
رّدوها إن استطعتم
كتب / رئيس التحرير

يعل�م الجميع أن الترصيح�ات النيابية ال تأتي 
اعتباط�اً، وانم�ا تحم�ل يف طياته�ا الكثري من 
ح بها.  املعلومات الت�ي يفيض بها النائب املرُصِّ
ومث�ال عىل ه�ذه املعلومات م�ا أدىل به النائب 
كاظ�م الصي�ادي م�ن ترصيح�ات ج�اءت يف 
ذروة إنه�اء قضّية املناص�ب بالوكالة، وإعالن 
الرتش�يح للمناصب الخاصة بالتزامن بالطبع 
مع حراك الكتل السياسية تجاه هذا املوضوع 

الحساس جداً.
وال تع�ّد املناص�ب الخاّص�ة أم�راً هامش�ّياً يف 
هيكيل�ة املؤسس�ات العراقّي�ة، إذ أنه�ا ُتمثِّ�ل 
الكوادر العليا والوس�طية يف بناء الدولة، وتمتد 
اذرعه�ا عىل مس�احة الوط�ن من ش�ماله اىل 

جنوبه.
وب�دالً من ترك ه�ذه املناصب للكف�اءات ألنها 
تعد معياراً أساسياً ملقومات الفشل والنجاح يف 
إدارة مؤسسات الدولة، ال تكّف شهّية االحزاب 
والكتل السياس�ّية بالكف عن السعي للحصول 
عليه�ا ألنه�ا بطبيعة الحال تحّق�ق مصالحها 
م�ن نفوذ س�لطوي ومايل، وحّجة ه�ذه الكتل 

واألحزاب هي كالعادة: املصلّحة العامة!
الصي�ادي  كاظ�م  النائ�ب  خ�رج  وباألم�س، 

بترصي�ح واض�ٍح وخط�ري )اتهم( م�ن خالله 
الكتل السياسية واألحزاب بفتح مزاد للدرجات 
الخاص�ة، بما نص�ه »أن الربملان يش�هد يومياً 
معركة كبرية بسبب الدرجات الخاصة واملدراء 
العموميني وإنه ال يوجد بناء واصالح يف الدولة 
ب�ل هناك هدم وتخريب فقط الن عبد املهدي ال 

يستطيع بناء مدرسة واحدة«.
وع�ّرج الصي�ادي، وهو عض�و لجن�ة النزاهة 
النيابي�ة، م�رّة أُخ�رى بالق�ول )نطال�ب بعدم 
الوزاري�ة  الكابين�ة  اكم�ال  ع�ىل  التصوي�ت 
والدرج�ات الخاص�ة ألن كل ه�ذا عب�ارة ع�ن 
)مرسحي�ة(، وان التصوي�ت علي�ه ه�و اكمال 
للمرسحية واملهزلة وامل�زاد العلني لبيع ورشاء 
املناص�ب”، داعيا الكتل السياس�ية والنواب اىل 
“التصدي لهذه املهزلة ولعملية البيع والرشاء، 
فمن غري املمكن ان نس�مح مل�زاد اخر بالتمرير 
واعطاء الرشعية الدس�تورية مل�زاد بيع ورشاء 
املناص�ب”. وطال�ب الصي�ادي »رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبويس، بإلغاء هاتني الفقرتني 
وفت�ح تحقي�ق بذلك وايج�اد ضواب�ط وآليات 

الختيار الدرجات الخاصة(.
العجي�ب الغري�ب إن ه�ذه الترصيح�ات مرت 
مرور الكرام دون رٍد م�ن مكتب رئيس الوزراء 
ع�ادل عب�د املهدي أو رئاس�ة مجل�س النواب، 

بل ع�ىل العكس، فان العديد م�ن اعضاء الكتل 
السياس�ية -وأغلبه�م م�ن الن�واب- ذهبوا إىل 
تأكيد ما قاله الصي�ادي بان الدرجات الخاصة 

تخضع ملزاد )بيع ورشاء(.
ويف الواقع، فإننا ُنطُحن بني رحى كارثتني! فإذا 
كان ما قاله الصيادي وغريه من النواب صحيحاً 
فه�ذه كارثة تضاف اىل كوارث العراق وش�عبه 
اليومي�ة، واذا ل�م تك�ن الترصيح�ات صادقة، 
فلم�اذا هذا الصمت املطبق من رئاس�ة الوزراء 

ومجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية؟!
والسؤال األسايس يف كل هذا: أين نجد الحقيقة 
يف ه�ذه القضية التي ينظر بعض السياس�يني 
إليه�ا ع�ىل أنها مج�رد إج�راءات اس�تبدال أو 
تغيري، بينما هي ُتمثِّل عصب الدولة الذي ترتكز 
علي�ه ال�وزارات واملؤسس�ات الحكومية وغري 

الحكومية؟!
لكن يبدو، وفق ما نراه يومياً، أن العراق ماٍض 
إىل اعتماد »سياس�ة املزاد« بدالً من الش�فافّية 
الت�ي وعدنا به�ا.. فبعد مزاد العمل�ة وكوارثه، 
ها هو م�زاد رشاء املناصب والدرجات الخاصة 
ينهش جسد الدولة دون رادٍع أو ضمري. وأخرياً 
ترصيح�ات  اس�تطتعم...  إن  رّدوه�ا  نق�ول، 
ومعلومات خطرية جداً وبأعىل األصوات يف ظل 

صمٍت مطبق!!
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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

ال تقل ما ال تعلم ، بل ال تقل كلَّ 

ما تعلم

ص2االدعاء العام يكشف عن )542( قضية فساد بحق متهمني باخلارج: أغلب الدول ال تتعاون 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

اجليل اجلديد »ال يعول« عىل تشكيلة حكومة االقليم

إيران تعلن استعدادها لتوفري حاجات الدفاع اجلوي العراقي بجميع التخصصات 

التحالفات السياسية حتيص »إخفاقات« رئيس الوزراء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يبدو أن شهر العس�ل بني رئيس مجلس 
ال�وزراء عادل عب�د امله�دي والتحالفات 
السياس�ّية ق�ارب عىل االنتهاء، الس�يما 
تصاع�د االنتق�ادات ض�د أداء حكومت�ه 
يف مل�ف الخدم�ات، إذ يج�ري إحص�اء 
اخفاقاته ليت�م بعدها اس�تجوابه داخل 
الربملان، ويأتي ذلك فيما يرّجح نائب عن 

سارون اإلطاحة بالحكومة.
ويس�تعد الربملان الس�تجواب عبد املهدي 
بشأن عدم تنفيذ الربنامج الحكومي الذي 
حصل به عىل ثقة الربملان قبل سبعة اشهر 
وعج�زه عن االيف�اء بالتوقيتات الزمنية 
ملعالجة بعض امللفات املهمة ومنها عدم 

تحسن وضع الطاقة الكهربائية والتلكؤ 
يف اس�تكمال بناء املستشفيات واملدارس 
وعدم اتخ�اذ اجراءات حاس�مة ملواجهة 
الفس�اد والعج�ز ع�ىل اكمال التش�كيلة 
الحكومية التي اعلنت يف 25 ترشين االول 
أكتوب�ر امل�ايض منقوص�ة حي�ث التزال 
حقائ�ب وزارات الدفاع والداخلية والعدل 

والرتبية شاغرة.
وكش�ف عضو لجن�ة متابع�ة الربنامج 
الحكوم�ي النيابية رائد فهمي أن مجلس 
النواب سيس�تضيف رئيس الوزراء عادل 
عبد امله�دي قبل نهاية الفصل الترشيعي 
الحايل ملناقشة ما تم إنجازه من الربنامج.  
وقال فهمي، »اللجنة مس�تمرة يف تقييم 
الربنامج الحكومي فضال عن التقييمات 

التي وردت من خالل مش�اهدات النواب، 
ال س�يما ان الربنام�ج الحكومي يحتوي 
عىل توقيتات زمني�ة لبعض امللفات التي 
يجب أن تتحقق«، كاشفاً عن »استضافة 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي ملناقش�ة 
تلك املسائل قبل نهاية الفصل الترشيعي 

الثاني«.
وأض�اف فهم�ي: »يوج�د انطب�اع ع�ام 
ل�دى الربملان أن بع�ض األمور ل�م تنجز 
يف الربنام�ج الحكومي بمقاب�ل إنجازات 
أخرى«، مش�رياً إىل أن »م�ا أنجز محدود 
قياس�اً بما ورد بالربنامج الحكومي مثل 
البطالة التي بقيت نس�بها عالية بالرغم 

من تثبيت العقود.
التفاصيل ص2

الربملان يستعد ألستجواب عبد املهدي.. واإلصالح يسجل )14( نقطة سلبية على احلكومة.. ونائب عن سائرون يهدد بـ »اإلطاحة«
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جملس الوزراء العريب خيتار »بابل« مدينة للسياحة العربية

عمليات نينوى توجه بإدامة السواتر وعدم الرتاخي مع العصابات اإلجرامية
الكعبي: الفصل الترشيعي احلايل سيشهد ترشيع مجلة من القوانني املهمة 

املوانئ تبارش بأعامل 
الصيانة وإعادة تأهيل حمطة 

ماء اللباين يف البرصة

حمافظ بغداد يصادق عىل رصف 
أجور املحارضين باملجان لرتبية 

الكرخ الثانية والثالثة
ص3ص3

اردوغان خيرس »معركة اسطنبول« لصالح املعارضة
      بغداد / المستقبل العراقي

أقر بن عيل يلدريم، مرش�ح الح�زب الحاكم يف 
تركيا، حزب العدال�ة والتنمية بزعامة الرئيس 
رجب طي�ب أردوغ�ان، بهزيمت�ه يف انتخابات 
رئاس�ة بلدي�ة إس�طنبول. كم�ا هن�أ يلدري�م 
منافس�ه عن حزب الش�عب الجمه�وري أكرم 
إمام أوغلو بالفوز »معربا عن أمله يف أن يخدم 
املدين�ة جيدا«. ووفق نتائج أولية غري رس�مية 
نرشته�ا محط�ات التلفزة الرتكي�ة تقدم إمام 
أغل�و بنس�بة 53,8% ع�ىل منافس�ه، مرش�ح 
الحزب الحاكم، بن عيل يلدريم ب�عد فرز حوايل 
97% م�ن األص�وات، فيم�ا حص�ل يلدريم عىل 

45,2% من األصوات. وأغلقت صناديق االقرتاع 
وبدأت عملية ف�رز األصوات يف إعادة انتخابات 
رئاس�ة بلدية إسطنبول التي أصبحت استفتاء 
عىل سياس�ات الرئي�س رجب طي�ب أردوغان 
واختب�ارا لديمقراطي�ة تركيا الت�ي تمر بحالة 
من الضع�ف. وعّدت هذه االنتخابات خس�ارة 
الردوغان بشكل مبارش، خاّصة وهو الذي قال 
»من يربح يف اس�طنبول يرب�ح يف جميع أنحاء 
تركيا«. وكان سكان إسطنبول توجهوا مجدداً 
إىل صنادي�ق االقرتاع النتخ�اب رئيس لبلديتهم 
بعد إلغاء فوز مرشح املعارضة يف االقرتاع األول 

الذي أجري يف 31 مارس.
وتنافس يف هذا االستحقاق املرشح القريب من 

الرئيس رجب طي�ب أردوغان، رئي�س الوزراء 
الس�ابق بن عيل يلدريم، ومرشح حزب الشعب 
الجمهوري أكرام إمام أوغلو الذي فاز باالقرتاع 
السابق بفارق بسيط. ويعترب عدد من املراقبني 
أّن هذه االنتخابات الجديدة ستؤدي إىل إضعاف 

اردوغان، أياً تكن النتيجة.
وبعد تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيالً 
م�ن الطعون، ألغ�ت اللجنة العلي�ا لالنتخابات 
االق�رتاع ودع�ت إىل انتخاب�ات جدي�دة يف 23 
حزيران. وأش�ارت اللجنة يف قرارها إىل سلسلة 
مخالف�ات متعلقة خصوصاً باختيار رؤس�اء 
مكات�ب االق�رتاع، واعت�ربت أّن ع�دد بطاقات 

االقرتاع املشكوك بها تتخطى ال�300 ألف.

جملس البرصة يصادق عىل مشاريع لصيانة الطرق 
الرسيعة يف اقضية ونواحي املحافظة

العيداين يصادق عىل حتويل االجور اليومية اىل عقود 
3يف مديرية بلدية البرصة 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد اللواء 110 يف الحش�د الش�عبي، أمس 
األح�د، أن�ه نج�ح يف قط�ع الطري�ق عىل 
تنظي�م »داعش« اإلرهاب�ي يف الوصول اىل 
قض�اء خانق�ني بمحافظة دي�اىل والعبث 
بأمنه، محذرا من وجود صفحات منافقة 

تروج لالكاذيب. 
وق�ال الل�واء يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »الحشد الشعبي 
قوة وطنية تمث�ل كل اطياف العراق دون 
استثناء ووجودها يف خانقني وريفها جاء 

لدرء مخاطر االرهاب واس�تجابة لنداءات 
االهايل«، مضيف�ًا ان »اغلب مقاتيل اللواء 
من اه�ايل خانق�ني الكرام وقراه�ا ولهم 
دور مه�م يف مواجه�ة داع�ش واعط�اء 
دم�اء زكي�ة خ�الل الس�نوات املاضية«. 
واشار اىل ان »ما يروج يف مواقع التواصل 
االجتماعي من اكاذيب وشائعات مغرضة 
هدفها باالس�اس اهايل خانقني من خالل 
اشاعة الفوىض واالساء لتضحيات الحشد 

الشعبي املقدس«. 
ون�وه اىل ان »اته�ام الحش�د بالوق�وف 
الكورني�ش  انتح�اري  جريم�ة  وراء 

االخ�رية يف خانقني كذبة اخ�رى معروفة 
للق�ايص والداني وهناك نؤك�د لكم الخرب 
الصحي�ح بأن داعش تبنت ه�ذه العملية 
االجرامي�ة«، مؤكدا أن »الحش�د يتعرض 
اىل هجمة رشس�ة من قبل قوى متطرفة 
نظرا لنجاحه يف قطع الطريق عىل داعش 
يف الوص�ول اىل خانق�ني والعب�ث بامنه�ا 
واس�تقرار ولدينا ايمان ق�وي بان االهايل 
يدركون اهمية وجود الحشد يف مناطقهم 

خالل الفرتة املاضية«.

التفاصيل ص2

احلشد الشعبي يعلن النجاح بقطع الطريق عىل »داعش« 
يف الوصول إىل خانقني

أتقدم بأس�مي وبأس�م كادر مؤسسة املس�تقبل العراقي للصحافة 
والنرش ) جريدة املس�تقبل العراق�ي ووكالة أنباء املس�تقبل ( بأرق 
التهاني وأجمل التربيكات اىل الزميل نقيب الصحفيني العراقني رئيس 
االتحاد الصحفيني العرب )مؤيد الالمي( بمناسبة 
انتخابه عضواً يف اللجنة التنفيذية لالتحاد الدويل 
للصحفيني، متمنياً ل�ه دوام النجاح واملوفقية 
عىل طريق الصحافة الوطنية الحرة ورفع اسم 

العراق عالياً يف املحافل الدولية.

علي الدراجي 
رئيس مجلس االدارة

هتنئة
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جملس الوزراء العريب خيتار »بابل« مدينة للسياحة العربية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اختريت مدينة بابل، أمس األحد، عاصمة 
للسياحة العربية لعام 2021.

ووفقا لوكالة “واع” العراقية الرس�مية، 
فق�د جاء ذل�ك خ�ال االجتم�اع الدورة 
)2٤( للمكتب التنفي�ذي ملجلس الوزراء 

العربي للسياحة يف الجامعة العربية”.
وتع�د مدين�ة باب�ل م�ن أعظ�م امل�دن 
التاريخي�ة يف العال�م ومن أق�دم املواقع 
األثاري�ة ع�ى اإلط�اق، و أه�م املعال�م 
األثرية فيها هي بوابة عشتار، اسد بابل، 

حدائق بابل املعلقة، اسوار مدينة بابل.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يبدو أن شهر العسل بني رئيس مجلس 
ال�وزراء عادل عبد املهدي والتحالفات 
السياسّية قارب عى االنتهاء، السيما 
تصاعد االنتقادات ض�د أداء حكومته 
يف مل�ف الخدمات، إذ يج�ري إحصاء 
اخفاقاته ليتم بعدها استجوابه داخل 
الربملان، ويأت�ي ذلك فيما يرّجح نائب 

عن سارون اإلطاحة بالحكومة.
ويستعد الربملان الستجواب عبد املهدي 
بش�أن عدم تنفيذ الربنامج الحكومي 
ال�ذي حصل به عى ثق�ة الربملان قبل 
س�بعة اش�هر وعج�زه ع�ن االيف�اء 
بالتوقيت�ات الزمني�ة ملعالج�ة بعض 
امللف�ات املهم�ة ومنه�ا عدم تحس�ن 
وض�ع الطاقة الكهربائي�ة والتلكؤ يف 
استكمال بناء املستشفيات واملدارس 
وعدم اتخاذ اجراءات حاسمة ملواجهة 
الفس�اد والعجز عى اكمال التشكيلة 
الحكومي�ة التي اعلن�ت يف 25 ترشين 
االول أكتوب�ر امل�ايض منقوصة حيث 
التزال حقائب وزارات الدفاع والداخلية 

والعدل والرتبية شاغرة.
وكش�ف عضو لجنة متابعة الربنامج 
الحكوم�ي النيابي�ة رائ�د فهم�ي أن 
مجل�س الن�واب سيس�تضيف رئيس 
ال�وزراء عادل عبد امله�دي قبل نهاية 
الفص�ل الترشيعي الحايل ملناقش�ة ما 

تم إنجازه من الربنامج. 
وق�ال فهم�ي، »اللجن�ة مس�تمرة يف 
فض�ا  الحكوم�ي  الربنام�ج  تقيي�م 

ع�ن التقييمات الت�ي وردت من خال 
مشاهدات النواب، ال سيما ان الربنامج 
الحكومي يحتوي عى توقيتات زمنية 
لبعض امللفات التي يجب أن تتحقق«، 
كاشفاً عن »استضافة رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي ملناقشة تلك املسائل 
قبل نهاية الفصل الترشيعي الثاني«.

وأضاف فهم�ي: »يوج�د انطباع عام 
لدى الربمل�ان أن بعض األمور لم تنجز 
يف الربنامج الحكومي بمقابل إنجازات 
أخرى«، مشرياً إىل أن »ما أنجز محدود 
قياس�اً بما ورد بالربنام�ج الحكومي 
مثل البطالة التي بقيت نس�بها عالية 
بالرغم من تثبيت العقود، كما أن ملف 
الخدمات لم يكن باملستوى املطلوب«. 
ب�دوره، اعت�رب النائ�ب ع�ن تحال�ف 
االداء  ان  الس�كيني  رام�ي  س�ائرون 
الحكومي م�ا زال ضعيفا، مرجحا ان 
رئاسة مجلس الوزراء »تعيش ايامها 

االخرية يف االداء«. 
وقال الس�كيني إن »املشاكل السابقة 
مازالت حارضة حت�ى اللحظة )..(«، 
مبيناً ان »املش�اكل واملعوقات مازالت 
ت�راوح يف مكانه�ا فل�م نج�د رئي�س 
ال�وزراء ق�د اتخ�ذ الق�رار الش�جاع 
بارس�ال االس�ماء التي يقتنع بها وال 
نجد بنفس الوقت الكتل قد وصلت اىل 
توافق حول ش�خصيات مح�ددة ولم 

تتنازل عن استحقاقها او مطالبها«.
واضاف السكيني، ان »حسم الكابينة 
مب�ارش  بش�كل  يرتب�ط  الوزاري�ة 
بالجه�ود ومدى التن�ازالت التي تقدم 

من هن�ا وهناك«، الفت�ا اىل ان »االداء 
م�ا زال ضعيف والكابين�ة الحكومية 
التي جاءت بالتقس�يط املريح لم تكن 
بمس�توى طموح املواطن ونعتقد ان 
رئاس�ة مجلس الوزراء تعيش ايامها 
االخ�رية يف االداء من الرك�ود وضعف 
االداء والضع�ف يف تبن�ي الوص�ول اىل 

الطموحات التي طرحت«.
باملقاب�ل، ش�خص تحال�ف اإلص�اح 
واإلعمار أحد أكرب تحالفني سياسيني 
افرزتهما االنتخابات الربملانية االخرية 
الحكم�ة  ائت�اف  رئي�س  ويرتأس�ه 
عم�ار الحكيم ويضم قوى سياس�ية 
كبرية منه�ا تحالف س�ائرون بقيادة 

زعي�م التيار الص�دري مقتدى الصدر 
وتحال�ف النرص بقيادة رئيس الوزراء 
الس�ابق حيدر العبادي إىل جانب قوى 
مهم�ة اخرى 1٤ نقطة س�لبية لألداء 
الحكوم�ي. وأش�ار تحال�ف االصاح 
واالعم�ار إىل ع�دم اتخ�اذ الحكوم�ة 
خط�وات حقيقية عملي�ة يف مكافحة 

الفس�اد والرتاج�ع األمن�ي وانتش�ار 
الساح وضعف األداء الخدمي وغياب 
الرشاك�ة الحقيقي�ة يف اتخ�اذ القرار 
التش�كيلة  اس�تكمال  يف  والتس�اهل 
الحكومية وعسكرة املدن وعدم اتخاذ 
إجراءات جادة لتنفيذ املواد الدستورية 
يف تنظي�م العاق�ة بني املرك�ز وإقليم 

كردستان.
وق�ال »ال يخف�ى ع�ى أح�د م�ن ان 
الحكومة الحالية تشكلت وفقا لتوافق 
تحالف�ي االص�اح والبن�اء بعدما لم 
يحسم موضوع الكتلة النيابية االكثر 
ع�ددا«.. موضح�ا انه قد خ�ول آنذاك 
رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي 
صاحية اختي�ار فريقه الوزاري دون 
قيد او رشط اال ما يفرضه القانون من 
قيود ورشوط يف املرشح ومنحه الوقت 
الكايف لتنفيذ برنامجه الحكومي الذي 
صوت عليه مجل�س النواب ولكن بعد 
مرور سبعة اشهر من عمر الحكومة 
ف�أن هن�اك ماحظ�ات حقيقية عى 
اداء الحكوم�ة وع�دم التزامها بتنفيذ 

برنامجها الحكومي.
الداء  انتق�اده  يف  التحال�ف  وح�رص 
الحكوم�ة بأربع�ة عرش نقطة أش�ار 
فيها إىل »عدم اتخاذ خطوات حقيقية 
عملي�ة يف مكافح�ة الفس�اد ب�ل ان 
امل�ؤرشات االولي�ة تش�ري إىل تنام�ي 
ه�ذه الظاه�رة«، و«الرتاج�ع االمني 
يف املناطق املح�ررة وخصوصا نينوى 
وديإىل وكركوك وحزام بغداد«، و«عدم 
اتخ�اذ اج�راءات حقيقي�ة للح�د من 

الفوىض العامة وانتشار الساح خارج 
اطار القانون والس�لطة »، إضافة إىل 
»ضع�ف االداء الخدم�ي وخصوصا يف 
القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطن 
»، و«ع�دم القي�ام بخط�وات جدي�ة 
يف اع�ادة اعم�ار املناط�ق املح�ررة »، 
ث�م ارتف�اع نس�بة البطالة وانتش�ار 
ااملراض املجتمعية الفتاكة كاملخدرات 

واالنتحار«.
كم�ا انتق�د التحال�ف يف تقييمه الداء 
الحقيقية  الحكومة »غياب الرشاك�ة 
يف اتخ�اذ الق�رار واقتص�ار الحكومة 
ع�ى التش�اور م�ع بع�ض االط�راف 
اس�تكمال  و«ع�دم  السياس�ية«.. 
مش�اريع القوان�ني االساس�ية والتي 
الدس�تور«.. و«اس�تمرار  نص عليها 
االداري�ة  االم�راض  واس�تفحال 
و«ع�دم  كالبريوقراطي�ة وغريه�ا«.. 
اتخ�اذ خط�وات عملية النه�اء العمل 
يف قوان�ني املرحلة االنتقالية«.. وكذلك 
اس�تكمال  موض�وع  يف  »التس�اهل 
ج�راء  وع�دم  الحكومي�ة  الكابين�ة 
التعديات الوزارية بحق الوزراء الذين 
ثبت عدم اهليتهم الفني�ة والقانونية 
».. و«عدم اتخاذ اجراءات كافية لدعم 
املنتج الوطني وضبط اغراق الس�وق 
إىل  إضاف�ة   ..« االجنبي�ة  بالبضائ�ع 
»عدم اتخاذ اجراءات حقيقية يف انهاء 
عسكرة املدن وخروج القوات املسلحة 
خارجه�ا ».. وع�دم اتخ�اذ اج�راءات 
الدس�تورية يف  امل�واد  لتنفي�ذ  ج�ادة 

تنظيم العالقة بني املركز واالقليم«.

الربملان يستعد ألستجواب عبد املهدي.. واإلصالح يسجل )14( نقطة سلبية على احلكومة.. ونائب عن سائرون يهدد بـ »اإلطاحة«

التحالفات السياسية حتيص »إخفاقات« رئيس الوزراء

احلشد الشعبي يعلن النجاح بقطع الطريق عىل »داعش« يف الوصول إىل خانقني
        بغداد / المستقبل العراقي

أكد اللواء 110 يف الحشد الشعبي، أمس األحد، 
أنه نجح يف قطع الطريق عى تنظيم »داعش« 
خانق�ني  قض�اء  اىل  الوص�ول  يف  اإلرهاب�ي 

بمحافظ�ة دياىل والعب�ث بأمن�ه، محذرا من 
وجود صفحات منافقة تروج لاكاذيب. وقال 
اللواء يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه ان »الحش�د الش�عبي ق�وة وطنية تمثل 
كل اطياف العراق دون اس�تثناء ووجودها يف 

خانقني وريفه�ا جاء لدرء مخاط�ر االرهاب 
واستجابة لنداءات االهايل«، مضيفاً ان »اغلب 
مقاتيل اللواء من اهايل خانقني الكرام وقراها 
وله�م دور مه�م يف مواجهة داع�ش واعطاء 
دماء زكية خال الس�نوات املاضية«. واش�ار 

اىل ان »ما يروج يف مواقع التواصل االجتماعي 
هدفه�ا  مغرض�ة  وش�ائعات  اكاذي�ب  م�ن 
باالس�اس اه�ايل خانق�ني من خال اش�اعة 
الفوىض واالس�اء لتضحيات الحش�د الشعبي 
املقدس«. ونوه اىل ان »اتهام الحشد بالوقوف 

وراء جريم�ة انتح�اري الكورني�ش االخ�رية 
يف خانق�ني كذب�ة اخ�رى معروف�ة للق�ايص 
والدان�ي وهن�اك نؤكد لك�م الخ�رب الصحيح 
ب�أن داعش تبنت ه�ذه العملي�ة االجرامية«، 
مؤكدا أن »الحش�د يتعرض اىل هجمة رشسة 

من قبل ق�وى متطرفة نظرا لنجاحه يف قطع 
الطري�ق عى داع�ش يف الوص�ول اىل خانقني 
والعب�ث بامنها واس�تقرار ولدينا ايمان قوي 
ب�ان االه�ايل يدركون اهمية وجود الحش�د يف 

مناطقهم خال الفرتة املاضية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد حس�ن كريم الكعبي النائب األول 
لرئي�س مجل�س الن�واب ان الفص�ل 
الح�ايل سيش�هد ترشيع  الترشيع�ي 
جملة م�ن القوان�ني املهم�ة التي تم 
اس�تكمال قراءته�ا »ق�راءة ثانية« ، 

موضحا ان مجلس النواب سيستمر يف 
عقد جلساته خال هذه الفرتة لحني 
االنته�اء من إق�رار اب�رز الترشيعات 
والق�رارات ذات الصل�ة يف التطورات 
التي تشهدها الساحة السياسية والتي 
تهم مصالح وشؤون الناس. جاء ذلك 
خ�ال كلمته يف اإلجتماع الذي عقدته 

رئاس�ة مجل�س الن�واب مع رؤس�اء 
اللجان النيابية يف القاعة الدس�تورية 
يف مبن�ى مجلس الن�واب، حيث جرى 
اس�تعراض ابرز الترشيعات املوجودة 
عى جدول اعمال الجلسات واإلرساع 
يف التصويت عى مشاريع ومقرتحات 
القوان�ني ، فض�ا ع�ن بح�ث وجوب 

إس�تكمال التصوي�ت ع�ى الكابين�ة 
الوزارية و الدرج�ات الخاصة وانهاء 
مل�ف  ادارة الدولة بالوكالة . وبني ان 
هناك تأكيد واتفاق نيابي عى تنسيق 
اللج�ان املعنية واملناظ�رة بما يتعلق 
يف توحيد اس�تضافة الوزراء والوكاء 
واملس�ؤوليني التنفيذي�ني خ�ال ايام 

محددة لغ�رض إبداء اإلستفس�ارات 
واملواضيع واإلس�ئلة املطروحة اليهم 
، فيما ش�دد عى رضورة تقويم عمل 
اللجان النيابية خال الفرتة السابقة 
ووضع خارطة طريق ومسارات عمل 
واضحة و رؤية اس�رتاتيجية ش�املة 

للفرتة القادمة.

الكعبي: الفصل الترشيعي احلايل سيشهد ترشيع مجلة من القوانني املهمة 
أكد على تنسيق اللجان املعنية مبا يتعلق يف استضافة املسؤولني

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه قائ�د عمليات نين�وى الل�واء الركن 
نومان عب�د نج�م الزوبعي، أم�س األحد، 
بإدام�ة الس�واتر والحيط�ة والحذر وعدم 
الرتاخ�ي لتفويت الفرص�ة عى املرتبصني 
م�ن العصابات اإلجرامي�ة من التقرب من 

قاطع املسؤولية.
ووذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »الزوربعي اشاد 

بال�دور البط�ويل ملقاتيل الفرقة مل�ا قدموا 
عصاب�ات  ودح�ر  تضح�����ي�ات  م�ن 
داع�ش اإلرهاب�ي وتحري�ر األرايض الت�ي 
كانت تحت س�لطة العصابات اإلجرامية، 
مؤك�داً ع�ى أهمية زيارات ضب�اط الركن 
للوحدات والرتكيز عى التعامل الحسن مع 
املواطنني وتمت�ني اوارص املحبة مع كافة 
رشائ�ح املجتم�ع والحفاظ عى النس�يج 
واح�دة  مس�افة  والوق�وف  االجتماع�ي 

لجميع املواطنني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئي�س تيار الحكمة النيابي�ة، أمس األحد، 
إىل تفعيل عم�ل الربملان وإقرار القوانني املهمة، 
وفيم�ا اعت�رب أن املعارضة خيار اس�رتاتيجي، 
أش�ار إىل وج�ود »عج�ز خدم�ي يف أكث�ر م�ن 
مفص�ل«.  وقال الحكيم خال ترأس�ه اجتماعا 
لكتل�ة الحكم�ة النيابية، بحس�ب بي�ان ملكتبه 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه: »ندعو 
العراق�ي وإق�رار  الن�واب  إىل تفعي�ل مجل�س 

القوانني املهم�ة خاصة القوان�ني ذات التماس 
املبارش م�ع االحتياج اليوم�ي للمواطن«، الفتاً 
إىل »رضورة تحم�ل الجميع مس�ؤولياته تجاه 
الواقع الس�يايس والخدمي يف العراق«. وأضاف، 
أن »الذه�اب للمعارض�ة السياس�ية ناب�ع من 
دس�تورية الخطوة وهي تأتي لتقويم الحكومة 
ومراقبة األداء«، مش�رياً إىل أن »املعارضة خيار 
اسرتاتيجي وهي احد جناحي الديمقراطية واحد 
ادوات ترس�يخها، وأن توف�ر املعارض�ة يعطي 

دعما للنظام السيايس والدولة العراقية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

زار رئيس مجل�س القضاء األعى القايض فائق 
زي�دان وزارة العدل الس�عودية، يف إط�ار زيارة 
رس�مية يجريه�ا ع�ى رأس وف�د قضائ�ي إىل 

اململكة. 
وأف�اد بيان رس�مي ملجلس القض�اء األعى بأن 
»الق�ايض فائ�ق زيدان أج�رى زي�ارة اىل وزارة  
العدل واس�تقبله الشيخ الدكتور وليد بن محمد 
الصمعان�ي وزير الع�دل � رئيس املجلس األعى 

للقضاء يف اململكة العربية السعودية«.

وأض�اف البي�ان أن »الجانب�ني تب�ادال وجهات 
النظر وتباحثا يف الشؤون القضائية بني البلدين 
وما يخص عمل القض�اء وتطوير آلياته، وفتح 
أب�واب التع�اون وتب�ادل الخ�ربات«. كم�ا زار 
القايض فائق زيدان املحكم�ة العليا يف الرياض 
يف إط�ار زيارة رس�مية يجريها ع�ى رأس وفد 
قضائ�ي إىل اململك�ة العربية الس�عودية .وأفاد 
بيان رسمي ملجلس القضاء األعى بأن »القايض 
فائ�ق زيدان أج�رى زيارة اىل املحكم�ة العليا يف 
الرياض والتقى رئيس�ها الش�يخ السيد غيهب 

بن محمد بن عبد الله الغيهب«.

عمليات نينوى توجه بإدامة السواتر وعدم الرتاخي 
مع العصابات اإلجرامية

احلكيم يدعو إىل إقرار »القوانني املهمة« ويدعو نواب احلكمة
 إىل الرتكيز عىل األولويات 

القايض فائق زيدان يزور يزور املحكمة العليا يف السعودية ويلتقي نظريه يف الرياض

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد قوة الدفاع الج�وي التابع للجيش 
االيران�ي العمي�د ع�يل رض�ا صباح�ي ف�رد، 
خ�ال اس�تقباله مس�ؤوال عس�كريا عراقيا 
رفيع املستوى، اس�تعداد ايران الكامل لتوفري 
حاج�ات الدف�اع الج�وي العراق�ي يف جميع 

التخصصات. 
وخ�ال اس�تقباله رئيس الجان�ب العراقي يف 

اللجنة املشرتكة للتعاون العسكري بني البلدين 
اللواء طارق عباس ابراهيم عبدالحسني، قال 
العميد صباحي فرد، ان للبلدين ايران والعراق 
الكثري م�ن االمور واالس�باب الداعية للوحدة 
والتضام�ن والعم�ل من اجل تعزي�ز القدرات 
االس�امية يف املنطق�ة حي�ث ان املش�رتكات 

الدينية تعد من اهم هذه االسباب.
ونقل�ت وكال�ة انباء ف�ارس االيرانية عن فرد 
قوله، إن ايران والعراق هما جزءان من جسد 

االمة االس�امية الواح�دة والعالم االس�امي 
حي�ث ان الح�دود السياس�ية والجغرافي�ة ال 
يمكنها ان تفص�ل بينهما، وكما نعلم جميعا 
ال توج�د هنالك ح�دود فاصلة بني الش�عبني 
االيران�ي والعراقي يف مس�رية اربعينية االمام 

الحسني )ع( القيمة والرائعة.
وتاب�ع العميد صباح�ي فرد، ان ق�وة الدفاع 
االس�امية  الجمهوري�ة  لجي�ش  الج�وي 
االيراني�ة، بفض�ل الباري تع�اىل والتوجيهات 

الحكيم�ة للق����ائد العام للقوات املس�لحة 
العلمي�ة والخ�رباء  النخ�ب  واالعتم�اد ع�ى 
التقني�ني والعماني�ني االكف���اء ق�د بادروا 
اىل انت�اج مختل�ف منظومات الدف�اع الجوي 
والثابت�ة  التك����تيكي�ة  ال�رادارات  ومنه�ا 
واملنظوم�ات املدفعي�ة والصاروخية ومعدات 
جمع االش�ارات ومعدات الح�رب االلكرتونية 
والطائ�رات املس�رية مع املهم�ات املختلفة يف 

الذبذبات واملديات.

إيران تعلن استعدادها لتوفري حاجات الدفاع اجلوي العراقي بجميع التخصصات 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د حراك الجي�ل الجديد، األحد، أن�ه ال يعول عى تش�كيلة حكومة 
اقليم كردس�تان الجديدة، مشريا إىل أنه س�يكون مراقبا ألي اخفاق 
او فش�ل يف الحكوم�ة الجديدة.ونقل�ت وكالة »املعلوم�ة« عن عضو 
برملان االقليم عن الحراك سريوان بابان القول إن “تشكيلة الحكومة 
يف االقلي�م ال نعول عليها بس�بب حزبية ال�وزارات وتبعيتها لاحزاب 
الحاكمة”، معت�ربا أن “ذلك مؤرش قلق”.وأضاف بابان، أن “التعويل 
عى الوزارات الجديدة يف حكومة اإلقليم مرهون باختيار ش�خصيات 
غري حزبية وغري تابعة لاحزاب الحاكمة يف االقليم وبالتايل س�نكون 

مراقبني عى اي اخفاق او فشل يف االداء باملرحلة القادمة”.

اجليل اجلديد »ال يعول« عىل تشكيلة 
حكومة االقليم

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن االدعاء الع�ام، أمس االحد، عن 
وجود 5٤2 قضية فساد بحق متهمني 
يف الخ�ارج، فيم�ا اش�ار اىل ان أغلب 
الدول ال تتعاون بش�أن ذل�ك. وقالت 
نائ�ب م�دع ع�ام يف رئاس�ة االدع�اء 
الع�ام ب بغداد هناء عيل فياض يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
بالقض�اء  ممث�ا  »الع�راق  إن  من�ه 
واالدع�اء العام يعمل باس�تمرار عى 

قضية اس�رتداد املتهمني الهاربني، إال 
أن االس�تجابة من الدول األخرى غري 
كافي�ة«، الفت�ة إىل أن »5٤2 قضي�ة 
فس�اد بح�ق متهمني يف الخ�ارج منذ 
2003«.واعتربت فياض أن »اسرتداد 
املجرم�ني مظهر من مظاهر التعاون 
بني الدول ملكافحة الجرائم والحد من 
انتشارها، تقوم بموجبه دولة بتسليم 
شخص يقيم يف إقليمها إىل دولة أخرى 
تطلبه ملحاكمته عن جريمة ارتكابها 
أو لتنفيذ حكم صادر بحقه«، مشرية 

اىل ان »امل�رشع العراق�ي عال�ج ه�ذا 
املوض�وع م�ن خ�ال قان�ون أصول 
املحاكم�ات الجزائية العراقي رقم 23 
لس�نة 1971 وتعديات�ه وال�ذي نص 
يف امل�ادة 352 عى ان�ه يتبع يف اإلنابة 
القضائية وتسليم األشخاص املتهمني 
واملحك�وم عليهم إىل ال�دول األجنبية، 
املنص�وص عليه�ا يف ه�ذا  األح�كام 
القانون مع مراعاة أحكام املعاهدات 
واالتفاقي�ات الدولية وقواعد القانون 

العام ومبدأ املعاملة باملثل«.

االدعاء العام يكشف عن )542( قضية فساد بحق متهمني باخلارج: 
أغلب الدول ال تتعاون 
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البنك املركزي العراق�ي، عن رشوعه 
بتأس�يس رشكة التأمني التكافيل الخاصة 
باملصارف االس�امية بالتع�اون مع ديوان 
التأم�ني وبرأس مال ق�دره 15مليار دينار 
بمشاركة جميع املصارف االسامية. وذكر 
بيان للبنك تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»البن�ك أص�در ضواب�ط التكاف�ل الخاصة 
بالرشك�ة طبق�ا ملعايري مجل�س الخدمات 
املالي�ة اإلس�امية IFSB وهيئة املحاس�بة 
واملراجع�ة للمؤسس�ات املالية اإلس�امية 
التأم�ني  »رشك�ة  أن  معت�راً   ،.»AAOIFI
التكافيل تمثل الهدف االس�راتيجي الثاني 
للخطة االس�راتيجية الش�املة لهذا البنك 
يف تطوي�ر الصناع�ة املرصفية االس�امية 
وتعاماته�ا، للفرة ب�ني 2016 – 2020«. 
وش�دد البنك عىل ان »هذه الخطوة ستمهد 
النتقال�ه اخ�رية نح�و اس�واق رأس امل�ال 
االس�امية من خال اصدار قانون صكوك 
االس�تثمار اس�تكماال لحلق�ات االقتص�اد 
االس�امي يف العراق«. وأش�ار اىل ان »هذه 
الرشك�ة خاضع�ة لقان�ون تنظي�م أعمال 
وقان�ون   2005 لع�ام   10 رق�م  التأم�ني 

املصارف االسامية رقم 43 لسنة 2015 .

   النجف / المستقبل العراقي

ل�ؤي  االرشف  النج�ف  محاف�ظ  اس�تقبل 
الي�ارسي وزي�ر االتص�االت نعي�م ثجي�ل 
الربيعي ،حيث جرى خال اللقاء مناقش�ة 
املحافظ�ة  يف  االتص�االت  خدم�ات  مل�ف 
ومشاريع الوزارة وسبل دعم وتطوير قطاع 

االتصاالت وبالخصوص االنرنت«.
وافاد بيان ملكتب املحافظ تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان »اليارسي طالب ان يكون هناك 
مش�اريع حقيقية تصب يف خدمة املجتمع 
واملواطن وتنه�ض بخدمات االتصاالت ويف 
مقدمتها االنرنت النها اصبحت جزء مهم 
م�ن حياة املجتمع ويجب ان تكون الخدمة 
ت�وازي الكفاءة املتوف�رة يف الدول املجاورة 
مش�ريا اىل ان الحكوم�ة املحلي�ة تقدم كل 
الدعم الازم للوزارة للميض يف مش�اريعها 
وف�ق االلتزام�ات والضواب�ط املتفق عليها 
بينها وبني ال�رشكات والجه�ات املعنية يف 
املحافظ�ة«. من جهت�ه اوض�ح الوزير ان 
»لديها مشاريع مهمة ستخدم املحافظة يف 
تطوير الخدمات املقدمة إىل املواطنني ، وان 
الش�بكات الهاتفية األرضي�ة تعتر الركن 
األسايس يف البنى التحتية لوزارة االتصاالت 
س�يدخل  جدي�د  »م�رشوع  ان  موضح�ا 
الخدمة يتضمن تشغيل الشبكات الهاتفية 
وإيص�ال  وصيانته�ا   )FTTH( الضوئي�ة 
الكاب�ل الضوئ�ي لكافة املن�ازل يف املناطق 
املش�مولة يف العقد وتقديم خدمات الهاتف 
والخدم�ات  االنرن�ت  وخدم�ات  األريض 

التقنية األخرى .

البنك املركزي يرشع بتأسيس 
رشكة التأمني التكافيل اخلاص 

باملصارف االسالمية

حمافظ النجف ووزير االتصاالت 
يناقشان ملف خدمات الوزارة 

يف املحافظة وافتتاح مرشوع 
)FTTH(

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت وزارة الصناعة واملعادن حمل�ة تطوعية جديدة 
ضمن سلس�لة الحم�ات التطوعي�ة الت�ي تنفذها منذ 
س�نوات لدع�م القوات املس�لحة من الجي�ش والرشطة 
واالبطال من فصائل الحشد الشعبي املرابطني يف قواطع 
العمليات العس�كرية برعاي�ة وزير الصناع�ة واملعادن 

صالح عبدالله الجبوري«.
واك�د مصدر مخول يف وزارة الصناع�ة واملعادن يف بيان 
ورد ل�«املستقبل العراقي«، أن »لجنة العمل التطوعي يف 
الوزارة ممثلة بالسيد محمد عيل جارالله مسؤول موكب 
الدعم اللوجستي مس�تمرة بتنفيذ مبادراتها وحماتها 
التطوعية يف أيصال املساعدات العينية واالنسانية والتي 
شملت االس�بوع املايض قاطع عمليات الجزيرة منطقة 
جرف النرص ، مش�ريا اىل ان »املس�اعدات ش�ملت مواد 
غذائي�ة مختلفة ومي�اه ال�رشب والعصائ�ر واملعلبات 
بكافة انواعه�ا والحلويات واملعجنات وم�واد التنظيف 

الداخلي�ة واالغطي�ة  املتنوع�ة والبطاني�ات وااللبس�ة 
واملفروشات املختلفة«.

واكد املص�در ان »الحم�ات واملب�ادرات التطوعية تأتي 
تقديرا وتثمين�ا من الوزارة للتضحيات الجس�يمة التي 
يقدمها ابناء القوات االمنية ومجاهدي الحش�د الشعبي 
وتقدي�را واج�اال للماح�م البطولية التي يس�طرونها 
يف جمي�ع قواط�ع العملي�ات العس�كرية واالنتص�ارات 
الحاسمة التي حققوها يف الدفاع عن الوطن ومقدساته 
والقضاء عىل عصابات داعش االجرامية وتعزيزا للجهد 
العس�كري ورف�ع املعنوي�ات وكذل�ك لدعم ومس�اعدة 
العوائ�ل النازحة تحقيقا ملبدأ التاحم والرابط بني ابناء 

البلد الواحد.
وقد اعرب منتسبو القوات االمنية عن امتنانهم اىل وزير 
الصناع�ة واملعادن واملس�ؤولني يف ال�وزارة والرشكات ، 
موجهني كتاب شكر وتقدير اىل موكب الدعم اللوجستي 
للوزارة تثمين�ا لجهودهم املبذولة ودعم وزارة الصناعة 

املتواصل.

   بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزير التج�ارة محمد هاش�م العاني 
الس�فري االمريكي ل�دى الع�راق ماثيو تولر 
و ناق�ش الجانب�ان خ�ال اللق�اء موضوع 
العاملي�ة  التج�ارة  منظم�ة  إىل  االنضم�ام 
WTO». وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل 
العراقي«، »حيث قدم الجانب العراقي رشحا 
عن الخطوات التي اتخذها العراق لانضمام 
إىل املنظمة واهم امللفات املطلوبة ذات الصلة 
بعملي�ة االنضمام وف�ق متطلب�ات املرحلة 
الحالية واهمها ملف مذكرة سياسة التجارة 
الخارجية للعراق وملف العرض األويل للسلع 
والخدم�ات وملف خط�ة التنفيذ الترشيعية 
وملف امللكية الفكرية«. واشار العاني خال 
اللقاء بحس�ب البيان اىل »حرص العراق عىل 

تطوي�ر عاقاته التجاري�ة واالقتصادية مع 
جمي�ع دول العالم خاص�ة الواليات املتحدة 
االمريكية يف ض�وء الرنامج الحكومي الذي 
اعلنه الس�يد رئي�س الوزراء وص�ادق عليه 
الرمل�ان اضاف�ة اىل اهمي�ة تطوي�ر وتنمية 
العاقات املشركة يف كافة االصعدة والسعي 
اىل فت�ح قن�وات اتص�ال جدي�دة م�ع بلدان 
العال�م ». من جانبه دعا الس�فري االمريكي 
اىل تطوي�ر العاق�ات وتفعيله�ا يف الجان�ب 
االقتصادي مؤك�دا اهمية امللتقى الذي يقام 
خال االش�هر القليلة القادمة ويضم رجال 
االعم�ال ب�ني البلدي�ن ك�ون الع�راق يمتلك 
ارض خصبة تشجع املستثمرين للدخول اىل 
السوق العراقية وان هذا امللتقى يضم جميع 
املج�االت االقتصادي�ة والتجاري�ة والزراعة 

والصناعة اىل غرية من باقي املجاالت.

   بغداد / المستقبل العراقي

كشفت رشكة توزيع املنتجات النفطية، 
عن تجهيزه�ا رشكة الخط�وط الجوية 
العراقي�ة ب��18 ملي�ون لر ش�هرياً من 
 }JET- A1{ منتوج وق�ود الطائرات نوع

وبالسعر الرسمي املدعوم.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة كاظم مس�ري 
ياسني يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »الرشك�ة وم�ن خال هي�أة التجهيز 
مستمرة بإمداد رشكة الخطوط الجوية 
العراقي�ة بوق�ود الطائ�رات ذو الج�ودة 
العالي�ة واملواصف�ات العاملي�ة املطلوبة 
وبمع�دل  املدع�وم  الرس�مي  وبالس�عر 
تجهيز ش�هري والذي يس�د حاجتهم اىل 
تل�ك املادة بم�ا يحقق للرشك�ة اإلكتفاء 

الكيل«. من جهته قال مدير هيأة التجهيز 
يف الرشكة ان »الخطة التجهيزية تتضمن 
توزيع املنتوج حسب درجة اإلحتياج بني 
مطاري بغداد والب�رصة«، مبيناً ان »15 
مليون لر تجهز ملطار بغداد ش�هرياً و3 

مايني لر شهرياً ملطار البرصة«.
وأض�اف ان »س�عر التجهي�ز بل�غ 250 
دينار لل�ر الواحد وه�ي قيمة مخفضة 
ومدعومة قياساً بسعر املنتوج العاملي«.

الوزاري�ة  التوجيه�ات  ان  اىل  وأش�ار 
تن�ص ع�ىل رضورة توفري الدع�م الازم 
لكافة القطاع�ات ومنها الجوية ووضع 
األمكاني�ات الازمة لذلك للمس�اهمة يف 
تحقي�ق اإلرتقاء لقط�اع النق�ل الجوي 
ايل يس�هم ب�دوره يف التق�دم اإلقتصادي 

للباد.

وزير التجارة يبحث مع السفري االمريكي سبل 
تطوير العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين

املنتجات النفطية جتهز اخلطوط اجلوية العراقية 
بـ »18« مليون لرت من وقود الطائرات

الصناعة واملعادن تواصل محالهتا التطوعية لتوزيع املساعدات عىل القوات االمنية واحلشد الشعبي

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أعلن محافظ بغداد فاح الجزائري، عن موافقة وزارة املالية 
عىل رصف أج�ور املحارضين باملجان ملديريتي تربية الكرخ 
الثاني�ة والثالث�ة. وقال املحافظ ، ان »موافق�ة وزارة املالية 
ج�اءت بناء عىل رفعنا كتاب رس�مي تضمن جميع اس�ماء 
املحارضي�ن املجان يف جميع مديريات تربية بغداد الس�تة«، 
مؤك�دا ان »أج�ور املحارضي�ن لبقية املديريات س�ترصف 
تباع�ا«. واضاف املحافظ »اننا حريصون عىل ضمان جميع 
حقوقهم تقديرا ملا قدموه من جهود طوال سنوات خدمتهم 

وبصفة تطوعية .
إىل ذلك، أعلن معاون محافظ بغداد لشوؤن الخدمات صبار 
املس�اري، الرشوع ببناء واعمار 160 بناية مدرسية وتأهيل 

600 اخرى.
وقال املس�اري خال مؤتمر صح�ايف عقد يف مبنى محافظة 
بغ�داد عقب اجتماع ترأس�ه املحاف�ظ ف�اح الجزائري، إن 
»حمل�ة خدمة بغ�داد رشف لنا الربوية تتضم�ن بناء 160 
مدرس�ة بواق�ع 12 _ 18 صّفاً، وس�تتوزع يف مناطق املركز 

واألطراف بهدف فك ازدواج الدوام الثنائي والثاثي«.

واضاف، انه«س�يتم استئناف العمل بكل املشاريع املدرسية 
املتوقفة نتيجة األزمة املالي�ة والبالغ عددها 40 مرشوعا«، 
الفتا اىل ان »محافظة بغداد أنجزت 10 مدارس من املشاريع 
املتوقف�ة، وس�يتم االعان ع�ن انج�از البقية خ�ال االيام 

املقبلة«.

وكش�ف املس�اري عن »انطاق حملة لرميم وتأهيل كرى 
ستش�مل 600 مدرس�ة وتتضم�ن تنفيذ اعمال التس�طيح 
واالس�يجة والصحي�ات والكهربائيات وغريها«، مش�ريا اىل 
ان »ه�ذه العملية س�تركز عىل امل�دراس الواقعة يف اطراف 

العاصمة«.
وتاب�ع املس�اري ان »محافظة بغداد ش�كلت غرفة عمليات 
طارئة ملتابعة س�ري وانتظام االمتحان�ات العامة للصفوف 
املنتهية برئاس�ة املعنيني بالش�أن الربوي وباالش�راك مع 
دائرت�ي صحة الك�رخ والرصاف�ة، اىل جانب رشط�ة بغداد 
ومديري�ة النجدة واألمن الوطني والكهرباء ملعالجة الحاالت 

الطارئة خال العملية االمتحانية«.
وفيم�ا يتعل�ق بمل�ف التعيينات ع�ىل ماك الربي�ة اوضح 
املس�اري، ان »محاف�ظ بغ�داد املهن�دس ف�اح الجزائ�ري 
يويل ه�ذا امللف اهتماماً بالغاً الس�يما رشيح�ة املحارضين 
املجانيني، وقد تمكن املحافظ بعد متابعات حثيثة اس�فرت 
عن صدور كتاب من الهيئة العليا للتنس�يق بني املحافظات 
بتوجي�ه وزارة املالي�ة إلضاف�ة 30 نقط�ة مفاضلة لتعيني 
املحارضين، وبواقع 10 نقاط لكل امر اداري، وكان هذا هو 

السبب الرئييس لتأخر الفرز االلكروني.

حمافظ بغداد يعلن موافقة املالية عىل رصف أجور املحارضين باملجان لرتبية الكرخ الثانية والثالثة
احملافظة شرعت ببناء »160« مدرسة وتأهيل »600« اخرى

   بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزير العمل والش�ؤون االجتماعية باس�م عبدالزمان نظريه 
اإليران�ي محمد رشيعت م�داري بناء عىل طلب االخ�ري ».وافاد بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، ان�ه »جرى خ�ال اللقاء 
بحث العاقات الثنائية بني البلدين وس�بل تطوي�ر القدرات البرشية 
التحادات العمال وارباب العمل. واكد الجانبان عىل استمرار اللقاءات 
وتبادل الخرات يف الشان االجتماعي خدمًة للبلدين. وقدم عبدالزمان 
هدي�ة تذكاري�ة للوزير االيران�ي يف ختام اللقاء ال�ذي حرضه ممثل 

العراق الدائم يف جنيف د.حسني الخطيب.

   بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس وزير الصح�ة والبيئة ع�اء الدي�ن العلوان اجتماع�ا يف مقر 
الوزارة مع مس�ؤويل املجلس العربي لاختصاصات الصحية ».وافاد 
بيان تلقت »املستقبل العراقي«نسخة منه، انه »تمت خال االجتماع 
مناقش�ة الي�ات عمل املجال�س العربي�ة لاختصاص�ات الصحية يف 
الع�راق والدول االخرى وبحث س�بل تطوير عم�ل املجلس العربي يف 
الع�راق من الناحي�ة العلمية.واكد الوزير ع�ىل مراجعة عمل املجلس 
العرب�ي لاختصاص�ات الصحي�ة يف الع�راق , وتم االس�تماع اىل آراء 
مسؤويل املجلس وتبادل لافكار والرؤى التي من شأنها تطوير عمل 

املجلس.

    البصرة / المستقبل العراقي

بارشت الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تش�كيات وزارة النقل 
، أعمال الصيان�ة وإعادة التأهيل ملحطة ماء اللباني التي تقع عىل 
شط العرب وتضخ املياه لقضاء ابي الخصيب« .واوضحت الرشكة 
يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »أعمال الصيانه تسري بشكل 
جيد وان املحطة تعمل بمضختني وجاري إصاح املحطتني االخرى 
، وس�تنجز بالقريب العاجل وفق م�ا مخطط له«.يذكر ان الرشكة 
العامة ملوان�ئ العراق بادارتها العليا وكوادرها الهندس�ية والفنية 

حريصة كل الحرص عىل إيصال خدماتها لكافة أبناء املحافظة.

املوانئ تبارش بأعامل الصيانة وإعادة 
تأهيل حمطة ماء اللباين يف البرصة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العدل، ع�ن افتتاح العمل يف مديرية التس�جيل  العقاري 
الكرخ االوىل, وذلك بهدف رفع مستوى االداء  املؤسيس وتقليص الجهد 
والوق�ت للوص�ول اىل تقديم افضل  الخدمات . وقال�ت مدير عام دائرة 
التسجيل العقاري فضيلة عبد الجبار  موزان يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان »ه�ذا االفتت�اح يأت�ي ضم�ن توجيهات  وزي�ر العدل/ 
وكالة بنك�ني ريكاني لتحقيق اهداف ال�وزارة لتقديم  خدمات عدلية 
ذات ج�ودة عالي�ة تريض طم�وح املواطن النج�از  معاماتهم وتذليل 
جمي�ع املعوقات خدم�ة للصالح الع�ام    . واضاف�ت ان »افتتاح العمل 
جاء بعد اكمال اس�تناف  اعمال لجنة عمليات الجرد والتدقيق الكامل 
لاضابري الخاصة  باملواطنني من جميع النواحي القانونية والحسابية 
والتدقيقية  والبحثية والوقوف عىل اهم احتياجاتها لتبسيط االجراءات 

بما  يساهم يف تسهيل عمل الدوائر التابعة للوزارة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك، ، عن حج�ز أدوية واجه�زة طبية 
مخالف�ة لضوابط االس�ترياد يف مطار بغداد الدويل وضبط س�يارة يف 
جم�رك طريبيل.وذكرت الهيئ�ة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »الس�لطات الكمركي�ة يف كمرك مطار بغداد ال�دويل حجزت كمية 
م�ن االدوية البرشية مختلفة األنواع فضا ع�ن اجهزة طبية وكمية 
من الس�كائر واملعسل كانت بحوزة مس�افر يروم ادخالها للبلد دون 
اس�تحصال املوافق�ات الرس�مية لها«.واضافت ان »مرك�ز طريبيل 
الح�دودي قام بضبط س�يارة تم التاعب برقم ش�اصيها بغيه تغيري 
موديلها ال دخالها ضمن املوديل املسموح به وقد تم ضبطها من قبل 
لجنة الكشف بالتعاون مع رشطة الكمارك«.واشارت اىل انها »قامت 
باتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها حس�ب قان�ون الجمارك رقم 23 

لسنة 1٩84 ملخالفتها الضوابط والتعليمات الكمركية .

   بغداد / المستقبل العراقي

اشاد مسؤول شعبة املوارد املائية يف قضاء الشامية بمحافظة الديوانية 
حس�ني عيل عباس، بجهود الهندس�ة الحشد الش�عبي يف تطهري املبازل 
والجدوال وكري االنهر، مؤكدا أن هندسة جهود الحشد خدمت املزارعني 
بش�كل كبري وانعكس�ت ايجابا عىل الخط�ط الزراعية.وق�ال عباس يف 
ترصيح اورده موقع الحشد الشعبي »، إن »الهندسة العسكرية للحشد 
الش�عبي تس�اهم بش�كل كبري يف تطهري املبازل والجداول وكري االنهر 
يف قضاء الش�امية والتي تخدم املزارعني بش�كل كب�ري وتنعكس إيجابا 
عىل الخط�ط الزراعي�ة واقتص�اد الباد«.وأضاف أن »جهود الهندس�ة 
العس�كرية للحش�د الشعبي تسهم بش�كل أس�ايس يف زراعة محصول 

الرز«، معربا عن شكره وتقديره ملا يبذله الحشد الشعبي من جهود .

العدل تعلن إعادة افتتاح دائرة 
التسجيل العقاري يف الكرخ األوىل

حجز أدوية واجهزة طبية خمالفة للضوابط 
بمطار بغداد وسيارة خمالفة يف كمرك طريبيل

املوارد املائية: جهود هندسة احلشد ختدم 
املزارعني بشكل كبري

وزير العمل يلتقي نظريه اإليراين يف جنيف 
ويبحث معه تبادل اخلربات يف الشأن االجتامعي

وزير الصحة والبيئة يرتأس اجتامعا مع مسؤويل 
املجلس العريب لالختصاصات الصحية

   البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ الب�رصة اس�عد عب�د االمري 
العيداني، ع�ن تحويل اكثر م�ن أربعة االف 
عام�ل م�ن االج�راء اليومي�ني العامل�ني يف 
مديري�ة بلدي�ة الب�رصة اىل عق�ود حس�ب 
موج�ب ق�رار مجلس ال�وزراء رق�م )12 ( 

لسنة 201٩ . 
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، انه »ت�م املصادق�ة عىل محرض 
اجتم�اع لجن�ة تحوي�ل اكثر م�ن )4000( 
االف عام�ل بصف�ة اج�ر يوم�ي يف مديرية 
بلدية محافظة الب�رصة اىل عقود ، مبيناً ان 
اللجن�ة فيها عدة توصيات م�ن بينها تقوم 
الشعبة القانونية يف مديرية البلدية وحسب 

الصاحي�ات املمنوح�ة بتنظي�م العقد الذي 
س�يرم بني الطرفني وحس�ب صيغة العقد 
املعتم�دة وحس�ب ال�رشوط املطلوب�ة التي 
تتناسب مع طبيعة العمل مع مفاتحة ديوان 

املحافظة بتزويد صيغة العقد املعتمدة ».
واوضح، ان »توصي�ات اللجنة تضمنت بان 
تقوم شعبة املوارد البرشية يف مديرية البلدية 
بتزويد دائرة التقاع�د والضمان االجتماعي 
للعمال بقاعدة بيانات العاملني واملشمولني 
بتحويله�م من اج�ر اىل عقد ،مش�رياً اىل ان 
اللجن�ة ح�ددت ان تمنح الرواتب الش�هرية 
حس�ب التحصيل الدرايس حيث يكون راتب 
الحاصل عىل الشهادة االبتدائية )350،000( 
 )400،000( واملتوس�طة   ، دين�ار  ال�ف 
ال�ف  ال�ف دين�ار واإلعدادي�ة )450،000( 

دين�ار ، والدبل�وم )500،000( ال�ف دين�ار 
، والبكالوري�وس )550،000( ال�ف دين�ار 

عراقي ».
م�ن جهت�ه اوض�ح مدي�ر بلدي�ة محافظة 
الب�رصة ع�يل املوس�وي انه »س�يتم تنظيم 
عق�ود خاصة بتحوي�ل العامل�ني يف البلدية 
بصف�ة اج�ور يومي�ة اىل عقود بع�د ان تم 
مصادقة املحافظ عىل املحرض« ، مش�رياً اىل 
ان »القرار ش�مل االجراء اليوميني املسجلني 

لنهاية عام 2018 ».
واضاف، انه »فيم�ا يخص االجراء اليوميني 
العامل�ني من�ذ بداية 201٩ ف�ان هناك عدة 
مخاطبات لشمول )2000( عامل وبأنتظار 
التعليم�ات والردود الرس�مية م�ن الجهات 

الرسمية .

العيداين يصادق عىل حتويل االجور اليومية اىل عقود يف مديرية بلدية البرصة

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعلن رئيس مجلس محافظة البرصة صباح حسن البزوني 
عن املصادقة عىل 6 مش�اريع لصيان�ة الطرق الرسيعة يف 
االقضي�ة والنواح�ي فيما أكد االس�تمرار بأعم�ال صيانة 

الطرق الرسيعة ضمن حدود املحافظة.
وق�ال البزون�ي إن املش�اريع الت�ي تمت املصادق�ة عليها 
تضمن�ت طري�ق منفذ س�فوان / الزب�ري والطريق الحويل 

فضا عن طرق اخرى يف االقضية والنواحي

واضاف ان تلك الطرق تس�هم يف تخفي�ف الزخم الحاصل 
بحرك�ة املركبات فضا عن تقليل الح�وادث املرورية التي 

شهدتها يف الفرة املاضية.
يش�ار إىل أن البزوني كش�ف يف ال�14 من حزيران الجاري 
ع�ن أحال�ة م�رشوع صيان�ة الطري�ق الرسي�ع كمرحلة 
أوىل والراب�ط ب�ني الب�رصة وذي قار إىل رشكت�ني لتنفيذه 
مش�ريا إىل أن امل�رشوع تم�ت صيانته وتاثيث�ة ووصل إىل 
املراح�ل النهائية وذلك بالتنس�يق ب�ني الحكومتني املحلية 

واالتحادية.

جملس البرصة يصادق عىل مشاريع لصيانة الطرق 
الرسيعة يف اقضية ونواحي املحافظة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2337 في 2019/5/28( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق على القطعة املرقمة 1م 51 بني 

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

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

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

أوالً-  س��يتم 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 مق��دم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام باملتطلبات   -1

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/1   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 الس��اعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين اختاروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود احلكومية /

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 1م 51 بني مالك / الثغر 

)مناقصة )44/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابعة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2337 في 
.)2019/5/28

يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع )بناء مدرس��ة في اجلزيرة احلم��راء 18 صف ثالث طوابق على 

القطعة املرقمة 81 / 3 م 47(
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

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

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��الل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، 

ومفتوح جلميع املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقصني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
العقود احلكومية  /ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 

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

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

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل ع��ن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراق��ي لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليبوالتكنولوجيااملس��تخدمة املش��ار اليه��ا ف��ي الفص��ل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل(.
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم االثن��ني   املصادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ مل��دة 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 يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي 

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

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

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

اربعة  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 (
بناء مدرسة يف اجلزيرة احلمراء 18 صف ثالث طوابق عىل القطعة املرقمة 81 / 3 م 47

مناقصة )45/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد :3057

العدد :3056



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1930( االثنين  24  حزيران  2019 اعالنات5

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2337 في 2019/5/28( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع )بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املتبرع بها في 

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

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

 - موقع املشروع )عز الدين سليم(
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  /ش��عبة 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 مق��دم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام باملتطلبات   -1

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكام��ل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 

األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/1   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 الس��اعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود احلكومية /

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق عىل القطعة املتربع هبا يف منطقة الساميد )املحياة(

مناقصة )46/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2337 في 2019/5/28( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق على القطعة املرقمة 2 / 208 م 51 

منطقة املشاركة بني مالك / الثغر
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  /ش��عبة 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 مق��دم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام باملتطلبات   -1

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكام��ل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 

األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/1   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 الس��اعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود احلكومية /

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 2 / 208 م 51 منطقة املشاركة بني مالك / الثغر 

مناقصة )47/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3052

العدد : 3058
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2337 في 2019/5/28( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود احلكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشييروع بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق في مدرسة انوار الغدير االبتدائية / 

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

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيييتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيييذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصن.
  ثانييياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسييم العقود 
احلكومية  /شييعبة اعالن املشيياريع( في العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 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 :
القدرة املالية:

على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة 

النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية:

علييى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضييح 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)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت 
أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة 

املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعيياً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطيياء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن في  
العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 

االثنن املصادف 2019/6/24  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنن   املصادف 2019/7/1   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادسيياً -يجييب تسييليم العطاءات في أو قبل يوم االحييد  املصادف 2019/7/7 السيياعة 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

سييابعاً - يجييب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( سييتة عشيير  مليون 
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.
عاشييرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 

يلي يوم العطلة .
احييدى عشيير - للدائرة احلق في الغيياء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبييل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض 

جراء ذلك 
اثنى عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/

شعبة  بيع الوثائق 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 التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسييم االستشييارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف مدرسة انوار الغدير االبتدائية / اهلارثة

مناقصة )48/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2337 في 2019/5/28( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود احلكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهلن وذوي اخلبرة 
لتقييدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشييروع بناء مدرسيية 18 صف 3 طوابق منطقيية العلوة على القطعة 

املرقمة 7 / 266 م 51 بني مالك / الثغر
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصن.
  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  /شييعبة 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 مقييدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرتييه 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 )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقييدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقيياً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املشيياركة بصفيية مقيياول , أو ادارة عقييود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع 
السييابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائيية وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعمييال هييذا العقييد و مت أجنازها بنجيياح  بالكامييل. و يعنى باملماثليية  حجم العمييل ، تعقيداته ، 

األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفييير الكييوادر واملعييدات وحسييب ما مطلييوب ضمن معايييير التأهيل ) القسييم الثالييث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغيية العربية من قبل املناقصن الراغبن في  
العنوان أدناه* ودفع رسييم غير مسييترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم االثنن املصادف 2019/6/24  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنن   املصادف 2019/7/1   الساعة 

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

شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

سييابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( سييتة عشيير  مليون 
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

يلي يوم العطلة .
احدى عشيير - للدائرة احلق في الغاء املناقصة فييي أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحسييب مقتضيييات املصلحة العامة و اليحق للمشييركن في املناقصيية املطالبة  بأي 

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

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

اربعة  عشيير – الزام الشركات بشييراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اسييتنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسييم االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق منطقة العلوة عىل القطعة املرقمة 7 / 266 م 51 بني مالك / الثغر

مناقصة )49/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3061

العدد : 3059
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  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2337 في 
.)2019/5/28

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع بناء مدرسة 18 صف على القطعة 198/1 م 6 خضابو

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

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
العقود احلكومية  /ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 

2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 
األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 
االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاع��ة جلان الفتح واالحال��ة في يوم االثنني   املص��ادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
بناء مدرسة 18 صف عىل القطعة 198/1 م 6 خضابو 

مناقصة )50/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2337 في 2019/5/28(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 93 م 2 

خيط املعدان / باهلة
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
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 مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

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

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مق��اول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 
األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

* توفي��ر الكوادر واملعدات وحس��ب ما مطلوب ضم��ن معاي�����ير التأهيل ) الق����س��م الث����الث 
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 االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جل��ان الفتح واالحالة ف��ي يوم االثنني   املص��ادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /

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

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

) مناقصة عامــــة – إعـــــالن اول (
)بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق عىل القطعة املرقمة 93 م 2 خيط املعدان / باهلة 

مناقصة )51/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3062

العدد :3031
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2337 في 2019/5/28( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرس��ة 18 ص��ف 3 طوابق على القطع��ة املرقمة 1 م 49 

سلك رزن / الثغر
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  /ش��عبة 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 مق��دم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام باملتطلبات   -1

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكام��ل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 

األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/1   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 الس��اعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول ( 
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 1 م 49 سلك رزن / الثغر

 مناقصة )52/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2337 في 2019/5/28( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 162 / 34 

م 87 شلهة املوحي
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  /ش��عبة 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 مق��دم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام باملتطلبات   -1

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكام��ل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 

األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/1   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 الس��اعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

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

 ) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق عىل القطعة املرقمة 162 / 34 م 87 شلهة املوحي

  )مناقصة )53/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3060

العدد : 3055



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1930( االثنين  24  حزيران  2019 اعالنات9

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2337 في 
.)2019/5/28

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

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

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
العقود احلكومية  /ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 

2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 
األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 
االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاع��ة جلان الفتح واالحال��ة في يوم االثنني   املص��ادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف ساحة متوسطة القالع

مناقصة )54/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2337 في 
.)2019/5/28

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

املرقمة 2260 / 3 م 64
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
العقود احلكومية  /ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 

2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 
األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاع��ة جلان الفتح واالحال��ة في يوم االثنني   املص��ادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /

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

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

 ) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
بناء مدرسة يف هور السعد 18 صف ثالث طوابق عىل القطعة املرقمة 2260 / 3 م 64

مناقصة )55/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3054 

العدد : 3053
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  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2385 في 
.)2019/5/30

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق في افراز 838 القبلة

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

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
العقود احلكومية  /ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 

2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 
األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 
االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاع��ة جلان الفتح واالحال��ة في يوم االثنني   املص��ادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول ( 
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف افراز 838 القبلة

 مناقصة )56/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2385 في 
.)2019/5/30

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع انشاء مدرسة 18 صف 3 طوابق  على القطعة املرقمة 3050/13 

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

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
العقود احلكومية  /ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 

2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 
األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاع��ة جلان الفتح واالحال��ة في يوم االثنني   املص��ادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا 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 مدرسة 18 صف 3 طوابق  عىل القطعة املرقمة 3050/13 يف الطوبة والنخيلة 

مناقصة )57/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3026 

العدد : 3027
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2385 في 2019/5/30( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرسة 18 صف في ساحة متوسطة الشيماء للبنات في 
ابوصخير بعد ازالة الكرفانات  - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وس��تمائة مليون   

دينار عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

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

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

املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  /ش��عبة 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 مق��دم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام باملتطلبات   -1

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكام��ل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 

األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/1   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 الس��اعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
) بناء مدرسة 18 صف يف ساحة متوسطة الشيامء للبنات يف ابوصخري بعد ازالة الكرفانات

مناقصة )58/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2385 في 
.)2019/5/30

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

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

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
العقود احلكومية  /ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 

2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 
األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 
االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاع��ة جلان الفتح واالحال��ة في يوم االثنني   املص��ادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول ( 
)بناء مدرسة يف ساحة مدرسة عرفات  18 صف 3 طوابق 

مناقصة )59/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3029

العدد : 3028



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2385 في 2019/5/30(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء 3 مدارس 18 صف 3 طوابق في منطقة  خور الزبير القطع 

املفروزة    - وبكلفة  تخمينية قدرها) 4,800,000،000(  اربع مليار وثمامنائة  مليون   دينار عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / اخلامسة   والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  /شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

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

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1
كالس��يولة النقدية اليقل ع��ن مبلغ ق��دره )1.440.000.000( مليار واربعمائة واربع��ون مليون دينار 

عراقي
اخلب��رة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يق��دم 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 
السابقة ومببلغ اليقل عن)1.440.000.000( مليار واربعمائة واربعون مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود 
مماثل��ه ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمت��ر في قاعة جل��ان الفتح واالحالة في ي��وم االثنني   املص��ادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

س��ابعاً - يجب أن يرف��ق بجميع العطاءات ضمان العط��اء بقيم��ة ) 48,000,000 ( ثمانية واربعون 
مليون دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
بناء 3 مدارس 18 صف 3 طوابق يف منطقة  خور الزبري القطع املفروزة   

مناقصة )60/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا الى كتاب قس��م التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2385 في 2019/5/30( 
.

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق في منطقة الظويهرات األولى

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

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  /شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

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

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العقد و مت أجنازه��ا بنجاح  بالكام��ل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 

األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمت��ر في قاعة جل��ان الفتح واالحالة في ي��وم االثنني   املص��ادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف منطقة الظوهيرات االوىل

مناقصة )61/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3069

العدد : 3068



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1930( االثنين  24  حزيران  2019 اعالنات13

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2385 في 
.)2019/5/30

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

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

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
العقود احلكومية  /ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 

2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 
األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 
االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاع��ة جلان الفتح واالحال��ة في يوم االثنني   املص��ادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.

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

 ) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف منطقة الظوهيرات الثانية

 مناقصة )62/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2385 في 
.)2019/5/30

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق في منطقة الكريطات املتنازل 

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

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
العقود احلكومية  /ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 

2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
السابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 
األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاع��ة جلان الفتح واالحال��ة في يوم االثنني   املص��ادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /

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

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

 ) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف منطقة الكريطات املتنازل عنها 

مناقصة )63/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3067

العدد :3066
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2385 في 2019/5/30(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرس��ة 18 صف 3 طوابق في س��احة مدرس��ة سيد مير 

محمد القزويني )35*50( في حي الشهداء مع هدم الصفوف االضافية عدد 2 صف
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  /شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

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

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

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمق��اول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العقد و مت أجنازه��ا بنجاح  بالكام��ل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 

األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمت��ر في قاعة جل��ان الفتح واالحالة في ي��وم االثنني   املص��ادف 2019/7/1   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 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 االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف ساحة مدرسة سيد مري حممد القزويني )35*50( يف حي الشهداء 

مع هدم الصفوف االضافية عدد 2 صف       مناقصة )64/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2385 في 2019/5/30( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرس��ة 18 صف 3 طوابق القطعة االرض اجملاورة لواء عكا 

سابقا مقابل منطقة املربد
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  /ش��عبة 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 مق��دم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام باملتطلبات   -1

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

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية:  •

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة 
أدناه:

2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال ه��ذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكام��ل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 

األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

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

يوم االثنني املصادف 2019/6/24  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/1   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/7 الس��اعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/7.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

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

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

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

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

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

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

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود احلكومية /

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول ( 
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق القطعة االرض املجاورة لواء عكا سابقا مقابل منطقة املربد

 مناقصة )65/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3065 

العدد :3064 
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم (٢٣٨٥ في ٢٠١٩/٥/٣٠).
ــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة  ــم العقود احلكومية ) دعوة مقدمي العط ــر (محافظة البصرة / قس يس
لتقدمي عطاءاتهم(املغلقة)مشروع بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق في منطقة العرب املزراع املتنازل 

عنه
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم ) .

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ 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 ٨:٠٠ صباحا الى ٢:٠٠ ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
ــتجيبة ملتطلبات صاحب العمل )  ــمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مس    ثالثاً- تش

ما يلي :
ــة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات  ــدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثق الق  -١

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -١

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
ــدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية  ــرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يق اخلب  •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
ــبع  ــنوات( ٧) الس ــاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ( ١) عقد وللس ــة مق ــاركة بصف ٢- املش
ــابقة ومببلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله  الس
ــل ، تعقيداته ،  ــة  حجم العم ــل. و يعنى باملماثل ــا بنجاح  بالكام ــذا العقد و مت أجنازه ــال ه ألعم

األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
ــث وثيقة  ــم الثال ــر التأهيل ( القس ــوب ضمن معايي ــب ما مطل ــوادر واملعدات وحس ــر الك * توفي

االشغال) 

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في   رابعاً- ميكن ش
ــترد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من  ــم غير مس العنوان أدناه* ودفع رس

يوم االثنني املصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
ــادف ٢٠١٩/٧/١    ــوم االثنني   املص ــان الفتح واالحالة في ي ــر في قاعة جل ــيتم عقد مؤمت ــاً- س خامس

الساعة العاشرة صباحاً
ــليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــاً -يجب تس   سادس
ــمح بها). العطاءات املتأخرة  ــب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية (ال يس حس
ــيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور  ــيتم رفضها. س س

شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد املصادف ٢٠١٩/٧/٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

ــتة عشر  مليون  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) س س
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) 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 .
ــر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء  احدى عش
ــي املناقصة املطالبة  بأي  ــركني ف ــب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش ــة  وحس املفاضل

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

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

ــراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب  ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش
وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات والتدريب 

ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ .

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

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول ) 
(بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق يف منطقة العرب املزراع املتنازل عنه

مناقصة (٦٦/ تربية   ٢٠١٩ )

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣ العدد : ٣٠٦٣

اعالن رقم )2( 
استنادا لكتابي االمانة العامة ملجلس الوزراء املرقمني )16939( 
يف )2018/5/10( و )21359( يف )2018/6/13( الخ�اص 
باصدار تعليمات رقم )4( لس�نة )2018( واملعدلة بتعليمات 
رق�م )10( لس�نة )2018( ح�ول تعيني الدرج�ات الوظيفية 
الناتجة عن حركة املالك واملصادق عليها من قبل وزارة املالية 
وكما ورد بكتاب محافظ�ة النجف االرشف / الدائرة االدارية 
واملالية املرقم )2946( يف 2019/5/19 واملعطوف عىل كتاب 

وزارة املالية املرقم )40843( يف 2019/5/5
تعل�ن مديري�ة زراع�ة النج�ف االرشف ع�ن توف�ر الدرج�ة 
الوظيفية الش�اغرة ) فني( للحاصلني عىل دبلوم فني / ادارة 
مخ�ازن فع�ىل الراغبني تقدي�م طلباتهم اىل لجن�ة التعيينات 
يف مديري�ة الزراعة وس�يكون التقديم ي�وم )2019/6/18( 
املص�ادف )الثالث�اء( وملدة )20( يوم م�ن تاريخ نرش االعالن 
وفق االس�تمارة االلكرتونية املعدة له�ذا الغرض واملعلنة عىل 

املوقع االلكرتوني الرسمي للمديرية 
)www.zerahnajaf.com(

او عىل موقع التواصل 
Agiculture najaf

وترفق االستمارة بعد ملئها يدويا مع فايل التقديم.
وس�وف تهم�ل كاف�ة الطلبات التي ت�رد بعد الف�رتة املحددة 

ويكون التقديم حرصا لسكنة محافظة النجف االرشف 
مالحظة / بالنس�بة  لثالثة االوائل ) الثاني والثالث( جلب ما 

يؤيد كونه من االوائل عىل املعهد رسميا .

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعلن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط  للمرة 
الثاني�ة عن تاجري االمالك املدرج�ة اوصافها يف ادناه والعائة 
اىل مديرية بلدية الدبوني وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رق�م )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجع�ة مديرية بلدي�ة العزيزية خ�الل فرتة )15( 
خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرشه�ا يف الصحف 
اليومي�ة مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغة 
)%30( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية  البلدية 
اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا ( ويتحمل من ترسو 
علي�ه املزايدة اجور النرش واالع�الن وكافة املصاريف االخرى 
وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدني�ة مصورة واصلية 
ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد

تنويه
اىل وزارة التصنيع العسكري يف بغداد

املس�تقبل  جري�دة  يف  نرشن�ا  وان  س�بق 
العراق�ي يف 2017/1/15االع�الن الصادر 
من محكمة االحوال الش�خصية يف املسيب 
بالعدد بال امل�ؤرخ يف 2017/1/12باس�م 
املفقود مشتاق شاكر رايض املبينة صورته 
اعاله بعد مغادرة داره الكائنة يف املس�يب 

حي االطباء ولم يعد لحد االن وكان يرتدي رسوال اس�ود وتيرشت 
ابيض وخ�ايل من العالمات الفارقه وتنصيب زوجته املدعوة حنان 
ج�واد حذية ع�ىل اوالده كل من عثمان وزينب وحم�زة ... ولعدم 
توفر نس�خ من جريدة املستقبل العراقي يف ذلك اليوم نرسل اليكم 

هذا االعالن اىل وزارتكم املوقرة  مع جزيل الشكر والتقدير

وزارة العدل 
مالحظية التسجيل العقاري 

يف الرميثة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

طالب التسجيل املجدد )اسمر عبد الله جابر(
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2019/1/2  لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 
)697( محل�ة )ش�امية( الواق�ع يف الرميث�ة 
بأسم )اس�مر عبد الله جابر( باعتباره حائزا 
له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق القانون 
43 لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب 
فع�ىل من يدعي بوجود عالقة او حقوق عينية 
او ش�خصية عىل ه�ذا العقار تقدي�م ما لديه 
من طلبات او دف�وع  او اعرتاضات خالل مدة 
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش لنرش 
االع�الن وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 
مدة هذا االعالن وذلك الثبات ما لديه من حقوق 
موقعيا اثناء الكش�ف الذي س�يجري يف املوعد 
املذكور اعاله وسوف يتم لصق نسخة من هذا 
االع�الن يف موق�ع العقار ويف لوح�ة االعالنات 
الخاصة بدائرة التسجيل العقاري  وسوف يتم 

تزويد دوائر املالية واالوقاف بنسخة منها 
رئيس الدائرة 

املالحظ / سالم نعيم عبد الله
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1761/ب2019/5

التاريخ 2019/6/23 
اىل / املدعى عليه / )نبيل عواد جاسم( 

اقام املدعي عيل عواد جاس�م الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم بتمليكه 
سهامك يف العقار املرقم 2/6274 حي االنصار 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي يارس جبار محس�ن واش�عار 
مخت�ار االنص�ار 2 احم�د طاهر املي�ايل عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف 
2019/7/3 وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف 
العدد : 1/مجدد/2016

التاريخ 2019/6/20
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد

بناءا ع�ىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلس�ل 
199 حوي�ش والبال�غ مس�احته )10م2( اىل 
)مل�وك رض�ا محم�د( بموج�ب ق�رار تثبيت 
العائدي�ة الص�ادر بالع�دد 1/ مج�دد/2016 
بتاري�خ 2019/6/18 والص�ادر من رئاس�ة 
لجن�ة تثبيت امللكي�ة يف النجف ل�ذا نعلن هذه 
القرار فع�ىل من لديه اع�رتاض عىل مضمونه 
الطعن به تمييزا لدى رئاسة محكمة استئناف 
النج�ف االتحادي�ة بصفته�ا التمييزية خالل 
مده ثالثني يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االع�الن وعن�د انتهاء امل�دة وع�دم ورود 
اشعار لتقديم طعن ستبارش مديرية التسجيل 
العقاري يف النجف وفقا القرار تثبيت العائدية 

القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة جنايات صالح الدين /الهيئة االوىل 
العدد / 203/ج2019/1

التاريخ 2019/5/29
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) وس�ام طه رش�يد لطيف 
الحشماوي( 

احال�ك الس�يد ق�ايض محكمة تحقي�ق بلد اىل 
هيئة هذه املحكم�ة الجراء محاكمتك بدعوى 
غ�ري موجزة وفق احكام املادة 289 من قانون 
املع�دل   1969 لس�نة   111 رق�م  العقوب�ات 
بموجب ق�رار االحالة املرقم 67 غ/م 2019 يف 
2019/3/17 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك بالصحف املحلية لغرض تسليم نفسك 
الق�رب مركز رشط�ة او الحضور ام�ام هذه 
املحكمة صب�اح ي�وم 2019/8/28 ويف حالة 
عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك غيابيا 

وفق االصول
القايض

وليد احمد كردي 
رئي�س محكمة جنايات ص�الح الدين /الهياة 

االوىل \\

اىل الرشيك / حسني سلمان عباس
عالء حسني سلمان

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان  
العراق�ي / مكتب بلد والدجي�ل الكائن يف 
قضاء بل�د / قائممقامية قضاء بلد وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
الس�يد )احم�د حس�ني س�لمان( بالبناء 
عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة ) 
357/16( مقاطعة ) 3 الحضرية( لغرض 

تسليفه قرض االسكان
وخ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخ�ل الع�راق وش�هر خارج الع�راق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 437 / ش / 2019 
التاريخ : 17 / 6 / 2019 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / ع�يل هاش�م محمد – 

مجهول محل االقامة 
اقامت املدعية سعاد عباس احمد الدعوى 
املرقم�ة 437 / ش / 2019 والت�ي تطلب 
فيه�ا الحك�م بحضانته�ا الطفاله�ا كل 
من س�عد وعبد الرحم�ن ويونس ومحمد 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت ه�ذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني 
رسميتني واس�عة االنتشار وقد تم تحديد 
ي�وم 30 / 6 / 2019 موع�دا للمرافع�ة 
بالدعوى اع�اله وعليك الحض�ور باملوعد 
اعاله ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

وفق االصول .
القايض 

محمد صالل حمزة

لؤي جواد اليارسي
حمافظ النجف االرشف

المالحظات الموقع مدة 
االيجار

مساحته 
م2

رقم 
الملك

نوع 
الملك ت

تؤول 
المشيدات 
الى البلدية 
بعد انتهاء 
فترة العقد
الدبوني

الدبوني سنة 
واحدة 

1دونم 
و24 
اولك 

و72,5 
3

ساحة 
لبيع 

الفواكه 
والخضر

1

الدبوني سنة 
واحدة  6 2 كشك 2

العدد 1730
التاريخ 2019/6/18

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل يف حمافظة النجف االرشف

اعالن
 تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل 
بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية 
الحيدريلة او اللجنلة خالل )30( ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعلالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة 
مسلتصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السليد 
املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وسلتجري يف بلدية الحيدرية السلاعة التاسعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسلمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسلمي ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة مصاريف 

املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط:
1 ل تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 ل تبلدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املسلتأجر تسلديد بدل االيجار وكافة املصاريلف خالل )30( يوم من صدور 
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 ل يحلق للبلدية فسلخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االسلتثمار او رشوع للمصلحة العاملة دون الحاجة اىل انذار او 
اللجوء اىل املحاكمة ووفقا لرشوط العقد املربم

4 ل ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 ل عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل امللأجور تتضمن االسم التجاري واملستأجر مع كافة تفاصيل املأجور 

6 ل االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 ل عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا 

صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21 
8 ل تكلون امانلات دخلول املزايدة لشلاغلني العقلار )50%( من القيملة التقديرية تنفيذا لكتاب السليد املحافلظ املرقم )30( يف 

2016/1/3
9 لالساحة املستحدثة يكون سياجها من مادة BRC بدون اي مشيدات 

10  ل يلزم املسلتاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شلارع النجف ل كربالء الشلارع الرئييس يعمل واجهة من مادة K-spane بطول 
4م

11 ل جللب املوافقلة االمنية من قبل املزايدين الذين يسلكنون خارج املحافظة اسلتنادا اىل كتاب السليد املحافظ املرقم 6782 يف 
 2018/5/20

12 ل عىل املستأجر دفع بدل االيجار السنوي للمده كامال

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية 
لتأجلري االمالك املدرجلة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية( وملدة   )سلنة 
واحلدة( فعلىل من يرغلب باالشلرتاك باملزايدة مملن تتوفر فيه اللرشوط املطلوبة  
مراجعلة بلدية الحرية او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف احلدى الصحف املحلية مسلتصحبا معه التامينات القانونيلة البالغة 200% من 
القيمة املقدرة بأسلتثناء املستأجرين الشلاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل 
املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / 
مكتب السليد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وسلتجري املزايدة يف اليوم التايل 
النتهاء مدة االعالن البالغة )30( يوما يف السلاعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان 
)بلديلة الحريلة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسلمية سلتكون املزايدة يف 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل 

ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 ل عىل املسلتاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السلكن او مضبطة 

تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 
2 ل علىل املسلتأجر مراجعة البلدية خلالل مدة )30 يوما( ملن تاريخ تصديق قرار 

االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 ل عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 ل استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 
يف 2014/9/28 يللزم اصحاب الحلرف والصناعات بجلب الهويلة النقابية وتأييد 

شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل يف حمافظة النجف االرشف

اعالن
 تعللن لجنلة البيلع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسلنة 
2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )30( ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السليد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وسلتجري يف بلدية الحيدرية السلاعة التاسعة  من صباح اليوم التايل 
النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسلمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسلمي ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسلة ايام من يوم 

اجرائها 

الرشوط:
1 ل تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 ل تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه 
يعترب ناكال بالتزامه

3 ل يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكمة ووفقا لرشوط العقد املربم
4 ل ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 ل عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل امللأجور تتضمن االسم التجاري واملستأجر مع كافة تفاصيل املأجور 
6 ل االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 

7 ل علىل املتقلدم ان يكلون قد مارس نفس نوع االسلتعمال وعليه اثبات ذللك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيلا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السليد 
املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21 

8 ل تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3
9 لالساحة املستحدثة يكون سياجها من مادة BRC بدون اي مشيدات 

10  ل يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف ل كربالء الشارع الرئييس يعمل واجهة من مادة K-spane بطول 4م
11 ل جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20 

12 ل عىل املستأجر دفع بدل االيجار السنوي للمده كامال

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية 

الهياة االستئنافية بصفتها االصلية /الهيئة الثانية 
العدد : 892/س/2019

اعالنالتاريخ 2019/6/16
اىل املستأنف عليهم : 1 ل حميد فرحان شحاذه 

2 ل برشى عباس متعب 
3 ل رشاد عبادي رمضان 

4 ل بلسم كريم عفيت 
5 ل احمد رايض غليم 

6 ل احمد ضيدان هاشم 
لوقوع الطعن االسلتئنايف عىل قلرار الحكم البدائي بالعلدد 1765 /ب/2009 
واملؤرخ يف 2019/5/19 القايض بالحكم برد دعوى املدعي امني بغداد / اضافة 
لوظيفته وتحميله الرسوم واملصاريف النسبية وملجهولية محل اقامتكم قررت 
املحكمة تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتني واسعتي االنتشار للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2019/6/27 السلاعة الثامنة ويف حالة 

عدم حضوركم يف املوعد املحدد سوف تجري املرافعة بحقكم وفق القانون 

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة / قسم القانونية  عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري مكتب 
االستنسلاخ رقم 1 العائلد لكلية االدارة واالقتصلاد وبقيمة تقديريلة )7500000( 
سلبعة ماليني وخمسلمائة الف دينار  فعىل الراغبني يف االشلرتاك باملزايدة   مراجعة 
ديوان الجامعة / الشلؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة / نجف 
لالطالع علىل التفاصيل والعقار املعللن عنه موقعيا وخالل مدة ثالثلون يوما ابتداء 
من اليوم التايل لنرش االعالن اذ ستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم 
االخري  للمدة اعاله بديوان الجامعة مسلتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
25% ملن القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاسلة جامعة الكوفة / صندوق 
التعليم العايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف 
الدخول باملزايدات لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة 
اىل بطاقة السكن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة  عىل ان يتم جلب  
كتاب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة وبحسلب محافظته عىل ان يقوم املسلتاجر 
بايداع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار السنوي  يتم ارجاعها بعد انتهاء 
ملدة العقد  يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره 
باملأجلور وال يجوز دخول املوظفني الذين ذكرتهم احلكام املادة )4( من قانون بيع 
وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل من ترسو عليه  اجور الخدمة 

وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

مقابل السوق العصري الشارع العام 14,5م2 356 حانوت 1

مقابل السوق العصري الشارع العام 13,5م2 357 حانوت 2

مقابل السوق العصري الشارع العام 86م2 358 حانوت  3

مجاور دائرة البريد ـ 10/2 كشك 4

مدة التأجير المساحة م2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

اثنان سنة  275م2 18 ساحة لبيع الماء المقطر ـ الجانب االيسر ـ 
الشارع العام ـ خلف المحالت 

اثنان سنة  450م2 19 ساحة لبيع التجهيزات ـ الجانب االيسر ـ 
الشارع العام ـ خلف المحالت 

اثنان سنة  400م2 22 ساحة مؤقته لتنصيب انترنيت ـ الجانب 
االيسر ـ شارع نجف كربالء

اثنان سنة  1600م2 24 ساحة كمخزن ـ الشارع العام

اثنان سنة  450م2 84 ساحة لتأجير مستلزمات المناسبات  ـالشارع 
الحولي 

اثنان سنة  1200م2 85 ساحة لوقوف السيارات ـ خلف المطعم 
السياحي 

اثنان سنة  15م2
 140ـ141ـ142ـ143ـ144ـ111ـ115 ـ 116 ـ 118 ـ 119 ـ 
120 ـ 121 ـ 124 ـ 126 ـ 127 ـ 128 ـ 129 ـ 130 ـ 131 

ـ 132 ـ 133 ـ 134 ـ 137 ـ 138 ـ 139
 حانوت السوق العصري

اثنان سنة  600م2 56 ساحة كمخزن للحديد ـ الحي الصناعي ـ 
الشارع الحولي 

اثنان سنة  7.5م2 1152  كشك حديد ـ الشارع الخدمي ـ قرب 
مستشفى الحيدرية 

اثنان سنة  15م2 775 ـ 776  كشك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ واجهة كراج 
البلدية القديم

اثنان سنة  450م2 782 كازينو رقم 2 الشارع العام ـ الجانب االيسر 

اثنان سنة  15م2 792 كشك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام 
ـ نجف كربالء 

مدة التأجير المساحة م2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال
اثنان سنة  15م2 711ـ713ـ705ـ706ـ710ـ837ـ838 كشك موقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر
سنة واحدة 600م2 87 ساحة للمواد االنشائية ـ قرب الدفاع المدني 
اثنان سنة  15م2 113ـ114ـ122ـ135ـ156 حانوت ـ السوق العصري
اثنان سنة  30م2 180 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 
اثنان سنة  15م2 757ـ760ـ761ـ769ـ770 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  50م2 571 مخزن مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15م2 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية  426ـ555ـ334ـ442ـ479ـ198ـ199
اثنان سنة  60م2 435 مخزن مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15م2 كشك مؤقت ـ السوق العصري 
اثنان سنة  9م2 698 كشك سندويج بنل ـ شارع نجف كربالء
اثنان سنة  15م2 795ـ800ـ827ـ835ـ836ـ801ـ810 كشك مؤقت ـ الجانب االيسر الشارع العام ـ نجف ـ كربالء

اثنان سنة  7.5 1145ـ1146ـ1147ـ1148ـ1149ـ1150ـ1153ـ 1154ـ1155ـ1157ـ1158ـ1159ـ1160ـ1164
ـ 1165  كشك حديد ـ شارع نجف ـ كربالء 

اثنان سنة  15م2 684ـ688ـ689ـ692 كشك مؤقت ـ مقابل فرن الصمون
اثنان سنة  15م2 9ـ10ـ18ـ19 كشك مؤقت ـ قرب مصرف الرافدين 
اثنان سنة  15م2 29 كشك مؤقت ـ الجانب االيمن ـ مجاور القسم البلدي 
اثنان سنة  15م2 34 كشك مؤقت ـ مقابل دائرة االتصاالت 
اثنان سنة  15م2 1031ـ1102 كشك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ الحي الصناعي 
اثنان سنة  1650م2 41 ساحة مخزن وبيع الزيوت ـ شارع نجف ـ كربالء
اثنان سنة  24م2 617ـ 638 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 

اثنان سنة  300م2 1169 مخزن للمواد االحتياطية للسيارات ـ قرب معرض السيارات ـ 
مجاور علوة المخضرات ـ حي التحدي

اثنان سنة  15م2 157 كشك مؤقت ـ مقابل القسم البلدي 

اثنان سنة  15م2 843 كشك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ واجهة ساحة رقم 5 

اثنان سنة  15م2 1182 كشك سندويج بنل ـ خلف المستشفى
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طرق التخلص من االرهاب
          وجدان عبدالعزيز

بات م�ن املتعارف علي�ه أّن اإلرهاب 
اله�دف له والدي�ن له، واّن�ه ال يلتزم 
يح�رم  م�ا  كل  ويخال�ف  بقان�ون 
اإلنس�انّية واألديان، كم�ا أّنه يفتقر 
إىل األه�داف املش�ركة ب�ن الجهات 
املتطرّف�ة، وعرفه القان�ون الجنائي 
عىل انه أّي عم�ل أوفعل ُيلحق العنف 
باألفراد، ويسلب نعمة األمن واألمان 
م�ن الحي�اة املجتمعّي�ة يف بل�د م�ا، 
وخلق أج�واء م�ن التوت�ر والخوف، 
ويك�ون هدف�ه سياس�ّياً واإلس�اءة 

لطائفة دينّية معينة، أويكون الهدف 
أيديولوجّي�اً، ويلح�ق ال�رر بحياة 
األف�راد، ومنش�آتهم وُتعت�ر أعمال 
العن�ف ه�ذه انته�اكات حربّية غري 
مرشوعة، وتفرض ه�ذه الجماعات 
اإلرهابّي�ة قوانن خاص�ة بها تكون 
إجرامّية، وتنته�ج تكتيكات مماثلة، 
ولذا لجأت بعض الدول إىل شّن حرب 
عىل اإلرهاب للقضاء عليه والتخلّص 
الحم�ات  خ�ال  م�ن  وذل�ك  من�ه، 
وحت�ى  واالقتصادّي�ة،  العس�كرّية 
اإلعامية، وتس�عى ه�ذه الحرب إىل 
التخلّ�ص م�ن خط�ر اإلره�اب عىل 

املدنين، وال�دول التي تدع�م وتمّول 
اإلره�اب، لك�ن هل يكفي ه�ذا؟ من 
املؤك�د ان ه�ذا اليكف�ي!، فرغم من 
اجم�اع الباحث�ن االجتماعي�ن عىل 
عدم التجانس االجتماعي العظيم بن 
اإلرهابين واملتطرفن عامة، فإنه ال 
يمكن إنكار وجود أسباب اجتماعية 
اجتماعي�ة،  خط�ر  عوام�ل  تمث�ل 
وق�د ت�ؤدي بأف�راد أي مجتم�ع إىل 
التط�رف دينًي�ا، بغ�ض النظ�ر عن 
الدي�ن أواملذه�ب الذي ينتم�ون إليه، 
أواملجتمع، الذي يوجدون فيه، ولكن 
بالرغم من ذلك تبق�ى عوامل خطر، 

وال يمك�ن القط�ع أن م�ن يتع�رض 
لها س�يصبح إرهابياً، فمثا املشاكل 
والضغوط االجتماعية، والسيما فان 
اإلنس�ان املعارص، اصب�ح يعاني من 
كث�رة املواق�ف الضاغطة املس�تمرة 
ع�ر مراحل حياته، الت�ي يمر بها يف 
الدراس�ة، ثم الزواج والعم�ل، والتي 
يفرضها عليه املجتمع.. نجد ان هذه 
الضغ�وط ت�زداد مع تده�ور أوضاع 
التعليم واألوض�اع االقتصادية فيها، 
كما تسهم الظروف، التي قد تقتيض 
من اإلنسان االنتقال إىل مجتمع آخر، 
تختل�ف قيمه وعادات�ه وأعرافه، مع 

تل�ك املناظ�رة يف مجتمع�ه، ويكون 
يف  معه�ا،  والتأقل�م  التكي�ف  علي�ه 
زي�ادة حج�م الضغ�وط االجتماعية 
عند البع�ض، وبطبيع�ة الحال هذه 
االنس�ان  له�ذا  تس�بب  الضغ�وط 
االجهاد العصبي، كما تؤدي إىل بعض 
األمراض النفسية، كالقلق والعدوانية 
أواالنطوائي�ة، وغريها، وق�د تصيبه 
كذلك بعض األمراض العضوية، مثل 
ارتف�اع ضغ�ط ال�دم وقرح�ة املعدة 
والقول�ون العصبي من تأثري ضغوط 
املتزاي�دة، وهنا  الحي�اة ومش�اكلها 
تستفحل االمور حتى تصل اىل داهية 

التطرف الفكري!، لي�ؤدي باملتطرف 
االجتماعي�ة  مش�اكله  تحوي�ل  اىل 
لقضاي�ا عامة، كي يخف�ف الضغط 
عىل نفس�ه، والب�د م�ن التفريق بن 
املتطرف واملواطن االيجابي، فاالخري 
بمش�كات  ويع�رف  وطن�ه  يح�ب 
مجتمعه، لكنه ال يرى جانبه األسود 
فقط، وفوق ذلك يس�عى لتجاوز تلك 
املش�كات واملساعدة عىل حلها، لكن 
املتط�رف يك�ره مجتمع�ه ويرفضه 
مش�اكله  ح�ل  أن  متص�وًرا  كلي�ًة، 
تكون بإحال�ه بمجتمع بديل ينتمي 
لعصور مضت!.. ومس�ارات من هذا 

القبي�ل كي�ف عاجه�ا؟ كم�ا نوهنا 
محاول�ة تنمية الجان�ب االقتصادي 
وجعل شعار املجتمع العمل واالنتاج 
مع دفع وتائ�ر التعليم نحو التطور، 
ثم تنمية الوع�ي الوطني واملجتمعي 
باتجاه التعاون والتسامح والتعايش 
السلمي، وبالتايل تكوين هوية وطنية 
البع�د  واضح�ة املام�ح بعي�دة كل 
م�ن الفئوي�ة والطائفي�ة والقومية 
العنرصي�ة، ورف�ع ش�عار الدين لله 
والوط�ن للجميع، وك�ذا تنمية املبدأ 
والواجبات.. الديمقراطي..الحق�وق 

كي نرفع الغبن عن الجميع.

الدرس النيوزيلنديملك جديد لكردستان
          أحمد حسين

ال ضري أن تحتفي الشعوب أو األنظمة 
بتنصيب رئيس جدي�د لها، فقد يكون 
ذلك عرفاً أو تقليداً ش�عبياً أو حكومياً 
لديها، لك�ن هذا الطق�س يف الغالب ال 
يحدث إال يف ظ�ل األنظمة الدكتاتورية 
الت�ي تت�وارث الحك�م وكأن�ه ع�رش 
ملك�ي يورثه اآلب�اء لألبن�اء أو األخوة 
م�ن بعدهم، لذلك تش�هد تل�ك البلدان 
رس�مية  وحافل�ة  مهيب�ة  احتف�االت 
وشعبية، عىل الرغم من أن االحتفاالت 
الشعبية ما هي إال مظهر إجباري عىل 
عامة الش�عب ال�ذي ال يتعاطف عادة 
مع جباريه ومضطهديه، باستثناء ثلة 
منتفعة م�ن النظام الحاك�م وموالية 

له.
يف املقابل تش�هد البلدان التي تخلصت 
احتف�االت  الدكتات�وري  الحك�م  م�ن 
عظيم�ة تع�م الش�عب ويف�رح به�ا 
أيم�ا ف�رح، لخاصه م�ن الدكتاتورية 

واالنتقال إىل عهد جديد.
أيض�اً ربما هناك ش�عوب اعت�ادت أن 
تجع�ل م�ن مراس�م تنصي�ب رئي�س 
جديد لها مناس�بة للف�رح واالبتهاج، 
ربما تف�اؤالً بأن يكون الرئيس الجديد 
فاتح�ة خري له�ا، أو قد تك�ون مجرد 

مناسبة للرفيه.
لكن ويف جميع الحاالت ال تتعدى هذه 
االحتفاالت حدود الدولة فهي مقترصة 
عىل ش�عبها ونظامها السيايس لكون 
كان بطريق�ة  الحك�م س�واء  ت�داول 
س�لمية أو انقابي�ة م�ا هو إال ش�أن 
داخيل ال يستوجب حضور رؤساء دول 
أو بعث�ات دبلوماس�ية أو ش�خصيات 
رفيع�ة املس�توى، ق�د يحظ�ى األم�ر 
باهتمام إعامي وسيايس ودبلومايس 
وفق�اً لطبيعة النظام الحاك�م يف البلد 
وم�ا قد يرتب عىل اختيار رئيس جديد 
من آثار س�واء كانت سلبية أم إيجابية 
عىل املس�توى املح�يل أو ال�دويل، لكنه 
رغم ذلك يبقى شأناً محلياً ال يستوجب 
االحتفاء به عىل مستوى دويل سوى يف 
تقدي�م برقيات التهنئة لي�س إال، لكن 
أن يتط�ور األمر إىل حض�ور دويل فهو 

تقليد ق�د يحدث عند مراس�م تنصيب 
ملك جدي�د وليس رئيس دولة وخاصة 
إذا كان�ت تل�ك الدول�ة تعتم�د النظام 
الديمقراطي وس�يلة يف ت�داول الحكم 
الذي يتغري وفقاً لنتائج االنتخابات كل 

أربع سنوات.
م�ا ح�دث يف العارش م�ن حزي�ران يف 
الع�راق وتحدي�داً يف إقلي�م كردس�تان 
من تس�نم نيجريفان بارزاني لرئاس�ة 
اإلقلي�م أم�ر يمك�ن تصنيف�ه ضم�ن 
الذك�ر  اآلنف�ة  التعريف�ات  جمي�ع 
باس�تثناء تعريف االنتق�ال من الحكم 
الدكتات�وري إىل الديمقراط�ي، بل هو 
أق�رب إىل مراس�م تتوي�ج مل�ك جديد 
لكردس�تان، وانتقال الحكم من وريث 
إىل وري�ث آخر، ووفقاً لهذا التعريف أو 
التصنيف فقد يبدو للبعض أن من حق 
القيادات والقواعد الشعبية واملنتفعن 
من الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 
الحاكم يف اإلقليم أن يحتفلوا كما يحلو 
لهم، وأن يدعو من يشاءون وأن يحر 
من يش�اء، لك�ن فات ه�ذا البعض أن 
إقليم كردستان والعراق عموماً يعتمد 
النظ�ام الديمقراط�ي آلي�ة يف انتق�ال 
السلطة وبالتايل فإنه بعد أربع سنوات 
من اآلن س�تجري انتخابات جديدة قد 
تفرز رئيساً جديداً فهل سيتم االحتفاء 
بنيجريف�ان  االحتف�اء  ت�م  كم�ا  ب�ه 
بارزان�ي، وهل ش�هد الع�راق منذ أول 
انتخاب�ات يف الع�ام 2005 ولغاية اآلن 
ودولياً  دبلوماس�ياً  احتفاء وحض�وراً 

كالذي شهدته محافظة أربيل؟.
الحقيق�ة أنني ال أرى األمر كما هو بل 
أرى مراسم تنصيب ملك جديد، احتفى 
ب�ه املوالون له وش�هد حف�ل تنصيبه 
حض�وراً دولي�اً، يف الوقت ال�ذي تقام 
يف العدي�د م�ن البي�وت الكردي�ة مآتم 
وع�زاءات عىل أبناء ورج�ال مغيبن يف 
س�جون اإلقليم دون معرفة مصريهم 
ملجرد أنهم انتق�دوا األرستن املالكتن 

لكردستان بارزاني وطالباني.
ورغ�م ذل�ك، ال يعنيني ما ج�رى بحد 
ذاته بقدر ما أغاضني الحضور الهائل 
العراقين  السياس�ية  الكت�ل  لزعم�اء 
الذين تهافتوا عىل أربيل للمش�اركة يف 

حفل التتويج ه�ذا، وما يغيضني أكثر 
ه�و أن جميع هؤالء الزعماء مطلعون 
عىل نظام الحك�م األملاني وهو األقرب 
لنظ�ام الحك�م يف العراق، فف�ي أملانيا 
هن�اك ع�دة أقالي�م له�ا حكوماته�ا 
وبرملاناته�ا، لك�ن لم يش�هد أي إقليم 
منه�ا حفاً مهيباً عن�د انتخاب رئيس 
جديد ل�ه كما حص�ل يف أربي�ل، بل أن 
العراق نفس�ه لم يشهد حفاً مشابهاً 
عند تنصيب رئيس جديد للجمهورية أو 
للحكومة. حفل التتويج هذا يوحي بأن 
الكرد يحتفلون باالنفصال عن العراق 
وتنصيب أول رئيس لدولتهم، وحضور 
زعم�اء الكت�ل له�ذا الحفل م�ا هو إال 
اعراف باس�تقالية إقليم كردس�تان 
عن الع�راق، هذا ال�رأي ال أنفرد به بل 
هن�اك الكثري ممن يش�اطرونني إياه، 
فتوجيه دعوات رس�مية لوفود عربية 
وأجنبية وحض�ور ممثلن عن الكويت 
وقطر واإلمارات والسعودية والبحرين 
ومرص ولبنان وإيران وأمريكا وفرنسا 
وأملانيا ودول أخرى, ما هو إال دليل عىل 
مراس�م تنصي�ب ملك جدي�د أو رئيس 
جدي�د لدول�ة مس�تقلة، ومث�ل ه�ذه 
الفعالي�ات التي يراه�ا البعض رمزية 
ما ه�ي إال سياس�ة انتهجه�ا الزعيم 
األوحد مس�عود بارزاني ورك�ز عليها 
بش�كل الف�ت إلضفاء صبغ�ة رشعية 
ع�ىل قرارات�ه وخطوات�ه االنفصالي�ة 
وم�ا يؤخ�ر ه�ذا االنفصال ه�و ليس 
اس�تفتاء نتائج�ه املعروف�ة مس�بقاً 
للكرد والعراقين عموماً، وال هي القوة 
العس�كرية االتحادي�ة الت�ي اقتحمت 
وج�ردت  عليه�ا  املتن�ازع  املناط�ق 
البيش�مركة والقيادات الكردية يف تلك 
املناطق من س�لطتها وس�طوتها، وال 
حتى ض�م هذه املناطق املتنازع عليها 
إىل اإلقلي�م حب�ًا برابه�ا، ب�ل الخطوة 
األهم لانفصال ه�ي كركوك ونفطها 
والت�ي م�ا إن تتحق�ق حت�ى نج�د إىل 
جوارنا ش�ماالً دولة اسمها كردستان، 
نعم نف�ط كرك�وك واملناط�ق األخرى 
املتنازع عليها هي ما يبقي كردس�تان 
إقليماً ضمن العراق لكنه إقليم بعنوان 

دولة.

          كريستين إمبا

يف ع�ام 1930، تنبأ عال�م االقتصاد 
»جون ماينارد كينز« بأنه بحلول عام 
2030، س�نعمل 15 س�اعة فقط يف 
األسبوع، حيث إن النمو االقتصادي 
س�ريفع مستوى معيشتنا بن 4 و8 
أضعاف، ويمكن للمواطن العادي أن 

يتوقف عن العمل بجد.
أن وق�ت  متأك�دون  نح�ن جميع�اً 
الفراغ الذي يتح�دث عنه »كينز« لم 
ي�أت بعد. لي�س فقط ألن مس�توى 
معيش�تنا ل�م يرتف�ع نتيج�ة للنمو 
االقتصادي )يف الواق�ع فإن تقديره 
كان صحيح�اًَ إىل ح�د كب�ري(، لك�ن 
ألننا، حت�ى بعد التقدم الرسيع الذي 
غري نمط حياتن�ا عىل مدى قرن من 
الزم�ان تقريب�اً، واصلن�ا العمل من 
دون انقطاع وال تراجع لعدد ساعات 
العمل. فالواليات املتحدة مهووس�ة 
بضمان اس�تمرار النمو االقتصادي. 

وأي أمة حديثة ليست كذلك؟
إنها نيوزيلندا، كما يتبن اآلن. 

يف الش�هر امل�ايض، أص�درت الدولة 
الجزرية أول »موازنة رفاه« خاصة 
بها. وعىل العكس من معظم خطط 
اإلنف�اق الوطن�ي، فإن اله�دف من 
مخصصات العام القادم ليس تعزيز 
النات�ج املح�يل اإلجم�ايل، ب�ل زيادة 
النيوزيلندي�ن.  املواطن�ن  س�عادة 
ووفقاً لخطة امليزانية الجديدة، فإنه 
خال الس�نة املالية املقبل�ة، ينبغي 
توجي�ه كل اإلنفاق غري األس�ايس يف 
نيوزيلندا نحو تحقيق خمسة أهداف 
رئيس�ية للرف�اه: تحس�ن الصحة 
العقلي�ة، والح�د من فق�ر األطفال، 
ودعم الس�كان األصلي�ن، واالنتقال 
إىل اقتص�اد منخف�ض االنبعاث�ات، 
الرقمي.  الع�رص  ازده�ار  وتعمي�ق 
ولقي�اس م�دى النج�اح يف تحقي�ق 
ه�ذه األه�داف، س�تقوم الحكومة 
بتتب�ع املؤرشات غ�ري التقليدية مثل 
ج�ودة البيئي�ة املتصورة والش�عور 

باالنتماء.
ويبق�ى أن ن�رى م�دى فعالية هذه 

املوازنة الجديدة يف معالجة القضايا 
كان�ت  إذا  م�ا  أو  تخاطبه�ا،  الت�ي 
املبادرة س�تصمد طوال ف�رة والية 
رئيس�ة الوزراء التقدمية »جاسيندا 
أردي�رن«. لكنه�ا عىل أية ح�ال تعد 
بيان�اً  باعتباره�ا  كب�رية،  خط�وة 
ه�ًا للحكومات املتقدمة  للقيم وموجِّ

األخرى.
لقد ت�م تقديم الناتج املحيل اإلجمايل 
كمقي�اس للناتج االقتص�ادي الكيل 
للب�اد، إىل الكونجرس يف عام 1937 
خال ف�رة الكس�اد الكب�ري. وكان 
املقص�ود من�ه أن يك�ون مقياس�اً 
مج�رداً  مقياس�اً  ولي�س  لإلنت�اج، 
كت�ب  وكم�ا  الوطن�ي.  للنج�اح 
العال�م  كوزنتي�س«،  »س�ايمون 
االقتص�اد الحائز عىل جائ�زة نوبل، 
ع�ام 1943، فإن »مقي�اس رفاهية 
الباد نادراً ما يمكن اس�تنتاجه من 
خال قياس الدخ�ل القومي«. ومع 
ذلك، بعد تش�كيل املؤسس�ات املالية 
الدولية بعد الح�رب العاملية الثانية، 
أصب�ح النات�ج املحيل اإلجم�ايل هو 
اقتص�اد  لتقيي�م  القياس�ية  األداة 

الباد.
والي�وم، ينظ�ر إىل النم�و باعتباره 
اختص�اراً للتق�دم. لكن ع�ىل الرغم 
من أن االقتص�اد األمريكي قد يكون 
قوياً، فإن وجود املزيد من األموال ال 
يعني بالرورة مزيداً من السعادة، 
ع�ىل األق�ل بعد نقط�ة معين�ة. لقد 
كان االقتص�اد يف حالة م�ن النجاح 
املس�تمر لس�نوات، لكن هذا لم يحل 
دون ح�االت الوف�اة نتيج�ة اليأس 
أو الت�رشد أو الش�عور بالضياع. إن 
اقتص�اد نيوزيلندا يتمت�ع بالصحة 
بم�ا يف الكفاي�ة، لكن الب�اد ال تزال 

تعاني من أزمة انتحار.
مقياس�اً  النم�و  يعت�ر  وبالطب�ع، 
كلي�اً، حيث ترتفع بع�ض قطاعات 
االقتص�اد بينم�ا تعان�ي قطاع�ات 
أخرى من الركود أو حتى الس�قوط. 
وهناك فروق بسيطة يف الناتج املحيل 
اإلجم�ايل كمقياس يت�م تجاهلها يف 
كثري من األحيان. وإحدى النظريات 

ع�ن س�بب ع�دم زي�ادة س�عادتنا 
بالتوازي مع اقتصادنا، هي أن مزايا 
كل النمو الذي حققناه لن تذهب إىل 
ه�ؤالء الذين يحتاج�ون إليها، إذ أن 
عدم املساواة املتزايد يحول دون ذلك. 
غ�ري أن نماذجن�ا االقتصادية مبنيٌة 

عىل توقعات من التوسع املستمر.
إن أرقام الناتج املحيل اإلجمايل يمكن 
أن تق�ود التضخم، وأس�عار الفائدة 
والديون. وس�يكون من الصعب حل 
النظام الذي قمنا من خاله بقياس 
الج�زء األعظ�م م�ن الثمان�ن عاماً 
املاضي�ة. بيد أن هذا ليس حقاً هدف 
نيوزيلن�دا. إن موازنتها الجديدة هي 
بي�ان لألولوي�ات أكثر م�ن أي يشء 
آخر. فما هو أكثر يشء يهمها؟ وما 

اليشء الذي ينبغي أن يهمنا؟
يحدد النيوزلنديون رفاههم بالصحة 
العقلي�ة ودع�م األرس ومجتمع�ات 
أكث�ر  وم�ن  األصلي�ن.  الس�كان 
االس�تثمارات التي يتم التحدث عنها 
تخصيص 200 مليون دوالر للناجن 
من العن�ف األرسي، وهو األكر من 
نوع�ه، ع�اوة عىل تخصي�ص مبلغ 
هائل لدولة يبلغ عدد سكانها نفس 

عدد سكان والية أالباما.
يمكننا أن نفعل ش�يئاً مماثا إذا ما 
أردنا ذلك. فس�نوات من النمو تعني 
أن الوالي�ات املتح�دة ال تعاني نقصاً 
يف األموال، والس�ؤال ببس�اطة هو: 
أين تذه�ب هذه األم�وال؟ قد يعني 
الركي�ز ع�ىل الرف�اه هن�ا تقليص 
الرامج األقل إس�هاماً م�ن الناحية 
االجتماعية، وإع�ادة توجيه إنفاقنا 
االس�تقرار  نح�و مرشوعات تع�زز 
االجتماع�ي، س�واء من خ�ال دعم 
أو  العرقي�ة  املصالح�ة  أو  األرسة 
الحفاظ عىل البيئة. »إن النمو وحده 
ال يؤدي إىل بل�د عظيم«، هكذا كتبت 
رئيسة الوزراء النيوزلندية، أرديرن، 
يف مقدم�ة م�رشوع موازنته�ا لعام 
2019. »لذا، فقد حان الوقت للركيز 
عىل تلك األش�ياء التي ت�ؤدي إىل بلد 
عظيم«. فما الذي يمكننا تغيريه إذا 

فعلنا نفس اليشء؟

فقدان 
املرقم�ة  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
237936 بتاري�خ 23 / 9 / 2008 
املثن�ى  مدرس�ة  م�ن  والص�ادرة 
الصناعية الرصافة الثانية بأس�م / 
جمال كم�ال مصطفى – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة ابي صيدا 
العدد : 137 / ب / 2018 
التاريخ : 20 / 6 / 2019 

اعان 
اىل / املدع�ى عليه�م ) 1 – مره�ون عيس 
صالح 2 – عيىس صالح مرهون 3 – زينب 
فاضل عب�اس 4 – عيل حيدر الس�يد احمد 
5 – كيانة عبد الرحمن النقب 6 – شكرية 
عي�ىس صال�ح 7 – حب�وا في�اض علي�وي 
8 – بدري�ة عي�س صال�ح ( مجهولة محل 

اقامتهم . 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 3 / 5 / 
 /  137 باالضب�ارة  غيابي�ا  حكم�ا   2019
ب / 2018 يق�يض بالحكم ازالة الش�يوع 
القطع�ة املرقمة 78 مقاطعة 44 بس�اتن 
زه�ريات وملجهولية محل اقامتكم حس�ب 
اش�عار القائم بالتبليغ ق�رر تبليغكم نرشا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن ولكم حق 
االع�راض والتميي�ز خال امل�دة القانونية 
وبعكس�ه يكتس�ب الحكم الصادر بحقكم 

الدرجة القطعية . 
القايض 

سعد جزاع حسن

والتطوي�ر   للتدري�ب  ه�ا  مرك�ز 
واالستشارات

م/ تعديل نظام داخيل وتغيري اسم
الهيئ�ة  العام�ة  ورئي�س  الهيئ�ة  ق�ررت 
املخول بتعديل النظام الداخيل يف اجتماعها  
املنعقد بتاري�خ 2019/6/19 بتغري اس�م 
املنظمة من تجمع ه�ا للتدريب والتطوير 
واالستش�ارات  اىل مرك�ز ه�ا  للتدري�ب 
والدراس�ات االس�راتيجية فم�ن لدي�ه اي 
اعراض عىل ذل�ك مراجعة دائرة املنظمات 
غ�ري الحكومي�ة الكائنة يف  بغ�داد  منطقة 
الع�اوي  / بناي�ة التجني�د س�ابقا خ�ال 
ثاث�ون يوم م�ن تاريخ الن�رش   وموقعها 

الكائنفي الخراء.
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 277 / ب / 2019 
التاريخ : 23 / 6 / 2019 

اىل / املدعى عليه / محمد حسن جاسم 
اعان

اص�درت محكمة ب�داءة املقدادي�ة قرارها 
املرقم 277 / ب / 2019 يف 20 / 6 / 2019 
بحقك غيابيا والقايض بتادية للمدعي هيثم 
هاش�م عيل مبلغ ق�دره ) 000 ، 000 ، 35 
( خمس�ة وثاثون مليون دينار وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وكتاب مركز رشط�ة رشيعة بالعدد 1562 
وتاري�خ 17 / 6 / 2019 واش�عار مخت�ار 
قري�ة رشيعة املص�دق من املجل�س املحيل 
ناحي�ة الزاب لذا ق�ررت املحكمة تبليغك يف 
صحيفت�ن محليت�ن رس�ميتن ويف حالة 
عدم اتباعك طرق الطعن القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

خضري عباس التميمي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد : 2189 / ش / 2019 

التاريخ : 20 / 6 / 2019 
اعان 

اىل املدعى عليها ) خلود حسن ظاهر ( 
اق�ام املدعي ) عماد س�امي عب�د الكريم ( 
الدع�وى الرشعية املرقم�ة اعاه لدى هذه 
املحكمة يطلب فيها ) تاييد حضانته البنته 
الق�ارصة زه�راء تول�د 2006 ( وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب كت�اب مركز رشطة 
املعق�ل بالع�دد 6539 يف 23 / 5 / 2019 
وتاييد املجل�س البلدي ملنطقة املعقل الحي 
املركزي وحي الش�هداء املؤرخ يف 22 / 5 / 
2019 املتضم�ن ارتحالك اىل جهة مجهولة 
– عليه وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك 
بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يوم املرافعة املصادف يوم 4 
/ 7 / 2019 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون . 
القايض 

نوري قادر حنون املالكي 
�����������������������������������

فقدان
فقدت منى تأش�رية حقل دواج�ن العائدة 
للمرب�ن يوس�ف مه�دي عب�ود ورشيك�ه 
مصطفى ماجد جميل ويقع ضمن القطعه 
املرقم�ة 24 ع�ىل 5 مقاطع�ة 2بني س�عد 
والص�ادرة م�ن الرشك�ة العام�ة لخدمات 
االحيواني�ة وبتسلس�ل ت ح 729  الث�ورة 
وبطاقة 7200 س�بعة االف ومائتان فروج 
لح�م وبوقع قاع�ة واحدة وعىل م�ن يعثر 

عليها يسلمها اىل الجهات املعنية

اعان
اىل الرشي�ك ) ف�اح ه�ادي زغ�ري ( توجب 
عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض 
اصدار اح�ازه بناء للعق�ار املرقم 54829 
/3 ح�ي النداء خال ع�رشه ايام وبخافه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه محمد قاسم حمزه

�����������������������������������
وزارة التجارة

الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
)) تنويه((

صحيفتن�ا  يف  ال�وارد  اإلع�ان  اىل  إش�ارة 
رق�م  مناقص�ة   ) العراق�ي  املس�تقبل   (

)2019/12(  بالعدد )         1924   ( 
بتاري�خ 16 / 6 / 2019 والخاص بتحميل 
وتفريغ املواد الغذائي�ة يف محافظة النجف 

االرشف ،، حيث سقط سهوا عدم ذكر 
وترفق الوثائق التالية

1- وثائق العط�اء مع رشوط املناقصة ويف 
حالة ع�دم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه 
الوثيق�ة القياس�ية بكاف�ة اقس�امها يتم 

استبعاد عطاءه .
2- كت�اب ع�دم املمانع�ة من االش�راك يف 
املناقصة صادر من الهيئة العامة للرائب 

نافذ لعام 2019 .
3- هوي�ة غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف 

حالة تقديم العطاء من قبل الرشكة .
4- حس�ابات ختامي�ة التي تظه�ر االرباح 

خال السنتن االخريتن .
5- الكف�اءة املالي�ة للمناقص�ن وذلك من 
خ�ال تحديد راس املال والس�يولة النقدية 

املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة .
6- االعمال املماثلة املنجزة خال الس�نتن 

االخريتن مؤيدة من الجهات التعاقدية .
لذا اقتىض التنويه

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة

رقم االضبارة : 2019/837
التاريخ 2019/6/19

اعان
تبيع مديرية تنفيذ الس�ماوة س�هام املدين 
فاضل س�لمان حمادي يف العقار تسلس�ل 
يف  الواق�ع  والجاج�ة  التل�ول  ام  م5   72
الس�ماوة العائ�د للمدي�ن فاض�ل س�لمان 
حمادي املحجوز لقاء طلب الدائن ) جاسم 
فيصل بحر ( البالغ خمسة واربعون مليون 
ومائتان ال�ف دينار فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية  خال م�دة ثاثن 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة عرشة من املائة 
م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل 

املشري 
املنفذ العدل 

عدي حاتم صعيب الزريجاوي 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : سماوة / طريق املهدي 
تط�ل عى نه�ر الف�رات مب�ارشة 72م5 ام 

التلول والجاجة 
2 � جنسه ونوعه : بستان تسقى بالواسطة 

/ مملوك للدولة / حق الترصف
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تماته : بس�تان تسقى بالواسطة 
ومغروس بأشجار النخايل

5 � مساحته : اولك 13 / 19 دونم � مساحة 
املدين من العقار اعاه هي )985,81(م2 

6 � درجة العمران :
7 � الشاغل : الرشكاء � استغال املدين من 

العقار
املدي�ن  حص�ة   : املق�درة  القيم�ة   �  8
ملي�ون  وع�رشون  س�بعة   27,602,680
وس�تمائة واثنان الف وس�تمائة وثمانون 

دينار

فقدان 
فقد مني باج اسياس�يل بأسم 
/ ان�وار محمد كاظ�م – فمن 
يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار .
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 668/ش/2019
التاريخ : 2019/6/23

نرش اعان
اىل املدعى عليه / احمد فريد مخلف

اقام�ت زوجتك املدعية )لي�ىل حميد عايل( 
املرقمة 668/ش/2019  الدعوى الرشعية 
والت�ي تطل�ب فيه�ا  تثبي�ت زواجه�ا من 
املدعى علي�ه )احمد فريد مخل�ف( واثبات 
نس�ب اطفالها من�ه كل من فريد وس�اره 
وهاج�ر وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
كت�اب مركز رشط�ة االمام بالع�دد 3601 
يف 2019/6/17 واش�عار املخت�ار )حمي�د 
مضح�ي( مختار ح�ي الزراعة /س�امراء 
واملذي�ل بتوقيع الش�اهدين احمد س�عدان 
وس�مري كريم واملص�دق من قب�ل املجلس 
املح�يل لقض�اء س�امراء ق�ررت املحكم�ة 
محليت�ن  صحيفت�ن  بواس�طة  تبليغ�ك 
يوميت�ن للحضور بموع�د املرافعة املوافق 
2019/7/14 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
م�ن ينوب عن�ك قانونا فس�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

قيرص عباس رشيد
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بشار رسن: اخفاقات املنتخب متنع اإلحرتاف باوروبا وكاتانيتش يعاين
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال العب املنتخب العراقي واملحرتف يف الدوري 
االيران�ي بش�ار رس�ن، ان »اخفاق�ات املنتخب 
الوطن�ي تمنع الالعبني م�ن االحرتاف يف األندية 

االوروبية«.
وق�ال رس�ن ان »م�درب املنتخ�ب سرتيش�كو 
كاتانيتش يعاني من عدم التزام الالعبني باوقات 
النوم اثناء املعس�كرات التدريبية« مشريا اىل ان 
»بطولة غرب آس�يا لن تضيف ش�يئا للمنتخب 
الوطني«.وأك�د ان »ال�كادر التدريبي للمنتخب 
الوطن�ي اصبح لدي�ه وق�ت كايف ملعرفة قدرات 
الالعبني وال نكتف�ي بودية تونس فقط وهنالك 
العبني يتغيبون بدون عذر رسمي عن الحضور 
للعب باملنتخ�ب الوطني يف البطوالت وهذا يؤثر 

عىل املنتخب نفسه«.
ولف�ت رس�ن اىل رغبته باالس�تمرار م�ع نادي 

برس�بوليس االيراني وليس لدي عروض أخرى 
من االندية« مش�رياً اىل »حب الجمهور االيراني 
سبب يل بعض املشاكل وانا اطلب النادي مبالغ 

مالية من قيمة العقد القديم«.
واض�اف »ب�دأت تماري�ن خفيف�ة واصابت�ي 
افضل« الفتا اىل »مرحل�ة التأهيل ملدة 25 يوما 
للعودة اىل امللع�ب واصابتي قديمة منذ ان كنت 
يف القوة الجوية«، مبينا ان »تجربته االحرتافية 

جيدة ودوري االيراني منظم«.
وبني رس�ن ان »االس�تمرار يف ال�دوري االيراني 
يمنحك اللعب باملنتخب الوطني«، مش�ريا اىل ان 
»يف اي�ران يوجد نظام ومطع�م خاص ونتمرن 
منذ الصب�اح باوق�ات منظمة عك�س الدوري 
يمل�ك  العراق�ي  »ال�دوري  العراقي«.واض�اف 
نجوم�ا والعبني جيدين ولدين�ا مواهب كبرية« 
مؤكداً »اإلنتقال من مستوى املالعب التي باتت 

جيدة وكثرية يف العراق«. 

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب الكرخ عبد الكريم س�لمان، أن 
فريقه يسعى الس�تعادة توازنه والعودة 
إىل نتائج�ه اإليجابي�ة من خ�الل مباراة 
الي�وم اإلثنني أم�ام فريق الحس�ني عىل 

ملع�ب مدينة الص�در يف الجول�ة الثالثة 
والثالثني من الدوري.

وقال سلمان يف ترصيح صحفي«فريقنا 
تأث�ر كث�ريا باإلجه�اد واإلصاب�ات كون 
الك�رخ لع�ب ب�ذات الفريق ال�ذي تأهل 
وبنف�س  األوىل  الدرج�ة  دوري  م�ن 

البدائل«،مبينا ان »إرهاق مباريات دوري 
التأهيل دخلنا منافسات الدوري املمتاز، 
فق�ط كان يفصلن�ا بني املس�ابقتني 19 
يوما منها أربعة أيام ُمنحت راحة للفريق 
بعد التأهل للممتاز وما يعني أن اإلجهاد 

نال من الفريق«.

وارش اىل ان »النتائ�ج تراجع�ت بس�بب 
اإلصابات وكث�رة الغياب�ات، ألن الفريق 
دخل ال�دوري املمت�از بالبدائل نفس�هم 
الذين ش�اركوا يف الدرج�ة األوىل وأغلبهم 
غري مؤهل للعب يف الدوري املمتاز«مبينا 
»نس�عى للع�ودة إىل للنتائ�ج اإليجابي�ة 

والحفاظ عىل موقعنا بني املراكز األربعة 
األوىل، وبالت�ايل حرضن�ا الفريق من أجل 

تحقيق النقاط الثالث«.
يش�ار إىل أن الك�رخ يحتل املرك�ز الرابع 
برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد الحس�ني 
يف املركز التاسع عرش برصيد 22 نقطة.

حتديد موعد وصول تيتا لقيادة امليناء

نيامر يبلغ العبي برشلونة بوجهته املقبلة

الكرخ يسعى للتوازن أمام فريق احلسني

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وج�ه الربازييل نيمار دا س�يلفا، نجم باريس س�ان 
جريمان، رس�الة إىل العبي برشلونة، بشأن وجهته 
لصحيف�ة  الصيفي.ووفًق�ا  املريكات�و  يف  املقبل�ة 
»س�بورت« اإلس�بانية، ف�إن نيم�ار أبل�غ زم�الءه 
الس�ابقني يف الن�ادي الكتالون�ي أن�ه عائ�د الرتداء 
قمي�ص البارس�ا م�رة أخرى.وكتب نيم�ار لنجوم 
برش�لونة ع�رب تطبي�ق »وات�س آب«: »ال تقلق�وا. 

أنا ق�ادم«. ويدرك نيم�ار أن عملية نقله من س�ان 
جريم�ان إىل برش�لونة ل�ن تك�ون س�هلة، بس�بب 

العالقة املتوترة بني الناديني، ولكنه واثق من أنهما 
سيتوصالن إىل اتفاق يسمح له بالعودة إىل »كامب 

نو«.يذك�ر أن تقارير س�ابقة أفادت بأن مس�تقبل 
نيمار، مع سان جريمان تغري يف األيام األخرية، بعد 
ترصيحات نارص الخليفي، رئيس النادي الفرنيس، 

بأنه لم يتم إجب�ار النجم الربازييل عىل االنضمام إىل 
الفريق يف صيف 2017.وفرست التقارير ترصيحات 

الخليفي بأنه ل�م يعد يتحمل 
نيم�ار،  س�لوك 

تلميح  وهو 
مغ�ادرة  إلمكاني�ة 

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يصل املدرب الرومان�ي تيتا فالرييو، إىل مدينة 
البرصة يوم غد األحد، للتعاقد مع إدارة امليناء، 
لقيادة الفريق يف املباريات املتبقية من املوسم 

الجاري وإعداده للمستقبل.
املين�اء، يف  إدارة  وق�ال مص�در مق�رب م�ن 
ترصيح�ات خاص�ة ل، إن امل�درب الرومان�ي 

س�يصل مس�اء غد األحد إىل مطار البرصة من 
أج�ل التعاقد مع الهيئة اإلدارية للنادي، بعدما 

تم االتفاق عىل كل يشء بني الطرفني.
وأض�اف: »اإلدارة طلبت م�ن املدرب الروماني 
قيادة الفريق يف الج�والت املتبقية من الدوري 
من أجل الوقوف عىل مستوى الالعبني، وتحديد 

احتياجات الفريق قبل املوسم القادم«.
وأش�ار إىل أن املباراة املقبل�ة للميناء يف الجولة 

ال��33 لل�دوري س�تكون أم�ام الديواني�ة يف 
ملعب األخري، وق�د يحرضها املدرب الروماني 
م�ن املدرجات عىل أن يق�ود الفريق يف الجولة 

التالية.
يذك�ر أن فالريي�و، س�بق وأن عم�ل يف العراق 
مدرب�ا للطلب�ة، ومازال�ت لدي�ه مس�تحقات 
متأخرة وقدم ش�كوى لالتح�اد الدويل »فيفا« 

بشأن ذلك.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم 
األحد، ع�ن الوجه�ة املقبل�ة لإليطايل 
جيانلويجي بوفون، الحارس الس�ابق 

ليوفنتوس وباريس سان جريمان.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، 
ف�إن بوفون تلقى عرًضا لالنضمام إىل 
ليدز يونايتد، إال أن الحارس اإليطايل لم 

يقرر بعد وجهته 
املقبلة.

إىل  الربيطاني�ة  الصحيف�ة  وأش�ارت 
أن�ه م�ن الصع�ب أن يفض�ل بوف�ون 
االنضمام إىل لي�دز يونايتد عىل عريض 
أتاالنت�ا وبورت�و اللذين يش�اركان يف 
بطول�ة دوري أبط�ال أوروب�ا خ�الل 
املوس�م املقبل. يذك�ر أن بوفون غادر 
باريس س�ان جريمان بع�د عام واحد 
فقط رفقة النادي الفرنيس، وإذا نجح 
أي ناٍد يف الحصول عىل توقيع الحارس 
س�تكون  الصفق�ة  ف�إن  املخ�رضم، 

مجانية.

        المستقبل العراقي/ وكاالت

أرج�ع م�درب نفط الوس�ط، 
خس�ارة  شنيش�ل،  رايض 
الكهرب�اء  أم�ام  الفري�ق 
أم�س يف الجول�ة 32 من 
بنتيجة  العراقي،  الدوري 
2 � 1، إىل تراخي الالعبني 

بعد التقدم بهدف.
يف  شنيش�ل،  وق�ال   
القدم  »ك�رة  ترصيح�ات: 
حرص ومثابرة م�ن البداية 
لصافرة النهاية، أما أن ترتاخى 
ملجرد تس�جيل هدف، فهذا أمر 

خاطئ«.
 وأوض�ح: »بع�ض العبين�ا ل�م 
يقدم�وا م�ا كان منتظرا منهم، 
ال�دوري ل�م ينت�ه بع�د، وم�ن 
يتص�ور أن املباري�ات املتبقي�ة 
واه�م،  فه�و  واج�ب  تأدي�ة 
وأك�دت لالعب�ني أن املباري�ات 
األخرية مهم�ة، وما يقدمه كل 
منه�م خاللها دلي�ل عىل مدى 

التزامه«.
 وأش�ار: »املباري�ات املتبقي�ة 
حقيقي�ا  اختب�ارا  س�تكون 
ونح�ن  الالعب�ني،  لجمي�ع 
مطالب�ون بالتعوي�ض وعلينا 
أن نقدم مس�توى يليق باس�م 
النادي كون اإلدارة تعاقدت مع 
الالعبني ملوسم كامل وليس لعدد 
من املواجه�ات، وبالتايل الجميع 
مطالب بالح�رص والتفاني حتى 

آخر ثانية من الدوري«.

بوفون يفضل عرضني من دوري 
األبطال عىل ناٍد إنجليزي

        المستقبل العراقي / وكاالت

حس�م لريوي س�اني، جناح مانشس�رت س�يتي اإلنجلي�زي، موقفه 
النهائي من عرض بايرن ميونخ األملاني لضمه هذا الصيف.

واع�رتف مس�ؤولو النادي الباف�اري مؤخ�رًا باهتمامهم بض�م الدويل 
األملان�ي، لكنه�م طالبوه ب�رضورة اإلعالن عن موقفه، للتحرك بش�كل 

رسمي.

ووفًق�ا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن س�اني قرر رفض االنتقال إىل 
البايرن، من أجل البقاء داخل ملعب االتحاد يف املوسم املقبل.

وقرر س�اني البقاء رغم قلة مش�اركاته بصفة أساس�ية مع الس�يتي يف 
املوس�م املنرصم، حيث اعتمد عليه مدربه بيب جوارديوال بصفة أساسية 

يف 21 مباراة فقط بالربيمريليج.
ويب�دو أن الالعب الش�اب، البال�غ 23 عاًما، يف طريق�ه لتجديد عقده مع 

السيتزنز، الذي ينتهي يف صيف 2021.

ساين حيسم قراره النهائي بشأن عرض بايرن ميونخ

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، الي�وم األحد، عن نقطة 
تح�ول يف مص�ري الهولندي ماتي�اس دي ليخت، مدافع 
أياك�س أمس�رتدام، م�ن باري�س س�ان جريم�ان إىل 

يوفنتوس.
وق�ال موقع »كالتش�يو مريكات�و« اإليط�ايل، إنَّ مينو 

راي�وال، وكيل دي ليخ�ت، كان قد اتف�ق مع إدارة 
باريس س�ان جريمان، عىل رشوط إنهاء الصفقة 

يف الصيف الحايل.
وأش�ار املوق�ع إىل أنَّ س�ان جريمان وص�ل بالفعل 

التف�اق مع أياكس، وحصل عىل موافقة الالعب، قبل 
أن ينتق�ل ليون�اردو بش�كل مفاجئ من مي�الن لتويل 
منصب املدير الري�ايض للنادي البارييس، خلًفا ألنتريو 

هنريكي.
وأوض�ح أنَّ ه�ذا التغي�ري اإلداري، تس�بب يف توقف 
االتفاق الس�ابق بني الطرف�ني حول الصفقة، وهو 

ما أغضب رايوال بشدة.
واس�تغل فابي�و باراتي�يس، املدير الري�ايض لليويف، 

األزم�ة الحادثة بني رايوال وس�ان جريم�ان لخطف 
الصفقة، حيث عرض عىل أياكس مقابالً يرتاوح من 
70 إىل 75 مليون يورو، باإلضافة لراتب سنوي، يبلغ 

12 مليون يورو، يضاف إليه املكافآت.
وأف�اد املوقع اإليطايل، بأنَّ الالع�ب يميل بقوة للعب يف 
إيطالي�ا خالل املوس�م املقبل، بينما س�ان جريمان لم 

يستسلم يف الصفقة حتى اآلن.
يذكر أنَّ بع�ض التقارير اإليطالي�ة قالت إن دي ليخت 
أعطى موافقة نهائي�ة برغبته يف اللعب مع يوفنتوس، 

خالل املوسم املقبل.

قرار مفاجئ وراء تغيري مصري دي ليخت

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت صحيف�ة “امل�ريور” اإلنجليزي�ة ب�أن الدنماركي 
كريس�تيان إريكس�ني نج�م فري�ق توتنهام هوتس�بري لن 
ينتق�ل لصفوف ري�ال مدريد اإلس�باني، بالرغم من رحيله 

عن السبريز هذا الصيف.
وارتبط اس�م كريستيان إريكس�ني ابن 27 عاًما باالنتقال 
للعب يف صفوف ريال مدريد خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
وبالرغم من تأكي�دات الصحف املدريدية عىل اقرتاب تعاقد 
ريال مدريد مع كريس�تيان إريكسني، إال أن صحف إنجلرتا 

قد أش�ارت حلم انضم�ام النجم الدنمارك�ي للمرينجي قد 
انتهى.وأش�ارت صحيفة “املريور” أن كريستيان إريكسني 
سريحل بش�كل مؤكد عن توتنهام هوتس�بري هذا الصيف، 

ولكن ليس لريال مدريد.وأكملت الصحيفة أن مانشس�رت 
يونايتد اإلنجليزي، ويوفنتوس اإليطايل هما أبرز األندية 

الراغبة يف ضم النجم الدنماركي إريكسني.
وأضافت الصحيفة أن كريستيان إريكسني سيكون 

عليه االختيار بني مانشسرت يونايتد، ويوفنتوس، 
وس�ط تأكي�دات بعض املص�ادر أن الش�ياطني 

الحمر هو األقرب لضم النجم الدنماركي.

إريكسني سريحل عن توتنهام ولكن
             بغداد/ المستقبل العراقي ليس لـ »ريال مدريد«

 
أفادت تقارير صحفية مس�اء األح�د، بأن العب 
وس�ط توتنه�ام كريس�تيان إريكس�ن، يفكر يف 
وجه�ة جديدة ملس�تقبله، بعدم�ا تبدد 

حلمه يف االنتقال إىل ريال مدريد.
ويرغ�ب إريكس�ن البال�غ من 
العمر 27 عام�ا، االنتقال إىل 

ريال مدريد هذا الصيف، لكن النادي امللكي يتجه 
نحو سحب اهتمامه بالالعب الدويل الدنماركي.

كان  إريكس�ن  أن  »م�ريور«  صحيف�ة  وأك�دت 
مقتنًعا بفك�رة الرحيل عن توتنهام هذا الصيف، 
لدرجة أنه جهز أثاث منزله للنقل يف ش�مال لندن 
قبل نهائ�ي دوري األبطال أوروب�ي الذي خرسه 

توتنهام أمام ليفربول.
واش�رتى ريال مدريد بالفعل 5 العبني حتى هذه 

اللحظة من فرتة االنتقاالت الصيفية هم ميليتاو 
وإيدن هازارد ورودريجو ولوكا يوفيتش وفريالند 
من�دي، وهو ما جعله ي�رتوى قبل إبداء اهتمامه 
بإريكسن، خصوصا وأنه عرض 45 مليون جنيه 
إسرتليني إىل جانب العب الوسط داني سيبايوس، 
لك�ن إدارة توتنه�ام فضل�ت إقحام الع�ب ريال 
مدري�د ماركو أسينس�يو بدال من س�يبايوس يف 

الصفقة.

نجم توتنهام يوجه أنظاره إىل مانشسرت يونايتد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قال الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب مانشس�رت يونايتد الس�ابق، 
إن�ه ذرف الدموع عندما توج الربيطاني أندي موراي بلقب بطولة 
ويمبل�دون ع�ام 2013، وذلك بعد الكثري من األع�وام التي مر بها 

بخيبات أمل يف تلك البطولة.
وتمكن موراي من التتويج بلقب ويمبلدون يف عام 2013، بالتغلب 
يف املباراة النهائية عىل املصنف أول عاملًيا نوفاك ديوكوفيتش، لينهي 
االنتظار ال�ذي دام طوياًل، ملعارصة بريطاني يت�وج بلقب البطولة 

.»tennisworldusa« منذ فريد بريي عام 1936، وذلك بحسب
وتواجد مورينيو أمس يف بطولة كوينز وشاهد وصول موراي رفقة 

فيلسيانو لوبيز إىل نهائي البطولة يف منافسات الزوجي.
وق�ال مورينيو يف هذا الش�أن: »ذرفت الدموع عندم�ا توج موراي 
بلقب ويمبلدون 2013، ملعرفتي بماذا يعني هذا اللقب، فبالنس�بة 
لالعبي التنس، بطوالت مثل ويمبلدون وروالن جاروس تشبه دوري 

أبطال أوروبا بالنسبة لنا«.
وتابع الربتغايل: »نعرف جيًدا ش�عور التتويج بدوري أبطال أوروبا، 
ونع�رف أيًضا ش�عور االقرتاب كث�رًيا من التتوي�ج باللقب ومن ثم 
الفش�ل يف الفوز به، وبالت�ايل يمكنني تخيل ماذا يعن�ي هذا اللقب 

ملوراي«.
واختتم: »األمر ال يتعلق بويمبلدون فقط، فهو توج باللقب يف لندن 

املدينة التي يعيش بها، اللقب كان يعني الكثري لكل بريطانيا«.

مورينيو: تتويج موراي بويمبلدون 2013 أبكاين

شنيشل: الرتاخي 
وراء خسارتنا أمام 

الكهرباء



www.almustakbalpaper.net

العدد )1930( االثنين  24  حزيران  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة19

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

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

يف تنفيذ بعض مطالبه، فهو ال يسألك من منك الكثري 

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

الرشيك، ويقنعك بدوره بما يدور يف خلده 

مهني�اً: تق�وم بنش�اط كب�ري ه�ذا الي�وم عىل مس�توى 
االتص�االت وتب�ادل املعلوم�ات والخربات، وتق�وم بعمل 
مش�رتك ومثمر مع أحد الزمالء عاطفياً: بانتظارك أجواء 

عاطفية مرضية

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

والقصص القديمة وتصطدم بالرشيك

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

اليشء، وال تريد الخري للرشيك، ال تفكر يف أي مرشوع

مهني�اً: ضغوط العمل محيطة بك اليوم وال تعرف من أين 
تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك 

عاطفياً: تناق�ش اليوم الكثري من القضايا املهمة بش�أن 
مستقبل عالقتك بالحبيب وتتوصالن إىل نتائج مرضية 

مهني�اً: قد تزعجك األجواء هذا الي�وم ويخّيب ظّنك وتبدو 
مشاكس�اً بع�ض اليشء وتس�ري عك�س التّي�ار عاطفياً: 
تحت�ار بني عالقتك العاطفي�ة وانتمائك املهني، أو تضطر 

إىل حسم عالقتك بالرشيك

مهني�اً: تبدأ مرحل�ة جديدة مليئة بالتحدي�ات فحاول ان 
تكون عىل قدر من هذه املسؤولية 

عاطفياً: ال تتهور اليوم يف ترصفاتك مع الرشيك، بل تقرب 
منه واسأله عما يحب أن تقوما به معاً 

مهنياً: ي�وم غني بااليجابيات، تنكب فيه عىل تس�وية ما 
كان يزعج�ك، فتالح�ق الحلول الحكيمة وتجد نفس�ك يف 
امل�كان الصحيح . عاطفياً: مهمة صعبة واختبار جدّي يف 

انتظارك

مهنياً: عليك أن تحسن أداءك يف العمل فكل األنظار موجهة 
عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك باالرتباك 

عاطفياً: تنس�جم م�ع الحبيب وتعيش�ان أجواء عاطفية 
رائعة ترتجمانها بتجديد شهر العسل 

مهنياً: كن عىل حذر من بعض أصحاب النيات املبيتة الذين 
يس�عون لإليقاع بينك وبني أرب�اب العمل الراضني عن كل 
ما تقوم به. عاطفياً: تس�تعيد حماس�تك وتتمتع برسعة 

بديهة وقدرة عىل االستيعاب وتحليل األمور بذكاء حاد 

مهني�اً: لن تك�ون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة 
رصيدك الشعبي أو تحسني االنطباع عنك 

عاطفياً: تس�مح لك الظروف بتخطي الكثري من الحواجز 
التي أعاقت مالقاة الحبيب أو املصالحة.

احلوتالعذراء

كيف حتذف حسابك عىل فيسبوك بعد وفاتك؟
 ربم�ا يتس�اءل مس�تخدمو عم�الق املواقع 
س�يحدث  عم�ا  »فيس�بوك«  االجتماعي�ة 
كان  إذا  وم�ا  وفاته�م،  بع�د  لحس�اباتهم 

باإلمكان الوصول إليها من قبل اآلخرين.
وكش�ف الخرباء ع�ن العديد م�ن الخيارات 
التي يمكن إعداده�ا اآلن، بما يف ذلك تحويل 
ملف التعريف الخ�اص إىل صفحة تذكارية، 

أو جعل حسابك يحذف نفسه بعد وفاتك.

- كيفي�ة ح�ذف حس�اب »فيس�بوك« عن�د 
وفاتك:

1- افتح موقع فيس�بوك وانقر فوق السهم 
يف الزاوي�ة العلوي�ة اليمن�ى، ث�م انتق�ل إىل 

اإلعدادات.
2- انقر فوق خيار »إدارة الحساب«.

3- تح�رك إىل األس�فل، ثم انقر ف�وق خيار 
»طلب حذف حسابك بعد وفاتك«.

4- بمج�رد اختي�ار ه�ذه املي�زة، س�تظهر 
رس�الة تقول: »الرجاء التأكيد عىل أنك تريد 
حذف حس�ابك بع�د وفاتك. وعندم�ا يعلمنا 
ش�خص ما بأن�ك توفيت، س�ُتحذف جميع 
املعلومات والصور واملنش�ورات الخاصة بك 
نهائيا من فيس�بوك، ولن يتمكن أي شخص 

من رؤية ملفك الشخيص مرة أخرى«.
5- إذا كنت ما تزال ترغب يف املتابعة.

يمكنك أكل الصحون دون غسلها أيضًا!
غالب�اً ما نض�ع األكل يف الصح�ون، وبعد 
االنتهاء، يجب علينا غسل هذه الصحون 
الستعمالها مرة أخرى. هي عملية تتكرر 
تقريباً بشكل يومي وسط شكاوى دائمة 
من كث�رة األوان�ي الت�ي تنتظر الغس�ل، 
والح�ل أحيان�ا ال يك�ون س�وى باقتن�اء 
األوان�ي الكرتوني�ة أو البالس�تيكية ذات 

السمعة البيئية السيئة.
بيد أن مصنعاً يف مدينة زامربو يف ش�مال 

رشقي بولوني�ا، ابتكر طريق�ة للتخلص 
م�ن ه�ذه الصح�ون ع�رب أكله�ا، وذلك 
بصناع�ة صح�ون م�ن نخال�ة القم�ح. 
ويس�وكي،  ج�رييس  املصن�ع،  صاح�ب 
ابتكر هذه الطريقة منذ س�نوات، واليوم 
منتجاته منترشة يف الكثري من املناطق، إذ 
يصل اإلنتاج السنوي من هذه الصحون، 
القابل�ة للتحلل ع�رب األكل، إىل 15 مليون 
وكال�ة  تقريباً.وحس�ب صح�ايف  وح�دة 

فرانس برس الذي ت�ذوق واحداً من هذه 
الصح�ون، فمذاق�ه يمتزج ب�ني الكرتون 
وبني رشي�ط الحبوب الصلب�ة الخايل من 
اإلضافات. ومن املنتظر أن يحقق املصنع 
أرق�ام مبيعات ضخمة بعد ق�رار االتحاد 
األوروب�ي بمن�ع الصحون البالس�تيكية 
ابت�داء م�ن ع�ام 2021.وج�اءت الفكرة 
لصاحب املصنع، الذي ترعرع وسط أرسة 

تبيع الطحني.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن الذباب ينقل العديد من األمراض لإلنس�ان 
وأه�م هذه األمراض: م�رض الرم�د الصديدي ومرض 
الرتاخوم�ا وم�رض اإلس�هال وغريه�ا. ولذل�ك تج�ب 
مكافح�ة الذباب ومنع تواجده وذل�ك بالتدابري التالية: 
التخل�ص من القمامة بش�كل جيد، وضع س�لك ش�بك 
عىل النوافذ، رش بعض املبيدات يف أماكن تواجد الذباب 
للقض�اء عليها. أما مرض املالريا فهو ينتقل بواس�طة 

بعوض خاص يسمى األنوفيل.
ه�ل تعلم أن الوقاية من األمراض أهم بكثري من العالج 
منها وذلك من عدة نواحي وقد قال املثل: »درهم وقاية 
خري من قنط�ار عالج« وأهم متطلب�ات الوقاية وأولها 
ه�ي النظاف�ة بكافة أش�كالها وأنواعه�ا. ويعترب مبدأ 
الطهارة اإلس�المي من أعظم مبادىء الصحة الوقائية 
يف العال�م. وقد جاء التوجي�ه النبوي يف هذا اإلطار وذلك 

بمفهوم »النظافة من اإليمان«.
هل تعلم أن مصادر التل�وث العادي للطعام التي تجلب 
مختل�ف األمراض هي: الغبار األيدي املتس�خة، األواني 
الوسخة، واألواني تلعب دوراً مهماً يف هذا املجال فيجب 
أن ال تكون مرشخة أو مثلمة. كذلك يجب أن تكون غري 

قابلة للصدأ.

المتاهات

عبارات توقف عن قوهلا ألبنائك
يطم�ح اآلباء يف الغالب، إىل أن يكتس�ب أبناؤهم ش�خصية 
قوي�ة، لكن هذا األم�ر يحتاج إىل مراعاة ع�دد من القواعد 
خالل عملية الرتبية، الس�يما يف الطفول�ة املبكرة، وأهمها 
التوقف »فورا« عن استخدام بعض العبارات التي تؤثر سلبا 
عىل األطفال. وبحسب ما نقل موقع »بزنس إنسايدر« فإن 
هناك 5 عبارات ال بد من التوقف عن قولها للطفل، لضمان 

تمتعه بشخصية قوية، وفقا لخرباء يف السلوك، وهي:
»ليس باألمر املهم«

ه�ذه الجملة تعكس اس�تهانة باألش�ياء أو املواقف، فعىل 
س�بيل املث�ال، يف حال أخ�ربك ابن�ك، بأنه يخىش أم�را ما، 
مثل حصة املوس�يقى أو الرياضة، يتوجب عليك، أن تحثه 
عىل االس�تعداد بش�كل جيد عوض أن تقلل من شأن األمر، 
وهكذا يصري الطفل أكثر استشعارا للمسؤولية امللقاة عىل 

عاتقه.
»توقف عن البكاء«

يتع�ني عىل اآلب�اء عدم قم�ع الطف�ل إذا أراد أن يبكي، ألن 

الصغري يحتاج إىل التعبري عن مش�اعره يف بعض األحيان، 
ولذل�ك، علينا أن نرحب بإفصاحه عما يدور يف باله، عوضا 

عن دفعه إىل »الكتمان«.
لكن هذا التس�اهل ال يعنمي الس�ماح للصغ�ار، بالرصاخ 

كلما أرادوا ذلك، فإذا أحدثوا ضجيجا يف الخارج، عىل سبيل 
املث�ال، يتعني علينا أن نجعلهم يفهمون أن إزعاج اآلخرين 

أمٌر يسء للغاية.
»أنت أذكى طفل يف املدرسة«

ال يج�ب ع�ىل األبوين أن يق�وال البنهما إنه أذك�ى تلميذ يف 
املدرس�ة، ألن هذا األمر، يجعله يس�عى به�وس كبري وراء 
التفوق حتى وإن حقق ذلك عن طريق الغش، لكن املطلوب 
هو ح�ث الطفل عىل ب�ذل أقىص ما بوس�عه، حتى يحقق 

النتائج املطلوبة.
فإذا جاءك ابنك، وهو يش�تكي مش�كلة م�ا، فإن املطلوب 
ه�و أن تعلمه الطريقة األنس�ب للتعامل م�ع الوضع، أما 

الطمأنة الزائدة فال تجدي نفعا.
»اسكت«

ويف ح�ال أخذ ابنك، يف إحداث ضجيج أو بدا مضطربا، فإن 
التكتيك األنسب للتعامل ليس هو حثه عىل أن »يخرس« أو 

يتوقف عن التفاعل بشكل فوري.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 4 معلق�ة كب�رية بقدون�س ط�ازج )مف�روم( - x 2 ع�دد بيضة 
)مخف�وق( - x 1 ك�وب بقس�ماط مطح�ون - x 1 معلقة صغرية 
مل�ح )أو حس�ب الرغب�ة( - x 1 معلقة صغرية بص�ل )بودرة( - 1 
 x ½ - )معلق�ة صغ�رية فلفل اس�ود مطحون )أو حس�ب الرغبة x
كيلو بطاطس )مسلوقة مع معلقة من امللح( - ½ x معلقة صغرية 

بابريكا - ⅛ x كيلو جبنة جودة )مقطعة مكعبات(
الخطوات:

تهرس البطاطس جيدا جدا بواسطة شوكة حتى تنعم تماما.
ثم نضيف لها البقدونس والتوابل وتقلب جيدا.

تش�كل عىل هئية كرات متوس�طة الحجم ثم تح�ىش من املنتصف 
بمكعب من الجبن.

ثم تغمس ىف البيض املخفوق ثم ىف البقسماط.
توضع ىف الثالجة ملدة ساعة.

ىف زيت س�اخن غزير نحمر كرات البطاطس حتى تأخذ لون ذهبى 
ش�هى وتنش�ل ع�ىل ورق مطبخ إلمتص�اص الزيت الزائ�د بالهناو 

الشفا.

كرات البطاطس باجلبن
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ام�ضاءات اأ�ضبع على اجلرح

جمتمع دويل.. أعور!
مسلسل احلراق.. يستمر العرض 

بنجاح ساحق ..

منهل عبد األمير المرشدي عادل عبد الحق
ل�م يت�واَن املجتم�ع ال�دويل ب�كل اش�كاله ومس�مياته االنس�انية 
والسياس�ية واألمنية والتحقيقية عن إدخار أي جهد، إذ أقام الدنيا 
ول�م يقعده�ا بعد مقت�ل الصحايف الس�عودي جمال خاش�قجي يف 
قنصلية بالده برتكيا، وراح املجتمع الدويل يوجه التهم اىل الحكومة 
السعودية، وشكلت اللجان التحقيقية وكذلك اللجان االممية ملعرفة 

مالبسات الجريمة البشعة.
بدورها انكرت الحكومة السعودية يف بادئ أألمر إرتكابها للجريمة 
فيما خضعت بعد ذلك واعرتفت بالقتل عىل أنه حادث وليس جريمة، 
ول�م تكف اللجان رغم مرور عدة اش�هر عىل مقتل خاش�قجي عن 
االجتماع�ات وع�ن جمع االدل�ة إلدان�ة الحكومة الس�عودية ومن 
تس�بب ومن أمر ومن س�هل له�ذه الجريمة، وراح�ت الحكومات 
تطلق التهديدات والوعود عىل شتى اشكالها، وفرضت بعض الدول 
عقوب�ات عىل من وردت أس�مائهم يف التحقيقات أو ممن ُيش�ك يف 

أنهم توّرطوا يف الجريمة الشنعاء.
 باملقاب�ل، فان كل ال�دول التي تبحث عن الحقيقة يف هذه القضية، 
وكل منظم�ات املجتمع املدن�ي ومنظمات حقوق االنس�ان واألمم 
املتح�دة واملجتمع الدويل، كل هؤالء لم يحركوا س�اكناً إزاء عرشات 
الجرائم التي ارتكبت وُترتكب من نفس جهة االتهام وحلفائها بحق 
الش�عب اليمني حيث يقتلون االطفال والنس�اء والشيوخ والشباب 
عىل حٍد سواء وذلك بالقذائف والطلعات الجوية املستمرة تحت مبدأ 

)ال أبرياء يف الحرب(.
إن النظام الس�عودي هو الذي قتل خاش�قجي وكذلك هو الذي قتل 
وم�ا زال يقت�ل اليمني�ن يف كل م�كان عىل أرضهم وتحت س�قوف 
بيوتهم ويف عزاءاتهم وأفراحهم ومدارس�هم وأسواقهم، ناهيك عن 
كل التدخالت االخرى للنظام السعودي يف الكثري من الدول واملشاكل 
والح�روب التي دعمها حس�ب أهوائه من دون خ�وف وال وجل من 
املجتم�ع الدويل الذي يبحث عن قتلة خاش�قجي!، وهو الذي يغض 
الطرف عن اليمن وغريها واألدهى من ذلك فأنه هو الذي يدعم بكل 

امكانياته السعودية وحلفائها!
ُصدِّع�ت رؤوس�نا بخطابات الحكوم�ات التي تدع�ي الديمقراطية 
والدف�اع ع�ن حقوق االنس�ان وضم�ان الحري�ات، وكذلك صدعت 
رؤوس�نا بمقت�ل الصحايف الس�عودي وما أُويل من إهتم�ام، وأدمت 
قلوبن�ا وجرح�ت كرامة االنس�انية حق�ارة املجتمع ال�دويل تجاه 
الدم�اء اليمني�ة التي تس�يل يومي�اً، فأصبح املجتمع ذات�ه مدافعاً 
عن االرهابين وعن القتلة وقامع�ًا للحريات وضارباً عرض الجدار 
حقوق االنس�ان، ليك�ون وبكل ثقة تحت مس�مى املجتمعى الدويل 
أالزدواجي، الباحث عن األموال  وعن مصادرها عىل حساب الدماء.. 
وإن كان�ت بريئة وعىل حس�اب دم�ار الش�عوب وتهجريها وجعل 

أوطانهم ليست آمنة لهم )إنه املجتمع الدويل االعور(.  

كث�رية هي الغرائب والعجائب التي اعتدنا عليها  منذ س�قوط  الصنم 
يف نيس�ان 2003 وحتى اآلن . لقد اعتدنا وتعودنا واستس�غنا الصدمة 
منها وفيها وتأقلمنا عليها وتآلفنا معها ابتداءا من سطوة الفاسدين 
وم�رورا بتع�دد ال�رؤوس وانتهاءا بمسلس�ل الحرائق ال�ذي ال ينتهي 
يف الع�راق .. كل يشء لدين�ا ص�ار ممكن ان يح�رتق يف اي لحظة ويف 
كل يوم .. اس�واق الجملة  يف الش�ورجة وجميلة  وزارات ومؤسسات 
ومستش�فيات وم�والت ودوائ�ر وحت�ى مراك�ز انتخ�اب وصنادي�ق 
انتخاب�ات ومزارع وحق�ول واالف من الدوانم قب�ل حصادها . املتهم 
الوحي�د يف كل م�ا احرتق س�ابقا ويحرتق االن اوس�وف بحرتق الحقا 
وكل م�ا جرى ويجري او س�وف يجري هو التم�اس الكهربائي الذي 
ل�وكان موجودا كائنا ح�ي ينطق لنطق بالحق واعل�ن برائته  من كل 
الحرائق براءة الذئب من دم يوس�ف وش�هد ش�اهد م�ن اهله لو كان 
حريق�ك يف اضابري العقود فكذبوا وهم الفاعل�ون ولو كان حريقك يف 
حق�ول الحنطة والش�عري فكذبوا وه�م الحارقون ول�و كان  حريقك 
يف دائ�رة األح�وال املدنية يف املنص�ور كما حصل باألس�م فكذبوا وهم 
املس�تفيدون .. ثمة أمر يدبر يف ليل فه�ذه الحرائق املتوالية واملتواترة 
واملتالحقة واملتصاعدة اكرب وابعد واوس�ع من ان تكون مجرد تماس 
يف األس�الك كهربائي�ة مل�ا حرقته وملا اختص�ت به يف اماك�ن الحرق . 
اي تم�اس كهربائي هذا الذي يمتلك العق�ل والدهاء والخبث والقصد 
والقصي�د  حت�ى ي�رتك كل الطواب�ق يف وزارة النفط ليح�رق الطابق 
الثاني او الراب�ع حيثما تكون اضابري العقود ومثله يف وزارة املالية او 
الزراع�ة او غريها . الحريق الذي الته�م كل ما يف دائرة األحوال املدنية 
يف املنصور من وثائق  وس�جالت تثبت الهوية الشخصية ملئات اآلالف 
م�ن املواطنن وعراقيته�م له ما بعده وخلفه اصاب�ع تدري ما تفعل  
وتقص�د ما فعلت . الله وحده يعلم كم قضية فس�اد كبرية وتزوير يف 
الس�جالت او منح الجنس�ية لفالن او عالن من خارج الحدود س�تمر 
مرور الكرام من خالل هذا الحريق الذي سيّقيد ضد مجهول وسيكون 
املته�م األول واألخري هو ه�و  ال غريه وال يشء س�واه املجرم الغائب 
الحارض الغريب املس�تغرب والعجيب املس�تعجب التماس الكهربائي 
ليس اال ومن يصدق ذلك فخريا عىل خري ومن ال يصدق فليرضب رأسه 
يف اقرب جدار او يرمي بنفس�ه يف اقرب حريق . املش�كلة ان الحكومة 
العراقية والجهات األمنية والدوائر املعنية كثريا ما تطمأن الشعب بعد 
الحري�ق ان ما تم احرتاقه ال يؤثر ع�ىل الوثائق املحروقة وال يؤثر عىل 
الس�جالت املفقودة او العقود املختفية فيا نار كوني بردا وسالما عىل 
العقود والصفقات واألموال  حسب ما يقول املعنين يف الجهات األمنية 
العراقية  اما ان يطمأنون الناس ان ذلك لم يتكرر وانه سوف لم يحدث 
تاية وثالثة وتاسعا وعارشا  فذلك هو ما ال نسمعه وسوف لم نسمعه 
ابدا  مادام مسلس�ل الحرائق مستمر يف العرض وبإقبال واسع ونجاح 
ساحق ومادام املتهم الوحيد حرا طليقا يصول ويجول بن مؤسسات 
الدول�ة العراقية يبحث عن صفقة فس�اد ليحرقه�ا ويخفي معاملها. 

وهو التماس الكهربائي .

»يب إم دبليو« تطلق سيارة عائلية مميزة
إم  »ب�ي  رشك�ة  كش�فت 
دبليو« مؤخ�را عن نموذج 
م�ن  أني�ق  هاتش�باك 
س�ياراتها الت�ي تنتمي إىل 

الفئة الثالثة.
الجديدة  الس�يارة  وجاءت 
ممي�ز  انس�يابي  بهي�كل 
و70  أمت�ار   4 بط�ول 
بمصابيح  يتميز  سنيمرتا، 
LED، وس�قف بانورام�ي 
ش�عورا  ال�ركاب  يعط�ي 
بالراح�ة، وش�بك أمام�ي 

كب�ري وفتح�ات هوائي�ة عريض�ة تعكس 
الروح الرياضية يف املركبة.

أما من الداخل فأتت هذه الس�يارة بقمرة 

تتسع لخمسة ركاب، فيها مقاعد مكسوة 
التحك�م  ويمك�ن  الجل�د،  أن�واع  بأفخ�م 
بوضعيتها ع�رب أزرار كهربائية، باإلضافة 
إىل واجه�ة قي�ادة متط�ورة تح�وي زوجا 

الشاش�ات.وصندوق  من 
السيارة الخلفي أتى بسعة 
500 ل�رت، يمك�ن زيادتها 
الص�ف  بط�ي   1510 إىل 
الخلفي م�ن املقاعد، كما 
يمكن تزويده بش�بك من 
لتثبيت  الجه�ات،  جمي�ع 
الحقائ�ب واألمتع�ة جيدا 

أثناء حركة املركبة.
وس�تطرح هذه الس�يارة 
ب�� 3 أنواع م�ن محركات 
البنزي�ن بعزم 184 و258 
و374 حصان�ا، ومح�ركات دي�زل بع�زم 
150 و265 حصانا، تعمل مع علبة رسعة 

أوتوماتيكية ب� 9 مراحل.

خطوات صحيَّة مهّمة للتخفيف من آالم املفاصل
أثبتت الدراسات العلمية أن التمارين الرياضية 
املفاص�ل  التخفي�ف م�ن آالم  تس�اعد ع�ىل 
والحفاظ ع�ىل اللياقة البدنية، ويف هذا اإلطار 
قدمت صحيفة دييل مريور الربيطانية خطوات 
ع�دة  لتحقيق هذا الغرض.  وقال املدير العام 
يف قسم جراحة العظام بول ستاركي “عندما 
تجد تمرينا تس�تمتع به قد يكون من املغري 

إهمال تمارين الحركة األخرى، وعند ممارسة 
التمرين نفسه دائما ستشغل دائما العضالت 
نفس�ها، مما قد ي�ؤدي إىل زيادة الضغط عىل 
املفاص�ل بم�رور الوقت”.وتوج�د العديد من 
الطرق للحفاظ عىل اللياقة البدنية مع التقدم 
يف العم�ر، فامل�ي والس�باحة م�ن التمارين 
املهم�ة ذات التأثري املنخفض الت�ي يمكن أن 

تساعد يف الحفاظ عىل حركة املفاصل وزيادة 
القوة دون ممارس�ة ضغط غري رضوري عىل 
املفاصل.وتس�اعد تدريبات حمل األثقال عىل 
تقوي�ة العضالت ح�ول املفاصل، وق�د ثبتت 
أّنها تقلل األلم لدى األش�خاص الذين يعانون 
م�ن أمراض مثل هشاش�ة العظ�ام والتهاب 

املفاصل.

أك�د علم�اء أن أول عقاق�ري يف العال�م لوق�ف 
مقاوم�ة الخالي�ا الرسطانية للعالج س�تكون 

متوفرة يف غضون عرش سنوات.
وأعل�ن معهد أبحاث الرسطان يف بريطانيا عن 
اس�تثمار بقيم�ة 75 مليون جنيه اس�رتليني 

لتطوير هذه العقاقري الجديدة.
ونوّه الرئيس التنفيذي ملعهد أبحاث الرسطان، 
ب�ول وركم�ان، ع�ن أن ق�درة الرسط�ان عىل 

التكيف مع العقاقري هي التحدي األكرب يف
 عالجه. وق�ال وركم�ان إن العقاقري الجديدة 
سرتّوض الرسطان عىل املدى الطويل وتجعله 

“أكثر قابلية  للعالج”.
ويق�ول الباحث�ون إّن ط�رق الع�الج القائمة 
كتلك التي تستخدم العقاقري الكيماوية أحيانا 
ما تفش�ل ألن خاليا الرسطان الفّتاكة تتكّيف 

معها وتتسّبب يف انتكاسة للمرىض.
وق�ال وركمان: “قدرة الرسط�ان عىل التكّيف 
والتطور ومقاوم�ة العقاقري كانت وراء العدد 
الكب�ري لوفيات الرسطان، كم�ا كانت التحدي 
األك�رب ال�ذي نواجه�ه لك�ي نتغلب ع�ىل ذلك 

املرض”.

عقاقري جديدة يف عالج 
مرض العرص القاضي عماد عبدالله شكور

الرس�مية  العب�ارة  بتل�ك 
يفتتح املح�رض مع املتهم 
الجريمة  يف رحلته لكشف 
معرف�ا املته�م  بش�خصه 
فمن هو قايض التحقيق؟

هو ف�رد نصب بمرس�وم 
جمهوري وزود بس�لطات 
كبرية  واستقاللية  واسعة 
يف إصدار  القرارات واتخاذ 
يمل�ك  فوري�ة،  إج�راءات 
وسائل القهر واإلجبار وله 

حق اص�دار امر  القبض، التوقي�ف، التفتيش 
والحج�ز عىل األم�وال س�واء بحي�ازة املتهم 

وتحت ترصفه ام  انتقلت للغري. 
  قرارات�ه رسيع�ة ذات وق�ع صاع�ق ألنه�ا 
تم�س الحرية وتضع املتهم خل�ف القضبان، 
 يمل�ك صالحي�ة الول�وج يف ارسار املتهم�ن 
وتفتي�ش منازله�م وهواتفه�م واالطالع عىل 
 خصوصيته�م كل ذل�ك من اج�ل البحث عن 

الحقيقة مرجحا كفة الظن واالتهام. 

يف  مهم�ة  مكان�ة   من�ح 
م�ن  القضائ�ي  الجس�د 
خالل مهمت�ن انيطت به 
البح�ث  والتح�ري  األوىل 
والثاني�ة  األدل�ة  لجم�ع 
وقوفه حائال أمام إنش�اء 
مؤسس�ة  غ�ري  قضاي�ا 
تأسيس�ا  قانونيا س�ليما 
كي يجنب العدالة تضييع 

الوقت. 
مهمته تكون أكثر كفاءة 
اذ م�ا كان مهني�ا، ملم�ا 
القانوني�ة،  باملعلوم�ات 
مع قدر م�ن  الثقافة العامة، مؤمنا برس�الة 
القض�اء، حياديا، متصفا بالع�دل والبعد عن 

الهوى وعن  أي مؤثر خارجي. 
 باملقابل ه�و الضمانة األوىل للمتهمن من أي 
عنف او خوف او ش�بهة، هو من  يش�كل جو 
العدالة األول واملطمنئ ألطراف الش�كوى من 
أي انحراف يف التحقيق،  مستقل وحر يمارس 
سلطته وفق قناعته دون تحكم او استبداد ملا 

يكتنف سلطته من  تنظيم قانوني سليم. 

بعد ان عرفته هبويتي كوين قايض التحقيق

افتت�ح ممث�ل املرجعي�ة الديني�ة العليا 
الحس�ينية  للعتب�ة  الرشع�ي  واملت�ويل 
املقدس�ة الش�يخ عبد امله�دي الكربالئي 
يف  الجدي�دة  التوس�عة  االح�د،  ام�س 
مستشفى س�فري االمام الحسن }عليه 
الس�الم{ الجراح�ي املخص�ص الج�راء 

العمليات الجراحية }مجانا{.
وقال املعاون االداري للمستشفى خضري 
ياس يف بيان للعتبة تلقت وكالة }الفرات 
نيوز{ نس�خة من�ه اليوم ان »التوس�عة 
يف املستش�فى التاب�ع للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة اله�دف منه�ا خدم�ة الصالح 
العام وايجاد حل ملشكلة النقص وضيق 
املس�احة الحالية خصوصا يف ظل زيادة 
اع�داد املراجع�ن بش�كل كب�ري خ�الل 
الس�نوات االخرية«،مبينا ان »التوس�عة 
الجديدة وزيادة الس�عة الرسيرية بواقع 

}44{ رسيرا للنساء والرجال ».
وتاب�ع »ت�م تجهي�ز الرده�ات والغرف 
بأح�دث التقنيات الطبي�ة لتقديم افضل 

الخدمات العالجية للمراجعن«، الفتا اىل 
ان »جميع الخدمات الطبية من عمليات 
جراحية وعالج واستشارية تقدم مجانا 
وبأجور رمزية«، مبينا ان »كلفة العملية 
الجراحية 5000 دينار فقط يتم تسليمها 

اىل دائرة صحة كربالء«.
الجدي�ر بالذكر ان مستش�فى الس�فري 
اس�تقبل خ�الل ع�ام 2018 اكث�ر م�ن 
واج�رى  مرضي�ة،  حال�ة   }152,275{

}11039{ عملية جراحية مجانا.

العتبة احلسينية تزيح الستار عن توسعة جديدة يف مستشفى
 سفري االمام احلسني »عليه السالم«

أتقدم بأس�مي وبأس�م كادر مؤسس�ة املستقبل 
العراق�ي للصحاف�ة والن�رش ) جريدة املس�تقبل 
العراق�ي ووكالة أنباء املس�تقبل ( ب�أرق التهاني 
وأجمل التربيكات اىل الزميل ) باسم الشيخ ( وكادر 
جريدة الدستور ، بمناسبة إيقاد الشمعة السابعة 
عرش من عمر صحيفتكم الغراء متمنياً 
لكم دوام النج�اح واملوفقية عىل 
ال��وطنية  الصح���افة  طريق 

الحرة لخدمة عراقنا العزيز.
علي الدراجي 

رئيس مجلس االدارة

أتق�دم بأس�مي وبأس�م كادر مؤسس�ة 
العراق�ي للصحاف�ة والن�رش  املس�تقبل 
)جريدة املس�تقبل العراقي ووكالة أنباء 
املستقبل ( بأرق التهاني وأجمل التربيكات 
اىل الزميل )عبد الرس�ول االسدي( وكادر 
جريدة الرشق ، بمناس�بة إيقاد الشمعة 
السابعة عرش من عمر صحيفتكم الغراء 
متمني�اً لك�م دوام النج�اح 
واملوفقية عىل طريق 
الوطنية  الصحافة 
لخدم�ة  الح�رة 

عراقنا العزيز.
علي الدراجي 

رئيس مجلس االدارة

هتنئةهتنئة


