزارة لن تدخر جهداً يف 

إعمار املنش�آت التابع�ة لها والتي تصب بالدرجة االس�اس 
يف خدم�ة الحكوم�ات املحلي�ة«. واكد ان »االعم�ار تم بأياٍد 
عراقي�ة ووف�ق أحدث املواصف�ات وضمت ثم�ان مضخات 
للبنزي�ن واربع�ة لزي�ت الغ�از ومناف�ذ للنف�ط االبيض مع 
إمكاني�ة إضافة منظومة للغاز الس�ائل . ب�دوره بني مدير 
عام رشكة توزيع املنتجات النفطية كاظم مس�ر ياسني ان 
الرشكة يف طور افتتاح أكثر من محطة يف صالح الدين« الفتا 
اىل ان »محطة الشهيدة امية تمثل انموذجا يف سعي الرشكة 
العادة تأهيل كافة املحطات لتكون بمصاف املحطات يف دول 
املنطق�ة والعالم«. وأكد ان »الرشكة اخت�ارت عنوانا وطنيا 
للمحط�ة يتمثل بالش�هيدة امية الجبارة بعد ان كان اس�م 
املحطة محطة العلم الحكومي�ة، داعيا الحكومة املحلية اىل 

تخصيص أراض ضمن حدود البلدية النشاء محطات جديدة 
واعداً بزيادة حصة املحافظة من الوقود ان استوجب ذلك«. 
جول�ة وفد وزارة النفط يف صالح الدين ش�ملت أيضاً إفتتاح 
بناي�ة ف�رع صالح الدي�ن للمنتج�ات النفطي�ة وتفقد آخر 
تطورات محطة بلد الحكومية يف حرضت بعض القيادات يف 
الحكوم�ة املحلية وجامعة تكري�ت حيث وجه كريم حطاب 

بدعم الجامعة وتجهيز احتياجاتها من الوقود.
يذك�ر ان وزارة النفط قد أعدت خطة ش�املة إلعادة تأهيل 
كافة املنافذ التوزيعي�ة يف املحافظات الغربية التي تعرضت 
للتخري�ب أبان ف�رتة إحتالل داعش وتم فع�اًل إكمال تأهيل 
الكث�ر وإفتتاحه�ا وال ت�زال الخطة ماضية لغ�رض إكمال 

إنجازها.

    بغداد / المستقبل العراقي

ترأس مدير عام الهيئة العامة للكمارك منذر 
عبد األمر اسد ، اجتماعا رفيع املستوى لدعم 
القط�اع النفطي يف الع�راق و تذليل العقبات 
امام رشكات جوالت الرتاخيص مبديا حرصه 
الش�ديد للنهوض بهذا القط�اع الحيوي ملا له 
م�ن انعكاس�ا ايجابيا يف رف�د املوازنة العامة 
للدولة. وذكر بيان عن الهيئة العامة للكمارك، 

تلقته »املس�تقبل العراقي«  ان األجتماع ضم 
مدي�ر عام املع�ارض والخدم�ات التجارية و 
مدير عام التقييس والسيطرة النوعية وعددا 
م�ن ممث�يل وزارة النف�ط و وزارة التج�ارة 
و بحض�ور وف�د رفي�ع املس�توى ممثال عن 
رشكات جوالت الرتاخيص حيث تم مناقش�ة 
بعض املش�اكل واملعوقات الت�ي تواجه عمل 
الرشكات النفطية يف املنافذ الحدودية وطرح 
الحل�ول املناس�بة لها«.واضاف�ت الهيئ�ة ان 

»املدي�ر العام ابدى اهتمام�ا كبرا لدعم هذه 
ال�رشكات و تذلي�ل كاف�ة العقب�ات امامه�ا 
للنه�وض بواقع عمله�ا يف العراق«.وبينت ان 
»الطرف�ان توصال اىل نقاطا مهمة تم األتفاق 
عليها بغية تبسيط االجراءات وتسهيل دخول 
ارساليات الرشكات النفطية وتم التأكيد عىل 
رسعة انجاز الفحوصات املطلوبة للمواد التي 
ترد يف عق�ود الرتاخيص النفطية والتي تقوم 
به�ا وزارة الصحة والبيئة وجه�از التقييس 

والس�يطرة النوعي�ة وكذل�ك متابع�ة امل�واد 
الت�ي تحت�اج املوافق�ات املطلوبة م�ن هيئة 
األعالم واألتص�ال وأعتماد رشكات التخليص 
الكمرك�ي املجازة رس�ميا«.واكدت ان »املدير 
الع�ام ش�كل فري�ق عم�ل يف الهيئ�ة العامة 
للكمارم مهمت�ه متابعة ارس�اليات رشكات 
الرتاخيص النفطية وح�دد لهم ايميال خاصا 
وارقام هواتف لتس�هيل التواصل معها وحل 

املعوقات التي تواجهها بأرسع مدة ممكنة .

انشائية التجارة تبحث امكانية التعامل مع الرشكات العراقية الرصينة املصنعة ملادة حديد التسليح واملواد االنشائية

افتتاح حمطة وقود الشهيدة أمية اجلبارة بالعلم وفرع رشكة املنتجات النفطية يف صالح الدين

الكامرك والنفط يتوصالن لنقاط مهمة لتبسيط االجراءات وتسهيل 
دخول ارساليات الرشكات النفطية

     بغداد / المستقبل العراقي

امل�ودة  س�ادتها  إيجابي�ة  اج�واء  ظ�ل  يف 
واالخ�وة اس�تضاف وزي�ر النقل عب�د الله 
لعيب�ي ، الس�فر الباكس�تاني يف الع�راق ، 
واش�اد الس�فر بحكم�ة وكياس�ة الوزير 
والحكومة العراقية باحتواء قضية املسافر 

الباكستاني.
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  الوزي�ر  وب�ني 
العراق�ي«، ان العالقات الثنائية بني البلدين 
العراقي والباكس�تاني متج�ذرة يف التاريخ 
وهن�اك العدي�د من الروابط املش�رتكة التي 
الدين�ي  املس�توى  ع�ىل  الش�عبني  تجم�ع 
واالجتماعي ، مؤكداً ع�زم الجانبني افتتاح 

خط مالحي بحري لنقل الزوار الباكستانيني 
اىل العراق بحراً.

وتاب�ع ان »وزارة النق�ل تس�عى الفتت�اح 
وجهات جدي�د لطائرات الخط�وط الجوية 
العراقي�ة يف امل�دن الباكس�تانية ، لتس�هيل 
عملية نقل الزائرين الباكستانيني اىل العراق 
خ�الل املناس�بات الديني�ة لزي�ارة العتبات 

املقدسة.
م�ن جانب�ه أع�رب الس�فر الباكس�تاني 
ع�ن امتنانه لحف�اوة االس�تقبال مؤكداً ان 
العالق�ات الثنائي�ة مع الع�راق متينة جداً ، 
مبيناً رغب�ة حكومة بالدة فتح افاق تعاون 
جديدة من خالل تنظي�م دورات تخصصية 
النق�ل يف مج�ال  وزارة  لتدري�ب م�الكات 

السكك الحديد.
إىل ذل�ك، بحث وزير النق�ل عبدالله لعيبي ، 
مع الس�فر القطري خالد حمد السليطي ، 
افاق التعاون املشرتك وسبل تبادل الخربات 
واالط�الع عىل التجربة القطرية بما يس�هم 
يف تعزيز العمل عىل مختلف قطاعات النقل 

لدى البلدين.
وأوضح وزير النقل يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ان�ه » ت�م التأكيد خ�الل اللقاء 
ع�ىل تفعي�ل اتفاقية النقل الج�وي املوقعة 
ب�ني البلدين ع�ام 2009 وبأنتظار توقيعها 
بصيغته�ا النهائي�ة وامكاني�ة االس�تفادة 
م�ن الخ�ربة القطري�ة يف مج�ال الحكومة 

االلكرتونية .

وبني انه »درس�نا إمكاني�ة تفعيل خطوط 
املالح�ة البحري�ة ب�ني الجانب�ني العراق�ي 
والقط�ري وهن�اك مس�ودات اتفاقي�ات يف 
ه�ذا الصدد.وكذل�ك ناقش�نا الي�ات تفعيل 
العمل املش�رتك بني الجانب�ني وعىل مختلف 
قطاع�ات النقل، وقد اتس�مت اجواء اللقاء 

واملباحثات بااليجابية واملودة املتبادلة،
م�ن جانبه اب�دى الس�فر القط�ري رغبة 
بالده زيادة ع�دد الرحالت الجوية القطرية 
اىل العراق لتكون بواقع 27 رحلة اسبوعيا.

يذك�ر ان ال�وزارة بص�دد دراس�ة مذكرات 
التفاه�م الت�ي طرحه�ا الجان�ب القطري 
مس�بقاً بش�كل جاد وفاعل لتعميق اوارص 

التعاون املشرتك بني البلدين الشقيقني.

السفري الباكستاين يشيد بجهود وزير النقل واحلكومة العراقية باحتواء قضية املسافر الباكستاين
حبث مع السفري القطري آفاق التعاون املشرتك وسبل تبادل اخلربات

   بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت امانة بغداد، قطع طريق محمد القاس�م للمرور الرسيع يف 
الجزء القريب من وزارة الداخلية. 

وذكرت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن 
»الرشكة املنفذة تعمل عىل نصب رشيط االملنيوم )البليت( للجزرة 
الوس�طية للمحافظة عىل مفاصل التم�دد ما تطلب وضع االنارة 
التحذيرية وارتداء البدالت الفسفورية لتأمني املالكات العاملة«. 

وأضاف�ت انه�ا »فاتحت مديرية امل�رور العامة وت�م االتفاق عىل 
تحديد وقت العمل من الس�اعة الحادية عرشة مس�اء اىل الساعة 

السابعة صباحا الستثمار خلو الطريق من املارة وعدم قطعه .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املدير التنفي�ذي ملنطقة »اروند« الح�رة يف جنوب غرب ايران 
عن متابعة موضوع انشاء مدن صناعية مشرتكة مع العراق.وقال 
اس�ماعيل زماني، انه »ستتم متابعة انشاء مدن صناعية مشرتكة 
ب�ني اي�ران والعراق م�ن قبل منطق�ة »اروند« الح�رة بالنيابة عن 
وزارة الصناعة واملناجم والتجارة«.واشار اىل محادثاته االخرة مع 
»وزير الصناعة واملناجم والتجارة رضا رحماني«.واوضح بانه »تم 
البح�ث خاللها ح�ول قضايا مهمة يف مج�ال الصناعة والتجارة يف 
هذه املنطقة وقال، انه تم خالل اللقاء مع الوزير طرح قضايا مثل 
متابعة مشاكل تسجيل الطلبات والتجارة مع الدول الجارة«.يذكر 
ان منطق�ة »اروند »الحرة تبلغ مس�احتها 37 الف�ا و 400 هكتار 
يف جن�وب غ�رب ايران وتضم مدن ابادان وخرمش�هر ومينوش�هر 

)جزيرة مينو( اىل الجوار من العراق والكويت.

أمانة بغداد تنفي قطع رسيع حممد 
القاسم قرب وزارة الداخلية

بدء خطوات انشاء مدن صناعية 
مشرتكة بني العراق وإيران

السكك تضع اخلطط والبيانات ملتطلبات 
تاهيل خط سكة حديد مصايف بيجي

املسافرين والوفود تعلن اعادة اكثر من »658« 
نازح من خميم السياحة اىل قضاء القائم

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اس�تجابًة ملناش�دات أه�ايل منطق�ة س�بع 
قصور، وجه محافظ بغ�داد فالح الجزائري 

بإطالق حملة خدمية عاجلة.
ج�اء ذل�ك خ�الل اس�تقبال محاف�ظ بغداد 
يف مكتب�ه، وف�ًدا ش�عبيًّا ض�مَّ ممث�يل أهايل 
املنطقة وبحض�ور الكادر الخدم�ي والفني 
املتق�دم يف املحافظ�ة. وبح�ث الجزائري مع 
ممثيل منطقة س�بع قصور مطالباتهم التي 
تركزت عىل ملفات الكهرباء واإلكساء واملاء 
واملجاري واملدارس واملراكز الصحية والرف 
�ه محافظ بغداد  الصح�ي. وخالل اللقاء وجَّ
بتقديم خدمات عاجلة للمنطقة تشمل رفع 
النفايات وقشط الش�وارع وحدلها وفرشها 

بمادة السبيس والحىص الخابط.
وأكد الجزائري لوجهاء منطقة سبع قصور 

مس�اعيها  تواص�ل  املحلي�ة  حكومت�ه  أن 
ومخاطباتها للحكوم�ة االتحادية والجهات 
املعني�ة؛ إليج�اد حل�ول رسيع�ة للمش�اكل 
املالي�ة  التخصيص�ات  وإط�الق  الخدمي�ة، 
للمحافظ�ة لالنط�الق بخططه�ا الخدمي�ة 

وتنفيذ املشاريع الحيوية ألهايل العاصمة.
وأش�اد الوفد خالل اللق�اء بالجهود الحثيثة 
الت�ي يبذله�ا املحاف�ظ للنه�وض بالواق�ع 
الخدمي ملناطق أط�راف العاصمة، مؤكدين 
مس�اندتهم لحملة )خدمة بغداد رشف لنا( 
واس�تعدادهم إلنج�اح كل الجه�ود الوطنية 

التي تسعى إىل خدمة املواطن
م�ن جهة اخ�رى ش�دَّد محافظ بغ�داد عىل 
رضورة االهتم�ام برشيح�ة قص�ار القامة، 
والعم�ل ع�ىل دمجه�م يف كل مراف�ق العمل 
دس�توري  كاس�تحقاق  العام�ة  والخدم�ة 
وأخالقي. جاء ذلك خالل استقباله يف مكتبه، 

وفدا يمثل رشيحة قصار القامة يف بغداد.
املش�اكل  أب�رز  إىل  الجزائ�ري  واس�تمع 
واملعوق�ات الت�ي تواج�ه ه�ذه الرشيح�ة، 
متعهدا بأنه س�يتدخل وبشكل شخيص مع 
الجهات ذات العالق�ة؛ ملعالجة تلك املعوقات 
الت�ي تح�ول دون اس�تثمار طاق�ات ه�ذه 
الرشيح�ة املعط�اءة. وأبدى محاف�ظ بغداد 
اس�تعداد املحافظ�ة لتخصي�ص ع�دٍد م�ن 
الدرج�ات الوظيفية لقص�ار القامة، وتعهد 
بإس�داء الدع�م الكام�ل لجمي�ع الفعاليات 
الفنية والرياضية التي تعتزم هذه الرشيحة 
إقامتها.ويف ختام اللقاء شكر الوفُد محافَظ 
بغداد عىل حفاوة االستقبال، مثمنني رعايته 
املتميزة لرشيحة قصار القامة والتوجيهات 
الكريمة التي وجهها لتلبية مطالبهم، فضال 
ع�ن ثنائهم عىل جه�وده املتمي�زة يف توفر 

الخدمات للمواطنني.

حمافظ بغداد يستجيب ملناشدة أهايل سبع قصور ويوجه بإطالق محلة خدمية طارئة
استقبل ممثلني عن »قصار القامة« وابدي دعمه الكامل لتمكينهم ورعايتهم

    البصرة/ المستقبل العراقي

أكد محافظ البرة اسعد العيداني، امس 
االربع�اء، ان املنش�ورات الت�ي وزع�ت يف 
الب�رة تختل�ف عن لغة خطاب�ة داعش، 
فيما بني م�ن جهة اخ�رى ان التظاهرات 
حق مرشوع ومكف�ول ونحن عىل تواصل 
مع الكثر م�ن املتظاهرين.وقال العيداني 
يف تري�ح ل�”املرك�ز الخ�ربي الوطن�ي 
NNC” إنه “اذا نشخص بصورة صحيحة، 

ولو نظرنا اىل املنش�ور، ف�ان لغة الخطابة 
فيه تختلف عن لغة داعش، وتم تشخصيه 
االس�تخبارية،  اجهزتن�ا  اح�د  قب�ل  م�ن 
والكثر م�ن املختص�ني بهذا الش�أن فان 
الجهاز االس�تخباري يملك أدوات متطورة 
ومتاب�ع لح�ركات داعش”.وفيم�ا يخص 
التظاهرات، اشار العيداني اىل ان “التظاهر 
الس�لمي حق م�رشوع ومكف�ول، وعلينا 
كحكوم�ة محلية وق�وات امنية ان نحمي 
املتظاهرين من التحركات املش�بوهة التي 

ت�يء اىل ام�ن البرة”.وتابع “الكثر من 
املتظاهرين عىل تواصل دائم معنا للقضاء 
ع�ىل البطال�ة، الت�ي هي الش�غل االكرب يف 
البرة وعموم العراق، وان شاء الله توجد 
خطوات الحقة للتنس�يق مع وزير النفط 
ولنا لقاء مع دولة الرئيس”، موضحا “لقد 
التقي�ت الرئيس بره�م صالح عىل هامش 
زي�ارة امر الكوي�ت اىل الع�راق، وتباحثنا 
بعض املواضيع ايل تهم البرةن وسنلتقي 

مع رئيس الحكومة ايضا”.

حمافظ البرصة يتحدث عن منشور داعش »املزيف« 
ويكشف: نحن عىل تواصل مع املتظاهرين
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  استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العدد) )2357 في 2019/5/29(.
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )تاهيل واكساء شوارع داخل حدود التصميم االساسي لقضاء الهارثة(
 - وبكلفة  تخمينية قدره)10.000.000.000( عشرة مليار دينار عراقي 

 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة  2019
 - مدة التنفيذ ) 480  يوم ( .

موقع املشروع )الهارثة(
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة     والصنف /  إنشائية 

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

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

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

الق��درة املالي��ة: على مقدم العط��اء أن يقدم أدل��ة موثقة تثبت قدرت��ه على القي��ام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:

معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن)7,500,000,000( س��بعة مليار  أ - 
وخمسمائة مليون دينار عراقي.

متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة  ب - 
النقدية اليقل عن مبلغ  قدره  )3,125,000.000( ثالث مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون   دينار عراقي.

احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد  ت - 
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حسابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتني التي 
تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسم املناقصات 

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

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول  أو ادارة عقود او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ  أ - 
اليق��ل عن)6,000,000,000(  س��تة مليار دينار عراقي  . لتنفيذ عقود مماثل��ه ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  
بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في 

الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
ب-   توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب في الوثيقة القياسية 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* 

ودفع رسم غير مسترد  قدرة )200,000( مائتان   الف دينار عراقي اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 2019/6/20  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/27   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل االربعاء املصادف 2019/7/3 الساعة 12:00 ظهرا     حسب التوقيت 
احملل��ي 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 2019/7/3.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يجب أن يرف��ق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيم��ة ) 100,000,000( مائة مليون  دينار عراقي. على 

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

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد 

)12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
تفوي��ض حتري��ري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العط��اء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات   -3
احمل��ددة ف��ي ورقة بيان��ات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العط��اء  او وثائق التأهي��ل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرجة في القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم 

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

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

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

ثالثة عش��ر- العنوان املشار اليه اعاله: جمهورية العراق/ محافظة البصرة /قسم العقود احلكومية /شعبة بيع 
الوثائة القياسية 

basra.gov.iq اربعة عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عشر- الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا 
الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)تاهيل واكساء شوارع داخل حدود التصميم االسايس لقضاء اهلارثة   (

مناقصة )1/ بلديات   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا الى كتابي قس��م التخطي��ط واملتابعة في محافظة البص��رة املرقم )2357 في 
.)2019/5/29

يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )دفن بالتراب والسبيس للمنطقة الصناعية (

 - وبكلف��ة  تخميني��ة ق��دره)3,507,500,000( ثالث��ة ملي��ار وخمس��مائة وس��بعة مليون 
وخمسمائة  الف دينار عراقي 

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم   لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 210  يوم ( .

موقع املشروع )الهارثة(
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / اخلامسة   والصنف /  إنشائية 

  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.
  ثاني��اً- ميكن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلوم��ات 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 املالي��ة: على مق��دم العطاء أن يقدم أدل��ة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام   -1

باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد   -1
املالية كالس��يولة النقدية اليقل عن مبلغ  قدره  )1,052,250,000( مليار واثنان وخمس��ون 

مليون ومائتان وخمسون  الف  دينار عراقي
* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل  ) القسم الثالث  وثيقة 

االشغال (
رابعاً- ميكن ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء الكامل��ة باللغة العربية م��ن قبل املناقصني 
الراغبني في  العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة )100,000( مائة   الف دينار عراقي 

اعتبارا من يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر ف��ي قاعة جل��ان الفتح واإلحال��ة في يوم اخلمي��س املصادف 

2019/6/27   الساعة العاشرة صباحاً
سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل االربعاء املصادف 2019/7/3 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 2019/7/3.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يج��ب أن يرفق بجميع العط��اءات ضمان العطاء بقيمة ) 35,075,000( خمس��ة 
وثالثون مليون وخمسة وسبعون  الف  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.
عاش��را- اذا صادف ي��وم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق ف��ي يوم الدوام 

الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
احد عش��ر- للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم 

اجراء املفاضلة  
اثنى عش��ر- العنوان املش��ار اليه اعاله: جمهورية العراق/ محافظة البصرة /قسم العقود 

احلكومية /شعبة بيع الوثائة القياسية 
basra.gov.iq ثالثة عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة عش��ر- الزام الش��ركات بش��راء منتج��ات وزارة الصناع��ة واملعادن اس��تنادا الى ما 
ج��اء بكت��اب وزارة التخطيط /دائ��رة 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 (
)دفـــن بالتــراب والسبيــس للمنطقـــة الصنــاعيـــة (

مناقصة )3/ بلديات   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  اسييتنادا الييى كتابي قسييم التخطيط واملتابعيية في محافظيية البصرة املرقميين )2357 في 
2019/5/29(و 2546في 2019/6/13.

يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم )املغلقة( مشييروع )افراز ترابية وسبيس على القطعة املرقمة 5/36 مقاطعة 

27 االكوات في قضاء شط العرب  (
 - وبكلفيية  تخمينييية قدره)424,712,500( اربعمائة واربعة وعشييرون مليون وسييبعمائة واثنان 

عشر الف وخمسمائة دينار عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم   لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .
موقع املشروع )شط العرب(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة      والصنف /  إنشائية 
  أوالً-  سيييتم تنفيييذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنييية التي حددتها 
تعليمات تنفيذ    العقود احلكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، 

ومفتوح جلميع   املتناقصن.
  ثانييياً- ميكن للمناقصيين ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسييم 
العقود احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 

2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

املالية اآلتية:
متطلبييات السيييولة النقدية : على مقييدم العطاء توضيح املقدرة املالييية وتوفير املوارد   -1
املالية كالسيييولة النقدية اليقل عن مبلغ  قدره  )127,413,750( مائة وسييبعة وعشرون مليون 

واربعمائة وثالثة عشر الف وسبعمائة وخمسون  دينار عراقي
* توفييير الكوادر واملعدات وحسييب ما مطلوب ضميين معايير التأهيل  ) القسييم الثالث  وثيقة 

االشغال (
رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكامليية باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن 

في  العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )100,000( مائة   الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 
اخلميس   املصادف 2019/6/20  .

خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/27   
الساعة العاشرة صباحاً

  سادسيياً -يجب تسييليم العطاءات في أو قبل االربعاء املصادف 2019/7/3 الساعة 12:00 ظهرا     
حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة 
سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في 
العنوان التالي  :

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/3.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.
سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 4,247,125( اربعة مليون ومائتان 
وسبعة واربعون الف ومائة وخمسة وعشرون  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.
عاشييرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي 

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

املفاضلة  
اثنييى عشيير- العنوان املشييار اليه اعيياله: جمهورية العييراق/ محافظة البصرة /قسييم العقود 

احلكومية /شعبة بيع الوثائة القياسية 
basra.gov.iq ثالثة عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة عشيير- الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)افراز ترابية وسبيس عىل القطعة املرقمة 5/36 مقاطعة 27 االكوات يف قضاء شط العرب  (

مناقصة )6/ بلديات   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2357 في 2019/5/29(.
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهلن وذوي اخلبرة 
لتقييدمي عطاءاتهييم )املغلقة( مشييروع )تبليط السييدة احملاذية لنهر دجلة بطول 3 كم مع اكسيياء 

شوارع مركز ناحية الثغر (
 - وبكلفة  تخمينية قدره)1,341,800,000( مليار وثالثمائة وواحد واربعون مليون وثمامنائة الف دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم   لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .
موقع املشروع )الثغر(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة      والصنف /  إنشائية 
  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   

املتناقصن.
  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن 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- تشييمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مسييتجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

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

املالية اآلتية:
متطلبات السيييولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ  قدره  )402,540,000( اربعمائة واثنان مليون وخمسمائة واربعون 

الف  دينار عراقي
اخلبييرة والقدرة الفنية: على مقدم العطيياء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السبع   -2
السييابقة ومببلغ اليقل عيين )402,540,000( اربعمائة واثنان مليون وخمسييمائة واربعون الف  دينار 

عراقي
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل 
، تعقيداته ، األسيياليب والتكنولوجيا املسييتخدمة املشييار اليها في الفصل السييادس )متطلبات 

صاحب العمل( .

* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل  ) القسم الثالث  وثيقة االشغال 
)

رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكامليية باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  
العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )100,000( مائة   الف دينار عراقي اعتبارا من يوم اخلميس   

املصادف 2019/6/20  .
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر فييي قاعة جلان الفتييح واإلحالة في يوم اخلميس املصييادف 2019/6/27   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادسيياً -يجب تسييليم العطيياءات في أو قبل االربعيياء املصادف 2019/7/3 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بهييا(. العطاءات املتأخرة 
سيييتم رفضها. سيييتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصيين الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في 
العنوان التالي  :

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/3.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.
سييابعاً - يجييب أن يرفق بجميع العطيياءات ضمان العطاء بقيمة ) 13,418,000( ثالث عشيير مليون 
واربعمائة وثمانية عشيير الف  دينار عراقي. على شييكل صك مصدق او سييفتجة 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.
احييد عشيير- للدائرة احلق في الغيياء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبييل االحالة وعدم اجراء 

املفاضلة  
اثنى عشر- العنوان املشار اليه اعاله: جمهورية العراق/ محافظة البصرة /قسم العقود احلكومية 

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

اربعة عشيير- الزام الشييركات بشييراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اسييتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيييط /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 (
)تبليط السدة املحاذية لنهر دجلة بطول 3 كم مع اكساء شوارع مركز ناحية الثغر (

مناقصة )7/ بلديات   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2384 في 2019/5/30(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )اكساء شوارع متفرقة مع تنفيذ شبكات لصرف مياه االمطار 

وعمل قالب جانبي في قضاء الفاو /املنطقة اجلنوبية  (
 - وبكلفة  تخمينية قدره)2,653,600,000( ملياران وستمائة وثالثة وخمسون مليون وستمائة  الف 

دينار عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم   لعام 2019

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة    والصنف /  إنشائية 
  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 موثقة تثب��ت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1
كالس��يولة النقدية اليقل عن مبلغ  قدره  )796,080,000( سبعمائة وستة وتسعون مليون وثمانون  

الف  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 
السابقة ومببلغ اليقل عن )796,080,000( سبعمائة وستة وتسعون مليون وثمانون  الف  دينار عراقي 
لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل 
، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات 

صاحب العمل( .

* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل  ) القسم الثالث  وثيقة االشغال 
)

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ��ة 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 2019/6/20  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاع��ة جلان الفتح واإلحال��ة في يوم اخلميس املص��ادف 2019/6/27   

الساعة العاشرة صباحاً
سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل االربعاء املصادف 2019/7/3 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احملل��ي 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 2019/7/3.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 26,536,000( ستة وعشرون مليون 
وخمسمائة وستة وثالثون   الف  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.
احد عش��ر- للدائ��رة احلق في الغاء املناقصة ف��ي أي مرحلة من مراحلها وقب��ل االحالة وعدم اجراء 

املفاضلة  
اثنى عش��ر- العنوان املشار اليه اعاله: جمهورية العراق/ محافظة البصرة /قسم العقود احلكومية 

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

اربعة عش��ر- الزام الش��ركات 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 (
)اكساء شوارع متفرقة مع تنفيذ شبكات لرصف مياه االمطار وعمل قالب جانبي يف قضاء الفاو /املنطقة اجلنوبية  (

مناقصة )10/ بلديات   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العدد )2357 في 2019/5/29(
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )تأهيل طريق بغداد – بصرة املرحلة الثانية  من جسر كرمة على الى حدود بلدية الهارثة (
 - وبكلفة  تخمينية قدره)15,068,785,000( خمس��ة عش��ر  مليار وثمانية وس��تون مليون وس��بعمائة وخمسة 

وثمانون الف دينار عراقي 
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم   لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 480  يوم ( .
موقع املشروع )الهارثة(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثانية    والصنف /  إنشائية 
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��الل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية التي حددته��ا تعليمات تنفيذ    

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

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

القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  -1
معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع سنوات يجب ان ال يقل عن )12,750,510,385( اثنا عشر مليار  أ - 

وسبعمائة وخمسون مليون وخمسمائة وعشرة الف وثالثمائة وخمسة وثمانون دينار  عراقي .
احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد  ب - 
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للسنتني التي 
تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسم املناقصات 

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

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

ومببلغ اليقل عن )9,041,271,000( تسعة مليار وواحد واربعون مليون ومائتان وواحد وسبعون   الف دينار عراقي.
لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب في الوثيقة القياسية 

اربعة مليار وس��بعمائة وثمانية مليون وتس��عمائة وخمسة وتس��عون الف وثالثمائة وثالثة عشر دينار  أ - 
عراقي

ب -  توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل  ) القسم الثالث  وثيقة االشغال (
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* 

ودفع رسم غير مسترد  قدرة )200,000( مائتان  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االربعاء  املصادف 2019/7/3   الساعة العاشرة 

صباحاً
سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل االربعاء املصادف 2019/7/10 الساعة 12:00 ظهرا     حسب التوقيت 
احملل��ي ملدين��ة 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 2019/7/10.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 150,687,850( مائة وخمس��ون مليون وستمائة 
وسبعة وثمانون الف وثمامنائة وخمسون   دينار عراقي. على شكل صك مصدق او سفتجة او  خطاب ضمان نافذ 

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

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

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

العطاء
تاسعا- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

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

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عش��ر- العنوان املشار اليه اعاله: جمهورية العراق/ محافظة البصرة /قسم العقود احلكومية /شعبة بيع 

الوثائة القياسية
basra.gov.iq اربع عشر- املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

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

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)تأهيل طريق بغداد – برصة املرحلة الثانية  من جرس كرمة عىل اىل حدود بلدية اهلارثة (

مناقصة )2/ بلديات   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2371 في 2019/5/30(
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )تأثيث تقاطعات املرورية بالعالمات املرورية اجملسر اخلاص بتسمية الشوارع واملناطق (
 - وبكلفة  تخمينية قدره)1,550,000,000( مليار وخمسمائة وخمسون مليون  دينار عراقي 

 - ضمن برنامج  تنمية االقاليم   لعام 2019
 - مدة التجهيز ) 270 يوم ( .

موقع املشروع )املركز(
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الس��ابعة   والصنف /  إنش��ائية/  / ش��ركات متخصصة في هذا اجملال ) 

بعرض فني (
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إج��راءات العطاءات التنافس��ية الوطنية التي حددته��ا تعليمات تنفيذ    

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود احلكومية  / 
ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

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

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

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر سبع س��نوات يجب ان ال يقل عن )465,000,000( اربعمائة وخمسة   -2

وستون مليون  دينار  عراقي .
- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية 

مببلغ اليقل  قدره  عن )465,000,000( اربعمائة وخمسة وستون مليون  دينار  عراقي .
2- اخلب��رة والقدرة الفنية: على مق��دم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ اليقل 
ع��ن )465,000,000( اربعمائة وخمس��ة وس��تون مليون  دينار  عراقي  . لتنفيذ عق��ود مماثله ألعمال هذا العقد و مت 
أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار 

اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* 

ودف��ع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا من ي��وم اخلميس   املصادف 
.  2019/6/20

خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3- تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخمل��ول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة 
في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االس��تمارات 
املدرج��ة في القس��م الراب��ع للتحقق من اهلية مق��دم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/27   الساعة العاشرة 

صباحاً
سادسا- يجب تسليم العطاءات في او قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/3 الساعة 12:00 ظهرا   حسب التوقيت 
احملل��ي ملدين��ة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى دي��وان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح 

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

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في
 العنوان التالي  

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االربعاء   املصادف 2019/7/3.

     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 15,500,000( خمس��ة عشر مليون وخمسمائة 
ال��ف  دين��ار عراقي. على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او  خطاب ضمان ناف��ذ ملدة 28 يوم بع��د تاريخ نفاذية 

العطاءات 
ثامنا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا-   - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را-   - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة .
اح��د عش��ر - للدائرة احلق في الغ��اء املناقصة في أي مرحلة م��ن مراحلها وقبل 
االحال��ة وعدم اج��راء املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلح��ة العامة و اليحق 

للمشركني في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)تأثيث تقاطعات املرورية بالعالمات املرورية املجرس اخلاص بتسمية الشوارع واملناطق (

مناقصة )2/ بلدية 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2371 في 2019/5/30(
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهل��ني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم )املغلقة( مش��روع )جتهيز مواد لهندس��ة املرور – مطبات اصطناعية بالستيكية مع امللحقات 
– جتهيز مخاريط فس��فورية مع امللحقات – عالمات مرورية ارش��ادية حتذيري��ة متنوعة تعمل على الطاقة 

الشمسية – اصباغ باردة وحرارية  (
 - وبكلفة  تخمينية قدره)593,500,000( خمسمائة وثالثة وتسعون مليون وخمسمائة  الف دينار عراقي 

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

موقع املشروع )املركز(
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف /  إنشائية/  / شركات متخصصة في هذا اجملال 

) بعرض فني (
  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.

  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا عل��ى معلومات إضافية من )قس��م العقود 
احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب 

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

الق��درة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثب��ت قدرته على القيام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

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

قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع سنوات يجب ان ال يقل عن )178,050,000( مائة وثمانية   -2

وسبعون مليون وخمسون  الف دينار  عراقي .
2- اخلب��رة والقدرة الفنية: عل��ى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن )178,050,000( مائة وثمانية وس��بعون مليون وخمس��ون  الف دينار  عراقي . لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 

أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )100,000( مائ��ة  الف دينار عراقي اعتبارا من ي��وم اخلميس   املصادف 
.  2019/6/20

خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3- تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع عل��ى العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرجة في القس��م الرابع للتحقق م��ن اهلية مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/27   الساعة 

العاشرة صباحاً
سادس��ا- يجب تس��ليم العطاءات في او قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/3 الساعة 12:00 ظهرا   حسب 
التوقي��ت احملل��ي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبن��ى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / 

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

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في
 العنوان التالي  

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االربعاء   املصادف 2019/7/3.

     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 5,935,000( خمس��ة مليون وتس��عمائة 
وخمس��ة وثالثون الف   دينار عراقي. على ش��كل صك مصدق او سفتجة او  خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

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

تاسعا-   - 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 .
احد عش��ر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

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

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)جتهيز مواد هلندسة املرور – مطبات اصطناعية بالستيكية مع امللحقات – جتهيز خماريط فسفورية مع امللحقات – عالمات مرورية

 ارشادية حتذيرية متنوعة تعمل عىل الطاقة الشمسية – اصباغ باردة وحرارية  ( مناقصة )3/ بلدية 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  اس��تنادا ال��ى كتاب��ي قس��م التخطيط واملتابع��ة في محافظ��ة البصرة املرق��م )2357 في 
.)2019/5/29

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي 
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم )املغلقة( مش��روع )دفن بالتراب والسبيس للقطعة املرقمة )233/18( 

العنبري واملشان (
 - وبكلف��ة  تخمينية ق��دره)3,950,000,000( ثالثة مليار وتس��عمائة وخمس��ون مليون  دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم   لعام 2019

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / اخلامسة   والصنف /  إنشائية 
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية 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 )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 متطلب��ات التأهيل )على ان تك��ون 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 الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفير املوارد   -1
املالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ  قدره  )1,185,000,000( مليار ومائة وخمسة وثمانون 

مليون   دينار عراقي
* توفير الكوادر واملعدات وحس��ب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل  ) القس��م الثالث  وثيقة 

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

في  العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة وخمس��ون   الف دينار عراقي 
اعتبارا من يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20  .

خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/27   
الساعة العاشرة صباحاً

سادساً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل االربعاء املصادف 2019/7/3 الساعة 12:00 ظهرا     
حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة 
سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في 
العنوان التالي  :

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/3.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 39,500,000( تس��عة وثالثون 
مليون وخمس��مائة   الف  دينار عراقي. على ش��كل 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.
احد عش��ر- للدائ��رة احلق في الغاء املناقص��ة في أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة وعدم 

اجراء املفاضلة  
اثنى عش��ر- العنوان املش��ار اليه اعاله: جمهوري��ة العراق/ محافظة البصرة /قس��م العقود 

احلكومية /شعبة بيع الوثائة القياسية 
basra.gov.iq ثالثة عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة عشر- الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)دفن بالرتاب والسبيس للقطعة املرقمة )233/18( العنربي واملشان (

مناقصة )4/ بلديات   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2384 في 2019/5/30(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )اكساء شوارع متفرقة مع تنفيذ شبكات لصرف مياه االمطار 

وعمل قالب جانبي في قضاء الفاو /املنطقة الشمالية  (
 - وبكلفة  تخمينية قدره)2,651,150,000( ملياران وستمائة وواحد  وخمسون مليون ومائة وخمسون  

الف دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم   لعام 2019

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة    والصنف /  إنشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومي��ة 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 يق��دم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1
كالس��يولة النقدي��ة اليقل عن مبلغ  قدره  )795,345,000( س��بعمائة وخمس��ة وتس��عون مليون 

وثالثمائة وخمسة واربعون   الف  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 عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن )795,345,000( سبعمائة وخمس��ة وتسعون مليون وثالثمائة وخمسة 
واربع��ون   ال��ف  دينار عراقي  لتنفيذ عقود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و 
يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املشار اليها في 

الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل  ) القسم الثالث  وثيقة االشغال 
)

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

يوم اخلميس   املصادف 2019/6/20  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واإلحالة في يوم اخلميس املص��ادف 2019/6/27   

الساعة العاشرة صباحاً
سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قب��ل االربعاء املص��ادف 2019/7/3 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 املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في 
العنوان التالي  :

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/3.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.
سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 26,511,500( ستة وعشرون مليون 
وخمس��مائة واحد عش��ر   الف  وخمس��مائة دينار عراقي. على ش��كل 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.
احد عش��ر- للدائرة احلق في الغ��اء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقب��ل االحالة وعدم اجراء 

املفاضلة  
اثنى عشر- العنوان املشار اليه اعاله: جمهورية العراق/ محافظة البصرة /قسم العقود احلكومية 

/شعبة بيع الوثائة 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 بكت��اب 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 (
)اكساء شوارع متفرقة مع تنفيذ شبكات لرصف مياه االمطار وعمل قالب جانبي يف قضاء الفاو /املنطقة الشاملية  (

مناقصة )9/ بلديات   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

وزارة الداخلية 
قيادة قوات الرشطة االتحادية 

قيادة الفرقة الخامس�ة 
رسية االنضباط 

اعالن 
خولنا منس�وبنا املفوض ) مهند حس�ن مزع�ل ( لغرض نرش اعالن 
به�روب منس�وبنا امل�درج اس�مه ومعلومات�ه ادن�اه يف جريدتك�م 
الرس�مية وتزويدنا بنس�خة من�ه لغرض انجاز املجل�س التحقيقي 

الخاص بهروبه شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير 
1 – الرشطي : ستار عباس حسن / اسم االم : علياء عبد االمري عبد 
العباس – املحافظة – بغداد – عنوان السكن : حي الخنساء – شارع 

املرصف – قرب حسينية الحكيم – تاريخ الهروب 7 / 1 / 2015 .
الرائد 

رئيس املجلس التحقيقي 
����������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد/ 2846/ش/2019

التاريخ 2019/6/19
اىل املدعى عليها / نور مليع توفيق

اق�ام املدعي مالك جعفر س�لمان الدعوى الرشعي�ة املرقمة بالعدد 
اع�اله يطلب  بموجبها ابطال عقد ال�زواج املرقم 23/زواج/ 2011 
يف 2011/2/22 والص�ادر م�ن قبل محكمة االحوال الش�خصية يف 
البرصة ول�دى تبليغك بعريضة الدعوى فقد تب�ن كونك مرتحلة اىل 
جهة مجهولة وحس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد املجلس البلدي 
ملنطق�ة س�كنك عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن بموعد املرافع�ة املص�ادف 2019/7/3 يف حالة 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري بحقك 

املرافعة غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

وسام عبد الحسن عيل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء 
العدد : 223 

التاريخ : 18 / 6 / 2019 
اعالن 

قدم السيد املدعي ) بشري رحمن معله ( طلبا اىل هذه املحكمة يطلب 
فيها نصبه قيما عىل ولده املدعو ) س�مري بش�ري رحمن معله ( وذلك 
فقدان�ه بتاري�خ 11 / 11 / 2010 ق�ررت هذه املحكم�ة االعالن عن 
فقدان�ه يف صحيفت�ن محليتن علي�ك الحضور يف املحكم�ة املذكورة 
اع�اله خالل ع�رشة ايام من تاري�خ االعالن ويف حال�ة عدم حضورك 
س�وف يت�م نصب والدك ) بش�ري رحم�ن معله ( قيما عليك وحس�ب 

القانون .
القايض  ايار خري الدين خالد 

����������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 
محكمة بداءة الرصافة 

العدد : 678 / ب / 2019 
التاريخ : 28 / 5 / 2019 

خدمة وجباية 
اعالن 

اىل / املدع�ى عليه / س�يف جس�ام احمد ) مدير رشك�ة رصوح بناء 
بغداد / اضافة لوظيفته ( .

اقام املدعي ) انور عبد الحسن خلوف ( الدعوى املرقمة اعاله يطالبك 
فيه�ا بتس�ديد مبل�غ ) 000 ، 000 ، 105 ( مائ�ة وخمس�ة ملي�ون 
دين�ار عراقي وذلك بموجب عقد االتف�اق املربم معك وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك بالنرش اعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميتن للحضور امام هذه املحكمة يوم 1 / 7 
/ 2019 الساعة التاسعة صباحا عند عدم حضورك او من ينوب عنك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق االصول .
القايض  نارص عبد نارص

اعالن
ستقام املناقشة العلنية لرسالة 
الدكت�وراه بعنوان)الظاه�رة 
القراني�ة يف ض�وء االتجاهات 
للطالبة  املع�ارصة(  التأويلية 
هاش�م  صاح�ب  نهض�ة 
الرشيفي يف الس�اعة التاسعة 
م�ن صباح يوم االح�د املوافق 
23/6/2019 يف قاع�ة كلي�ة 

الفقه بجامعة الكوفة.

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ غماس 
رقم االضبارة : 3/ت/2018

التاريخ  /2019/6
اىل / املنفذ عليه 

اياد عبد الجليل رعد
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل كت�اب املركز بالعدد 

336 يف 2019/2/26 
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
يمك�ن اج�راء التبليغ علي�ه واس�تنادا للم�ادة )27( من  
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ غماس خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل االول

ناجي سوادي مراد الزيدي 
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة ب�داءة غم�اس بالع�دد 343/ب/2018 يف 
2018/10/14 واملتضم�ن الزام املدين )اي�اد عبد الجليل 
رع�د( بتأدية للدائن احمد عبد صالح مبلغ قدره ثالثمائة 

وثالثون الف دينار 
���������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2019/1662

التاريخ 2019/6/18
اىل / املنفذ عليه 

سعد رزاق عبد الحسن 
لقد تحقق لهذه املديرية م�ن رشح املبلغ القضائي لهذه 

املديرية ومختار الحسن )ع( حسام سلطان امليايل 
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
يمك�ن اج�راء التبليغ علي�ه واس�تنادا للم�ادة )27( من  
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ النج�ف االرشف خالل خمس�ة عرش ي�وم تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة بداءة النجف بالع�دد 1065/ب2019/4 يف 
2019/5/2 واملتضم�ن الزامك بتأدية مبلغ س�تة مالين 

دينار اىل الدائنه نوال عباس فليح
���������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 726/ش/2019 

التاريخ :2019/6/18
اعالن

اىل املدعى عليه/ مصلح علوان مصلح
اقامت زوجت�ك املدعية )رفلة مصطف�ى حمود( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 726/ش/2019 والت�ي تطل�ب فيها 
نصبها وصي�ة مؤقتة عىل الطفلة )ري�ام مصلح علوان( 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب مركز رشطة االمام 
بالع�دد 2701 يف 2019/5/22 واش�عار املختار)حس�ن 
محم�ود حنادة( مخت�ار حي الجبريية/ س�امراء واملذيل 
بتوقيع الش�اهدين )عمار حسن محمود ومحمد حسن 
محمود( واملصدق من قبل املجلس املحيل لقضاء س�امراء 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن محليتن 
يوميتن للحضور بموعد املرافعة املوافق 2019/7/4 ويف 
حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانوناً فس�تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.
مع التقدير

القايض 
قيرص عباس رشيد

فقدان
فق�د جواز الس�فر املرقم )06884135( باس�م املواط�ن النيبايل 
)اللي�ت كومر جي�و هجرال( يرجى من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.
���������������������������������

فقدان
فقد جواز الس�فر املرقم )1058143( باسم املواطن النيبايل )ليو 

أرام دنجي( يرجى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
���������������������������������

فقدان
فقد جواز السفر املرقم )06408695( باسم املواطن النيبايل )آلل 

بهادور ايل( يرجى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
���������������������������������

فقدان
فق�د جواز الس�فر املرقم )08678136( باس�م املواط�ن النيبايل 
)بري�م بهادورب�ك( يرج�ى م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

اعالن
اىل الرشيك ) محمد عبد االله عبد الحس�ن ( اقتىض حضورك اىل 
صندوق االس�كان العراقي يف محافظه النجف خلف مديريه ماء 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل قيام رشيكك الس�يد 
) تامي�م فاضل ن�ارص ( بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه 
املرقمه 59290 /3 حي النداء  لغرض تس�ليفه قرض االس�كان 
خالل مده اقصاها عرشه ايام داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن ويعكسه سوف يسقك حقك يف االعرتاض 

مستقبال .
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد : 742/ش/2019

التاريخ 2019/6/18
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / نوف�ل كاظ�م ج�واد
اقامت املدعية صابرين نوري محس�ن الدعوى الرشعية املرقمة 
اع�اله والت�ي تطل�ب فيها الحك�م  لها بتأيي�د الحضان�ة البنها 
الق�ارص عب�اس وصدر فيه�ا ق�رار بالع�دد 742/ش/2019 يف 
2019/5/29 بتأيي�د حضانته�ا البنه�ا الق�ارص عب�اس ولدى 
تبليغك بموجب كتاب مركز رشطة ابي الخصيب بالعدد 5886 يف 
2019/6/17 تبن ان�ك مرتحل اىل جهة مجهولة ولرشح مختار 
منطق�ة دور االس�مده قض�اء اب�ي الخصيب الذي اي�د ارتحالك 
لجهة مجهولة وعليه قررت املحكمة تبليغك بالحكم املرقم اعاله 
والص�ادر من هذه املحكم�ة بتاري�خ 2019/5/29 بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن ولك ح�ق االعرتاض عىل الحك�م خالل ثالثن 
يوما م�ن تاريخ النرش ويف حالة عدم حضورك س�وف يكتس�ب 

الحكم الدرجة القطعية 
القايض عايد رضيو جاسم

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من غرفة تجارة البرصة بأس�م 
/ عم�اد نارص عبد الله – فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

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

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) عبود جعفر عبد الحسن 
الذي يطلب فيه تبديل لقب من ) الششرتي ( اىل ) التميمي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لس�نة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة العام�ة 

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

فقد الهوية املرقمة )0021536( باسم املواطن النيبايل )انيل 
بوهار( يرجى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

���������������������������������
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2018/1470
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة 
الخامسة

2 � اس�م املته�م الغائب : الرشطي حس�ن ش�اكر محمود 
حسن )مطرود من الخدمة( 

3 � رقم الدعوى : 2018/1470
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2014/9/21

5 � تاريخ الحكم : 2018/11/27
6 � امل�ادة القانوي�ة )5( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 

املعدل
7 � املنسوب اىل / قيادة  حدود املنطقة الرابعة 

8 � خالص�ة الحك�م :  ع�دم ش�مول املتهم اع�اله بقانون 
العفوالع�ام  رقم 27 لس�نة 2016 لصدور ام�ر بطرده من 
الخدمة بتاريخ 2017/2/27 بعد نفاذ قانون العفو اع�اله 

9 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام املادة  
5 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 كونه القان�ون االصلح 
للمته�م عمال باح�كام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 
1969 املع�دل وبدالل�ة امل�واد  61/اوال و 69/اوال من ق أ د 
رقم 17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه من تاريخ 2014/9/21 
ولغاي�ة ط�رده من الخدم�ة بتاري�خ 2017/2/27 بموبج 
االم�ر االداري الصادر م�ن مديرية ادارة امل�وارد البرشية / 

التقاع�د املرق�م 18328 يف 2017/2/27
10 �  اخراجه من الخدمة اس�تنادا الح�كام املادة 42/ثانيا 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة 
القطعي�ة بدالل�ة امل�ادة  89/اوال  من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008
11 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية الق�اء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنن 
باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
13 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ن عبد 
االمري جابر ( البالغة )25,000( خمسة وعرشين الف دينار 
عراق�ي ترصف ل�ه من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 
/ سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض 
والتميي�ز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم علنا بتاريخ 2018/11/27
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء  يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد  :78/ ش/2019
التاريخ 2019/6/19
اىل / جريدة املستقبل 

تبليغ 
ملقتضيات حس�م الدعوى   الرشعية املرقمة 87/ش/2019 
واملقام�ة من قب�ل املدعية )فاطم�ة نايف حم�د ( واملدعى 
عليه )فالح حسن حس�ن( واملتضمنة دعوى تفريق للهجر 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ واملؤيد من قبل مختار منطقة تل�ج العليج وتأييد 
املجلس املحيل يف س�امراء لذا تقرر اجراء تبيغك بصحيفتن 
يوميتن يف موعد املرافع�ة املصادف 2019/6/25 ويف حالة 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون 
القايض حازم محمد احمد

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

فقدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة للرضائب 
فرع النجف االرشف ذي العدد )7427( بتاريخ 2019/3/25 
واملعنونة اىل الوحدة التخمينية يف مرور النجف بأسم ) ضامد 

زاير فرج( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظف محمد ش�مخي لفتة والص�ادرة من 
وزارة الكهرباء – الرشك�ة العامة النتاج الطاقة الكهربائية 
 M90382337 ( املنطق�ة الجنوبية محطة كهرب�اء الهارثة

( – فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
���������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2016/609

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 � اسم املدان الغائب : الرشطي عيل عبد الواحد محمد 
3 � رقم الدعوى : 2016/609

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2008
5 � تاري�خ الحك�م : 2018/6/5

6 � املادة القانوية )34( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  رقم 27 لسنة 2016 عن 
التهمه املسنده اليه وفق املادة 34/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لعد 

قيامه بتسديد املبالغ املرتتبة بذمته 
8 � خالص�ة الحك�م / الحبس الش�ديد مل�دة )ثالث س�نوات( وفق احكام 
املادة )34( اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل الهماله مما تسبب 
بفقدان املس�دس الحكومي الذي بذمته املرقم )x28018z( نوع برتا عام 

2008
9 � تضمينه مبلغ مقداره )7,670,000( سبعة مالين وستمائة وسبعون 
ال�ف دينار وفق امل�ادة 34 ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 عن قيمة 

املسدس  املشار اليه يف اعاله  تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
10 �  طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا  الحكام املادة 38/

ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل  بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 
القطعية بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008

11 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحية الق�اء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذالحك�م الصادر بحقه والزام املواطن�ن باالخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 69/ رابعا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13   � تنزي�ل املس�دس املفقود اعاله من الذمة بعد اكتس�اب قرار الحكم 

الدرجة القطعية 
14 � تعميم اوصاف املسدس املفقود اعاله وفق القانون

15 � مص�ادره املس�دس املرمز محلي�ا بنفس الرقم االص�يل والذي جلبه 
املتهم اعاله بدال عن مسدس�ه املفقود اس�تنادا الح�كام املادة 117 من ق 
ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل اىل مديرية التسليح / قسم املواد املصادرة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
16 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنت�دب )جبار عاتي جرب ( البالغة 
)25,000( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا  من 
ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 

71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2018/6/5
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

جامعة القادسية 
شعبة العقود احلكومية 

اعالنالوحدة القانونية 
تعل�ن رئاس�ة جامع�ة القادس�ية / ش�عبة العقود 
الحكومي�ة عن اعالن مزايدة العلنية الخاصة بأيجار 
الكافرتيا التابعة لرئاس�ة الجامعة وفقا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل وتجري 
املزايدة يف ش�عبة العقود الحكومية يف تمام الس�اعة 
الع�ارشة صباحا وتكون قائمة املزايدة مفتوحة ملدة 
)30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد اىل اليوم 
ال�ذي يليه من اي�ام العمل الرس�مي فعىل من يرغب 
باالشرتاك يف املزايدة ممن له الحق باالشرتاك باملزايدة  
مراجعة قسم الش�ؤون املالية للحصول عىل رشوط 
املزاي�دة لقاء مبلغ ق�دره )50000( خمس�ون الف 
دين�ار غري قابلة للرد مس�تصحبن معهم التأمينات 
القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة التقديرية علما 
ان القيم�ة التقديري�ة  لكافرتي�ا رئاس�ة الجامع�ة 
)21000000( واح�د وعرشون ملي�ون دينار عراقي 
ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور خدمة بنسبة 

)2%( م�ن ب�دل االيج�ار

أ.د كاظم جرب جخيم اجلبوري
رئيس اجلامعة وكالة
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  استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العدد )2442 في 2019/6/3(.
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )انشاء شارع حولي من املنفذ احلدودي الى الطريق السريع بطول 7,5 كم   (

 - وبكلفة  تخمينية قدره)22,000,000,000( اثنان وعشرون مليار دينار عراقي 
 - ضمن تخصيصات  تنمية االقاليم   لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 500  يوم ( .
موقع املشروع )سفوان (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / االولى   والصنف /  إنشائية 
  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   املتناقصن.

  ثانييياً- ميكيين للمناقصيين ذوي األهلييية الراغبن أن يحصلوا علييى معلومات إضافية من )قسييم العقود 
احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشييمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مسييتجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي 

:
القييدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدليية موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية   -1

اآلتية:
معدل االيراد السيينوي على مدى اخر سييبع سيينوات يجب ان ال يقل عن )17,666,000,000( سييبعة  أ - 

عشر مليار وستمائة وستة وستون مليون دينار عراقي .
متطلبييات السيييولة النقدييية : على مقدم العطيياء توضيح املقييدرة املالية وتوفير املييوارد املالية   -1
كالسيييولة النقدية اليقل عن مبلغ  قدره  )6,875,000,000( ستة مليار وثمامنائة وخمسة وسبعون مليون  

دينار عراقي
ت - احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد 
وفي حالة عدم امتالك الشييركة حسييابات ختامية الخر سنتن فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتن 
التي تسييبق عام 2014 وذلك اسييتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائييرة العقود احلكومية العامة 

قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29
- اخلبييرة والقييدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقييدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيتييه على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السابقة 
ومببلغ اليقل عن )13,200.000.000( ثالثة عشر مليار ومائتان 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( .
ب -  توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب في الوثيقة القياسية 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدناه* ودفع رسييم غير مسييترد  قدرة )250,000( مائتان  وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم اخلميس   

املصادف 2019/6/20  .
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتييح واإلحالة في يوم االربعاء املصادف 2019/7/3   السيياعة 

العاشرة صباحاً
سادسيياً -يجب تسييليم العطاءات في أو قبل االربعاء املصادف 2019/7/10 السيياعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في 
العنوان التالي  :

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/10.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.
سييابعاً - يجييب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطيياء بقيمة ) 220,000,000( مائتان وعشييرون مليون  
دينييار عراقي. على شييكل صك مصدق او سييفتجة او  خطاب ضمييان نافذ ملدة 28 يوم بعييد تاريخ نفاذية 

العطاءات 
ثامناً  –  على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي

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

 3- تفويييض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملييول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االسييتمارات املدرجة في القسييم الرابع للتحقق ميين اهلية مقدم العطاء الذي مت قبييول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء
تاسعا- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

يلي يوم العطلة.
اثنا عشر-  للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
ثالثة عشيير -  العنوان املشييار اليه اعاله: جمهورية العراق/ محافظة البصرة /قسييم العقود احلكومية /

شعبة بيع الوثائة القياسية
basra.gov.iq اربعة عشر -  املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمسيية عشيير- الزام الشييركات بشييراء منتجات وزارة الصناعيية واملعادن 
اسييتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)انشاء شارع حويل من املنفذ احلدودي اىل الطريق الرسيع بطول 7,5 كم   (

مناقصة )11/ بلديات   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب 
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علني�ة لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل 
مديري�ة بلدي�ة العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدي�ة العمارة خالل فرتة 
)30( ثالث�ون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة )100%( من القيمة 
التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل 
قاعة )الكميت( يف ديوان املحافظة  واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من 
ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاري�ف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن 
ويك�ون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل ف�رتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد 

االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انته�اء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل 

املحاكم املختصة

وزارة النفط
رشكة تعبئة الغاز

اىل / وزارة النفط / مركز تقنية املعلومات )رشكة عامة( 
)14L / 2019 م ) املناقصة املرقمة

)جتهيز كامريات مراقبة(
ي�ر )وزارة النف�ط/ رشكة تعبئة الغاز رشكة عام�ه( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم ل� ) تجهيز كامريات 
مراقبة( وبكلفة تخمينية مقدارها 212,840,000 دينار فقط مئتان واثنا عرش مليون وثمانمائة واربعون الف دينار ال غري وعىل حساب املوازنة 

الرأسمالية مع مالحظة ما يأتي :
Pd.taji@ 1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )رشكة تعبئة الغاز( عن طريق الربيد االلكرتوني

gfc.oil.gov.iq جميع ايام االسبوع
2 � متطلبات التأهيل املطلوبة : مطابق ملا موجود يف الوثيقة القياسية ) قانونية ، فنية ، مالية( 

3 � بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري صادر من الرشكة مع نس�خة مصورة من هوية غرفة تجارة 
نافذة وتخويل باسم املخول باملراجعة مع نسخة من هوية االحوال املدنية للمخول اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع 

للوثائق البالغة )150 مئة وخمسون الف دينار( نقدا او عىل شكل صك مصدق صادر من مرصف الرافدين حرصا غري قابل للرد 
4 � تقديم تأمينات اولية باس�م الرشكة او مديرها املفوض او احد املس�اهمني يف الرشكة بموجب عقد رشاكة بمبلغ )6,385,200( فقط س�تة 
ماليني وثالثمائة وخمسة وثمانون الف ومئتان دينار ال غري عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد من البنك 

املركزي وحسب نرشه البنك املركزي ومعتمد من وزارة النفط وان تكون التأمينات نافذ بعد 28 من نفاذ العطاء 
5 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) بغداد / التاجي / مقابل مديرية رشطة التاجي( اىل غاية يوم ) 2019/7/10( ولحني انتهاء الدوام 
الرسمي العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) مقر 

الرشكة / هيأة ادارة املواد( يف الزمان والتاريخ )2019/7/11( وال يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا ويتم تقديم العطاء بالدينار العراقي 
6 � اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة

7 � يعقد مؤتمر فني لالجابة عىل االستفسارات الفنية قبل سبعة ايام من تاريخ الغلق يف مقر رشكة تعبئة الغاز / التاجي / بغداد  واعالمنا يف 
حال حضوركم املؤتمر الفني  ليتس�نى لنا اعداد كادر متقدم من مهندس�ني مختصني يف املواصفة الفنية للمناقصة لالجابة عىل االستفس�ارات 

الفنية 
8 � للدائ�رة الح�ق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة م�ن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق 

للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
9 � مدة نفاذية العطاء 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة 

10 � يتم استبعاد العطاء يف حالة عدم التزام الرشكة بما منصوص يف الوثيقة القياسية  بكافة اقسامها 
11 � يتم مىلء القسم الرابع ويف حالة عدم ارفاقه ضمن الوثائق املطلوب يف الوثيقة القياسية  سيتم استبعاد العطاء

12 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
13 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 

14  �باالمكان االطالع عىل الوثائق القياسية للمناقصة عن طريق موقع وزارة النفط 
)www.oil.gov.iq(

وموقع رشكة تعبئة الغاز 
)www.gfc.gov.iq(

15 � عىل مقدمي العطاءات ابداء املوافقة عىل كافة الرشوط املذكورة يف الوثيقة القياسية وتثبيت ذلك يف عطاءاتهم املتقدمة

اىل السادة رشكة مسامهي مرصف التنمية الدويل لالستثامر والتمويل / مسامهة خاصة 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام املادة 87 / 88 من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 
املع�دل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة بتاري�خ 30 / 5 / 2019 يرنا دعوتكم 
لحض�ور اجتماع الهيئة العام�ة للمرصف يف الس�اعة ) 10 ( من صباح يوم 
االثن�ني املصادف 8 / 7 / 2019 يف مقر الرشك�ة الكائن يف منطقة الكرادة – 

عرصات الهندية للنظر يف جدول اعماله : 
1 – االس�تماع اىل تقري�ر مجلس ادارة الرشكة حول نش�اط املرصف للس�نة 

املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 ومناقشته واتخاذ القرارات الالزمة . 
2 – االستماع اىل تقرير مراقب الحسابات ومناقشته واتخاذ القرارات الالزمة 

بشانه .
3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامية للمرصف للس�نة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 

2018 واملصادقة عليها . 
4 – تعي�ني مراقبي حس�ابات املرصف لع�ام 2019 وتحدي�د اجورهما وفق 

الضوابط .
5 – االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات .

6 – مناقش�ة اقرار مقسوم االرباح املتحققة لغاية 31 / 12 / 2018 واتخاذ 
القرار الالزم بشانها . 

7 – ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة لعام 2018 .
راج�ني تفضلكم بالحض�ور اصالة او اناب�ة احد املس�اهمني عنكم بصكوك 
انابة او توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة 
)91( من القانون ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل 
االس�بوع الذي يليه يف يوم االثنني املص�ادف 15 / 7 / 2019 يف نفس الزمان 

واملكان املعينني .

جامعة القادسية / كلية العلوم
اعالنالوحدة القانونية 

اش�ارة اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل تعلن عمادة 
كلية العلوم / جامعة القادس�ية عن اجراء مزايدة علنية اليجار الكش�ك الطالبي 
التاب�ع للكلي�ة )حلويات +القرطاس�ية (  وتجري املزايدة يف جامعة القادس�ية / 
كلية العلوم يف قاعة الكلية يف تمام الساعة العارشة صباحا وتكون قائمة املزايدة 
مفتوحة ملدة )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن  يف الصحيفة واذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رس�مية فتمدد اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي فعىل 
الراغب�ني باالش�رتاك باملزايدة مراجعة وحدة الحس�ابات يف كليتن�ا للحصول عىل 
ال�رشوط املطلوب�ة لقاء مبلغ قدره )25000( خمس�ة وعرشون ال�ف دينار غري 
قابلة لل�رد ودفع التأمين�ات القانونية البالغة 20% من القيم�ة التقديرية اليجار 
الكش�ك الطالبي والبالغة ) 2000000( مليونني دين�ار عراقي فقط ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من بدل االيجار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد فقدان

التاريخ 2019/6/19
اىل / املدعوه / خمائل محمد خلف

اعالن
ق�دم طالب حجة الفقدان امل عب�اس كاظم  طلبا اىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة فق�دان بحقك كونك 
مفقود وملجهولية محل اقامتك وفق اشعار مختار منطقة 
املدعو ) خماط رس�ن(  ق�ررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1193/ب2019/4

التاريخ 2019/6/2
اىل  /املدعى عليه ) غزوان زهري هادي( 

اص�درت هذه املحكمة قرارها  املرقم 1193/ب2019/4 يف 
2019/5/2 واملتضم�ن الحكم بال�زام املدعى عليه  غزوان 
زهري ه�ادي باعادة الس�يارة املرقم�ة 16049أ املثنى نوع 
س�مند موديل 2010 للمدعي امري عباس كريم وتس�ليمها 
للمدعي املذكور اعاله ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة ب�داءة الكوفة واش�عار 
مخت�ار حي ميس�ان / الرشيط ابراهيم عزي�ز العيايش لذا 
تق�رر تبليغك اعالنا بالق�رار املذك�ور بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور خ�الل املدة 
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة 
رقم االضبارة : 2015/230

التاريخ 2019/6/18
اىل / املنفذ عليه 

املدين / اديب عبد الحسني فرحان   
  تحق�ق لهذه املديرية بانك مجهول محل االقامة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤقت وذلك من خالل اش�عار مركز رشطة 
ث�ورة العرشي�ن  بالع�دد 6163 يف 2019/6/18 ومرف�ق 
اش�عار مخت�ار املحل�ة بأنك مجه�ول محل االقام�ة  تقرر 
تبليغ�ك باالحال�ة القطعية للمركبة املرقم�ة 586744 نوع 
افي�و / مودي�ل 2010 / اللون ابيض / لق�اء مبلغ املزايدة  
البالغ 3000000 ثالثة ماليني دينار للدائن ) ش�نان جديول 
ع�واد ( البالغ )4000000( اربعة ماليني دينار تقرر تبليغك 
بتس�ديد الدين خالل عرشة ايام من اليوم التايل للنرش وعند 

عدم التسديد تحال بأسم املشرتي وفق القانون 
منفذ العدل 

�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 2019/899
التاريخ 2019/6/19

اىل / املدعوه رباب يعقوب عيل حسني املوسوي
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة يوسف يعقوب عيل حسني املوسوي 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة 
بحق املدعوة ) رباب يعقوب عيل حس�ني املوس�وي( قررت 
املحكم�ة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عمار هادي املوسوي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2019/1591

التاريخ 2019/6/19
اىل / املنفذ عليه 

حسن مجيل عبيد
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن رشح املبلغ  واش�عار مختار حي 
العروب�ة بتاري�خ 2019/6/17 ان املدع�و / حس�ن مج�يل عبيد 
البديري  كان يس�كن ال�دار املرقم�ة )3/2340( وارتحل اىل جهة 
غ�ري معلومة وبدون علم املخت�ار انك مجهول محل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 
)27( من  قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوم  تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حال�ة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

حسنني عبد الزهرة  عبد
اوصاف املحرر :

النج�ف بالع�دد 2011/ ب2019/2 يف  ق�رار محكم�ة  ب�داءة  
2019/4/20 واملتضم�ن الزام املدعى عليه ) حس�ن مجيل عبيد( 
ان يؤدي للمدعى عليه ) عيل كناوي ترف( مبلغا مقداره خمس�ة 
ماليني وس�بعمائة وستون الف دينار واملثبت  يف الكمبيالة املرقمة 
)24464( س�جل ) 129( واملصدق من دائرة كاتب عدل النجف يف 

2018/8/12

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية 
رقم االضبارة : 383/ت/2019

التاريخ 2019/6/13
اىل / املنفذ عليه 

اثري كدر سوادي / العباسية � طرب سيد جواد 
لقد تحقق لهذه املديرية 

انك مجه�ول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت يمكن 
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من  قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ العباس�ية خالل خمس�ة 
عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

قاسم جرب كاظم  الجميالوي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف العباس�ية املرق�م 164/
ش/2019 يف 2019/2/28 والق�ايض بالزام املدعى عليه اثري كدر 
سوادي اىل املدعية ازهار عبد املحسن راشد اجرة حضانة مقدارها  
25,000 خمس�ة وعرشون الف دينار ش�هريا لقاء حضانتها لكل 
واحد من اوالده�ا القارصين كل من مصطفى ومرتىض وخديجة 
اوالد املدعى عليه اثري كدر س�وادي وتحميل املدعى عليه الرس�وم 
واملصاري�ف القضائية ومنها خمس�ة االف دين�ار اتعاب محاماة 

وكيل املدعية املحامي نعيم خران الغريباوي

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد : 3767/تصحيح قرار / 2018
التاريخ 2019/6/18 

اىل  /املدعى عليها / )افراح قنري عيىس (
اقام املدعي )حس�ن عيل محمد( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي يطلب فيها 
الحكم ب�� )تصحيح القيد املبطل الخاص 
بالعق�ار املرق�م 3/4588 ح�ي الف�رات 
 976 مجل�د  165/ك2003/2  وجعل�ه 
 )679 مجل�د  165/ك2003/1  وليس�ت 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك  حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
قرى بحر النجف يف ناحية الرضوية فاهم 
كاظم الكالبي عليه ق�ررت هذه املحكمة 
محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا   تبليغ�ك 
يف  املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
او  حض�ورك  ع�دم  وعن�د   2019/7/2
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

������������������������������
مجلس القضاء االعىل

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد حجة وفاة/656
التاريخ 2019/6/12

اىل / املدعوه / حميده عزيز مدلول
اعالن

ق�دم طال�ب حجة الوف�اة فنديه جاس�م 
رحم�ن  طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار حج�ة وف�اة بح�ق املدع�وة ) 
حمي�ده عزي�ز مدل�ول( ق�ررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل عرشة اي�ام من تاريخ نرش 
االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

عمار هادي املوسوي

������������������������������
مجلس القضاء االعىل

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد : 621/ش/2019
التاريخ : 2019/6/17

اىل / )املدعى عليه / عيل حس�ني خضري( 
مجهول محل االقامة

اعالن
اقام�ت املدعي�ة ) ن�وره ابراهي�م عبيد( 
621/ش/2019  املرقم�ة  الدع�وى 
وموضوعه�ا )زي�ادة نفق�ة لالطفال كل 
م�ن روان وذو الفق�ار عيل حس�ني( وان 
موعد املرافعة فيها الس�اعة التاسعة من 
صباح يوم 2019/6/24 وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
رس�ميتني ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفقا لالصول 
القايض

ستار مالك الفتالوي 

������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من 
كلية الرافدين الجامعة قسم طب 
االس�نان املرحل�ة االوىل بأس�م / 
ن�ور الهدى صباح صايف عاش�ور 
– فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
������������������������������

فقدان 
فق�د وص�ل تامينات ص�ادر من 
بلدية البرصة بأسم / حيدر كاظم 
محمد بمبل�غ 675000 مؤرخ يف 
26 / 1 / 2018 برقم 472102 – 
فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار .

العدد : د242 /12458
التاريخ : 2019/6/19

العدد : 21099
التاريخ : 2019/5/23

عيل عبد الكريم املوسوي 
املدير العام

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات 900,000 تسعمائة الف دينار  15م2 ابو رمانة مجاور فرن الصمون حانوت رقم 1 1

3 سنوات 900,000 تسعمائة الف دينار  15م2 ابو رمانة مجاور فرن الصمون حانوت رقم 2 2

3 سنوات 900,000 تسعمائة الف دينار  15م2 ابو رمانة مجاور فرن الصمون حانوت رقم 3 3

3 سنوات 900,000 تسعمائة الف دينار  15م2 ابو رمانة مجاور فرن الصمون حانوت رقم 4 4

3 سنوات 650,000 ستمائة وخمسون 
الف دينار 14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 11أ 5

3 سنوات 650,000 ستمائة وخمسون 
الف دينار 14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 11ب 6

3 سنوات 650,000 ستمائة وخمسون 
الف دينار 14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 11ج 7

3 سنوات 650,000 ستمائة وخمسون 
الف دينار 14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 11د 8

3 سنوات 650,000 ستمائة وخمسون 
الف دينار 14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 12أ 9

3 سنوات 650,000 ستمائة وخمسون 
الف دينار 14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 12ب 10

3 سنوات 775,000 سبعمائة وخمسة 
وسبعون الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 13ج 11

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

زياد خلف عبد 
رئيس جملس االدارة

أ.د نبيل عبد عبد الرضا
العميد

القيمة المقدرة 
لبدل االيجار  المساحة موقعة رقمه نوع 

العقار ت

10000000 4,5*3 يقع في الجهة الشمالية 
للكلية 1 كشك 1
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كوتينيو يراوغ بشأن مستقبله يف برشلونة
            المستقبل العراقي/ وكاالت

فجر الربازييل فيلي�ب كوتينيو العب خط 
وسط برشلونة، التكهنات حول مستقبله، 
وإمكانية رحيل�ه عن صفوف البلوجرانا، 

خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وق�ال كوتيني�و خالل ترصيح�ات نقلتها 
صحيفة مون�دو ديبورتيفو »االس�تمرار 

يف برش�لونة؟ ال أعرف، املستقبل ال يعرفه 
أحد«.

وأض�اف »كل تركي�زي اآلن منص�ب عىل 
مس�اعدة املنتخب الربازي�يل خالل بطولة 

كوبا أمريكا«.
وع�اش كوتيني�و، موس�ًما صعًب�ا م�ع 
البارس�ا، حيث فشل يف الظهور بمستواه 
املعهود، ودخل يف صدامات مع الجماهري، 

ليكون عىل أعتاب الرحيل هذا الصيف.
وأظهرت ع�دة أندية أوروبي�ة، رغبتها يف 
الظفر بخدمات الدويل الربازييل، عىل غرار 
باريس سان جريمان ومانشسرت يونايتد 
وتشيليس. ويتواجد فيليب كوتينيو حالًيا 
مع منتخب الربازيل، للمشاركة يف بطولة 
كوبا أمري�كا، حيث نجح يف الظهور بأداء 

مميز حتى اآلن.

مدرب النفط: طموحاتنا زادت لبلوغ 
املربع الذهبي

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال املدرب املس�اعد لفري�ق النفط، أحمد خض�ري، إن الفوز 
عىل الطلبة بالجولة املاضية من الدوري العراقي املمتاز، منح 

الفريق دفعة معنوية ملواصلة الزحف نحو املقدمة.
ويس�تضيف النفط منافس�ه نفط الجنوب، يف الجولة ال�32 

من الدوري، بملعب الصناعة مساء غد الخميس.
وعن ذلك، قال خضري يف ترصيحات: »النفط اقرتب من املركز 
الخامس، ونطمح إلنهاء املوس�م ضمن املراكز األربعة األوىل، 
خصوصا بعد اس�تقرار الفريق، وفوزه يف املباراة األخرية عىل 

الطلب�ة برباعية«.وتاب�ع: »الفريق س�يفتقد خدمات الالعب 
برهان جمعة بسبب اإليقاف، إىل جانب إصابة الثالثي محمد 
داود وبش�ار سعدون ومحمد عبد الحس�ن، لكن ثقتنا كبرية 
يف جمي�ع الالعبني واملدرب باس�م قاس�م، الذي س�عى للزج 
بالجميع خالل املباريات املاضية كي ال نتأثر بتلك الغيابات«.
وواصل: »نف�ط الجنوب من الفرق الجيدة، واللقاء س�يكون 
مختلًفا لكونه ديربي، لكننا سندخل من أجل النقاط الثالث«.
يش�ار إىل أن النفط يحتل املركز الس�ادس يف الدوري، برصيد 
46 نقط�ة، فيما يأتي نفط الجنوب باملركز التاس�ع، برصيد 

40 نقطة.

مدرب احلدود خيطط ملفاجأة الرشطة بتكتيك خمتلف
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد املدير الفني لفريق الحدود أنه سينتهج 
تكتي�كا مختلف�ا يف مب�اراة الخميس أمام 
املتصدر الرشطة يف الجولة 32 من الدوري، 

التي ستقام يف ملعب التاجي.
ل:  خاص�ة  ترصيح�ات  يف  نعم�ة  وق�ال 
ويمتل�ك  املمي�زة  الف�رق  »الرشط�ة م�ن 
مجموع�ة رائعة م�ن أبرز الالعب�ني بدليل 

تص�در الفري�ق لل�دوري بفارق ع�دد من 
املب�اراة ال تخل�و م�ن  النق�اط، وبالت�ايل 
الصعوب�ة، لكننا رغم ذلك نطمح يف خطف 

النقاط الثالث«.
: »أس�لوب فري�ق الرشط�ة واضح.  وب�نينّ
خططن�ا النتهاج أس�لوب تكتيكي مختلف 
يف هذه املباراة وخضن�ا تمارين وتدريبات 
خاصة عىل هذا األس�لوب الذي س�نتبعه يف 

املباراة عله يقودنا لنتيجة إيجابية«.

وتاب�ع: »الالع�ب إي�اد خلف الوحي�د الذي 
س�يغيب عن فريقنا بداعي اإلصابة وبقية 

الالعبني بجاهزية جيدة«.
الت�ي  بالف�رق  للح�اق  »نس�عى  وأردف: 
تتق�دم علينا بجدول الرتتيب وما تبقي من 
مباري�ات ال�دوري يدفعنا لالجتهاد س�واء 

أمام املنافس املتصدر أو متذيل الالئحة«.
يشار إىل أن فريق الرشطة سيفتقد خدمات 

الالعب مهند عيل ميمي يف املباراة.

تعان�ي الرياض�ة العراقي�ة من اإلهمال والفس�اد والرتاجع املس�تمر، 

ويف الرياض�ات جميعها، وتتداع�ى البنية التحتية األساس�ية ومراكز 

التدريب، والتعليم، ولعل املكاس�ب التي تتحقق من حني آلخر يف بعض 

الرياضات التش�كل منج�زا لإلتح�ادات واإلدارات لوج�ود الدعم املايل 

واملعن�وي بقدر ماتمثل نوعا من اإلجتهاد والتحدي الذي يطبع س�لوك 

ونفوس الالعبني واملدربني واإلدارات، ولدعم قطاعات ش�عبية واسعة 

تتحد بالكلمة واألهزوجة والنية الصادقة، وس�اهمت يف إبقاء حظوظ 

العراق عالية، وتحتفظ بنصيب من اإلحرتام الدويل.

تعد رياضة كرة القدم اللعبة الش�عبية األوىل يف العراق والعالم، ولكنها 

وبرغ�م التطور يف أدائها وط�رق تدرببها إال إنها مات�زال تعاني، ومن 

بني أكثر االندية عراقة هو نادي الطلبة الذي ينافس يف الدوري املحيل، 

وكان يحمل إسم نادي الجامعة، وتخرج منه العبون افذاذ منهم واثق 

اسود وسهيل صابر وحسني سعيد ووميض منري وعيل حسني وهاشم 

روي�ض وع�الء كاظم، وآخرون ابدع�وا، وقدموا لكرة الق�دم العراقية 

املنج�زات، واليمكن نس�يان إن تتويج الطلبة بدوري ك�رة القدم عام 

1986 إق�رتن بصع�ود تاريخي وحيد للع�راق لبطول�ة كأس العالم يف 

مكس�يكو أيام عبقرية مارادونا وزيكو وسقراط وسانشيز وبالتيني 

ورومنيجة وغريهم.

تهم�ل وزارة التعليم العايل دورها يف دعم نادي الطلبة، ولم يؤد الوزراء 

املتعاقب�ون ماعليهم من واجب تجاه النادي الذي تبلغ ميزانيته مليار 

دينار عراقي فقط التسد رشوط إستمراره ، يف حني تبلغ ميزانية نادي 

الرشط�ة 12 مليارا، والجوية 7 ملي�ارات، والزوراء 5مليارات، والتلبي 

ميزانية الطلبة اي إس�تحقاق، فالدي�ون ترتاكم، والعقود اليتم تلبيتها 

كامل�ة، وحتى أجور النقل التس�توىف، وكذلك الفن�ادق، بل املضحك إن 

نادي الطلبة الكبري يحاول إق�رتاض مبلغ عرشة ماليني دينار لتغطية 

رحلته بالحافلة وطعام وس�كن الفريق يف محافظة املثنى للقاء نادي 

الس�ماوة، وقد غادره مدرب�ه ثائر أحمد ووقع مع ع�يل هادي للفرتة 

املقبل بعقد ربما مجاني.

ماه�ذا ياوزارة التعلي�م العايل، وكيف يرتك الن�ادي األنيق لوحده دون 

مس�اعدة، وأنت�م تتجاهلون كل ن�داء لتلبية متطلبات�ه، فهل هذا هو 

الواجب واملسؤولية؟ عجيب.

من ذبح نادي الطلبة
بالهدف

هادي جلو مرعي

    المستقبل العراقي / وكاالت

لورينتي�س،  دي  أوريلي�و  اع�رتف 
رئيس نابويل اإليط�ايل، بأن فريقه 
يعط�ي األولوي�ة لض�م خامي�س 
ألع�اب ريال  رودريجي�ز، صان�ع 
مدري�د، موضًح�ا أن الن�ادي حدد 
بديل�ه ح�ال فش�ل الصفقة.وقال 
دي لورينتيس، يف ترصيحات إلذاعة 

ي�و  د ا »KISS KISS« اإليط�ايل: »أنش�يلوتي ر
يرغب  م�ن  يف ض�م رودريجي�ز، ال أعرف م�ا إذا كنا هو 

بحاج�ة إلي�ه بنس�بة 100%، لك�ن موهبت�ه ليس�ت موضع ش�ك«.
وأض�اف »يجب عيلنّ أن أس�اعد مدرب�ي، إنه يريد خامي�س وال يجب 
أن أتجاه�ل رغبت�ه حتى لو كان مكلًف�ا للغاية، إذا ل�م تنجح عملية 
التف�اوض مع مينديز لضم خاميس، فس�نذهب لرايوال من أجل ضم 
لوزانو«.وتابع رئيس ناب�ويل: »ال يمكننا املبالغة ورشاء االثنني مًعا، 
اَم�ل أن نتمكن من التوص�ل التفاق مع خامي�س، مينديز ربما هو 
أفض�ل وأذك�ى وكيل أعم�ال يف أوروبا، إن�ه صدي�ق يل، لدينا نفس 

االهتمام�ات بالالعبني، رودريجيز س�يكون مكلًفا، لك�ن إذا كان علينا 
القي�ام بتضحي�ات فس�نفعل«.وواصل »يجب أن نبيع بع�ض الالعبني 
قب�ل الرشاء، نحن يف عرص املراهنات وغياب الحب واالنتماء، بدًءا من 1 
يوليو، سنكون أكثر حزًما وتصميًما يف مفاوضاتنا بعد بيع كل ما يجب 
بيعه«.وحول إمكانية ضم مان�والس، مدافع روما، قال دي لورينتيس: 
»نحن نعمل م�ع مانوالس منذ أن أعلن ألبيول رغبته يف مغادرة نابويل.. 
لكن هناك عقبتان، األوىل تتمثل يف مشاكل الشخصية لدى الالعب، حيث 
ينتابه نوبات غضب، ونحن بحاجة إىل أن يكون العبونا هادئني للغاية«.

وأكم�ل »املش�كلة الثاني�ة تتمثل يف ن�ادي روما، فهم غريوا م�ن اإلدارة 
الرياضي�ة، ونحن بحاج�ة إىل أن نرى ما إذا كنا نس�تطيع التعاقد معه 
بس�عر عادل ومعقول، مانوالس سنه كبري نسبًيا وال يمكن إعادة بيعه، 
إنه جيد بالنس�بة يل، لكن ال يج�ب إضاعة األموال، إنه يحصل عىل راتب 
كب�ري«.وأردف: »قيم�ة مانوالس أقل بكثري م�ن 36 مليون يورو -قيمة 
الرشط الجزائي يف عقد الالعب مع روما- هناك بعض الرؤس�اء يريدون 
مني العبني ذو جودة مقابل نصف ما دفعته لهم، عندما نطالب بأسعار 
عادلة ومعقولة لالعبني الذي�ن لدينا، يقول الناس إننا نبالغ«.وختم »ال 
أح�ب ذل�ك، لدينا العبني يف كل مركز وال نفتقر ألي ش�ئ، إذا اس�تطعنا 

تحسني ذلك فسنفعل، لكن دون وضع أنفسنا يف حالة من الفوىض«.

نابويل حيسم موقفه من ضم خاميس.. 
وعقبتان يف طريق مانوالس

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعلن نادي بوروس�يا دورتموند، اليوم األربعاء، تعاقده بش�كل رسمي 
مع ماتس هوميلز مدافع بايرن ميونخ، ليعود النجم األملاني إىل أس�ود 
الفيستيفال بعد 3 سنوات عىل رحيله.من جانبه، أوضح بايرن ميونخ 
يف بي�ان رس�مي، موافقته عىل رحي�ل املدافع األملاني صوب بوروس�يا 
دورتمون�د، الذي لعب له بني عام�ي 2008 و2016.ومن املنتظر توقيع 
هوميلز عىل عقود انتقاله لصفوف دورتموند، فور اجتيازه الفحوصات 
الطبية بنجاح.وبحسب صحيفة »كيكر«، فإن الناديني اتفقا عىل عودة 
مات�س هوميل�ز إىل دورتموند مقاب�ل 38 مليون يورو، ش�املة الحوافز 
اإلضافية.وأش�ارت الصحيف�ة إىل تج�اوز قيمة الصفق�ة، مقابل انتقال 
هوميلز من بوروس�يا دورتموند إىل بايرن ميونخ عام 2016، رغم تقدمه 

يف العم�ر، حيث رحل الالع�ب مقابل 35 مليون يورو قبل 3 س�نوات.وعىل 
م�دار 3 مواس�م مع الفري�ق البافاري، خ�اض صاحب ال�� 30 عاًما، 118 

مباراة رسمية، سجل خاللها 8 أهداف.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعلن نادي مانشسرت سيتي، اليوم األربعاء، تجدد عقد اإلنجليزي كايل ووكر، 
الظهري األيمن للفريق.ووفًقا للحس�اب الرس�مي ملانشسرت سيتي عىل موقع 
التواصل االجتماعي »تويرت«، فإن ووكر وقع عىل عقد جديد مع الس�يتيزينز 

ينتهي يف صيف 2024.
كان العقد القديم لووكر مع الس�يتي، ينته�ي يف صيف 2022، قبل أن يقرر 

الالعب تمديد مسريته مع النادي ملدة موسمني آخرين.
وأش�ارت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية إىل أنَّ الالعب س�يحصل يف عقده 
الجديد مع الس�يتي عىل راتب أس�بوعي يبلغ 150 ألف إس�رتليني.ُيذكر أنَّ 
ووكر انتقل من توتنهام إىل مانشس�رت س�يتي يف صيف 2017 مقابل 47.5 
ملي�ون إس�رتليني، وحصل م�ع النادي الس�ماوي عىل لق�ب الربيمريليج 

مرتني.

رسميًا.. هوميلز يعود ألحضان 
دورمتوند

مانشسرت سيتي يعلن متديد عقد ووكر

             بغداد/ المستقبل العراقي

وصف عبد اليمة ورور م�درب البحري، مباراة فريقه أمام 
نفط ميس�ان، غ�ًدا الخميس يف الجولة ال��32 من الدوري 
العراق، التي س�تقام يف ملعب الفيحاء بأنها مواجهة حياة 

أو موت بالنسبة لفريقه املهدد بالهبوط.
وق�ال ورور، يف ترصيح�ات: »املباريات املتبقي�ة لنا بمثابة 
الفرص�ة األخرية النتش�ال الفري�ق، وبالتايل مب�اراة نفط 
ميسان يف ملعبنا نسعى الن نقبض عىل نقاطها، فيه تمثل 

لنا مباراة مباراة حياة أو موت«.
وبنينّ »الفريق ليس سيًئا بدليل أننا نسجل يف أغلب املباريات، 
لكنَّنا نخرس وأعتقد أنَّ الحظ لعب دوًرا يف نتائجنا، وبالتايل 
نح�ن بحاج�ة للتوفيق أوالً يف لقاء نفط ميس�ان، والرتكيز 
لضمان تحقيق الفوز«.وأوضح »الفريق مكتمل باس�تثناء 
غي�اب الالعب أحم�د داوود املصاب، وأخرجن�ا الفريق من 

الوض�ع النف�يس، ونأمل أن نوف�ق يف املباراة«.يذكر أن 
البح�ري يتذيل الرتتيب ب�17 نقطة فيما يحتل نفط 

ميسان املركز الخامس ب�47 نقطة.

مدرب البحري: مباراة نفط ميسان حياة 
           بغداد/ المستقبل العراقيأو موت

 
كش�ف تقري�ر صحف�ي برازي�يل عن 
موق�ف ص�ادم لجماهري السيليس�او 
ببطول�ة كوب�ا أمري�كا الت�ي تقام عىل 

مالعب راقيص السامبا.
س�بورت«  »جلوب�و  لش�بكة  ووفًق�ا 
الربازيلية، فإن جماهري راقيص السامبا 
لم تدعم منتخب بالدها بالشكل املتوقع 

يف بطولة كوبا أمريكا.

وأشارت الش�بكة إىل أنه حتى الساعات 
األخ�رية قبل مب�اراة الربازيل وفنزويال، 
فج�ر الي�وم األربع�اء، كان�ت اللجن�ة 
املنظمة تس�وق لتذاكر اللقاء، موضحة 
أن�ه ل�م يت�م بي�ع نص�ف تذاك�ر الفئة 

الثانية. 
وت�رتاوح أس�عار تذاك�ر بطول�ة كوب�ا 
أمريكا من 125 إىل 350 دوالًرا، وال تباع 

إال عرب املنافذ اإللكرتونية.
وكان اتح�اد أمري�كا الجنوبي�ة قد أبلغ 

»جلوب�و س�بورت« أن تذاك�ر مب�اراة 
االفتتاح بني الربازيل وبوليفيا تم بيعها 
بالكام�ل، قب�ل أن يكش�ف املوقع عدم 
صحة املعلوم�ة، مبينا أن هناك 12721 

تذكرة لم يتم بيعها.
يذكر أن الربازيل فازت يف مباراة الجولة 
األوىل عىل بوليفيا بنتيجة 3-0، وتعادلت 
س�لبًيا يف الثانية مع فنزويال، وش�هدت 
املواجهتان صافرات استهجان وغضب 

من جانب الجماهري.

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعل�ن لوي�س روبيالي�س، رئي�س االتح�اد اإلس�باني لك�رة 
الق�دم، اليوم األربع�اء، أن لويس إنريكي لم يع�د مديرًا فنًيا 

للماتادور.
وأض�اف روبياليس خالل مؤتمر صحف�ي عقده اليوم »لقد 
قررن�ا أن يك�ون روبرت�و مورين�و، بديل إنريك�ي يف قيادة 

منتخب إسبانيا«.
وتاب�ع »إنريك�ي صاح�ب ق�رار الرحيل.. وس�نظل نقدر 

العمل الذي قام به مع املاتادور اإلسباني«.
وأوض�ح »نحن نؤمن به�ذا الفريق، نريد االس�تمرار يف االعتماد 
عىل هذا املجموعة م�ن الالعبني، كما أننا مقتنعون بأن مورينو 

هو الخيار األفضل ملقعد املدير الفني الفني إلسبانيا«.
وواصل »س�نحاول الحفاظ ع�ىل العمل الذي قام به إنريكي من 

أجل الحصول عىل لقب كأس األمم األوروبية«.
وأصبح روبرتو مورينو، الذي حقق 3 انتصارات مع إسبانيا ضد 
مالطا وجزر فارو والسويد، بهذا الشكل املدرب رقم 56 يف تاريخ 

إسبانيا.

اجلامهري ختذل الربازيل يف كوبا أمريكا

االحتاد اإلسباين يعلن رحيل إنريكي وحيدد البديل
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التكنوحزبية املخدرات ..جرس األنذار بال صدى 
منهل عبد األمير المرشدي عادل عبد الحق

اطل�ع الش�عب العراقي بعد االنفتاح الس�يايس والحكومي الذي ح�دث يف العراق 
بعد إس�قاط النظام الس�ابق عىل الكثري م�ن املفاهيم واملصطلحات السياس�ية 
والحكومية فضال عن الكثري من العناوين لألش�خاص الذين يتس�نمون مناصب 

ادارية عليا يف البلد.
ومن ه�ذه املصطلحات هو مصطلح )التكنوق�راط(، وفرسوها للعامة عىل أنها 
تتضمن وضع الرجل املناس�ب يف املكان املناس�ب من حيث الكفاءة والقدرة عىل 

ادارة العمل او الدولة لتسري البالد نحو التطور والبناء.
إال أن ه�ذا املصطل�ح لم يرى النور يف العراق الجديد بس�بب ما م�رت به العملية 
السياس�ية طوال س�نني من محاصصة وكان )مصطلح املحاصص�ة هو الفائز 
االك�ر يف كل الحكومات(. وطبقت املحاصصة بتقاس�م الس�لطة واملناصب بني 
االحزاب واملناط�ق والطوائف والقوميات ال عىل اس�اس التكنوقراط وغريها من 

املصطلحات الديمقراطية.
يف العراق، وإذا ابتعدنا عن املناصب الرفيعة التي هي ال نقاش عليها باملحاصصة، 
هنال�ك اكثر من خمس�ة آالف درج�ة وظيفية خاصة ي�دار 90 باملائة منها او ما 
يزي�د بالوكال�ة منذ اكثر من عق�ٍد ونصف )عمر الديمقراطية يف العراق( بس�بب 
عدم توافق الكتل السياس�ية واألحزاب عىل اقتسامها أو عدم رضا هذه الكتلة أو 

تلك عن هذا املنصب أو ذاك.
كل ه�ذا وأكث�ر هو مرض خبيث يف جس�د العملية السياس�ية الديمقراطية التي 
ُمن�َي الش�عب العراقي بها، وأيضاً هو قتل مع س�بق االرصار والرتصد للكفاءات 
العراقي�ة الكثرية والكبرية التي باس�تطاعتها ان تدير وتنه�ض ببلدان وليس بلد 
واحد، فلم يكف ولم ينضب رحم العراق من ساسته ومفكريه وعلمائه وكفاءاته 

ابداً إال يف هذه السنني العجاف!
وبع�د إنتهاء والية أربعة رؤس�اء وزراء وحكوماتهم وعند الرئيس الخامس الذي 
ألزم نفس�ه وحكومت�ه باالبتعاد عن التقس�يم التحاصيص وكذل�ك انهاء العمل 
بالوكال�ة يف الدرجات الخاصة بوضعه فقرًة يف قان�ون املوازنة العامة تحت البند 
) 58( بمدة اقصاها الثالثني من ش�هر حزيران الج�اري واعتبار جميع املناصب 
بالوكال�ة باطلة بعد هذا التاري�خ ليحط مصطلح التكنوق�راط رحاله من جديد 
ليظه�ر عىل الس�احة وهذه املرة بق�وة إس�تناداً للخطط والترصيح�ات الرنانة 
التي وضعها ساس�ة العراق من اجل النهوض ببلده�م من تحت الركام، إال انهم 
ه�ذه املرة إس�تخدموا مصطل�ح )اإلس�تحقاق اإلنتخابي( بدالً م�ن املحاصصة 
لرتش�ح الكتل الفائزة باالنتخاب�ات الكفاءات عن طريقها وتح�ت رعايتها لتؤد 

التكنوقراطية من جديد أيضاً.
اىل االن الدرج�ات الخاص�ة وج�زء من الكابين�ة الحكومية ب�ني مطرقة االحزاب 
والكتل وسندان الوقت الضيق الضائع بني إجتماعاتهم وتفاهماتهم غري واضحة 

الرؤى وواضحة املقاصد واملكاسب.
عندما تكون الكفاءة والرجل املناس�ب يف املكان املناس�ب تحت طائلة التقاس�م 
الس�يايس تك�ون ه�ذه الكفاءة متوف�اة رسيري�اً وال تعمل كما يج�ب ان تكون 
املصلح�ة العام�ة للبلد بل كما يج�ب ان تصب مصلحة ه�ذا أو ذاك أوالً، انهضوا 
بالع�راق، انهضوا بالكفاءات، انهضوا بالتكنوقراطيني، انهضوا باملصلحة العامة 
للع�راق والعراقيني، وابتعدوا عن التقاس�م من اعىل الدرج�ات اىل ادناها )ابتعدوا 

عن التكنو حزبية يا سادة(.

كثرية هي املش�اكل والبالي�ا واملخاطر الت�ي تحيط يف ب�الد الرافدين وتنخر 
يف بنيانه املجتمعي  وتؤطر املش�هد العام بضباي�ة الرؤيا ومجهولية املصري  
والخ�وف من القادم . ربما  ولعلّما س�نجد يف يوم من األيام حال ولو نس�بيا 
او جزئيا ملش�اكل  تؤرق الب�الد والعباد مثل إزمة الكهرباء واتس�اع ظاهرة 
البطال�ة ومس�احة الفقر والفق�راء ومخاطر التقس�يم والرزانيني ورصاع 
األرادات الدولي�ة عىل األرض العراقية ومطامع األغراب ودس�ائس األعراب . 
كل ذل�ك ق�د يكون يف يوم م�ن األيام عىل طاولة الحل اذا م�ا توفر لدينا قائد 
حكيم شجاع وقيادة مخلصة واعية ملا يجري فينا ومن حولنا . كل ما تهدم 
يمكنن�ا لو اردن�ا واخلصنا النواي�ا وتوحدنا وتوكلنا عىل الل�ه أن نعيد بنائه 
وكل م�ا تخ�رب  يمكنن�ا ان نعيد اصالحه اال اإلنس�ان  فهو بن�اء الله الذي 
خلقه يف احس�ن تقويم  واذا م�ا اصابه الخراب يف بنائ�ه األخالقي والقيمي 
واألنس�اني فهيه�ات أن يعود كم�ا كان ان لم يكن ذلك مس�تحيال يف بعض 
األحي�ان . آفة املخ�درات هي اخطر ما يهدد ااإلنس�ان يف العراق خصوصا يف 
رشيحة الش�باب ومن كال الجنس�ني . نعم من كال الجنس�ني ورش البلية ما 
يضح�ك  حي�ث تواردت املعلومات األس�تخبارية وعر مراكز األس�تطالع إن 
األم�ر  وص�ل اىل بعض الجامع�ات العراقية التي اصبح�ت ال تعد وال تحىص 
بعدم�ا تحول التعليم يف العراق اىل مش�اريع تجارية ربحي�ة من دون ثوابت 
وال ضوابط وال رقيب وال حس�يب . البد لنا ابتداءا ان نؤكد ان خطر انتش�ار 
تعاط�ي املخدرات يعاني منه اغلب بلدان العالم بما فيها الدول العظمى وما 
ارصار ترامب عىل بناء الجدار الحاجز مع املكسيك اال لذلك السبب عىل الرغم 
م�ن انه اعلن ان�ه يريد الحد من تدفق املهاجرين لذل�ك فال ضري وال عيب ان 
نصارح انفسنا وشعبنا واهلنا وعشائرنا إننا اليوم عىل اعتاب ان نتحول اىل 
مجتم�ع موبوء بتعاطي املخدرات . البد م�ن ان نطرق جرس األنذار فقد تم 
وملرات عديد ضبط كميات كبرية من الحبوب املخدرة والحش�يش وغريها يف 
املنافذ الحدودية مع ايران واألردن وتركيا واخريا يف موانئ البرصة عىل سفن 
تجارية قادمة من األمارات العربية  وبكميات كبرية مخبأة يف العاب األطفال 
. لقد نوهت بل واكدت املرجعية الدنية العليا ويف اكثر من خطبة عىل خطورة 
ما يتعرض له البناء األخالقي للمجتمع عر انتشار ظواهر امليوعة والتخنث 
وتعاطي املخدرات وانتش�ار املواقع األباحي�ة وغريها ولكن من دون ان يجد 
ذلك صداه لدى األوس�اط املعنية .. إن انتش�ار املخدرات اخطر من انتش�ار 
مرض معدي ال سمح الله فقد تعالج األوبئة باللقاحات والحجر وغريه لكن 
انتشار تعاطي املخدرات يعني انتشار املوت البطيء والضياع ألجيالل كاملة 
وتحويلهم اىل اش�باه انس�ان ال ح�ول وال ق�وة وال ارادة وال قيم وال اخالق . 
ااملشكلة اننا حتى اآلن نفتقد اىل استرياتيجة حكومية مدروسة ملعالجة هذا 
املوض�وع كما اننا لم نج�د األهتمام املطلوب للوقوف بوجه هذا الخطر الذي 
يداهم شبابنا ويدمر حياتنا من قبل رشيوخ العشائر واولياء األمور ورجال 
الدين ومنظمات املجتمع املدني فضال عن غياب ش�به كامل لوسائل األعالم 
التي ينبغي ان يكون لها دور فاعل يف التصدي لخطر املخدرات . اخريا وليس 
اخرا اقول ما لم يكن هناك صدى فاعل وردة فعل تتناسب مع آفة املخدرات 
ومن جمميع الجهات وعىل كل املس�تويات فإننا سننتظر ما ال يحمد عقباه 

والت حني مناص .

الوطن اجلديد ..
منجز صحفي على طريق النجاح والتألق .. 

مبارك للزميل حسين السومري رئيس التحرير

منشوراتك عىل »فيسبوك« تكشف
 عن إصابتك بأمراض حمددة!

زعمت دراس�ة جديدة أن اللغة املس�تخدمة يف منش�ورات »فيس�بوك« 
يمكن استخدامها لتحديد بعض الحاالت الطبية.

وكشف باحثو كلية الطب يف جامعة بنسلفانيا وجامعة »ستوني بروك«، 
أن تحليل محتوى املنشورات عىل الشبكة االجتماعية، يمكن أن يساعد 

يف معرفة عالمات أمراض: السكري والقلق واالكتئاب والذهان.
واس�تخدم الخراء برنامج ال�ذكاء االصطناع�ي )AI( لتحليل اللغة يف 
منش�ورات »فيس�بوك«، التي نرشها زهاء ألف مريض، ما س�اعد عىل 
إلقاء نظرة ثاقبة عىل خيارات نمط حياة الفرد، وبالتايل إمكانية تطبيق 
أي عالج محتمل.وقالت املعدة الرئيسية رينا مريشانت: »أملنا يكمن يف 
اس�تخدام أفكار املنش�ورات إلبالغ املرىض ومقدمي الخدمات الصحية 
بتشخيص أفضل. نظرا ألن منشورات مواقع التواصل االجتماعي غالبا 
م�ا تكون عن خيارات وتجارب حياة ش�خص ما أو ما يش�عر به، فقد 

توفر معلومات إضافية حول إدارة األمراض وتفاقمها«.

أول »أطلس« للرئة البرشية يبرش بعالج ثوري للربو!
تمّكن علماء بريطانيون من إنشاء 
أول خريط�ة للرئ�ة البرشي�ة، م�ا 
يبع�ث األمل يف الحص�ول عىل عالج 

نهائي للربو.
وترس�م الخريطة كل خلية يف الرئة 
مع الكشف عن أساس بناء الجهاز 
امل�رىض  م�ن  كل  ل�دى  التنف�ي، 

واألصحاء.
الكتش�اف  »األطل�س«  واس�ُتخدم 
الخاليا، التي تس�بب إنت�اج املخاط 
لدى املصاب�ني بالربو، ممن قورنت 

رئاتهم  بالرئات السليمة.
وقال�ت املعدة األساس�ية، الدكتورة س�ارة 
تيش�مان، وهي الرئيس�ة املش�اركة للجنة 
املنظم�ة ألطلس الخلي�ة البرشية من معهد 

Wellcome Sanger: »كج�زء م�ن مب�ادرة 
أطلس الخاليا البرشية، أنش�أنا أول خريطة 
خلوي�ة ش�املة للرئت�ني. وتكش�ف بيانات 
الوص�ول املفت�وح الواس�عة النط�اق ع�ن 

نش�اط الخاليا املختلفة ومساراتها 
ومواقعها«.

واس�تطردت قائلة: »سيوفر أطلس 
خالي�ا الرئ�ة موردا رائع�ا ملزيد من 
أبحاث الرئة، ونأمل أن يتيح تحديد 
األهداف العالجية املحتملة لتخفيف 

الربو«.
لرس�م  الباحث�ون  يخط�ط  واآلن، 
خريط�ة لكل خلي�ة يف الجس�م، يف 
مب�ادرة  يس�مى  واس�ع  م�رشوع 

أطلس الخلية البرشية.
املب�ادرة  ت�ؤدي  أن  املتوق�ع  وم�ن 
األم�راض،  يف  البح�ث  تعزي�ز  إىل  العاملي�ة 
بم�ا يف ذل�ك الربو والخرف وأم�راض القلب 

والرسطان.

اهلواتف الذكية حتدث »طفرات« عظمية يف اجلمجمة البرشية
يق�ول العلم�اء إن الن�اس الذي�ن يقض�ون 
الكثري من الوقت يف النظر إىل الهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية ينمون »طفرات« عظمية 
يف الجزء الخلفي من رؤوسهم.وأشار العلماء 
إىل أن أعدادا متزاي�دة من الناس لديهم نمو 
الخارجي�ة«  القذالي�ة  »النت�وءات  يس�مى 
املتضخمة، يف قاع�دة الجمجمة. ونظرا ألن 

ه�ذا النت�وء كان نادر الح�دوث عندما تمت 
مناقش�ته ألول مرة يف القرن التاسع عرش، 
فقد نكون قادرين اآلن عىل اإلحساس بهذه 
الكتل العظمية بالتلمس بأصابعنا أو رؤيتها 
لدى أي ش�خص أصلع. ويطور األش�خاص 
األصغر سنا هذه »الطفرات« بشكل أرسع، 
حيث أظهرت األبحاث أنها أكثر انتشارا لدى 

من ت�رتاوح أعماره�م ب�ني 18 و30 عاما. 
وأج�رى العلم�اء يف جامع�ة »ص�ن ش�اين 
كوس�ت«، يف كوينزالن�د بأس�رتاليا، أبحاثا 
مفصلة حول هذه الظاهرة، وفحصوا أكثر 
من أل�ف جمجمة تع�ود ملش�اركني ترتاوح 
أعمارهم بني 18 و86 عاما، بحس�ب تقرير 

.BBC Future

القاضي عامر حسن شنته 

يع�د إن�كار العدال�ة جريمة يعاق�ب عليها 
القان�ون، وقد ع�رف البعض تل�ك الجريمة 
بأنه�ا »رف�ض الق�ايض رصاح�ة أو ضمناً 
الفص�ل يف الدعوى، أو تأخ�ري الفصل فيها 
عىل الرغم من صالحيتها للفصل. أو رفضه 
أو تأخ�ريه، الب�ت يف إصدار األم�ر املطلوب 

عىل عريضة، دون مرر قانوني«.
العراق�ي إىل بع�ض  وق�د تط�رق امل�رشع 
صور تل�ك الجريمة، يف باب )الش�كوى من 
القضاة(، املنص�وص عليها يف املواد )286-

292( من قان�ون املرافعات املدنية وعد تلك 
الصور أس�باباً تبيح مخاصمة القضاة. ويف 
حال ثبوتها، يحكم ع�ىل القايض بتعويض 
الرضر الذي حل باملش�تكي. وإبالغ األمر إىل 
مجلس القض�اء األعىل، التخ�اذ اإلجراءات 
القانوني�ة املقتضاة. وُتتخ�ذ تلك اإلجراءات 
ع�ىل وف�ق األح�كام املنص�وص عليه�ا يف 
قانون التنظيم القضائي والتي تتدرج فيها 
العقوب�ات االنضباطية من اإلنذار، إىل إنهاء 
الخدمة، حس�ب طبيعة املخالفة فضالً عن 
املسؤولية الجزائية التي قد ترتتب عىل منكر 

العدالة، طبق�اً للحكم ال�وارد يف نص املادة 
)234(م�ن قان�ون العقوب�ات والتي نصت 
ع�ىل عقوبة الحبس والغرام�ة أو إحداهما، 
بح�ق كل ق�اض اصدر حكماً ثب�ت أنه غري 
حق، وكان ذلك نتيجة التوسط لديه. والتي 
تع�د هي األخ�رى ص�ورة من ص�ور إنكار 
العدال�ة. وق�د نص�ت العدي�د من ال�دول يف 
ترشيعاتها عىل تلك األحكام، ومنها فرنسا، 
وم�رص، واملغرب، وبلجيكا، التي تصل فيها 
العقوبة إىل العزل من القضاء.وبذلك نجد أن 
املزاج الترشيعي لدى غالبية الدول، يميل إىل 
تغلي�ظ العقاب عىل مرتكب�ي جريمة إنكار 
العدال�ة من القضاة. ولعل مرد ذلك األمر إىل 
مايتمتع ب�ه القضاء من مكانة س�امية يف 

املجتمعات كافة، فقد قيل يف تعريف القضاء 
»بأنه ليس وظيفة وال مرفقاً، إنما القضاء 
والية«، والية عىل النفس واملال. وتلك املكانة 
تجعل الن�اس يطمئن�ون إىل عدالة القضاء 
ومهنيت�ه، يف الفص�ل بالخصوم�ات وقطع 
املنازع�ات. ف�إذا مابدر من أوالئ�ك القضاة 
املؤتمنون، مايجرح هذه الثقة، ويرض بتلك 
املس�ؤولية. تحققت جريمة إنكار العدالة، 
ووج�ب معاقب�ة مرتكبه�ا. وتتن�وع صور 
تلك الجريمة بش�كل يأبى الح�رص. فمنها 
التأجي�الت املتكررة للدع�اوى، وإطالة أمد 
الخصومة ب�دالً من حس�مها، تحت ذريعة 
زخم العمل وكثرة عدد الدعاوى.ومنها عدم 
الب�ت يف الطلبات، أو تأخري البت فيها دونما 
مس�وغ قانوني. وعىل العموم كل مايندرج 
تحت مس�مى التعسف يف اس�تعمال الحق، 

والشطط يف تطبيقه.
 ففي فرنس�ا مث�اًل، أقام س�بعة وعرشون 
مواطناً فرنسياً دعوى ضد الدولة )للتأخري 
املفرط( يف فصل النزاعات، وإصدار األحكام 
من قبل قضاة الش�ؤون األرسية يف محكمة 
لوبين�ي.ويف م�رص تم�ت مخاصم�ة اح�د 
القض�اة بداع�ي إن�كار العدال�ة، ألنه حدد 

موع�داً لنظ�ر الجلس�ة الخاص�ة بدع�وى 
عزل مس�ؤويل لجنة االنتخابات، بعد تاريخ 
إج�راء االنتخاب�ات. كل تل�ك الص�ور تمثل 
تعدياً عىل قدس�ية الوقت وأهميته بالنسبة 
للمتخاصمني، وإطالة ألمد الخصومة التي 
قد تتس�ع وتلح�ق أرضاراً اليمك�ن جرها. 
ولن�ا أن نتخيل األرضار الناش�ئة عن تأخري 
الفص�ل يف دعاوى النفقات والحضانة، عىل 
الرغ�م من كونها من الدعاوى املس�تعجلة. 
أو تغيري أقوال الخصوم، أو إخفاء السندات، 
أو املحاباة، أو التوس�ط. وماتؤدي أليه من 
ضي�اع الحق�وق. غ�ري أن األمور الس�ابقة 
اليج�ب أن تؤخ�ذ ع�ىل إطالقه�ا. والبد من 
إقام�ة الدلي�ل عليه�ا. الن توف�ري الحماية 
للقض�اة بمناس�بة أدائهم ملهامه�م أمر يف 
غاي�ة األهمي�ة كونه يخل�ق مناخ�اً وبيئة 
مريح�ة، تس�هم يف تحقي�ق الع�دل. وعدم 
مس�اءلة القضاة عن ح�االت )اإلغفال غري 

املقصود(. 
وس�لوك ط�رق الطع�ن املق�ررة قانون�اً يف 
األح�كام والق�رارات الصادرة عنهم، س�داً 
لطريق الشكاوى الكيدية التي قد يلجأ إليها 

البعض للتأثري عىل قرارات القضاة.

كش�فت دراس�ة جديدة أن التغري املناخي ي�ؤدي إىل ارتفاع 
حرارة مياه املحيطات حول العالم، ما يس�فر عن انتش�ار 
البكتريي�ا آكل�ة اللح�وم يف مناط�ق جديدة كان�ت باردة يف 

السابق وال يمكنها إيواؤها.
ويرتب�ط تقرير الدراس�ة الجدي�دة بظه�ور خمس حاالت 
حديث�ة لإلصاب�ة بالبكترييا اآلكلة للحوم الب�رش، املعروفة 
باسم Vibrio vulnificus بخليج والية ديالوير التي تحدها 
والي�ة نيوج�رييس رشق�ا ووالي�ة م�اري الند غرب�ا ووالية 

بنسلفانيا شماال.
وتعيش هذه البكتريي�ا يف مزيج من املياه املالحة والعذبة، 

حيث يلتقي النهر يف كثري من األحيان مع البحر.
وقال�ت الدكت�ورة كاثري�ن دوكت�ور، املؤلفة املش�اركة يف 
الدراس�ة، وأخصائية األمراض املعدية يف مستش�فى كوبر 
الجامع�ي: »فوجئن�ا جميعا وحزن�ا من وج�ود عدد كبري 
من ح�االت اإلصابة التي لم نرها من قب�ل«، وأضافت: »يف 
السنوات الثماني السابقة لعام 2017، لم يشهد املستشفى 
سوى حالة واحدة من حاالت العدوى، ولكن يف عامي 2017 

و2018، شهدنا خمس حاالت«.
 Vibrio vulnificus ويمكن أن يصاب األش�خاص بع�دوى
ع�ن طريق تناول املأكوالت البحري�ة النيئة أو غري املطهوة 
جي�دا، وخاصة املحار، باإلضافة إىل مالمس�ة جرح للمياه 

التي تعيش فيها البكترييا.
ومن أش�هر األعراض الناتجة عن اإلصابة بالبكترييا اآلكلة 

للحوم، تليف األنس�جة، وقد ت�ؤدي يف بعض األحيان إىل برت 
األطراف.

وقال�ت دوكتور إن م�ن بني املرىض الخمس�ة املذكورين يف 
تقريرها، تم إزالة األنس�جة املصابة من ثالثة منهم، بينما 

برتت ساقي ويدي مريض واحد، وتويف آخر يف املستشفى.
وش�ددت دوكت�ور ع�ىل أن أكثر امل�رىض تعرض�ا لإلصابة 
بالبكترييا، ه�م من يعانون من علل س�ابقة، مثل أمراض 

الكبد والسكري.
وأش�ارت دوكت�ور إىل أن البكترييا اآلكلة للح�وم تحب املاء 
املالح الداف�ئ، موضحة أن حاالت اإلصاب�ة بالعدوى عادة 
ما تبلغ ذروتها بني أواخر ش�هر يوليو وأوائل شهر أكتوبر، 

عندما يكون خليج املكسيك وخليج تشيسابيك أكثر دفئا.

بكترييا آكلة للحوم البرش هتدد حياة األمريكينيإنـكـار الـعـدالـة


