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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

أحسنوا في عقب غيركم حتفظوا 

في عقبكم

ص2الربملان يعلن ختفيض رواتب الدرجات اخلاصة والنواب وتقليص عدد احلاميات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حتديد آلية بني أربيل وبغداد وطهران للبحث عن مفقودي حرب الثامنينيات

كتلة بدر تلوح بـ »موقف آخر« يف حال عملت احلكومة ضد مصلحة الشعب

الربملان يرفع »عدد الوزراء« يف احلكومة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رفع الربملان العراق�ي، أمس االثنني، عدد 
ال�وزراء يف حكوم�ة عادل عب�د املهدي إىل 
21 وزيراً، وذلك بتمرير مرش�حي وزارات 
الدف�اع والداخلي�ة والع�دل، الذي�ن تأخر 
التوّصل إىل اتفاق بشأنهم حوايل 7 أشهر، 
باملقاب�ل رف�ض الربملان تمرير مرش�حة 
وزارة الرتبي�ة. وبتصوي�ت الربملان بمنح 
الثق�ة ل�وزراء الدفاع والداخلي�ة والعدل، 
تبقى حقيبة الرتبية ش�اغرة يف تش�كيلة 
الحكوم�ة التي اعلنت يف 25 ترشين األول 
2018 بثماني�ة عرش وزي�راً من اصل 22 

وزي�را تتش�كل منها. وقد تس�لم الربملان 
ليلة األحد أسماء مرشحي رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي للوزارات االربع الشاغرة، 
وبحسب املحاصصة املعمول بها يف البالد 
من�ذ عام 2003 ف�إن الداخلية من حصة 
الش�يعة والدفاع والرتبية للس�نة والعدل 
لالكراد.وخ�الل جلس�ة خاص�ة عقده�ا 
الربمل�ان، تم منح الثقة ملرش�حي وزارات 
الدف�اع والداخلي�ة والع�دل فيم�ا رفض 
مرشحة وزارة الرتبية، حيث سريسل عبد 
املهدي مرشحا بديالً عنها إىل الربملان خالل 
72 ساعة املقبلة للتصويت عليه يف جلسة 
الخمي�س املقبل. والفريق ياس�ني طاهر 

حسن اليارسي، الذي عنّي وزيراً للداخلية 
من مواليد 1958 ويعمل مستشاراً لوزير 
الداخلية لش�ؤون الرشط�ة، وهو باحث 
ومؤل�ف يف قضايا االس�رتاتيجية االمنية 
والقان�ون الدويل الجنائي والقانون الدويل 
الخاص. أما اللواء نجاح حس�ن الشمري 
ال�ذي عنّي وزيراً للدف�اع فهو من منطقة 
األعظيم�ة وولد ع�ام 1967، وهو خريج 
الكلية العسكرية عام 1987 وحاصل عىل 
شهادة البكالوريوس يف العلوم العسكرية 
وعىل املاجستري يف التخطيط االسرتاتيجي 

لالمن الوطني.
التفاصيل ص2

مكافحة االرهاب 
يقتل )14( إرهابيًا بـ »عملية 

نوعية« جنويب كركوك 

النقل الربي تعلن نقل أكثر
 من »654« ألف طنًا من احلموالت 

خـالل ستة أشهر

السكك تزيل املعابر غري 
النظامية عىل خطوط الديوانية 

لضامن انسيابية القطارات

مترير مرشحي الدفاع والداخلية والعدل.. وعبد املهدي يعد بإرسال مرشحة جديدة للرتبية بعد رفض احلمداني
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النرص جتمع تواقيع الصدار قرار يرفض املحاصصة: التاريخ لن يغفر ملن يبيع املناصب حرس احلدود تعلن إحباط حماولة إدخال كميات كبرية من املخدرات إىل العراق
إقليم كردستان يشكل جلنة خاصة لـ »تصفري األزمات« مع بغداد

أجـويــرو:
 اخلربة ساعدت األرجنتني 

أمـام قـطـر
ص2 ص3 ص3

ترامب يدعو الدول املستوردة للنفط إىل »محاية سفنها«
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب، أمس 
االثن�ني، إن مطالب الوالي�ات املتحدة من إيران 
»بسيطة جدا« وهي »الكّف عن رعاية اإلرهاب 
والس�عي إىل حيازة الس�الح النووي، بحس�ب 
زعمه. وأورد ترامب أن »حماية املمرات املالحية 

يف الخليج ليست أولوية بالنسبة إليه«.
وكتب »لس�نا حتى بحاج�ة إىل أن نكون هناك 
طاملا أن الواليات املتح�دة هي حالياً أول منتج 

للطاقة يف العالم!«.
ودعا ترام�ب الدول األخرى املس�توردة للنفط 

للتق�دم إىل الخط�وط األمامي�ة، مضيف�ا »91 
باملئة من الواردات الصينية من النفط تمر عرب 
مضيق هرمز و62 باملئة )من واردات( اليابان، 

واألمر ينطبق عىل الكثري من الدول األخرى«.
وتس�اءل ترام�ب »مل�اذا نحم�ي ه�ذه الطرق 
البحري�ة )منذ س�نوات طويلة( لحس�اب دول 
أخرى من دون الحصول عىل أي تعويض؟ عىل 
كل ه�ذه الدول أن تحمي س�فنها يف هذا املمر 

الذي كان دائما خطراً«.
ويعد مضيق هرمز، املمر البحري ش�به الوحيد 
الذي يربط بني ال�دول املنتجة للنفط يف الرشق 
وأم�ريكا  وأوروب�ا  آس�يا  وأس�واق  األوس�ط  

الش�مالية. وال يتج�اوز عرض�ه خمس�ني كلم 
وعمقه ستون مرتا.

وتصاع�د التوت�ر بني واش�نطن وطه�ران منذ 
انس�حاب الواليات املتحدة يف ماي�و 2018 من 
االتفاق الدويل ح�ول الربنامج النووي اإليراني، 
وأعادت الواليات املتحدة فرض عقوبات مشددة 
عىل إي�ران وحرمته�ا من مكاس�ب اقتصادية 

انتظرت الحصول عليها من االتفاق.
وتأج�ج التوت�ر بني واش�نطن وطه�ران، يوم 
الخمي�س، بعد إس�قاط إيران لطائرة مس�رّية 
أمريكي�ة. وتؤّكد طه�ران أن الطائرة األمريكية 

اخرتقت مجالها الجوي.

العيداين: هناك جهة سياسية هدفها االستحواذ 
عىل منصب حمافظ البرصة

حمافظ بغداد يفتتح حمطة سحب مرشوع ماء قضاء 
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        بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد وزي�ر املالي�ة، نائ�ب رئي�س مجلس 
الوزراء للش�ؤون االقتصادية فؤاد حسني، 
التأكي�د عىل الت�زام العراق بدعم الس�لطة 
العربي�ة  القم�م  وق�رارات  الفلس�طينية 

السابقة ذات الصلة.
وقال حس�ني يف ترصيح، يف ختام االجتماع 
الط�ارئ ل�وزراء املالي�ة العرب ال�ذي عقد 
بالقاه�رة، ان »العراق ل�م يحدد املبلغ الذي 
سيتم دفعه للسلطة الفلسطينية وانما ترك 
مناقش�ته وتقديره للحكوم�ة االتحادية«. 

وبش�أن الجلس�ة الثنائية التي عقدها مع 
وزي�ر املالي�ة الفلس�طيني، ع�ىل هام�ش 
االجتم�اع الط�ارئ، أوض�ح حس�ني، أنه » 
ناقش م�ع نظ�ريه الفلس�طيني تفاصيل 
واحتياج�ات  الفلس�طيني  امل�ايل  الوض�ع 
القضي�ة الفلس�طينية والعالق�ات الثنائية 
وكيفي�ة ترجم�ة الق�رارات املتخ�ذة لواقع 
ملم�وس«. وأكد حس�ني، أن »العراق عانى 
من ازم�ة اقتصادي�ة ومالية لكنن�ا نتعاىف 
حالياً وسنس�هم بدعم الفلس�طينيني وفقاً 
لق�رارات الجامع�ة العربية«. يش�ار إىل أن 
وزراء املالية العرب أكدوا، يف ختام االجتماع 

الطارئ، التزامهم بمق�ررات جامعة الدول 
العربية الخاصة بتفعيل ش�بكة امان مالية 
لدعم موازنة الس�لطة الفلس�طينية بمبلغ 
100 ملي�ون دوالر ش�هريا بحس�ب انصبة 
ال�دول االعض�اء يف موازنة االمان�ة العامة، 
والعمل عىل تفعيله دعما لدولة فلسطني يف 
مواجهة الضغوط�ات واالزمات املالية التي 
تتعرض لها س�واء من خالل االمانة العامة 
للجامع�ة او مبارشة لحس�اب وزارة املالية 

لدولة فلسطني.

التفاصيل ص2

العراق يستأنف دفع املساعدات املالية لفلسطني
 و »حتديد املبالغ« مرتوك للحكومة 

رئيس مؤسية املستقبل العراقي هينئ الفريق الدكتور ياسني اليارسي
 بمناسبة تسنمه مهام وزارة الداخلية

اتقدم باس�مي ومنتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل العراقي للصحافة 
والن�رش »جريدة املس�تقبل العراق�ي ووكالة انباء املس�تقبل« بأرق 
واجمل واسمى آيات التهاني والتربيكات اىل الفريق الدكتور »ياسني 
اليارسي« بمناسبة تسنمه مهام وزارة الداخلية وحصوله عىل ثقة 
اعض�اء مجلس الن�واب متنمياً له املوفقية والنج�اح لخدمة العراق 

وشعبه الكريم.
علي الدراجي 

رئيس مجلس االدارة
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مؤسسة الشهداء تعلن قرب توزيع قطع اراض لذوي شهداء احلشد يف بغداد
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت مؤسس�ة الش�هداء، قرب توزيع قطع اراض لذوي ش�هداء الحش�د 
الشعبي يف بغداد.

وقال�ت املؤسس�ة يف بيان صحف�ي تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »دائرة 
ش�هداء الحش�د الش�عبي وبالتنس�يق مع امانة بغ�داد انج�زت التصاميم 
النهائية لقطع االرايض املخصصة لذوي ش�هداء الحشد التي سيتم توزيعها 

قريبا يف بغداد«.
وتاب�ع البيان ان »مدير عام الدائرة ع�ي عبد الرحمن املربقع اوضح انه »تم 
وض�ع التصامي�م النهائية لقطع االرايض املخصصة لذوي ش�هداء الحش�د 
الش�عبي يف محافظة بغداد«مش�را اىل انه »سيتم ارس�ال االسماء الخاصة 
باملستفيدين من ذوي شهداء الحشد الشعبي و حسب تاريخ قدم االستشهاد 

كما سيتم نرش االسماء تباعا ملعرفة املستفيدين من تلك األرايض.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رف�ع الربملان العراق�ي، أمس االثنني، 
ع�دد ال�وزراء يف حكوم�ة ع�ادل عبد 
امله�دي إىل 21 وزي�راً، وذل�ك بتمري�ر 
مرش�حي وزارات الدف�اع والداخلي�ة 
والعدل، الذين تأخر التوّصل إىل اتفاق 
بش�أنهم ح�وايل 7 أش�هر، باملقاب�ل 
رفض الربملان تمرير مرش�حة وزارة 

الرتبية.
وبتصويت الربملان بمنح الثقة لوزراء 
الدفاع والداخلية والعدل، تبقى حقيبة 
الرتبية ش�اغرة يف تش�كيلة الحكومة 
التي اعلنت يف 25 ترشين األول 2018 
بثمانية عرش وزيراً من اصل 22 وزيرا 

تتشكل منها.
وقد تس�لم الربملان ليلة األحد أس�ماء 
مرش�حي رئيس ال�وزراء ع�ادل عبد 
امله�دي لل�وزارات االرب�ع الش�اغرة، 
وبحس�ب املحاصصة املعم�ول بها يف 
البالد منذ ع�ام 2003 ف�إن الداخلية 
من حصة الش�يعة والدف�اع والرتبية 

للسنة والعدل لالكراد.
وخالل جلسة خاصة عقدها الربملان، 
تم منح الثقة ملرشحي وزارات الدفاع 
والداخلية والعدل فيما رفض مرشحة 

وزارة الرتبي�ة، حي�ث سرس�ل عب�د 
املهدي مرش�حا بديالً عنها إىل الربملان 
خ�الل 72 س�اعة املقبل�ة للتصويت 

عليه يف جلسة الخميس املقبل.
حس�ن  طاه�ر  ياس�ني  والفري�ق 
اليارسي، ال�ذي عنّي وزي�راً للداخلية 
من موالي�د 1958 ويعمل مستش�اراً 
لوزير الداخلية لشؤون الرشطة، وهو 
باحث ومؤلف يف قضايا االسرتاتيجية 
الجنائ�ي  ال�دويل  والقان�ون  االمني�ة 

والقانون الدويل الخاص.
أما اللواء نجاح حس�ن الشمري الذي 
ع�نّي وزي�راً للدفاع فهو م�ن منطقة 
األعظيم�ة وول�د ع�ام 1967، وه�و 
خري�ج الكلية العس�كرية عام 1987 
وحاصل ع�ى ش�هادة البكالوريوس 
يف العلوم العس�كرية وعى املاجستر 
لالم�ن  االس�رتاتيجي  التخطي�ط  يف 
الوطني، وقد ش�غل مهمة نائب قائد 
ق�وات مكافح�ة االرهاب ب�ني عامي 
2007 و2009 وعمل مدرس�ا اقدم يف 

كلية الدفاع الوطني. 
ويف وزارة الع�دل، عنّي القايض فاروق 
أمني عثمان محمد الشواني، وهو من 
مواليد كرك�وك ع�ام 1957 وحاصل 
عى ش�هادة البكالوريوس يف القانون 

والسياسة عام 1980.
أما مرش�حة الرتبي�ة املرفوضة فهي 
س�فانة الحمدان�ي )موالي�د 1963( 
حاصلة عى شهادة البكالوريوس من 
كلية الرتبية قسم اللغة االنكليزية عام 
1983 ولها خدمة 30 سنة يف التعليم.
وكشفت رئاسة الحكومة عن توجيه 
عبد امله�دي يف 22 من الش�هر الحايل 
رسالة إىل رئيس مجلس النواب محمد 
الحلب�ويس ي�رشح فيه�ا الصعوبات 
تش�كيلة  اكم�ال  يف  واجهت�ه  الت�ي 
وزارته التي اعلنت ناقصة، منوها إىل 
مواجهته »مشكالت عويصة« بسبب 
عدم اكتمال نصاب حضور جلس�ات 
الربملان او التصويت س�لبا عى بعض 
املرشحني، منوها إىل أّنه قد تمكن من 
تجاوزه�ا بالتصويت ع�ى 18 وزارة 

وبقيت 4 وزارات.
وحذر من انه من الخطأ ترك هذا االمر 
مفتوحا إىل ما ال نهاي�ة ولذلك »نأمل 
حل هذه املس�ألة قب�ل عطلة الربملان 
الترشيعي�ة التي�ي تب�دأ يف االول م�ن 
الش�هر املقبل »واال س�نصبح جميعا 

مالمني أمام شعبنا«.
وأش�ار إىل أّنه اذا رفض الربملان بعض 
االس�ماء من ب�ني املرش�حني االربعة 

فإنه سيقدم أخرى بعد ثالثة أيام كحد 
أقىص. وش�دد عى القوى السياس�ية 
برضورة انه�اء هذا امللف »ولذلك آمل 

املوافقة عى املرشحني«.
ويأتي تعيني الوزراء فيما يواجه عبد 
املهدي تحدّياً كبراً، إذ سجل أحد أكرب 
تحالفني سياسيني يف البالد 14 إخفاًقا 
للحكومة منها عدم اتخاذها اجراءات 
حقيقي�ة ملكافحة الفس�اد والرتاجع 
وضع�ف  الس�الح  وانتش�ار  األمن�ي 
األداء الخدمي والعجز عن اس�تكمال 
التش�كيلة الحكومية وعس�كرة املدن 
وعدم اتخ�اذ إجراءات ج�ادة لتنظيم 

العالقة بني املركز وإقليم كردستان.
فقد شخص تحالف اإلصالح واإلعمار 
أحد أكرب تحالفني سياسيني افرزتهما 
االنتخاب�ات الربملاني�ة االخ�رة ع�دم 
اتخ�اذ الحكوم�ة خط�وات حقيقية 
عملي�ة يف مكافحة الفس�اد والرتاجع 
األمني وانتشار السالح وضعف األداء 
الخدمي وغياب الرشاكة الحقيقية يف 
اتخاذ القرار والتس�اهل يف اس�تكمال 
التش�كيلة الحكومية وعس�كرة املدن 
وع�دم اتخاذ إج�راءات ج�ادة لتنفيذ 
املواد الدستورية يف تنظيم العالقة بني 

املركز وإقليم كردستان.

مترير مرشحي الدفاع والداخلية والعدل.. وعبد املهدي يعد بإرسال مرشحة جديدة للرتبية بعد رفض احلمداني

الربملان يرفع »عدد الوزراء« يف احلكومة

العراق يستأنف دفع املساعدات املالية لفلسطني.. و »حتديد املبالغ« مرتوك للحكومة 

كتلة بدر تلوح بـ »موقف آخر« يف حال عملت احلكومة ضد مصلحة الشعب 

        بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد وزير املالية، نائب رئي�س مجلس الوزراء 
للش�ؤون االقتصادي�ة ف�ؤاد حس�ني، التأكي�د 
عى التزام العراق بدعم الس�لطة الفلس�طينية 

وقرارات القمم العربية السابقة ذات الصلة.
وق�ال حس�ني يف ترصي�ح، يف خت�ام االجتم�اع 
عق�د  ال�ذي  الع�رب  املالي�ة  ل�وزراء  الط�ارئ 
بالقاهرة، ان »العراق لم يحدد املبلغ الذي سيتم 
دفعه للسلطة الفلسطينية وانما ترك مناقشته 

وتقديره للحكومة االتحادية«. وبشأن الجلسة 
الثنائية التي عقدها مع وزير املالية الفلسطيني، 
ع�ى هامش االجتماع الطارئ، أوضح حس�ني، 
أن�ه » ناقش م�ع نظره الفلس�طيني تفاصيل 
الوض�ع املايل الفلس�طيني واحتياجات القضية 

وكيفي�ة  الثنائي�ة  والعالق�ات  الفلس�طينية 
ترجم�ة القرارات املتخذة لواقع ملموس«. وأكد 
حس�ني، أن »العراق عانى من ازم�ة اقتصادية 
ومالي�ة لكنن�ا نتع�اىف حالي�اً وسنس�هم بدعم 
الفلسطينيني وفقاً لقرارات الجامعة العربية«. 

يش�ار إىل أن وزراء املالية العرب أكدوا، يف ختام 
االجتم�اع الطارئ، التزامه�م بمقررات جامعة 
ال�دول العربي�ة الخاص�ة بتفعيل ش�بكة امان 
مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ 
100 مليون دوالر ش�هريا بحسب انصبة الدول 

االعض�اء يف موازن�ة االمان�ة العام�ة، والعم�ل 
ع�ى تفعيله دعم�ا لدولة فلس�طني يف مواجهة 
الضغوط�ات واالزمات املالي�ة التي تتعرض لها 
س�واء من خ�الل االمان�ة العام�ة للجامعة او 

مبارشة لحساب وزارة املالية لدولة فلسطني.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت كتل�ة ب�در النيابية، أم�س االثنني، 
دعمها ومساندتها لحكومة رئيس الوزراء 

ع�ادل عب�د امله�دي »طاملا تعم�ل لخدمة 
الشعب«، لكنها لوحت ب�«موقف آخر« يف 
حال حصل خالف ذلك. وقال املتحدث باسم 
الكتل�ة وليد الس�هالني يف مؤتمر صحفي 

مش�رتك مع ع�دد من ن�واب الكتل�ة، إن 
»كتلة بدر تنازلت عن كافة االستحقاقات 
االنتخابية يف الهيئات والحقائب املستقلة 
والدرجات الخاصة والوكاالت، انس�جاماً 

مع الظ�روف االس�تثنائية الت�ي يمر بها 
العراق«، مشراً إىل أن »قناعتنا باستكمال 
الكابين�ة الوزارية تعد أمراً أساس�ياً ومن 
الحالية«.وأض�اف  املرحل�ة  رضورات 

السهالني: »صوتنا عى األسماء املرشحة 
م�ن قب�ل عبد املهدي ال س�يما مرش�حي 
دورن�ا  وس�نمارس  األمني�ة،  الحقائ�ب 
الرقاب�ي بمتابع�ة تقوي�م وتقيي�م األداء 

الوزاري وتش�خيص األخطاء ومعالجتها 
وفق االط�ر القانونية«.وتاب�ع، أن »كتلة 
ب�در تبق�ى داعم�ة ومس�اندة لحكوم�ة 
ع�ادل عبد امله�دي طامل�ا الحكومة تعمل 

لخدمة الش�عب، وس�نعاضد كافة الرؤى 
التي تتنباه�ا الحكومة لخدمة املواطنني، 
وبخالف ذلك س�يكون لن�ا موقف آخر يف 

حينه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت كتلة الن�رص النيابية، أمس 
االثن�ني، ع�ن جمع تواقي�ع الصدار 
فيم�ا  املحاصص�ة،  يرف�ض  ق�رار 
اش�ارت اىل ان التاري�خ ل�ن يغف�ر 

للجميع بيعهم املناصب. 
وق�ال املتح�دث باس�م النرص فالح 
الخفاجي يف مؤتمر صحايف، »نرفض 
منه�ج الطائفي�ة يف توزيع ماتبقى 
م�ن املناص�ب الوزاري�ة والدرجات 
الخاص�ة«، مبين�ا ان »تلك املناصب 

ه�ي مل�ك للع�راق وليس�ت مغانم 
لطرف او جهة الن هذا معناه تدمر 
الدولة«. ودعا الخفاجي »الحكومة 
والربمل�ان اىل اع�ادة النظر يف اختيار 
الش�خصيات للمناص�ب والدرجات 
الخاص�ة وف�ق الكف�اءة والخ�ربة 

واملهنية«، مشرا اىل ان »التاريخ لن 
يغفر للجميع بيعهم املناصب«.

وتاب�ع ان »كتلة الن�رص بدات جمع 
تواقي�ع لتقديم مقرتح قرار يرفض 
املحاصصة وينس�جم مع االس�س 
الصحيحة لبن�اء الدولة وتوجيهات 

املرجعية ومطالب الشعب يف رفض 
املحاصص�ة«. ورج�ح النائ�ب عن 
تحالف البناء قيص عباس الشبكي، 
اليوم االثنني، ترحيل ملف الدرجات 
الخاصة إىل الفصل الترشيعي املقبل، 

عازياً ذلك إىل »تشعب« امللف.

        بغداد / المستقبل العراقي

واقلي�م  واي�ران  الع�راق  حكوم�ات  عق�دت 
كردس�تان، أم�س االثنني، اجتماعا مش�رتكا 
ملتابعة موضوع مفقودي حرب الثمان سنوات 
بني العراق وايران يف ثمانينيات القرن املنرصم. 
وقال وكيل وزارة ش�ؤون الشهداء واملؤنفلني 

يف حكوم�ة االقلي�م برفان حم�دي، يف مؤتمر 
صحفي، ان لجنة التنسيق واملتابعة بني اربيل 
وبغداد وطهران استأنفت عملها بعقد اجتماع 
مش�رتك آخ�ر لفتح مقاب�ر مفق�ودي حرب 
الثمان س�نوات ب�ني العراق واي�ران. واضاف 
ان املباحث�ات جرت بش�أن مناط�ق بنجوين 
وماوت يف شهربازير وحاج عمران يف منطقة 

بالكايت�ي، مع ع�دد من الفرق واالش�خاص 
الذين سيش�اركون يف عملية فتح املقابر  من 
االط�راف الثالث�ة ب�ارشاف الصلي�ب االحمر 
ال�دويل. واوضح انه يف الس�ابق جرت عمليات 
فتح املقابر ب�ني الجانبني العراقي واالير اني، 
الفتا اىل انهم هذه املرة قرروا العمل يف ارايض 
اقلي�م كردس�تان أيضاً وق�د تعه�د الجانبان 

بمس�اعدة فرقهم�ا يف عملي�ات فت�ح مقابر 
جماعية يف سنجار والس�ماوة، وخصوصا يف 
عملية التعرف عى رف�ات الضحايا باالجهزة 
املتطورة التي بحوزتهم.واش�ار اىل انه سيتم 
تش�كيل لجنة م�ع ايران من البح�ث والعثور 
عى اطفال حلبجة املفقودين واالستفادة من 

مخترب الكوثر للتعرف عليهم.

النرص جتمع تواقيع الصدار قرار يرفض املحاصصة: التاريخ لن يغفر ملن يبيع املناصب 

حتديد آلية بني أربيل وبغداد وطهران للبحث عن مفقودي حرب الثامنينيات

        بغداد / المستقبل العراقي

محم�د  الن�واب  مجل�س  رئي�س  أعل�ن 
الحلبويس، أمس االثنني، عن خفض رواتب 
الدرجات الخاصة وأعض�اء الربملان. وذكر 
بي�ان للدائ�رة االعالمي�ة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه عن الحلبويس تأكيده 
»عى عدم منح أي امتيازات ألي نائب سابق 

او ح�ايل س�واء منحهم س�يارات او مبالغ 
مالي�ة«. ون�وه الحلب�ويس اىل »تخفي�ض 
رواتب الدرجات الخاصة وش�مول مجلس 
الن�واب بذل�ك اضاف�ة اىل تخفيض عنارص 
الحماي�ة اىل النص�ف دون أي اع�رتاض«. 
ولف�ت اىل، »إمتي�ازات املحافظني واعضاء 
مجالس املحافظات بحكم عملهم أكثر من 

اعضاء مجلس النواب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلية اإلع�الم األمني، أمس االثنني، 
قت�ل 14 عن�رصاً م�ن تنظي�م »داع�ش« 

بعملية نوعية جنوبي كركوك. 
وقال�ت الخلية يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »بعملية نوعية 

اس�تباقية لتعقب فل�ول عصابات داعش 
االرهابي وبالتنس�يق مع طران التحالف 
الدويل، قتلت قوات جهاز مكافحة االرهاب 

14 إرهابيا جنوبي كركوك«.
يش�ار إىل أن القوات األمنية تعلن بني فرتة 
وأخرى ع�ن قتل واعتقال عدد من عنارص 

تنظيم »داعش« يف بعض مناطق   كركوك.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عضو برمل�ان كردس�تان والقيادي يف 
الديمقراط�ي الكردس�تاني ريبوار  الح�زب 
بابكي، أمس االثنني، أن لجنًة خاصة شكلت 
لتصف�ر األزم�ات وح�ل املش�كالت العالقة 
ب�ني بغداد واالقليم. وق�ال بابكي، إن “لجنة 
خاصة  ستنطلق بعملها بعد تشكيل حكومة 

اقليم كردستان حيث ستكون اللجنة مشكلة 
من ش�خصيات حكومية تأخ�ذ عى عاتقها 
القي�ام بوض�ع الحلول ووض�ع النقاط عى 
الح�روف عى امللفات العالق�ة بني الحكومة 
واالقليم”. ونفى بابكي “االنباء التي تتحدث 
ع�ن وجود لجنة حالية مش�كلة”، مؤكداً ان 
“اللجن�ة س�ينطلق عملها بع�د االنتهاء من 

ملف حكومة كردستان الجديدة”.

الربملان يعلن ختفيض رواتب الدرجات اخلاصة 
والنواب وتقليص عدد احلاميات

مكافحة االرهاب يقتل )14( إرهابيًا بـ »عملية نوعية« 
جنويب كركوك 

إقليم كردستان يشكل جلنة خاصة 
لـ »تصفري األزمات« مع بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مكافحة املتفجرات يف الديوانية، 
أم�س االثن�ني، تمكنها م�ن معالجة 

عبوة ناسفة محلية الصنع.
تلق�ت  بي�ان  يف  مديري�ة  وذك�رت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 

املتفج�رات يف  ان »مف�ارز مكافح�ة 
الديواني�ة تمكنت م�ن معالجة عبوة 
ورود  بع�د  الصن�ع  محلي�ة  ناس�فة 
إخبار يفيد بوجود جس�م غريب قرب 
دار س�كني عائ�د ألح�د املواطن�ني يف 
محافظ�ة الديوانية قرب جامع الحي 

العرصي«.

واض�اف املديري�ة ان�ه »بع�د جم�ع 
املعلوم�ات تم و ع�ى الفور تش�كيل 
فريق من خرباء املتفجرات والتوجه إىل 
محل الحادث، وبعد الكشف عليه تبني 
ان�ه عبارة ع�ن عبوة ناس�فة محلية 
الصنع، وتم معالجتها وفق اإلجراءات 

القياسية وبدون أي حادث يذكر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الحش�د الش�عبي، أم�س االثنني، 
عن تنفيذ عملية أمنية لتأمني 120 كم 

من الحدود مع س�وريا.  وقال الحش�د 
يف بي�ان نرشه عى موقع�ه، إن »قيادة 
االنبار للحش�د الشعبي/ اللواء 19 نفذ 
عملية امنية لتأمني الحدود مع سوريا 

عى طول 120 كم«. واضاف ان »قوات 
الحش�د انترشت يف املساحة املستهدفة 
وادي  مناط�ق  وبضمنه�ا  العملي�ة  يف 

صواب وقرية صويب والبو خليفة«.

تفكيك عبوة ناسفة حملية الصنع يف الديوانية 

احلشد الشعبي ينترش عىل مساحة 120كم لتأمني احلدود مع سوريا 

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�رس  ق�وات  قي�ادة  أعلن�ت 
الح�دود، أم�س االثن�ني، الق�اء 
القبض عى أكرب تاجر مخدرات 
بحوزت�ه  ضب�ط  الب�رصة،  يف 
كمية كب�رة من امل�واد املخدرة 
تق�در باكث�ر م�ن 5 كيلو.وأفاد 
بي�ان للقيادة تلقت »املس�تقبل 
ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
»استخبارات قيادة حرس حدود 
الرابع�ة يف محافظ�ة  املنطق�ة 
البرصة، وللم�رة الثانية وخالل 

وب�إرشاف  فق�ط  اي�ام  اربع�ة 
القس�م،  مدي�ر  م�ن  مب�ارش 
تمكنت م�ن الق�اء القبض عى 
اكرب تاجر مخدرات وضبط معه 
كمية كب�رة من امل�واد املخدرة 
تق�در باكث�ر م�ن 5 كيل�و مع 
زورق صيد«.وأوضح البيان، ان 
»العملي�ة حدثت وفق معلومات 
اس�تخبارية ونص�ب كمني بري 
وبحري محك�م يف قاطع امرية 
حرس حدود الس�واحل وحصل 
تب�ادل اط�الق النار م�ع املتهم 

والقوة األمنية«.

حرس احلدود تعلن إحباط حماولة إدخال كميات 
كبرية من املخدرات إىل العراق
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   بغداد / المستقبل العراقي

أج�رت دائرة صحة بغداد / الك�رخ مقابلة عدد كبري من خريجي 
الكليات األهلية ) قس�م تقنيات تحلي�ات مرضية ( ولألعوام من 
2010 إىل 2019وحس�ب األمر الوزاري ليتم بعد ذلك توزيعهم عىل 
مستشفيات الكرخ بعد استكمال إجراءات التعيني وتحديد محال 

عملهم ».
واف�اد بي�ان للدائ�رة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، 
ان�ه »س�يكون توزيعه�م حس�ب املع�دل واالحتي�اج فض�ا عن 
اختصاصه�م وتمت مقابلته�م عىل القاعة املركزي�ة للدائرة مللئ 
االس�تمارات الخاصة بذلك وعىل ش�كل وجبات وحسب التسلسل 
وبحضور مديرة قس�م التخطيط يف الدائرة الدكتورة داليا فاروق 
ومدير ش�عبة القوى العاملة الصيدالني سدير محسن كما حرض 

املقابلة ممثا عن قسم األمور اإلدارية والقانونية ».
وبني انه »س�يتم وخ�ال األيام القادمة توزيع ع�دد من خريجي 

هذه الكليات ومن اختصاصات فاحيص البرص واجهزة الطبية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشك�ة العام�ة للنق�ل الب�ري إح�دى تش�كي�ات وزارة 
النق��ل عن نق�ل أكث�ر من )654( الف طن�اً من الحموالت خال 

ستة اشهر.
واوضح�ت الرشكة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه »تم 
نق�ل )884 ، 18( أل�ف نقل��ة خ��ال األش�هر الس�ته املاضي�ة 
م�ن امل�واد املتنوع��ة ومع��دات وحم�والت ضخم�ة )الش��اذة 
منه��ا والطبيعي�ة يف أوزانه�ا( وبضائ�ع مختلف�ة من الس��لع 
واملع��دات الكهربائي��ة ومف�ردات البطاق��ة التمويني�ة واملواد 
الغذائي�ة وكاف�ة أن�واع الحبوب م�ن الحنط�ة والرز املس�ت�ورد 

إضاف�ة اىل نقل بعض املحروق�ات واألس�مدة .
واك�دت الرشكة عىل اس�تمرار دورها الكبري يف تنمي�ة النش��اط 
االقتص��ادي والتج��اري من خال إس�ه�امه�ا بنق�ل الس��لع 
والبضائ��ع من موانئ الب�رصة اىل املحافظ�ات كاف�ة الس�يم�ا 

مفردات البطاق�ة التمويني�ة وجمي�ع أن�واع الحبوب .

    بغداد / المستقبل العراقي

بحثت الرشكة العامة لصناعة الس�يارات واملعدات احدى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن التع�اون املش�رك م�ع رشك�ة كيس 

االمريكية«.
وافاد مصدر مخول يف الرشكة يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »وف�دا من رشكة كيس االمريكية املتخصصة باملعدات الثقيلة 
ق�ام بزيارة اىل مقر الرشكة جرى خالها مناقش�ة اوجه التعاون 

املشرك بني الجانبني ».
 الفت�ا اىل ان »زيارة الرشكة االمريكية تأت�ي ضمن الزيارات التي 
تقوم بها لفتح افاق للعمل املش�رك داخل العراق ، مش�ريا اىل ان 
»الوف�د الضيف اجرى جولة ميدانية يف معمل الش�احنات ومعمل 
تجمي�ع العج�ات التخصصي�ة ومصن�ع امليكاني�ك واطل�ع عىل 
الخطوط االنتاجية واالمكاني�ات املتاحة لدى الرشكة ومنتجاتها 
املتنوع�ة واب�دى الرغبة الج�ادة للدخول يف تعاون عمل مش�رك 

يصب يف مصلحة الطرفني.

الرشكة العامة لصناعة السيارات واملعدات 
تبحث مع رشكة كيس االمريكية التعاون املشرتك

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت الرشكة العام�ة لوزيع كهرباء الجن�وب، ماكاتها 
بإس�تكمال مش�اريع الخطة الطارئ�ة لخلي�ة االزمة التي 
تساهم يف تحسني الشبكة الكهربائية يف محافظة ذي قار.

وذكرت الرشك�ة يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، إن« 
مدي�ر عام الرشك�ة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب نش�أت 
كاظم ياس�ني، وجه ماكات فرع ذي ق�ار باكمال مرشوع 
ش�طر وحل اختن�اق مغ�ذي منطق�ة الهرزة الص�ادر من 
املحط�ة القديم�ة يف قض�اء البطحاء ش�مال ذي قار خال 

ثاثة ايام«.
واوعز ياسني بحس�ب البيان،ب�«تعزيز كوادر فرع الرشكة 
بماكات فنية س�اندة مع الي�ة تخصصية نوع رافعة إنارة 
من ف�رع توزي�ع كهرباء الب�رصة النجاز العم�ل يف الوقت 

املحدد والتخفيف من معاناة اهايل القضاء .

    بغداد / المستقبل العراقي

اص�در ي�وان الوق�ف الش�يعي، بياناً 
بشأن ما تناقلته بعض وسائل االعام 
»املغرض�ة« حول موضوع اس�تماك 

االرايض املوقوفة يف مدينة املوصل .
وقال الوقف يف بيان تلقته »املس�تقبل 

العراق�ي«، انه« ايمان�ا منا برضورة 
تجن�ب اإلث�ارات الطائفي�ة املغرضة 
والتي تصدر عرب وسائل االعام وحرص 
التعاطي يف ه�ذه املس�ائل بالقنوات 
الوقف�ني  ب�ني  املفتوح�ة  الرس�مية 
الترصيحات  فاننا نس�تغرب وندي�ن 
غري الصحيحة  حول اس�تياء ديوان 

الوقف الشيعي عىل األماك واألرايض 
املوقوفة  يف محافظة نينوى«.

واش�ار البيان اىل، ان« دي�وان الوقف 
الشيعي يؤكد ان ما صدر ويصدر من 
بعض الجهات السياسية او االعامية 
بهذا الص�دد  ال يعدو كون�ه مزايدات 
سياس�ية وادعاءات زائفة ، وحقيقة 

اللق�اءات واالجتماعات  االمر تؤكده 
املتواصلة م�ع اآلخوة يف ديوان الوقف 
السني ضمن عمل لجان الفك والعزل 
ب�ني الطرف�ني الت�ي وضع�ت نص�ب 
عينيه�ا تغليب لغ�ة الح�وار الوطني 
املصلح�ة  يخ�دم  وبم�ا  والرشع�ي 

الوطنية.

كهرباء اجلنوب توجه باكامل مرشوع يسهم بتحسني الطاقة شامل ذي قار

الوقف الشيعي يصدر بيانًا بشأن موضوع استمالك االرايض املوقوفة
يف املوصل

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، حجز شحنة 
أغلفة تس�تخدم يف الغش التجاري يف مطار 

بغداد الدويل.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
»الس�لطات  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
الكمركي�ة يف كم�رك مط�ار بغ�داد الدويل، 
حجزت اليوم ش�حنة اغلف�ة فارغة كانت 
خاف�ا  ادخاله�ا  ي�روم  مس�افر  بح�وزة 

للضوابط والتعليمات النافذة«. 
واضاف�ت، ان »ه�ذه االغلفة تس�تخدم يف 
عمليات الغ�ش التجاري حيث يتم تعبئتها 
بالتواب�ل املحلية وبيعها للمواطن عىل انها 

من مناىشء اجنبية«.
وبين�ت، ان »كوادره�ا العامل�ة يف املط�ار 
قام�ت باتخ�اذ اإلج�راءات القانونية بحق 
املخالف حس�ب قان�ون الكم�ارك رقم 2٣ 
لسنة 1984 ملخالفته الضوابط والتعليمات 

الكمركية .

   بغداد / المستقبل العراقي

 اعلنت امانة بغداد، عن مبارشة كوادرها 
يف بلدي�ة بغ�داد الجدي�دة بحمل�ة كبرية 
الزالة التجاوزات يف ش�ارع 77 والسوق 

املحيط به رشق العاصمة بغداد .
وذك�ر بي�ان لامان�ة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ، انه�ا »أمهلت 
والكث�ر  تج�اوزات  لرف�ع  املتجاوزي�ن 
م�ن م�ره اال انهم لم يس�تجيبوا لإلنذار 

ورغ�م الضغ�وط الكبرية الت�ي تعرضت 
لها االمانة اال انه�ا بارشت صباح امس 
االثن�ني بحمل�ة الزال�ة التج�اوزات عن 

الشارع 77«.
رفع�ت  »االمان�ة  ان  البي�ان  واض�اف 
مخلف�ات املتجاوزين والتي تقدر بمئات 
االكش�اك والبسطات التي تجاوزات عىل 
االرصفة ونهر الشارع مما سببت إرباكاً 
بحركة الس�ري واملرور وتشويها للمنظر 

العام .

حجز شحنة اغلفة تستخدم يف الغش التجاري 
بمطار بغداد

أمانة بغداد تنفذ محلة كبرية الزالة 
التجاوزات رشقي العاصمة

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

افتتح محافظ بغداد فاح الجزائري محطة 
س�حب مرشوع ماء قضاء الزوراء الجديدة 
يف الراش�دية والذي سيسهم بايصال املاء اىل 
مناطق الباوية والكرامة والسعادة والسيدة 
زينب وشاعورة . وقال محافظ بغداد خال 
افتتاحه املرشوع ان » هذا املرشوع سيسهم 
بالقضاء عىل ازمة ش�ح املاء يف تلك املناطق 
والعم�ل عىل انه�اء هذه املش�كلة وبصورة 
نهائية ، مؤكدا انطاق الكثري من االجراءات 
والحم�ات م�ن خ�ال حملة خدم�ة بغداد 
رشف لنا وتتضمن معالجة املشاكل الخدمية 
والحاالت السلبية السابقة وتقديم الخدمات 
والتواص�ل م�ع املواطن�ني بش�كل مب�ارش 
وتخصيص االموال يف محلها وضمن خطط 
واقعية مدروسة بش�كل صحيح ومهني ». 
واكد الجزائري ان » املرحلة املقبلة ستش�هد 
افتت�اح ع�دد كب�ري م�ن املش�اريع ضم�ن 
قطاعات الربية والصحة وانطاق مشاريع 
التنظي�ف  وحم�ات  والتش�جري  االكس�اء 
الواس�عة ومشاريع ضمن قطاعات اخرى ، 
مبينا ان الفرة القليلة املقبلة ستشهد اعان 

مشاريع مهمة واسراتيجية كبرية«.
وش�دد عىل » رضورة تظاف�ر جهود جميع 
الرشكاء لنج�اح حملة خدم�ة بغداد رشف 
لن�ا ، مثمن�ا ال�دور املتمي�ز ألعض�اء لجنة 

بغ�داد الربملاني�ة واعض�اء مجل�س بغ�داد 
وم�دراء الدوائر الخدمية والك�وادر العاملة 
يف محافظة بغداد من خال تعاونهم الكبري 

للنهوض بالواقع الخدمي يف العاصمة ».
م�ن جهته�ا أعلنت محافظ�ة بغ�داد البدء 
بتنفي�ذ املرحلة الثانية لخطة مش�اريع ماء 
املحافظ�ة الت�ي تتضمن 275 عما س�يتم 
املب�ارشة به�ا ضمن حمل�ة )خدم�ة بغداد 
رشف لن�ا( والتي ستش�مل جمي�ع مناطق 

اقضية ونواحي العاصمة.  
وقال مدير م�اء محافظة بغداد رعد خريي، 
خال مؤتمر صحايف عقده يف ديوان محافظة 

بغ�داد، »بع�د االنته�اء م�ن انج�از املرحلة 
االوىل ضمن خطة مش�اريع م�اء محافظة 
بغ�داد نعلن الي�وم عن الب�دء بتنفيذ اعمال 
املرحلة الثانية لخطة مش�اريع مديرية ماء 
محافظة بغداد والتي تأتي بتوجيه محافظ 
بغ�داد فاح الجزائري وضم�ن حملة خدمة 
بغ�داد رشف لنا«. واضاف مدي�ر ماء بغداد 
ان »املرحل�ة الثاني�ة ستش�مل تنفي�ذ 275 
عم�ا يف مختلف اقضي�ة ونواحي العاصمة 
معالج�ة  بحمل�ة  للب�دء  االس�تنفار  م�ع 
الكس�ورات واالشراكات من قبل كافة فرق 
الصيانة يف االقضي�ة والنواحي باالضافة اىل 

حملة تشجري املش�تاريع واملجمعات املائية 
وواجه�ات تل�ك املجمع�ات املائي�ة واالبنية 
واملش�اريع لتوف�ري بيئة مائم�ة مع حملة 
لصيانة باقي االليات التخصصية وادخالها 
اىل الخدم�ة ».  واوض�ح خ�ريي ان »املرحلة 
االوىل تضمنت انجاز قرابة 200 عمل شملت 
قضاء الزوراء والزه�ور والطارمية واملدائن 
وابو غري�ب والتاجي واملحمودي�ة ونواحي 
النه�روان والجرس والوحدة وق�رى التاجي 
وس�بع البور واملشاهدة والعبايجي والشيخ 
واليوس�فية  والرش�يد  والراش�دية  حم�د 
واللطيفي�ة والنرص والس�ام وعكركوف«، 
مبين�ا ان »ه�ذه االعم�ال توزع�ت ماب�ني 
تنفيذ حمات صيانة لضمان تش�غيل كافة 
املجمع�ات واملش�اريع بطاقته�ا القص�وى 
ومد شبكات للمناطق غري املخدومة ونصب 
مضخ�ات جديدة وصيانة مول�دات متنوعة 
والي�ات تخصصية«. وتاب�ع »كانت باكورة 
تلك االعمال انجاز الخط الناقل االسراتيجي 
ملرشوع ماء الحس�ينية وادخال�ه للخدمة ، 
فض�ا عن تش�غيل مرشوع م�اء ابو غريب 
املركزي الذي تعرض العمال تخريب بس�بب 
االره�اب اىل جان�ب تنفي�ذ ربط�ات لجميع 
املناط�ق وتحس�ني الخدم�ات وكذل�ك عمل 
ربط�ات يف قض�اء الزه�ور وناحي�ة س�بع 
البور مما ادى اىل تحس�ني الخدمة يف جميع 

املناطق.

حمافظ بغداد يفتتح حمطة سحب مرشوع ماء قضاء الزوراء اجلديدة يف الراشدية
احملافظة تبدأ بتنفيذ »275« عماًل إلنهاء أزمة املياه يف أطراف العاصمة

   بغداد / المستقبل العراقي

عق�د رئيس هي�أة املناف�ذ الحدودية كاظ�م العقاب�ي ، اجتماعاً 
موسعاً مع القيادات االمنية لوضع خطة متكاملة لحماية منفذي 

املنذرية ومنديل يف محافظة دياىل ومنع تهريب البضائع عربهما.
وذك�رت الهي�أة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن«رئيس 
هي�أة املنافذ كاظ�م العقابي اجتم�ع بمحافظ دي�اىل ومدير عام 
العمليات والخطط وقائد العمليات وقائد الفرقةالخامس�ه وقائد 
محور ديايل/ هيأة الحشد الشعبي ومدراء كل من منفذي املنذرية 
ومنديل، وجرى مناقش�ة الخروقات التي تحدث يف املنفذين وسبل 
معالجتهم�ا وبما يمنع الهدر يف املال العام ويضمن حماية املنتج 

واملستهلك«.
واشار البيان اىل »مناقشة الوسائل التي يمكن ان تحد من تهريب 

البضائع القادمة من اقليم كردستان.

   بغداد / المستقبل العراقي

أطلق م�رصف الرافدين، وجبة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدول�ة التي تراوحت م�ا بني ٣ و5 و10 ماي�ني دينار عن طريق 
بطاق�ة املاس�ر كارد الدولية.وقال املكت�ب اإلعامي للمرصف يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«نسخة منه، إنه »تم رصف دفعة 
جديدة من س�لف موظفي دوائر الدولة ألكث�ر من 1800 موظف 
الذي�ن ت�م توط�ني رواتبهم لدى امل�رصف وحصلوا ع�ىل البطاقة 
االلكرونية«.وأوضح البيان أن »رصف تلك الس�لفة تم عن طريق 
بصمة الزبون ثم اباغ املوظف عرب إرس�اله رسالة نصية تخطره 
بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان اس�تكمل كافة اإلجراءات القانونية 
ملنح�ه اياها ورصفها ع�ن طريق أدوات الدف�ع االلكروني والتي 

تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

املنافذ جتتمع بالقيادات االمنية ملنع هتريب 
البضائع القادمة من كردستان عرب دياىل

الرافدين يطلق وجبة جديدة 
من سلف موظفي الدولة

صحة الكرخ جتري مقابالت مع عدد كبري 
من خرجيي الكليات األهلية

النقل الربي تعلن نقل أكثر من »654« ألف طنًا 
من احلموالت خـالل ستة أشهر     البصرة/ المستقبل العراقي

 عل�ق محاف�ظ الب�رصة، أس�عد العيدان�ي، 
امس اإلثنني، عىل ما وصفه ب�”البوس�رات 
الزائفة”، قال إنها تش�كك به وتركب موجة 
التظاهرات.وق�ال العيدان�ي، يف بيان : “لعل 
من املؤسف حقا ان تنحدر القيم اىل هذا الحد 

ال�ذي تختل فيه اللياق�ات وادبيات الحوار”.
هدفه�ا  سياس�ية  جه�ة  “هن�اك  أن  ورأى 
االس�تحواذ ع�ىل منص�ب املحاف�ظ ولي�س 
حرصاً عىل محافظة البرصة واهلها الكرام، 
ومن هنا تس�عى إلش�اعة وترويج ما يحمل 
البرصيني عىل التش�كيك باملحافظ من خال 
طبع بوس�رات زائفة لغ�رض ركوب موجة 

التظاهرات”.وأش�ار اىل ان “هذه املمارس�ة 
بكل تأكيد ليس�ت مسؤولة فضاً عن وجود 
محذور رشع�ي واخاقي بم�ا تنطوي عليه 
م�ن بهتان واف�راءات، انم�ا اورد ذلك ليس 
بدافع الدفاع ب�ل لبيان ما تقوم هذه الجهة 
السياس�ية م�ن خصومات الترق�ى اىل الحد 

االدنى من خصومات الفرسان!”.

العيداين: هناك جهة سياسية هدفها االستحواذ 
عىل منصب حمافظ البرصة

   بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت الرشك�ة العامة للس�كك الحديد 
العراقي�ة اح�دى تش�كيات وزارة النقل، 
بإزال�ة املعابر غ�ري النظامية عىل خطوط 
منطقة الديوانية النسيابية سري قطارات 

السكك.
وذكر بيان لوزارة النقل تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، انه »تم�ت ازالة أكثر من )10(
معابر غري نظامية ضم�ن حدود املنطقة 
باتجاه خط سكة حديد البرصة بواسطة 
الش�فات يف كيل�و 201 لغاية 206 وكيلو 

.»181
واوضح�ت الرشكة انها »كثف�ت الجهود 
املم�رات  ع�ىل  البواب�ني  عم�ل  بمراقب�ة 
ورفدها بمفارز رشطة السكك والتنسيق 
م�ع مجل�س املحافظ�ة لتعزي�ز املنطقة 
بدوري�ات رشط�ة امل�رور ل�إلرشاف عىل 
املعابر أثناء سري قطارات السوبر الرسيع 

ليساعد عىل تقليل الحوادث .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب يف 
وزارة التجارة، عن تجاوز كميات الحنطة 
املحلية املسوقة بانواعها )٣( مليون طنا 
يف موسم اس�تثنائي لم تشهده الباد من 

عقود من الزمن.
وق�ال نعيم محس�ن جرب، يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ب�ان »محافظات 
ب�ارشت  ده�وك  و  واربي�ل  الس�ليمانية 
اكتمل�ت  وبذل�ك  التس�ويقي  موس�مها 
املحافظ�ات كاف�ة باملس�اهمة يف تعزيز 

االمن الغذائي«.
التس�ويق  »وت�رية  ان  اىل  ج�رب  واش�ار 
يف محافظ�ات الب�اد اخ�ذت بالتصاع�د 
الس�يما يف ص�اح الدي�ن التي اس�تلمت 
مراكزه�ا التس�ويقية يف عموم املحافظة 
كمي�ة ال��)496،00٣( ال�ف طن�ا فيم�ا 
بلغ�ت كمي�ات الحنطة املحلية املس�وقة 
يف كرك�وك )214،871(ال�ف طن�ا حنطة 
بانواعه�ا ام�ا يف نينوى فق�د بلغت كمية 
التس�ويق ) 164،268( الف طنا و االنبار 
بلغ مجموع ما تم استامه ) 158،770( 
الف طنا ودياىل س�وقت )15٣،805( الف 
ط�ن ويف س�ايلو خ�ان بن�ي س�عد بلغت 
الكمي�ة املس�وقة ) 122،465( ال�ف طنا 
و يف س�ايلو خان ض�اري )42،465( الف 

طنا«. 
الحنط�ة  ان »كمي�ات  اىل  وتاب�ع كذل�ك 
املس�وقة ملحافظ�ات اقلي�م كوردس�تان 
س�وقت  الس�ليمانية  كاالت�ي  بلغ�ت 
)12،552( ال�ف طن�ا و اربيل )18،205( 
الف طنا و دهوك س�وقت )26،206( الف 

طنا«. 
م�ن جانب اخر اش�ار ج�رب اىل »مبارشة 
مواق�ع الرشكة بحمل�ة تطوعية لفحص 
 ( االغطي�ة  وتاهي�ل  وتصلي�ح  وادام�ة 
الجوادر ( املس�تخدمة واالستفاده منها 
اس�تعدادا لتغطية خزين الحنطة املستلم 

يف الساحات والبناكر املكشوفة .

السكك تزيل املعابر غري 
النظامية عىل خطوط الديوانية 

لضامن انسيابية القطارات

التجارة تعلن كميات احلنطة 
املحلية املسوقة يف خمازهنا

    البصرة/ المستقبل العراقي

اكد رئيس مجلس محافظة البرصة صباح حس�ن 
البزون�ي، ع�دم مغ�ادرة أي موظ�ف م�ن الكوادر 
االجنبية العاملة يف الرشكات النفطية االستثمارية 
اىل خارج العراق بعد سقوط صاروخني عىل مواقع 

نفطية يف املحافظة.
آمن�ة  املحافظ�ة  ان  املؤتم�ر،  يف  البزون�ي  وق�ال 
وال�رشكات النفطي�ة تواصل أعماله�ا مبينا اىل ان 
املوقع املس�تهدف يبعد 120 كم عن مقر الرشكات 
يف  النفطي�ة  الحق�ول  ضم�ن  العامل�ة  النفطي�ة 

املحافظة.
ردع  ع�ىل  ق�ادرة  األمني�ة  األجه�زة  ان  واض�اف 

االعت�داءات الت�ي تس�تهدف املواق�ع النفطي�ة يف 
املحافظ�ة .واش�ار البزون�ي اىل ان هنال�ك خطط 
القي�ادات واألجه�زة  امني�ة مش�ركة وضعته�ا 
االمنية يف املحافظة مؤكدا أن الوضع األمني الحايل 
مستقر والرشكات النفطية فضا عن االستثمارية 
مستمرة بالعمل، مبينا أن املحافظة أوعزت بإحالة 

املشاريع الخدمية بأرسع وقت ممكن.
من جانب�ه ذكر قائد الرشطة الفريق رش�يد فليح 
إن قيادت�ي العملي�ات والرشط�ة وضع�ت خط�ة 
لحماية املتظاهرين الس�لميني وتؤمن لهم انطاق 
التظاهرة لحني انتهائها، مؤكدا الوقوف مع سلمية 
التظاهر ورفض أعمال التخريب التي تطال الدوائر 

الحكومية واملحال التجارية واملركبات وغريها.

البزوين : البرصة مدينة آمنة واالجهزة االمنية قادرة عىل محاية الرشكات النفطية وايقاف االعتداءات
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 

لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع بناء مدرسة 18 صف على القطعة 3/137 مقاطعة 7
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع )ابي اخلصيب (
  - 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .

خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 
العاشرة صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 عىل القطعة 3/137 مقاطعة 7 

مناقصة )67/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة في محافظ��ة البص��رة املرق��م )2422 في 
.)2019/6/3

يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع بناء مدرسة 18 صف على القطعة املرقمة 16 /2 البحار

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

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والص��ادرة من وزارة التخطيط ، 

ومفتوح جلميع املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقصني ذوي األهلي��ة الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
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- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

املالية اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العط��اء توضيح املقدرة املالي��ة وتوفير املوارد   -1
املالية كالس��يولة النقدي��ة اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائ��ة 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 ومببل��غ اليقل ع��ن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دين��ار عراقي 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 الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل(.
* توفي��ر الكوادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 

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

اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالث��اء   املصادف 2019/7/2   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     
حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة 
سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور 

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 .
اح��دى عش��ر - للدائرة احلق في الغاء املناقص��ة في أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة وعدم 
اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  

بأي تعويض جراء ذلك 
اثن��ى عش��ر -  العنوان املش��ار إلي��ه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م 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 18 صف عىل القطعة املرقمة 16 /2 البحار

مناقصة )68/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3039

العدد : 3051
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)   استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتق��دمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرس��ة 18 صف ث��اث طوابق على القطع��ة املرقمة 17 

مقاطعة 23 البرمي
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خال 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 اعان 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 دلياً 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 الثاثاء املصادف 2019/6/25  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثاثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 واالعان.
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 أعاه*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
basra.gov.iq ثاثة 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 املرقمة 17 مقاطعة 23 الربيم 

مناقصة )69/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتق��دمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرس��ة 18 صف ثاث طوابق عل��ى القطعة املرقمة 371 

مقاطعة 61 العوجة
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خال 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 اعان 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 دلياً 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 الثاثاء املصادف 2019/6/25  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثاثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 واالعان.
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 أعاه*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
basra.gov.iq ثاثة 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 املرقمة 371 مقاطعة 61 العوجة

مناقصة )70/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3038

العدد : 3037
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
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 472 / 86 

مقاطعة 54
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع )ابي اخلصيب(
  - 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 472 / 86 مقاطعة 54

مناقصة )71/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
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 ثالث طوابق عل��ى القطعة املرقمة 1343 

مقاطعة 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 )ابي اخلصيب(
  - 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 1343 مقاطعة 47

مناقصة )72/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3036

العدد : 3035
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 

لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع بناء مدرسة 18 صف على القطعة املرقمة 3910 /2 البحار
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع )الفاو(
  - 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم الثالث��اء   املصادف 2019/7/2   
الساعة العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 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 االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 عىل القطعة املرقمة 3910 /2 البحار

مناقصة )73/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرستني 18 صف على القطعة املرقمة 98 مقاطعة 39 

البردية بلد السيد
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 3,200,000،000(  ثالث مليار ومائتا  مليون دينار عراقي

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

 - موقع املشروع )ابي اخلصيب(
  - 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 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 )960,000,000( تسعمائة وستون  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)960,000,000( تسعمائة وستون  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 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر ف��ي قاعة جلان الفتح واالحال��ة في يوم الثالثاء   املص��ادف 2019/7/2   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 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 االثنني املصادف 2019/7/8.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة)32,000,000( اثنان وثالثون   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 مدرستني 18 صف عىل القطعة املرقمة 98 مقاطعة 39 الربدية بلد السيد

مناقصة )74/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3050

العدد :3034
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
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 ثالث طوابق في اجلزء املتبقي من قطعة 

اعدادية الفضيلة
- 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 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 يف اجلزء املتبقي من قطعة اعدادية الفضيلة

مناقصة )75/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
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 في الريسز على القطعة )1376 

/ 2058( الكوت
- 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 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 يف الريسز عىل القطعة )1376 / 2058( الكوت

مناقصة )76/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3046

العدد : 3045
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرس��ة 18 صف بدل املدرسة الكرفانية الشهيد بشير 

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

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم الثالث��اء   املصادف 2019/7/2   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 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 االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 بدل املدرسة الكرفانية الشهيد بشري زيبك االبتدائية

مناقصة )77/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظة البص��رة املرق��م )2422 في 
.)2019/6/3

يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع انشاء مدرستني اعدادية ومتوسطة 18 صف 3 طوابق على 

القطعة املرقمة 3053/13 في الطوبة والنخيلة
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 3,200,000،000(  ثالث مليار  ومائتا مليون   دينار عراقي

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

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

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

ومفتوح جلميع املتناقصني.
  ثاني��اً- ميكن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
العقود احلكومية  /شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 

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

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

املالية اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املقدرة املالي��ة وتوفير املوارد   -1
املالية كالس��يولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )960,000,000( تس��عمائة وستون  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 عن)960,000,000( تس��عمائة وس��تون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األس��اليب والتكنولوجيااملس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل(.
* توفي��ر الكوادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكامل��ة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني 
ف��ي  العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة وخمس��ون  ال��ف دينار عراقي 

اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 الس��اعة 12:00 
ظهرا     حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات 
املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا 

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/8.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

س��ابعاً - يج��ب أن يرفق بجميع العطاءات ضم��ان العطاء بقيم��ة ) 32,000,000 ( اثنان وثالثون  
مليون دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة 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 رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي 

الذي يلي يوم العطلة .
اح��دى عش��ر - للدائرة احلق في الغ��اء املناقصة في أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة وعدم 
اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  

بأي تعويض جراء ذلك 
اثن��ى عش��ر -  العنوان املش��ار إلي��ه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود 

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

اربعة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتج��ات وزارة الصناع��ة واملعادن اس��تنادا الى ما 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 مدرستني اعدادية ومتوسطة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 3053/13 يف الطوبة والنخيلة 

مناقصة )78/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3041

العدد : 3047
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرس��ة 18 صف ثالث طوابق ف��ي حي الصحفيني على 

القطعة )2082( الكوت
- 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم الثالث��اء   املصادف 2019/7/2   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 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 االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 ثالث طوابق يف حي الصحفيني عىل القطعة )2082( الكوت

مناقصة )79/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع بناء مدرسة 18 صف على جزء من القطعة املرقمة 76 مقاطعة 

35 خريبط وكوت النصار
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع )ابي اخلصيب(
  - 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم الثالث��اء   املصادف 2019/7/2   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 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 االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 عىل جزء من القطعة املرقمة 76 مقاطعة 35 خريبط وكوت النصار

مناقصة )80/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3044

العدد : 3033
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
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 املرقمة 16/614 

م7 ام قصر خلف دور العمل الشعبي
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع )ام قصر(
  - 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 :
لق��درة املالية:على مقدم العط��اء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عل��ى 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور 

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 16/614 م7 ام قرص خلف دور العمل الشعبي

مناقصة )81/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرس��ة 18 صف ثالث طوابق في س��احة مدرس��ة انس 

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

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

 - موقع املشروع )شط العرب (
  - 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم الثالث��اء   املصادف 2019/7/2   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 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 االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 ثالث طوابق يف ساحة مدرسة انس االبتدائية

مناقصة )82/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3043

العدد :3048
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
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 ثالث طوابق في س��احة مدرس��ة متاضر 

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

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

 - موقع املشروع )شط العرب (
  - 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جل��ان الفتح واالحالة ف��ي يوم الثالثاء   املص��ادف 2019/7/2   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 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 االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 ثالث طوابق يف ساحة مدرسة متارض االبتدائية

مناقصة )83/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 17/780 

م7 ام قصر قرب مدرسة الرايات االبتدائية للبنني
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع )أم قصر(
  - 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جل��ان الفتح واالحالة ف��ي يوم الثالثاء   املص��ادف 2019/7/2   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 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 االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 ثالث طوابق عىل القطعة املرقمة 17/780 م7 ام قرص قرب مدرسة الرايات االبتدائية للبنني

مناقصة )84/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

العدد : 3030

العدد : 3042
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرس��ة 18 صف على القطعة املرقمة 2199/1 مقاطعة 

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

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

 - موقع املشروع )ابي اخلصيب (
  - 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم الثالث��اء   املصادف 2019/7/2   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 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 االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 عىل القطعة املرقمة 2199/1 مقاطعة 61 طالع احلمزة

مناقصة )85/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع بناء مدرس��ة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 3/52 

مقاطعة 6 السيبة
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

  - 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 الثالثاء املصادف 2019/6/25  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم الثالث��اء   املصادف 2019/7/2   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/7/8 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 االثنني املصادف 2019/7/8.
     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 ثالث طوابق عىل القطعة املرقمة 3/52 مقاطعة 6 السيبة

مناقصة )86/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/23

التاريخ : 2019/6/23

 العدد : 3032

العدد :3040
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم (٢٤٢٢ في ٢٠١٩/٦/٣) .
ــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة  ــم العقود احلكومية ) دعوة مقدمي العط ــر (محافظة البصرة / قس يس
ــاحة مدرسة شط  ــتني ١٨ صف ثالث طوابق في س ــروع بناء مدرس لتقدمي عطاءاتهم(املغلقة)مش

العرب االبتدائية
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ٣,٢٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  ثالث مليار ومائتا  مليون دينار عراقي

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

 - موقع املشروع (شط العرب)
  - 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 (٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وستون  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
السابقة ومببلغ اليقل عن(٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وستون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله 
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 الثالثاء املصادف ٢٠١٩/٦/٢٥  .
ــادف ٢٠١٩/٧/٢    ــي يوم الثالثاء   املص ــان الفتح واالحالة ف ــيتم عقد مؤمتر في قاعة جل ــاً- س خامس

الساعة العاشرة صباحاً
ــليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني  املصادف ٢٠١٩/٧/٨ 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 االثنني املصادف ٢٠١٩/٧/٨.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات

ــاء بقيمة(٣٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وثالثون  مليون  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العط 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 مدرستني ١٨ صف ثالث طوابق يف ساحة مدرسة شط العرب االبتدائية

مناقصة (٨٧/ تربية   ٢٠١٩ )

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣ العدد : ٣٠٤٩

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة فقدان / 2019/981

التاريخ 2019/6/23
اىل املدعو / نزار عبد عبد الحسني  

اعالن
قدم طالب حجة الفقدان س�هاد عدنان حس�ن  طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة فقدان بحقك كونك مفقود 
وملجهولي�ة محل اقامتك وفق اش�عار مختار منطقة املدعو ) 
ن�زار عبد عبد الحس�ني ( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة اي�ام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 3714/ش2019/2  

التاريخ 2019/6/13
اىل / املدعى عليه /عباس فاضل رضا 

اقامت املدعية ) رس�ل فيصل هاني( الدعوى املرقمة 3714/
ش2019/2 ام�ام هذه املحكم�ة والتي تطل�ب فيها تصديق 
الط�الق الخلع�ي الواق�ع بينك�م  يف 2019/3/12 وملجهولية 
محل اقامتكم وحس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
حي الجمهورية / النجف لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق يوم 2019/7/3 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح الكوفة

العدد : 189/ج/2019
التاريخ 2019/5/20

اىل املتهم الهارب  / محمد جابر محسن رويعي
نرش حكم غيابي

حي�ث انك متهم بالدع�وى الجزائية املرقم�ة 189/ج/2019 
فيه�ا وملجهولية محل اقامتك فقد تم اج�راء املحاكمة بحقك 
غيابيا وتم الحكم عليك من قبل هذه املحكمة غيابيا وحس�ب 
قرار الحكم بالعقوبة املرقم 189 /ج/2019 يف 2019/4/22 
واملتضمن الحبس البس�يط مدة س�نة واحدة استنادا الحكام 
امل�ادة 1/456/أ عقوب�ات حكم�ا غيابي�ا قاب�ال لالع�راض 
والتمييز وصدر استنادا الحكام املواد 245 و182/أ من قانون 
اصول املحاكم�ات االصولية الجزائية وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك بالق�رار املذك�ور يف صحيفت�ني محليتني وفق 

القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 2686/ب2019/1

التاريخ 2019/6/24
اعالن

اىل  /املدعى عليه ) عيل رمضان عبد الله( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤس�س االسكان التعاونية اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ض�دك والذي يطل�ب فيها 
الحك�م بتأديتك له مبلغا مق�داره ) 1750$ الف وس�بعمائة 
وخمس�ون دوالر( ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ يف بداءة بغداد الكرادة عب�د الله تركي محمد 
لذا تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري 
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة وفاة / 579

التاريخ 2019/6/11
اىل املدعوه / زينب عيل طعمه عبد الحمزة الجبوري 

اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة حس�ني ع�يل طعمه طلب�ا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة  بحق املدعوه  )زينب 
عيل طعمه( ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد 4153/ش2019/5

التاريخ 2019/6/23
اىل  /املدعى عليه ) عيل جواد عطيوي( 

اقام�ت املدعي�ة )ضح�ى ه�ادي جعف�ر ( الدع�وى املرقم�ة 
4153/ش2019/5 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطلب فيها 
النفق�ة لها ولبنتها جنات عيل جواد وملجهولية محل اقامتكم 
وحس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الحبوبي 
/ النارصي�ة ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني 
محليتني رسميتني فعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق يوم 2019/6/30 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر طعمه الحار

اعالن )كرس قرار( 
تعل�ن رئاس�ة جامعة املثنى ع�ن اجراء مزاي�دة علنية اليجار العق�ارات املدرج�ة تفاصيلها ادناه 
بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وتعديالته وتدعو الراغبني باالشراك 

 1 � مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :
*اي�داع تأمين�ات قانوني�ة بص�ك مصدق من مرصف الرش�يد ال تق�ل قيمتها ع�ن 20%  من مبلغ 
الضم االخري يف رئاس�ة الجامعة / قس�م الشؤون املالية ويف حال رس�و املزايدة يعاد احتساب فرق 

التأمينات 
*ايداع اجور خدمة ال تقل عن  2% من مبلغ التقدير

*تقديم براءة ذمة رضيبية 
*جل�ب املستمس�كات التالي�ة  )هوي�ة االحوال املدنية ، ش�هادة الجنس�ية، بطاقة الس�كن  او ما 

يعادلهم( 
*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب محافظته لدخول املزايدة

*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية 
*تقديم تعهد يف قس�م الشؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد 
عن�د رس�و املزايد علي�ه وعند عدم التايي�د يعترب ناكل ويتحم�ل كافة التبعات املنص�وص عليها يف 

القانون اعاله
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب

*تع�د قائم�ة املزايدة  مفتوحة ملدة )7( يوم تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية 
الرسمية 

 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل
 2 � ويف حال رسو املزايدة يلتزم املتعهد :

*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
*تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد 

*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيريا

وزارة االعامر و االسكان  
والبلديات واالشغال العامة

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

تعل�ن رشكة الف�او الهندس�ية العامة اح�دى تش�كيالت وزارة  االعمار 
واالس�كان والبلديات واالشغال العامة عن تمديد اعالن املناقصة املرقمة 
اللوح�ات واملح�والت   ( الخاص�ة بتجهي�ز  االوىل  للم�رة    )2019/16(
الكهربائي�ة ملرشوع م�اء الدجي�ل( وللحصول عىل مس�تندات املناقصة 
وال�رشوط الخاصة به�ا مراجعة مقر الرشكة ) ش�عبة العقود(  الكائن 
يف منطق�ة التاجي�ات مقاب�ل معه�د النفط العرب�ي لقاء مبل�غ قدره ) 
500,000( خمسمائة الف دينار غري قابل للرد وعىل الراغبني من الرشكات 
واملقاول�ني ذوي االختصاص و املصنفني من الدرج�ة )رابعة ميكانيك / 
كهرب�اء او هوية غرفة تجارة / ممتازة( تقديم هوية تصنيف الرشكات 
واملقاولني )سارية املفعول  � نسخة اصلية (  عند رشاء املناقصة وجلب 
كتاب تخويل موقع من قبل املدير املفوض للمكتب او الرشكة التي تروم 
رشاء العط�اء مع مراعاة اي�داع عطاءاتهم داخل ظ�رف مغلق ومختوم 
يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة وموعد غلقها واس�م صاحب العطاء ) 
الرشكة او املكتب( ويحتوي بداخله عىل ثالث ظروف منفصلة ومختومة 
ويتضم�ن االول جميع املستمس�كات املطلوبة ويتضم�ن الظرف الثاني 
الع�رض الفني ويتضمن الظ�رف الثالث عىل الع�رض التجاري مع صك 
مصدق )بقيم�ة التأمينات االولية( بمبل�غ ) 14,000,000( اربعة عرش 
مليون دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اش�هر( من تاريخ 
الغل�ق ووصل الرشاء مع تقديم م�ا يثبت تنفيذ اعمال مماثلة مؤيدة من 
الجهات املستفيدة مع تقديم الحسابات الختامية مصادق عليها  من قبل 
محاسب قانوني الخر سنتني ويودع يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة 
الكائ�ن يف التاجي ، علم�ا ان الرشكة غري ملزمة بقب�ول اوطأ العطاءات 
واهمال العطاء غري املستويف للمستمسكات املطلوبة وعدم قبول الوكاالت 
العام�ة الصادرة من املناقصني ويتم اعتم�اد الوكالة الخاصة باملناقصة 
يف حالة وجود عذر مرشوع مصدق اصوليا وس�يكون اخر موعد لتقديم 
العطاءات يوم )الثالثاء( املوافق 2019/7/2 الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن ويمكن االطالع عىل 
موقع الرشكة االلكروني عىل االنرنيت وحس�ب ما مدرج يف ادناه علما 
ان مبل�غ الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يك�ون )1,400,000,000(  

مليار واربعمائة  مليون دينار عراقي ال غريها 
 مع التقدير

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 422/ 2019

التاريخ : 2019/6/20 
اىل  /املنفذ عليه )عالء عزيز فرج( /  الديوانية  

� حي العس�كري 
لقد تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ 
القضائي  واش�عار املجلس املحيل االستشاري يف 
محافظ�ة الديواني�ة  انك مجهول مح�ل االقامة 
وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

اوصاف املحرر/    
نخربكم ب�ان تقرر حج�ز االموال غ�ري املنقولة 
سهامكم يف العقار تسلس�ل 122/19 مقاطعة 
18 ص�در اليوس�فية لقاء طل�ب الدائنة انتصار 
مهدي ت�ايل البالغ مليونني وس�تمائة الف دينار 
عراقي فيج�ب عليكم اداء املذك�ور اعاله خالل 
مدة خمسة عرش يوما من اليوم التايل من تاريخ 
تبلغك�م به�ذا االخبار  ف�ان االم�وال املحجوزة 
بموجبه يف ه�ذا التقرير تباع وفق القانون وذلك 

استنادا للمادة 87 من قانون التنفيذ
الش�خصية  االح�وال  بموج�ب ق�رار محكم�ة 
يف  397/ش2019/3  بالع�دد  الكوف�ة  يف 

2019/3/14

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

المساحة المبلغ )الدينار العراقي(  طبيعة 
العمل الموقع العقار ت

 8م2 )داخل 
الكلية( 

)2,875,000( فقط مليونان وثمان 
مائة وخمسة وسبعون الف مرطبات  كلية 

العلوم كشك 1

25م2 
خارج الكلية  10,000,000 فقط عشرة ماليين غذائية

كلية 
التربية 
للعلوم 
االنسانية

كشك 2



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1931( الثالثاء  25  حزيران  2019 ر�أي15

أطفال خارج اليونيسيف
          محمد شريف أبو ميسم

الطف�ل  حق�وق  اتفاقي�ة  بموج�ب 
الت�ي أدرجت ضم�ن القان�ون الدويل 
يف ترشي�ن الثاني 1989بع�د موافقة 
الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة، فإنَّ 
جميع األطف�ال لهم الحقُّ يف الحماية 
واإلي�ذاء  واالس�تغالل  العن�ف  م�ن 
بحس�ب “اليونيسف” وبعد أْن دخلت 
هذه االتفاقية حيز التطبيق يف أيلول 
1991 أصبح الزماً عىل الدول األعضاء 
ضمان االع�راف بحقوق األطفال. يف 

إطار حقوق اإلنس�ان األساسيَّة التي 
يج�ب أْن يتمت�َع بها األطف�ال يف أٍي 
مكان ومن دون تمييز، وهذه الحقوق 
الت�ي تتوىل اليونيس�ف الدف�اع عنها 
ه�ي: حق الطفل يف البق�اء والحماية 
والتط�ور والنمو إىل أقىص حد، فضالً 
ع�ن املش�اركة يف الحي�اة الثقافي�ة 
واالجتماعية، بما يضمن عدم التمييز 
وكل ح�ق م�ن ه�ذه الحق�وق الذي 
تنص عليه االتفاقية التي تكونت من 
54 بنداً ينبغي أْن ينسجم مع الكرامة 
اإلنسانية للطفل وتنميته. عالوة عىل 

أنَّ االتفاقي�ة تحم�ي حقوق األطفال 
عن طري�ق وض�ع املعاي�ر الخاصة 
بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات 
والقانوني�ة  واملدني�ة  االجتماعي�ة 
اليونيس�ف  املتعلق�ة بالطف�ل. وألنَّ 
هي املنظمة الدولي�ة الوحيدة املعنية 
تبعيته�ا  إط�ار  يف  الطف�ل  بحق�وق 
لألم�م املتح�دة، وألنَّ ه�ذه األخ�رة 
أدرج�ت اتفاقية حقوق الطفل ضمن 
القان�ون الدويل منذ العام 1989، فإنَّ 
مس�ؤولية اليونيس�ف ال تق�ف عن�د 
ع�رض التقاري�ر أمام األم�م املتحدة 

وحس�ب، حيال اإللزام ال�ذي فرضته 
االتفاقية عىل حكومات العالم لتعزيز 
وحماية حقوق األطفال ورفاهيتهم، 
بل يكون من واجبها وبإرصار تسليط 
الضوء عىل االنته�اكات التي تتعرض 
لها حق�وق األطف�ال وإجب�ار الرأي 
العام الدويل ع�ىل إدانة منتهكي هذه 
الحقوق ورفع الظلم عن األطفال عرب 

الوسائل التي كفلتها االتفاقية.
األمر الذي يدعونا للتس�اؤل، ملاذا يتم 
تجاه�ل حق�وق أطفال اليم�ن وهم 
يتعرضون منذ س�نوات ملآيس الحرب 

الحص�ار  ع�ن  الناجم�ة  واملجاع�ة 
االقتصادي، فضالً عن األوبئة وانعدام 
الكريم�ة  الحي�اة  مقوم�ات  أبس�ط 
تح�ت مرأى ومس�مع العال�م أجمع. 
وكأنَّ ه�ؤالء األطفال غر مش�مولني 
باتفاقي�ة حق�وق الطف�ل الدولي�ة، 
فيم�ا تق�ف اليونيس�ف الت�ي تحمل 
شعار “اليونيسف لكل طفل” وكأنها 
عاجزة حيال القت�ل اليومي لألطفال 
تحت وابل ن�ران الطائ�رات وانعدام 
أبس�ط املقوم�ات الت�ي تضم�ن حق 
البق�اء عىل قيد الحي�اة، مثل الطعام 

واملاء الصال�ح للرشب والدواء، عالوة 
عىل االنهيار التام ملؤسس�ات التعليم 
والخدمات الصحية واالجتماعية بما 
ال يدع�و للردد يف الق�ول “إنَّ أطفال 
اليم�ن باتوا خ�ارج عناي�ة واهتمام 

اليونيسف”.
إنَّ الق�ول بأنَّ منظمات األمم املتحدة 
إلرادة  وخاضع�ة  مسيَّس�ة  بات�ت 
الرس�اميل التي تحكم العالم، أضحى 
أمراً مألوفاً حيال املأس�اة اإلنس�انية 
الت�ي تتعرض لها فئ�ات برشية دون 
غره�ا، وع�ادة م�ا ترت�دي س�لطة 

الرساميل حلة املس�اعدات اإلنسانية 
له�ذه املنظم�ات، وهذا م�ا أفصحت 
عنه سلس�لة التربع�ات التي منحتها 
الجهات التي تش�ن الحرب عىل اليمن 
والتي كان آخرها 260 مليون دوالر يف 
أيلول 2018 بدعوى دعم اليونيس�ف، 
ومن ث�م تقدي�م 70 ملي�ون دوالر يف 
ترشين الثاني امل�ايض بدعوى تقديم 
مس�اعدات نقديَّة للمعلمني العاملني 
تحت سلطة الجهات املدعومة بقنابل 
الطائ�رات الت�ي ُتلق�ى ع�ىل أطف�ال 

اليمن.

اإلعالم واحلرائق.. استهداف أم جهل؟!
          واثق الجابري

ملف�ت لألنظ�ار أن تتناول وس�ائل اإلع�الم ويتحدث 
ساس�ة بطريق�ة وكأنه�م يش�عرونك بأن الع�راق يف 
معركة مس�تمرة لن تنطفئ من دون أن تجعله رمادا، 
لكن ما يثر التس�اؤل ع�دم معرفة إن كان�ت األرقام 
حقيقية، وهل أن كل من يتحدث عنها يشعر بخطورة 
ما يتح�دث، أم كالعادة يكون  اله�دف إحراق أكثر ما 

يمكن من أجزاء العراق الحيوية؟!
حرائ�ق إمتدت ملئات الحقول حس�ب تقارير إعالمية، 
والتهمت مئات الدوانم الزراعية من محصول الحنطة، 
رغم حقيقة يف أنها أقل من األعوام الس�ابقة.. يف وقت 
استطاع العراق تحقيق وفرة مائية تكفيه ربما لثالث 
سنوات قادمة، وفق إدارة ناجحة يف مواجهة السيول، 
بعد سنوات من الجفاف، وشبه توقف للقطاع الزراعي 

وغزو املستورد.
 كل ما تحدثت عنه األخبار ال يش�كل إال نسبة ضئيلة 
م�ن األرايض الزراعي�ة.. فقد بلغت مس�احة األرايض 
املزروع�ة 12 مليون دونم، بينما كانت مس�احة 272 
حريق�ا هي 40 أل�ف دونم كان�ت منه�ا )74( نتيجة 
الكهرب�اء و)25(  م�ن رشارة الحاص�دة و)32( م�ن 
ن�ار خارجي�ة و)35(  فق�ط من ح�ادث متعمد فيما 
تم حصاد )992( أل�ف دونم من محصول ناضج كان 

معرض للحرق.
يقف خلف تل�ك  الحوادث أس�باب تنوعت  بني تماس 
كهربائ�ي ل�رداءة الش�بكات والتوصي�الت وأعق�اب 
الس�كائر واإلهمال ورصاع�ات عش�ائرية وقلة منها 
بفع�ل إرهابي، فما زال هناك من ال يريد إنعاش قطاع 
الزراع�ة، الذي طامل�ا كان يعاني من الكس�اد وهجرة 

الفالحني، وتحول جنس األرايض الزراعية إىل سكنية.
الوفرة هذا العام، تجاوزت مشكلة قلة اإلنتاج وتكبيل 
الف�الح بالدي�ون، حيث ت�م تس�ديد أج�ور الفالحني 
كامل�ة، فحت�ى اآلن ومن محافظات جن�وب بغداد تم 
تس�لم 1765 ألف ط�ن، وهذا ما ع�زز  عمل الفالحني 
بعد تس�ديد الدي�ون املاضية والحالية م�ن الحكومة، 
وتوف�ر املياه بإدارة ناجحة نس�بيا، حتى أن املخازن 
ص�ارت مح�ل تزاحم لع�دم وجود مخ�ازن كافية، ما 
دفع الحكومة الس�تخدام الحواج�ز الكونكريتية التي 
رفعت من بغداد، فمن املنطقة الخرضاء فقط 12 ألف 
حاج�ز، لتكون أس�يجة ومخازن مؤقت�ة للمحاصيل 

الوفرة هذا العام.
يف جزئي�ات الحرائ�ق املتعم�دة، ال يمك�ن  اس�تبعاد 
الفاع�ل ال�ذي يخط�ط الس�تهداف الدول�ة ونظامها 
السيايس، وهي جزء من سلسلة حرائق إرهابية لقتل 
وحرق اإلنس�ان ذاته، فامتدت لتش�مل حرق األسواق 
واألماكن العامة، الس�يما ما تش�كل عصب اإلقتصاد 
املحيل, كأسواق الش�ورجة وجميلة والسنك والكرادة، 
وغرف العقود يف مؤسسات رسمية إلتف عليها ثعبان 

الفساد.
التق�دم الحاص�ل يبرش بخر ق�ادم ويدع�و للتفاؤل، 
فح�ني تخرج من املعركة قوياً قوتك مؤمن لس�نوات، 
ه�ذا دلي�ل عىل أن الع�راق بدأ يس�لك س�كة الصواب، 
وت�ؤرش ربم�ا ع�ودة القط�اع الزراعي للحي�اة، وهو 
رشيان أس�اس س�يدفع بقية القطاع�ات ويحركها، 
وكل ما ذكر يف اإلعالم من تهويل، يأتي يف سياق عرقلة 
ش�عور املواطن بأن العمل الجماعي حياة، والش�ائعة 
جزء أكرب من االستهداف.. رغم ان جزءا منه ناتج عن 

ترديد جهلة ال يفقهون, وينعقون مع كل ناعق.

االحتاد األوريب و »املكاسب الرقمية«

املناظرات »الديمقراطية«

          ليونيل لوران

اتصل الرئيس دونالد ترامب هذا األس�بوع 
بش�بكة )يس إن ب�ي يس( لتقدي�م ثن�اء 
لالتحاد األوروبي – وه�و أمر ال يحدث كل 
يوم. وأشار إىل أن الواليات املتحدة ستحذو 
حذو البروقراطيني »الرائعني« يف بروكسل 
فيما يتعلق بإج�راء تحقيقات مع رشكات 
»جوج�ل« و»فيس�بوك«، التابعة ملجموعة 
»ألفاب�ت«، وف�رض غرام�ات باعتباره�ا 

كيانات احتكارية.
ومم�ا ال يث�ر الدهش�ة، لم تك�ن تفاصيل 
قانون املنافس�ة هي محور تفكر ترامب، 
ولكن باألحرى املبلغ الذي س�يتم الحصول 
علي�ه م�ن ال�رشكات األمركي�ة لصال�ح 
األوروبيني. وق�ال بإعجاب »هذه أموال تم 
الحص�ول عليها بال جه�د«. ولكن يبدو أن 

الرئيس ترامب قد غابت عنه مسألة هجوم 
االتح�اد األوروبي ع�ىل وادي الس�يليكون 
وسياتل. قد تثر الغرامات الكبرة االنتباه، 
ولك�ن الجدل ح�ول من الذي يس�تفيد من 
جمي�ع بيان�ات العال�م ه�و ال�ذي يقود يف 
وإذا  بروكس�ل.  يف  االس�راتيجية  الواق�ع 
كان�ت البيانات ه�ي حقاً »نفط�اً جديداً«، 
فمن املحتم�ل أن تتجه أم�ركا وأوروبا إىل 

خوض حرب عىل املوارد.
يجب اعتبار الغرامات األخرة التي تكبدتها 
رشكات جوج�ل وآب�ل م�ن قب�ل مفوضة 
األوروب�ي  االتح�اد  يف  املنافس�ة  ش�ؤون 
»مارجريت فيستاجر«، وبلغت عدة مليارات 
م�ن الدوالرات، ه�ي مجرد بداي�ة. ويتمثل 
الطموح األكرب ألوروبا يف معالجة الطريقة 
الت�ي تس�تغل به�ا منص�ات التكنولوجيا 
بيانات املس�تخدمني والت�ي تجعل أعمالها 

مربحة للغاية، س�واء من خ�الل اإلعالنات 
أو تقديم خدمات أخرى مثل التس�وق. وال 
يتعل�ق األمر فق�ط بتحس�ني الخصوصية 
واألمان ملس�تخدمي اإلنرنت؛ بل بتقاس�م 
الغنائ�م الت�ي يت�م الحص�ول عليه�ا م�ن 
البيانات بش�كل أكثر إنصافاً. وإذا نجحت 
بروكس�ل يف ذلك، س�يكون لها تأثر أعمق 
بكث�ر عىل إي�رادات عمالق�ة التكنولوجيا 
أكث�ر م�ن الخدم�ات العرضية الت�ي تقدر 

بمليارات الدوالرات.
وقد تكون مسألة من يحصل عىل الربح مما 
يطل�ق عليه »املكاس�ب الرقمية« – تحويل 
البيانات من وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
البح�ث واألس�واق ع�رب  ونتائ�ج مح�رك 
اإلنرنت إىل أموال –هي املعركة السياس�ية 
املركزية لرشكات التكنولوجيا يف الس�نوات 

القادمة.

وجوجل، عىل وجه الخصوص، تمثل أولوية 
للمس�ؤولني األوروبي�ني. عىل م�دار العقد 
املايض، قامت الرشكة بإجراء مسح لألدب 
يف أوروبا وفنونها وش�وارع مدنها ورغبات 
مواطنيه�ا. وأج�ربت الرشك�ة ع�ىل تدمر 
أو إغ�الق بعض من هذه البيان�ات مؤقتاً، 
لكن قدرة الرشكة عىل االستمرار يف البحث 
يف معلوم�ات العال�م لم تفر. والس�ؤال يف 
بروكس�ل هو م�ا إذا كانت الفوائ�د املالية 

يجب أن تصب فقط يف جوجل وأمثالها.
وت�راود مس�ؤويل االتح�اد األوروب�ي عدة 
إج�راءات محتمل�ة. فالبعض يج�ادل بأنه 
يج�ب أن يكون املس�تخدمون قادرين عىل 
امت�الك بياناته�م بطريقة ما واالس�تفادة 
مب�ارشة من بيعه�ا إىل املنص�ات. ويقرح 
آخ�رون، أمث�ال »فيس�تاجر« نفس�ها أنه 
يجب ع�ىل رشكات التكنولوجي�ا العمالقة 

أن تتقاسم بياناتها مع الرشكات املنافسة 
والرشكات الناشئة لتحسني املنافسة.

وس�يتمثل اإلغ�راء الحقيق�ي للحكوم�ات 
األوروبي�ة يف املطالبة إما بجزء من إيرادات 
البيانات عرب ف�رض رضائب خاصة – عىل 
األرج�ح – مقابل الوصول املبارش للبيانات 
الس�تخدامها يف الخدمات العامة. فكروا يف 
معلوم�ات املوقع بالنس�بة ألنظم�ة النقل 
الجماع�ي، أو البيان�ات الطبي�ة بالنس�بة 
للصحة. هذا بال ش�ك س�يتم تسخره من 
قب�ل الوالي�ات املتحدة كإج�راءات حمائية 
عقابي�ة، لكن األوروبيني س�رونه كمجرد 
مكافأة عىل االستثمارات الضخمة لدافعي 
والبني�ة  األبح�اث  مج�االت  يف  الرضائ�ب 
التحتي�ة لالتصاالت )التي اس�تفادت منها 

منصات التكنولوجيا يف األساس مجاناً(.
وبالطبع، سيتفق الكثر من األمركيني عىل 

أن س�لوك »األخ األكرب« للتكنولوجيا يجب 
كبحه. لكن خلفي�ة التوترات التجارية بني 
بروكسل وواشنطن س�تجعل من األصعب 
إيج�اد أرضية مش�ركة ح�ول قضايا مثل 
هذه. وتمثل دراس�ة أعده�ا »أندريا رندا«، 
من مركز الدراسات األوروبية، حجة مقنعة 
مفادها أن املخاوف بشأن األمن السيرباني 
والقوة املستقبلية للذكاء االصطناعي تدفع 
البل�دان إىل البحث عن مزي�د من القوة عرب 
تدف�ق البيانات، حتى عىل حس�اب إنرنت 
أق�ل انفتاح�اً. لذل�ك ففي ح�ني أن ترامب 
ق�د يت�ورط يف اس�تخدام أوروب�ا إلبط�ال 
التكنولوجيا كجهاز رصاف آيل )إيه تي إم(، 
سيعرض عىل ما سيأتي بعد ذلك: فأوروبا 
التي تريد اس�تعادة السيطرة عىل بياناتها. 
ومن غر املرجح أن تتنازل للواليات املتحدة 

دون »قتال«. 

          إد روجرز

من املرج�ح أن تهيمن املواقف السياس�ية والتحليل 
وتحقي�ق الرغبات ع�ىل املناظ�رات »الديمقراطية« 
املقرر أن تبدأ يف األس�بوع الق�ادم. لكنها ال يجب أن 
تك�ون كذل�ك. فاملناظرات، أو عىل األق�ل جزء منها، 
يمكن أن تك�ون رسيعة وغنية باملعلومات وليس�ت 
مجرد نقاشات مليئة باملراوغة املرهقة مثل »دعونا 

نجري محادثة«.
وينبغي الس�ماح للناخبني بس�ماع أس�ئلة مبارشة 
والحص�ول ع�ىل إجاب�ات مب�ارشة. وفيم�ا ييل 10 
أس�ئلة م�ن ش�أنها أن تكون مفي�دة – خاص�ة إذا 
كان�ت اإلجابة عليها بنع�م أو ال – يف تقييم أين يقف 
املرش�حون بش�أن القضايا التي تفرض نفسها عىل 

حمل�ة االنتخابات الرئاس�ية لع�ام 2020؛ وبصدق، 
م�ن املرجح أن يكون لكل مرش�ح إجابة جاهزة إما 
»نعم« أو »ال« يف صميمها. وس�تكون هذه األس�ئلة 
أيض�اً بمثاب�ة اختب�ار مفي�د للرصاح�ة، وه�و أمر 
دائم�اً يزعم املرش�حون أنهم يتحلون ب�ه بقدر أكرب 
من منافس�يهم. ل�ذا، يجب أن يفك�ر املرشفون عىل 

املناظرات يف األسئلة التالية:
- هل ستكون هناك تعويضات عن العبودية؟

- ه�ل ينبغي ع�ىل الكونج�رس أن يب�دأ يف إجراءات 
اإلقالة ضد الرئيس ترامب؟

- هل ستقبل نقل سفارة الواليات املتحدة يف إرسائيل 
إىل القدس؟

- هل س�تلغي وكالة إنفاذ قوانني الهجرة والجمارك 
بالواليات املتحدة؟

- هل تؤيد أي قيود عىل اإلجهاض؟
- هل ستهدم الجدران الحدودية الحالية؟

- هل تؤيد التعليم الجامعي املجاني للجميع؟
- هل تؤيد الصفقة الجديدة الخرضاء؟

- هل تؤيد توفر الرعاية الصحية للجميع؟
- ه�ل س�تغيل التخفيض�ات الرضيبية الت�ي أقرها 

ترامب؟
اإلجاب�ة بنع�م أو ال عىل هذه األس�ئلة س�تكون لها 
تأث�ر كبر عىل صق�ل رؤية الجمهور بش�أن النهج 
األسايس للمرش�حني بالنسبة لسياسات اليوم. فإذا 
كانت مواقفهم دقيقة يف أحسن األحوال، أو مراوغة 

يف أسوأها، يجب محاسبة املرشحني.
حت�ى اآلن كان الح�وار الس�يايس يف أغلب�ه ي�دور 
ح�ول ترامب. ولكن مع قرب ب�دء مناظرات املرحلة 

التمهيدية، أن تكون ضد ترامب وال يشء آخر لن يميز 
أي مرش�ح معني يح�اول امليض قدم�ًا. إن الناخبني 
لديه�م بالفع�ل كل م�ا يحتاجون�ه م�ن معلوم�ات 
ع�ن ترامب، وقد اتخ�ذوا قراراً بالفعل بش�أن ما إذا 
كان�وا يؤي�دون الرئي�س. وبينما نحن يف ذلك، أش�ك 
يف أن الناخب�ني يعرف�ون كيف س�يجيب ترامب عىل 
كل م�ن هذه األس�ئلة وأنه لن يكاف�ح يف الرد عليها 
بنع�م أو ال. واآلن يس�تحق الناخبون س�ماع موقف 

»الديمقراطيني«.
يف ه�ذه األيام، ت�روق االنتخاب�ات التمهيدية يف كال 

الحزبني إىل املواقف املتطرفة. 
ربم�ا ال تتماىش النقاش�ات التي تدور يف األوس�اط 
الحزبي�ة يف واش�نطن م�ع اهتمام�ات وأولوي�ات 
األمركي�ني خ�ارج »بيلت�واي«. ولكن س�يكون من 

املفي�د للح�زب »الديمقراطي« للس�ماح للمناظرات 
القادمة بأن تكون بمثابة وس�يلة لالس�تماع ملا هو 
أكث�ر أهمي�ة لناخبيه�م املحتمل�ني قبل أن يش�ارك 
»الديمقراطيون« يف املؤتم�رات الحزبية يف والية أيوا 
واالنتخاب�ات التمهيدي�ة يف واليت�ي نيو هامبش�اير 
وكارولين�ا الجنوبي�ة يف مطل�ع العام الق�ادم. ومن 
ناحي�ة أخ�رى، تلعب وس�ائل اإلع�الم دوراً مهماً يف 
توضي�ح األم�ور وط�رح أس�ئلة واضحة، ل�ذا فإن 

املطالبة بإجابات مبارشة س�تكون بداية جيدة.
إن املناظرات التي س�تبدأ األسبوع املقبل هي مجرد 
نقطة انطالق. ألن يكون من املفيد بدء هذه الحملة 
بسلس�لة من األس�ئلة التي تك�ون إجاباتها بنعم أم 
ال؟ ربما يجد األمركيون املحارصون باملش�اكل ذلك 

منعشاً.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1931( الثالثاء  25  حزيران  2019 اعالنات16

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Announcements for Tender No: 011-PC-18 2nd announcement 
Provision of Supplying Carbon Steel Pipes for Oil Export Pipeline 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing 

under the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, 
hereby gladly invite you to tender Provision of General Wellsite and access road 
building package. 

Tender Title: Provision of Supplying Carbon Steel Pipes for Oil Export Pipeline 
Tender No.: 011-PC-18 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for second time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the 
bidding documents by paying the tender fee )100$( after fill and sign Bidding Documents Purchase 
Request. 
 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one company who has the qualified professional 
experience for Supplying Carbon Steel Pipes for Oil Export Pipeline of EBS oilfield. 
 
Part Two:  
Deadline for purchase the ITB: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM on/before 30th June 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
 
Deadline for Submit the Proposal: 
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before 4:00 PM on/before 9th July 2019 based on the ITB documents. 
 
Part Three:  
1.The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile(. 
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can 
be read and compile(. 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
1. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
2. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 7th Jul 2019 by Email to 
wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the 
purpose of swift answering before the bidding date. 
The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

Public Tender Announcements for Tender No: 043/SC/19
Provision of Local engineer and operator for EBS Oilfield OM Department 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing 
under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered 
in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr Chen Pei, President of the 
Company.
Tender Title: Provision of Local engineer and operator for EBS Oilfield OM Department
Tender No.: 043-SC-19
Tender Information: 
Part One: 
Scope of Work
EBS Petroleum Company Limited. is to seek a company who has the qualified professional experi-
ence and can provide Local engineer and operator for EBS Oilfield OM Department, and technical 
requirement as follow:
1. Bidders must have qualifications for human power services and provide the related proof. (certifi-
cated business operation range by relevant governmental authority)
2. Bidders must have relevant experience in providing human power services and provide related 
proof.
Part Two: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB docu-
ments before 4:00 PM on 8th July 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before 4:00 PM on 14th July 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Lim-
ited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and com-
pile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 12th July 2019 by Email to nidawei@ebspetroleum.
com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, 
for the purpose of swift answering before the bidding date.
The winner company of the tender should pay the announcement fee

Public Tender Announcements for Tender No: 046-SC-18 
Provision of EPC Service for Trunk Road For EBS Oilfield

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company 
Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of EPC Service for Trunk Road For EBS Oilfield
Tender No.: 046-SC-18
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender. All the specialist companies who have 
the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek seven companies who have the qualified international profes-
sional experience in Iraq oil fields service market. The Scope of Work includes trunk road routing survey, 
engineering, construction, maintenance service for EBS OILFIELD trunk road. Trunk road rout is from S1 
south, via CPF, to S2 camp. The total length of the road is about 55km. Trunk roads shall be 7m wide asphalt 
with 1.5m sub-base road shoulder in each side. All the whole work should be shared by ten companies with 
the same unit price.
If there are not enough seven qualified Companies with the same price list after negotiation, Company has the 
right to award to the confirmed companies and continues the project.
Part Two: 
Deadline for purchase the ITB:
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents 
before 4:00 PM on/before 30th June 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Deadline for Submit the Proposal:
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before 4:00 PM on 9th July 2019 based on the ITB documents.
Part Three: 
1. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nah-
rawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (One Original, One Copy, One USB flash for the technical offer that can be read and 
compile).
B. Commercial proposal (One Original, One Copy, One USB flash for the technical offer that can be read and 
compile).
C. Bid Bond with USD 30,000.00.
2. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
information should be clearly mentioned on the envelope.
3. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the project, please inform C&P Dept. before 
the date of 4th July 2019 by Email to baoxiaofang@ebspetroleum.com; wangshaoyu@ebspetroleum.com; 
cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before the bidding date.
4. The winner company of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

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

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 1204/ج2019/1

التاريخ 2019/6/10
اعالن

اىل  املتهم الهارب  / غيث رعد جفات 
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1204/

ج2019/1 ( والخاص�ة باملش�تكي ) فاهم 
جب�وري حم�زة ( وف�ق امل�ادة 1/23  م�ن 
قان�ون امل�رور   وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب االش�عار املرقم يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم 
2019/7/14 وعن�د عدم حضورك  س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول   
القايض

سجاد محمد اسماعيل
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 490/ب2019/4

التاريخ  :2019/6/16
اعالن

بناءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة 
 2/7905 املرق�م   العق�ار  ش�يوع  بازال�ة 
ح�ي االنص�ار    يف النجف علي�ه تعلن هذه 
املحكم�ة عن بي�ع العق�ار  املذك�ور اعاله 
فع�ىل  ادن�اه  وقيمت�ه  اوصاف�ه  واملبين�ه 
الراغب�ن بال�راء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خالل )ثالث�ون( يوما من اليوم الثاني لنر 
االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق المر  محكم�ة بداءة النجف وصادر 
م�ن مرصف الرافدي�ن رق�م )7(  يف النجف 
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
ع�ر من الي�وم االخري من االع�الن يف هذه 
املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض  االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العق�ار املرقم�ر 2/7905 ح�ي االنصار يف 
النج�ف عب�ارة عن عق�ار مف�رز اىل جزئن 
بص�ورة غ�ري رس�مية الج�زء االول يتكون 
م�ن طابق�ن االريض يتك�ون م�ن ممرين 
احدهم�ا ط�ويل والثان�ي ع�ريض ومطب�خ 
صغ�ري وغرفة ن�وم وصحيات ع�دد 2 امام 
الطاب�ق العل�وي يتك�ون من غرفت�ن نوم 
بابع�اد مختلفة بمس�احة اجمالية 60 مر  
مبن�ي من الطابوق مبل�ط بالكايش هزارته 
من السرياميك مشغول من قبل املدعي فالح 
حس�ن فرهود وهو يرغب بالبقاء يف العقار 
بعد البيع بصفة مس�تاجر اما الجزء الثاني 
فهو بطاب�ق واحد يتكون م�ن غرفتن نوم 
ومطبخ وصحيات عدد1 وممر صغري هزارته 
من الس�رياميك مبلط بالكايش مساحته 60 
مر مش�غول م�ن قب�ل املدعى علي�ه االول 
رزاق حس�ن فرهود العق�ار بالكامل مجهز 
بامل�اء والكهرب�اء درجة عمرانه متوس�طة 
مس�احته الكلية 120 مر مربع وان القيمة 
الكلية للعقار مبلغ )65,000,000( خمسة 

وستون مليون دينار فقط ال غريها 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 4108/ش2019/7

التاريخ 2019/6/24
اعالن

اىل / املدعى عليه /  عيل جبار خلخال
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
حوراء حسن علوان( الدعوى املرقمة اعاله 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة وموضوعه�ا الطالق 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مختار حي القاس�م يف 
النجف  لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن فعلي�ك الحض�ور امام 
هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق يوم 
صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة   2019/6/30
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك غيابا 

وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد : 457/ج/2019
التاريخ 2019/6/11

اىل املته�م الهارب  مجه�ول محل االقامة / 
سامي عبد الله بلو الكيماوي 

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدعوى املرقم�ة 457/

ام�وري ج�واد    ( ج/2019 واملته�م فيه�ا 
جاسم عبد الله العبودي ( وفق احكام املادة 
1/459 عقوب�ات  وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب اش�عار املخت�ار املرف�ق يف اضبارة 
الدع�وى تق�رر تبليغ�ك بموع�د املحاكم�ة 
ع�دم  حال�ة  ويف   2019/7/14 املواف�ق 

حضورك تجري املحاكمة وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد : 615/ج/2019
التاريخ 18/ 2019/6

اىل املته�م الهارب  مجه�ول محل االقامة / 
عماد عبد االمري جبار عبود القرييس

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدعوى املرقم�ة 615/

ج/2019 واملش�تكي فيه�ا ) ص�دام طعمه 
 1/459 امل�ادة  اح�كام  وف�ق    ) جغين�ي 
عقوب�ات  وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
اش�عار املختار املرف�ق يف اضب�ارة الدعوى 
تق�رر تبليغ�ك بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف   2019/7/18

تجري املحاكمة وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد : 457/ج/2019
التاريخ 2019/6/11

اىل املته�م الهارب  مجهول محل االقامة / اموري جواد جاس�م 
عبد الله العبودي

اعالن غيابي
حيث ان�ك متهم بالدعوى املرقم�ة 457/ج/2019 واملتهم فيها 
) س�امي عب�د الله بلو الكيم�اوي (  وفق اح�كام املادة 1/459  
عقوبات  وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار املرفق 
يف اضب�ارة الدع�وى تق�رر تبليغ�ك بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 
2019/7/14 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري املحاكمة وفق 

القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنايات النجف 
العدد : 494 /2019
التاريخ 2019/6/2

اىل املتهم الهارب  / عدنان هاشم مري محمد الحبوبي
اقت�ى حضورك ام�ام هذه املحكم�ة الج�راء محاكمتك حول 
التهم�ة املس�نده الي�ك وف�ق اح�كام امل�ادة 1/56 م�ن قانون 
العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا يف محل 
اقامت�ك ومديري�ة مكافح�ة الجريم�ة املنظمة وه�ذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2020/2/3 
الرئيس

احمد عبد االمري عطيه 
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 804/ج2019/1

التاريخ 2019/5/20
اعالن

اىل  املتهم الهارب  / امري نجم عبيد حمزة
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )804/ج2019/1 ( والخاصة 
باملش�تكي ) احمد حس�ن احمد( وفق احكام  امل�ادة 1/456/أ 
من قانون العقوبات   وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرق�م يف ثنايا هذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا 
بوج�وب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/6/30 
وعند عدم حضورك  سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب 

االصول   
القايض

سجاد محمد اسماعيل
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 1286/ج2019/1

التاريخ 2019/5/22
اعالن

اىل  املتهم الهارب  / صباح كاظم صيهود البو محمد
 ) املرقم�ة )1286/ج2019/2  الدع�وى  ان�ك مته�م يف  حي�ث 
والخاصة باملشتكي ) حيدر نوكر عيل مطلق( وفق املادة 446من 
قانون العقوبات   وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرقم 
يف ثناي�ا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2019/6/30 وعند 
ع�دم حضورك  س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول   
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
�����������������������������������������������

فقدان
واملرقم�ه   )3( الع�دد  ذي  املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت   
)2500234153( بتاري�خ / 2017/4/9 والصادرة من اعدادية 
/ سدرة املنتهى للبنن واملعنونة اىل / وزارة الداخلية بأسم / عيل 

ميثم عبودي . فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار .
�����������������������������������������������

فقدان 
فق�د الوصل الصادر من مديرية بلدية النجف واملرقم 1517778 
يف 2017/9/16 باس�م املواط�ن ) منتظر رحي�م زاير( من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد : 135/ج/2019
التاريخ 2019/6/19

اىل املته�م الهارب  مجه�ول محل االقام�ة / ضياء ناظم 
جاسم طه الخاقاني 

اعالن غيابي
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 135/ج/2019 واملشتكي 
فيها ) عقيل عبد مس�لم حس�ن عجي�ل النعماني( وفق 
اح�كام امل�ادة 1/459 عقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب اش�عار املختار املرف�ق يف اضبارة الدع�وى تقرر 
تبليغ�ك بموعد املحاكمة املواف�ق 2019/7/22 ويف حالة 

عدم حضورك تجري املحاكمة وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد : 484/ج/2019
التاريخ 2019/5/10

اىل املته�م اله�ارب  مجهول مح�ل االقامة / ف�ارس عبد 
االمري جبار القرييش

اعالن غيابي
484/ج/2019  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملش�تكي فيه�ا ) عب�اس حس�ن محمد ش�طب(  وفق 
اح�كام املادة 1/459  عقوب�ات  وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار املختار املرف�ق يف اضبارة الدع�وى تقرر 
تبليغ�ك بموعد املحاكمة املواف�ق 2019/6/30 ويف حالة 

عدم حضورك تجري املحاكمة وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد : 609/ج/2019
التاريخ 2019/6/18

اىل املته�م اله�ارب  مجه�ول مح�ل االقامة / لي�ث كامل 
حمودي ال ايوب 

اعالن غيابي
609/ج/2019  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملشتكية فيها ) نجالء محمد حسن (  وفق احكام املادة  
432 /عقوب�ات  وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
املخت�ار املرف�ق يف اضبارة الدع�وى تقرر تبليغ�ك بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2019/7/21 ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد : 583/ج/2019
التاريخ 2019/56/18

اىل املته�م الهارب  مجهول محل االقامة / عيل كاظم عبد 
الزهرة 

اعالن غيابي
حيث ان�ك متهم بالدعوى املرقمة 583/ج/2019 واملتهم 
فيها ) حس�ن محس�ن جودة ( وفق اح�كام املادة 295 و 
298 عقوب�ات  وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار 
املخت�ار املرف�ق يف اضبارة الدع�وى تقرر تبليغ�ك بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2019/7/21 ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 1074/ج2019/2

التاريخ 2019/6/23
اعالن

اىل  املتهم الهارب  / محمد حسن خلف
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1074/ج2019/2 ( والخاصة باملشتكي 
) عب�اس خضري كاظم( وفق احكام  امل�ادة 1/456/أ من قانون العقوبات   
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرقم يف ثناي�ا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا بوج�وب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
يوم 2019/7/31 وعند عدم حضورك  سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االصول   
القايض

عدنان كريم عبد عيل
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد : 492/ج/2019
التاريخ 2019/6/19

اىل املته�م اله�ارب  مجه�ول مح�ل االقام�ة / عم�ر جب�ار مخل�ف كاطع 
الكرويش 

اعالن غيابي
حي�ث انك متهم بالدع�وى املرقمة 492/ج/2019 واملش�تكي فيها ) فاهم 
صعب مهول حس�ن الهاليل( وفق اح�كام املادة 457 عقوبات وبداللة مواد 
االش�راك 47 / 48 / 49 منه وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار املختار 
املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 2019/7/23 

ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1147/ب2019/5

التاريخ  :2019/6/23
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
تسلسل  )199/1 حي الزهراء(  يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
عن بيع العق�ار  املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغبن بالراء مراجعة هذه املحكمة خالل )30( يوما من اليوم 
الثان�ي لنر االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مص�دق المر  محكمة بداءة 
النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم )7(  يف النجف وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عر من اليوم االخري من االعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية 
القايض  

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العق�ار املرقم 199/1 حي الزه�راء يف النجف عبارة عن دار تتكون 
م�ن طابق واح�د بغرفتي ن�وم وس�احة امامية وصحي�ات عدد1 
واس�تقبال وصالة ومطب�خ والدار مهدمة يف اج�زاء منها واالجزاء 
االخ�رى ايلة للس�قوط تق�ع عىل ش�ارع بعرض 5 مر بمس�احة 
اجمالي�ة قدره�ا )200( مر وغري مش�غولة من اح�د وان القيمة 
املقدرة للعقار مبلغ قدره ) 170,000,000( مائة وسبعون مليون 

دينار فقط ال غريها

محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامسة يف البرصة 
اىل املتهم�ن الغائبن املنس�وبن اىل مديري�ة رشطة محافظة الب�رصة واملدرجة 
اس�مائهم ادن�اه  ملا كنت�م متهمن وفق امل�واد املبينه ازاء كل اس�م منكم من ق 
.ع .د رق�م 14 لس�نة 2008 ولغيابكم عن مقر عملك�م بالتاريخ املؤرش ازاء كل 
اس�م منك�م ولحد االن وبم�ا ان محل اختفائك�م مجهول اقت�ى تبليغكم بهذا 
االع�الن ع�ىل ان تحرضوا امام محكم�ة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
يف الب�رصة خالل م�دة )30( يوما من تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف محل اقامتكم 
وتجيبوا عن التهم املوجه ضدكم وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم 
غيابيا وتحجز اموالك�م املنقولة والغري منقولة ويطلب من املوظفن العمومين 
الق�اء القبض عليكم اينما وجدتم وتس�ليمكم اىل اقرب س�لطة حكومية والزام 
االهلين الذين يعلمون بمحل اختفائكم باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 
)69/اوال وثاني�ا ورابع�ا( م�ن قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائي�ة رقم /17/ 

لسنة 2008

المادة 
القانونية

تاريخ الغياب 
او نوع 
الجريمة

رقم االخطار اسم المتهم 
الكامل الرتبة ت

 )32(
من 

ق.ع.د 
رقم 14 
لسنة 

 2008

اختالس 
المسدس الذي 
بذمته ولم يقوم 

باعادته

علي سمير 
عامر علي 
الشليشاوي

م.اول 1

 )32(
من 

ق.ع.د 
رقم 14 
لسنة 

 2008

اختالس 
المسدس الذي 
بذمته ولم يقوم 

باعادته

علي يحيى 
زيارة حيدر 

ابو علي
العريف 2

)5( من 
ق.ع.د 
رقم 14 
لسنة 

 2008

لغيابه عن مقر 
عمله وعدم 

التحاقه

عزت كاظم 
عبد الباقي 

ثامر
الشرطي 3

)5( من 
ق.ع.د 
رقم 14 
لسنة 

 2008

لغيابه عن 
مقر عمله من 
 2010/6/16
وعدم التحاقه 

2012/183 عبد الرحمن 
فاضل نجم الشرطي 4
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جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ م الصدر 

رقم االضبارة 91 / خ / 2019
التاريخ 20 / 6 / 2019 

اعــالن
تبيع هذه املديرية ) مديرية تتنفيذ م الصدر ( سهام املدين خالد عيل عبد الوهاب يف العقار املرقم 1 / 2560 
م 4 وزيرية والواقع يف بغداد / حي جميلة / بداية ش�ارع الوس�يلة / محلة 514 / بناية رقم ) 1 ( / ش�ارع 
رق�م ) 1 ( / واملحج�وز لق�اء طلب الدائن عواد غف�وري نايف البالغ ) 1,196,000  $ ( مليون ومائة وس�تة 
وتس�عون ال�ف دوالر امريكي فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ) 30 ( ثالثون يوماً تبدأ 
م�ن الي�وم التايل لنرش هذا االعالن مس�تصحباً معه التأمينات القانونية البالغ�ة ) 10% ( عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي علماً بأن موعد املزايده 
يف الي�وم الثالث�ني من اليوم التايل لنرش هذا االعالن ويف حالة مصادف�ة اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن عطلة رسمية سيصار اىل اجراء املزايدة يف اليوم الذي يليه عىل ان يكون دوام رسمي ويف تمام الساعة 
الثانية عرش ظهراً ومكان املزايدة يف مبنى هذه املديرية الواقعة يف م الصدر / بناية املجمع العديل يف م الصدر 

/ قطاع 5 / خلف سوق االوىل / وللراغب يف املزيد من التفاصيل مراجعة هذه املديرية 
املواصفات :-

املنفذ العدل 
1. رقم العقار وموقعه / العقار يقع يف بغداد / حي جميلة / بداية ش�ارع الوس�يلة / محله 514 بناية رقم 

)1 ( / شارع رقم ) 1 ( / ورقمه 1 / 2560 م 4 وزيرية
2. جنسه ونوعه :- قطعة ارض وكما هو مثبت يف صورة قيد العقار  

3. حدوده واوصافه :- كما مثبت يف صورة قيد وخارطة العقار 
4. مش�تمالته / العقار مقس�م اىل قسمني بصورة رضائية وكل قسم بمساحة 300 م2 تقريباً والقسم االول 
عبارة عن قاعة كبرية بمساحة 300 م2 تقريباً ومتخذ لبيع العصائر واملرشوبات الغازية والبناء من الطابوق 

والسمنت والسقف من الخرسانة الحديدية ويقع عىل شارع تجاري 
5. مساحته / 600 م2 لعموم العقار  

6. الشاغل / هيثم كريم محسن وستار جبار عبود ويرغبون يف البقاء بعد البيع بصفة مستأجرين   
7. درجة العمران / جيده       

8. القيم�ة املق�درة / ) 161,333,333 ( مائة وواحد وس�تون ملي�ون دينار وثالثمائة وثالث�ة وثالثون الف 
وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار عن قيمة سهام املدين يف العقار اعاله

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ م الصدر 

رقم االضبارة 91 / خ / 2019
اعــالنالتاريخ 20 / 6 / 2019 

تبي�ع هذه املديرية ) مديرية تتنفيذ م الصدر ( س�هام املدين خال�د عيل عبد الوهاب يف العقار املرقم 1 
/ 2559 م 4 وزيرية والواقع يف بغداد / حي جميلة / بداية ش�ارع الوس�يلة / محلة 514 / بناية رقم 
) 1 ( / ش�ارع رق�م ) 1 ( / واملحج�وز لقاء طلب الدائن عواد غفوري ناي�ف البالغ ) 1,196,000  $ ( 
مليون ومائة وستة وتسعون الف دوالر امريكي فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
) 30 ( ثالثون يوماً تبدأ من اليوم التايل لنرش هذا االعالن مستصحباً معه التأمينات القانونية البالغة ) 
10% ( عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 
املش�رتي علماً بأن موعد املزايده يف اليوم الثالثني م�ن اليوم التايل لنرش هذا االعالن ويف حالة مصادفة 
اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش هذا االعالن عطلة رس�مية س�يصار اىل اجراء املزايدة يف اليوم الذي 
يلي�ه عىل ان يكون دوام رس�مي ويف تمام الس�اعة الثاني�ة عرش ظهراً ويف مبنى ه�ذه املديرية الواقع 
يف م الص�در / بناي�ة املجمع الع�ديل يف م الصدر / قطاع 5 / خلف س�وق االوىل / وللراغب يف املزيد من 

التفاصيل مراجعة هذه املديرية 
املواصفات :-

املنفذ العدل 
1. رقم العقار وموقعه / العقار يقع يف بغداد / حي جميلة / بداية شارع الوسيلة / محله 514 بناية 

رقم ) 1 ( / شارع رقم ) 1 ( / ورقمه 1 / 2559 م 4 وزيرية                  
2. جنسه ونوعه :- قطعة ارض وكما هو مثبت يف صورة قيد العقار  

3. حدوده واوصافه :- كما مثبت يف صورة قيد وخارطة العقار 
4. مشتمالته / العقار عبارة عن مخزن كبري بمساحة 600 م2 تقريباً لبيع املواد الغذائية والحلويات 
والنس�اتل بالجملة ومبني من الطابوق والس�منت والسقف من الخرس�انة الحديدية وواجهة البناية 

مسقفة بالحديد والجينكو واالبواب من الحديد ودرجة العمرن جيدة ويقع عىل شارع صناعي 
5. مساحته / 600 م2 لعموم العقار  

6. الشاغل / عمار وناس ويرغب يف البقاء بعد البيع بصفة مستأجر   
7. درجة العمران / جيده       

8. القيم�ة املقدرة / ) 153,333,333 ( مائة وثالثة وخمس�ون ملي�ون وثالثمائة وثالثة وثالثون الف 
وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار عن قيمة سهام املدين يف العقار اعاله

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1605 / 2019  
التاريخ 24 / 6 / 2019  

اىل املنفذ عليه / اجمد محيد حممد الساكن يف الشعلة حملة 454 
زقاق 13 دار 38 

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الشعلة املرقم 3305 
يف 12 / 6 / 2019 وتأيي�د املجلس املحيل لحي الش�علة انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبلي�غ عليه اس�تناداً للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش يوماً 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / 
قرار محكمة بداءة الكاظمية بالعدد 658 / ب / 2019 يف 17 / 4 / 
2019 املتضم�ن الزامك بتأدية مبلغ ق�دره ) 30,000,000 ( مليون 

دينار اىل الدائن جاسم خلف شمخي

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ م الصدر 

رقم االضبارة 91 / خ / 2019
اعــالنالتاريخ 20 / 6 / 2019 

تبيع هذه املديرية ) مديرية تتنفيذ م الصدر ( سهام املدين خالد عيل عبد الوهاب يف العقار املرقم 1 / 
2562 م 4 وزيرية والواقع يف بغداد / حي جميلة / بداية ش�ارع الوس�يلة / بناية رقم ) 1 ( / ش�ارع 
رقم ) 1 ( / واملحجوز لقاء طلب الدائن عواد غفوري نايف البالغ ) 1,196,000 ( مليون ومائة وستة 
وتسعون الف دوالر امريكي فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ) 30 ( ثالثون يوماً 
تبدأ من اليوم التايل لنرش هذا االعالن مس�تصحباً معه التأمينات القانونية البالغة ) 10% ( عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي علماً بأن 
موع�د املزاي�ده يف اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش هذا االع�الن ويف حالة مصادفة اليوم الثالثني من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن عطلة رس�مية س�يصار اىل اجراء املزايدة يف اليوم الذي يليه عىل ان يكون 
دوام رس�مي ويف تم�ام الس�اعة الثانية عرش ظهراً وم�كان املزايدة يف مبنى ه�ذه املديرية الواقع يف م 

الصدر وللراغب يف املزيد من التفاصيل مراجعة هذه املديرية 
املواصفات :-

املنفذ العدل 
1. رقم العقار وموقعه / العقار يقع يف بغداد / حي جميلة / بداية ش�ارع الوس�يلة / بناية رقم ) 1 ( 

/ شارع رقم ) 1 ( / ورقمه 1 / 2564 م 4 وزيرية
2. جنسه ونوعه :- قطعة ارض وكما مثبت يف صورة قيد العقار  

3. حدوده واوصافه :- كما مثبت يف صورة قيد وخارطة العقار 
4. مش�تمالته العقار متخذ ك�ربادات لحفظ وبيع امل�واد الغذائية وااللبان واالجبان ومس�تأجر الكثر 
من رشيك والبناء من الطابوق والس�منت والسقف من الخرس�انة الحديدية والربادات مبنية بواسطة 
الحديد ) الس�ندويج بن�ل ( وتوجد اجهزة تربيد مركزي�ة والربادات تعود للمس�تأجرين وكذلك اجهزة 

التربيد 
5. مساحته / 655,50 م2 لعموم العقار  

6. الشاغل / نبيل محمد خلف ومحسن هاشم سعد ويرغبون يف البقاء بعد البيع بصفة مستأجرين   
7. درجة العمران / جيده

8. القيم�ة املقدرة / ) 185,333,333 ( مائة وخمس�ة وثمانون مليون وثالثمائة وثالثة وثالثون الف 
وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار عن قيمة سهام املدين يف العقار اعاله

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ م الصدر  

رقم االضبارة 91 / خ / 2019
اعــالنالتاريخ 20 / 6 / 2019 

تبيع هذه املديرية ) مديرية تتنفيذ م الصدر ( سهام املدين خالد عيل عبد الوهاب يف العقار املرقم 1 / 2561 
م 4 وزيرية والواقع يف بغداد / حي جميلة / بداية ش�ارع الوس�يلة / محلة 514 / بناية رقم ) 1 ( / ش�ارع 
رق�م ) 1 ( / واملحج�وز لق�اء طلب الدائن عواد غف�وري نايف البالغ ) 1,196,000  $ ( مليون ومائة وس�تة 
وتس�عون ال�ف دوالر امريكي فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ) 30 ( ثالثون يوماً تبدأ 
م�ن الي�وم التايل لنرش هذا االعالن مس�تصحباً معه التأمينات القانونية البالغ�ة ) 10% ( عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي علماً بأن موعد املزايده 
يف الي�وم الثالث�ني من اليوم التايل لنرش هذا االعالن ويف حالة مصادف�ة اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن عطلة رسمية سيصار اىل اجراء املزايدة يف اليوم الذي يليه عىل ان يكون دوام رسمي ويف تمام الساعة 
الثاني�ة ع�رش ظهراً ومكان املزايدة يف مبنى هذه املديرية الواقع يف م الصدر / قطاع 5 / خلف س�وق االوىل / 

بناية املجمع العديل يف م الصدر وللراغب يف املزيد من التفاصيل مراجعة هذه املديرية 
املواصفات :-

املنفذ العدل 
1. رقم العقار وموقعه / العقار يقع يف بغداد / حي جميلة / بداية شارع الوسيلة / محله 514 بناية رقم ) 

1 ( / شارع رقم ) 1 ( / ورقمه 1 / 2561 م 4 وزيرية
2. جنسه ونوعه :- قطعة ارض وكما هو مثبت يف صورة قيد العقار  

3. حدوده واوصافه :- كما مثبت يف صورة قيد وخارطة العقار 
4. مش�تمالته / العق�ار متخذ كربادات لحفظ وبيع امل�واد الغذائية وااللبان واالجبان ومس�تأجر والبناء من 
الطابوق والس�منت والس�قف من الخرس�انة الحديدية واالبواب من الحديد والربادات مبنية من ) السندويج 
بن�ل ( والحدي�د ويقع عىل ش�ارعني صناعيني ) ركن ( والربادات تعود للمس�تأجر وتوج�د غرفة صغرية من 

االملنيوم والزجاج لالدارة 
5. مساحته / 655,50 م2 لعموم العقار  

6. الشاغل / محسن حاتم سعد ويرغب يف البقاء بعد البيع بصفة مستأجر
7. درجة العمران / جيده

8. القيمة املقدرة / ) 177,333,333 ( مائة وسبعة وسبعون مليون وثالثمائة وثالثة وثالثون الف وثالثمائة 
وثالثة وثالثون دينار عن قيمة سهام املدين يف العقار اعاله

فقدان 
فقدت هوية املوظف ) طه عبد الصاحب حسني 
( والص�ادرة من وزارة التج�ارة – دائرة الرقابة 
التجارية واملالية – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 1561 / ب / 2019 
التاريخ : 23 / 6 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليها / ميثاء هاشم حمود 

اقام املدعي فاروق هدايت توفيق الدعوى البدائية املرقمة 
1561 / ب / 2019 ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا تخلي�ة 
الشقة وتس�ليمها خالية من الشواغل يف العقار تسلسل 
374 / 93 املرشاق ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح مبلغ هذه املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة 
امل�رشاق الجديد – عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 30 / 6 / 2019 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

مؤيد شمخي جرب الشاوي 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 

العدد : 850 / ش / 2019 
التاريخ : 24 / 6 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه ) مصطفى ابراهيم كشيش ( 

اقامت املدعية هيام عيل رحيم الدعوى الرشعية املرقمة 
اعاله والتي تطلب فيها الحكم لها بتاييد الحضانة البنها 
الق�ارص ادم وصدر فيها قرار بالعدد 850 / ش / 2019 
يف 20 / 5 / 2019 بتايي�د حضانته�ا البنها القارص ادم 
ول�دى تبليغك بموجب كتاب مرك�ز رشطة الزبري بالعدد 
6043 يف 19 / 6 / 2019 تب�ني ان�ك مرتح�ل اىل جه�ة 
مجهول�ة ولرشح مخت�ار منطق�ة الع�رب االوىل قضاء 
الزب�ري الذي اي�د ارتحالك لجه�ة مجهول�ة وعليه قررت 
املحكمة تبليغك بالحك�م املرقم اعاله والصادر من هذه 
املحكم�ة بتاري�خ 20 / 5 / 2019 بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض عىل الحكم خالل ثالثني يوما 
من تاريخ النرش ويف حال عدم حضورك س�وف يكتسب 

الحكم الدرجة القطعية .
القايض 

عايد رضيو جاسم 
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وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2018/562
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

2 � اس�م املته�م الغائ�ب :  ر.ع حي�در مال الل�ه جعفر 
محمد

3 � رقم الدعوى : 2018/562
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2013/11/6

5 � تاريخ الحكم : 2018/6/13
6 � امل�ادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل   
7 �  خالص�ة الحكم : عدم ش�مول املته�م اعاله بقانون 
العفوالع�ام  رق�م 27 لس�نة 2016 عن التهمة املس�ندة 
اليه وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  
لغياب�ه م�ن تاري�خ 2013/11/6 ولح�د االن وان�ه غري 
مفص�ول او مطرود او مس�تقيل حس�ب كت�اب دائرته 

اعاله املرقم 4931 يف 2017/8/27    
 8 �  الحبس الش�ديد ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام 
املادة )5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وبداللة 
املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008  

وذلك لغيابه من تاريخ 2013/11/6 ولحد االن  
9 �  ط�رده  م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل  اس�تنادا  
الح�كام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل بعد  اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 

89/اوال  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذالحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار ع�ن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

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

املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
12 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب )جبار 
عاتي ج�رب ( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشين الف 
دين�ار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
60 / سادس�ا  م�ن ق أ د  رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2018/6/13
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

اعادة اعالن 
مناقصة استريادية 

2019/11 م/د )تجهيز عوازل كارتونية وورقية وخشبية ملعميل محوالت التوزيع والقدرة (  وحسب 
الفقرات والكميات املدرجة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم

)معلنة للمرة الثانية(
تاريخ الغلق ) 2019/8/4(

ي�ر )وزارة الصناعة واملعادن  /رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة 
لتقديم  عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي :

1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتصال )رشكة دياىل 
)WWW.dialacompany.com(    وعرب الربيد االلكرتوني  )العامة
 وكما موضحة بالتعليمات ملقديم العطاءات مع مالحظة ما ييل :

أ � الكلف�ة التخمينية  االجمالية هي  )372213( دوالر امريكي )فقط ثالثمائة واثنان وس�بعون الف 
ومائتان وثالثة عرش دوالر ال غريها ( واصل CIP مخازن الرشكة 

ب � الكلفة التخمينية للمناقصة هي )337213(  دوالر امريكي ) فقط ثالثمائة وسبعة وثالثون  الف 
ومائتان وثالثة عرش دوالر  ال غريها( واصل CIF ميناء ام قرص

ج � مقدار  مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو   ) 11166( دوالر امريكي  )فقط فقط احد عرش الف 
ومائة وستة وستون  دوالر( واملطلوب تقديمها مع العطاء

 د � ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو  )150000( دينار عراقي ) فقط مائة وخمسون  الف دينار 
عراقي ال غريها( 

غ�ري قاب�ل للرد اال يف حال الغاء املناقصة  من قبل رشكتنا حي�ث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 
ملقدمي العطاءات

ه�  � عىل مقدمي العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع ) نماذج العطاء( 
ويج�ب ان يت�م تعبئة النم�وذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله لن تقبل اي بدائ�ل كما ويجب تعبئة 

جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة 
*مالحظة / تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي او وكيل تجاري 

مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء  مستندات املناقصة 
*يف ح�ال كانت طريقة الدفع )نقدا( فيتم الدفع ب� )الدينار العراقي وبما يعادل قيمة الدوالر حس�ب 

نرشة البنك املركزي العراقي  ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة
*تقدي�م تعهد خطي يف القس�م القانوني لرشكتنا بع�دم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسس�ات 

والرشكات التابعة لها 
2 �  متطلبات التاهيل املطلوبة :  )كما مبينة يف وثائق العطاء( 

3 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة دياىل العامة / طريق بغداد بعقوبة الجديد  � قرب 
تقاطع القدس(  وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة  
يف 2019/8/4 وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) مقر رشكتنا / غرفة لجنة فتح العروض ( يف الساعة 
التاسعة صباحا ليوم 2019/8/5 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام 

الرسمي هو اخر موعد لتسليم العطاء ويعترب موعد الغلق

اعادة اعالنالرشكة العامة للمنتوجات الغذائية 
اس�تنادا اىل قان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رق�م 21 لس�نة 2013 تعلن الرشك�ة العامة 
للمنتوجات الغذائية احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن ع�ن اعادة بيع املواد املدرجة 
تفاصيله�ا ادنه�ا  والواقعة يف مصن�ع نرص للتبوغ والس�كاير  ) الحبيبي�ة /االورفيل(  عن 
طريق املزايدة العلنية للمرة الثالثة وخالل فرتة خمسة عرش يوم تبدءا من اليوم التايل للنرش 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية او ظرف ط�ارىء تؤجل املزايدة اىل اول يوم دوام بعد 
العطلة فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف املكان والزمان املعينني اعاله الس�اعة 
العارشة صباحا مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة 20% من كلفة كل مادة مع كافة 
املستمس�كات الخاصة باملزايد املشرتك مع ارفاق )بطاقة سكن والبطاقة التموينية وهوية 
االحوال املدنية ( اصلية او مستنسخة لغرض مطابقتها وارفاق كتاب براءة الذمة من الهيئة 
العامة للرضائب عىل ان يتم دفع قيمة املادة املش�رتاة خالل فرتة اس�بوع من تاريخ االحالة 
القطعية والتبليغ وبعكس�ه يعترب ناكال ويتحم�ل التبعات املرتبة عىل النكول ومن ثم تجري  
مزايدة علنية اخرى عىل اثر النكول بدون انذار رسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

خدمة 2% واالعالن واملصاريف االخرى 

مع حتيات الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية

اعالن 
اىل / الرشيك / شاهية جاسم عبد الله 

اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
الكائن قرب مجمع النهضة وذلك لتثبيت اقراركم 
باملوافقة عىل قيام رشيكك السيد ) اكرم موىس 
ش�هاب ( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمة ) 1 / 13400 ( مقاطعة 7 البور لغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان وخالل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم داخ�ل العراق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقكم يف االعرتاض مستقبال .

������������������������������������
محكمة بداءة بلدروز

العدد/129/ب/2019
  م/ اعالن بيع عقار

عطفا ع�ىل الحكم الص�ادر من محكم�ة بداءة 
بلدروز  بالعدد129/ب/2019

وامل�ؤرخ 2019/3/31 املتضم�ن ازالة ش�يوع 
أم�ام   14 مقاطع�ة   3082/1 املرق�م  العق�ار 
منص�ور الواق�ع يف قض�اء  بل�دروز  دور منديل 
واملوص�وف ادناه تقرر وضعه يف املزايدة العلنية 
مل�دة ثالثون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل  للنرش 
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف هذه املحكمة 
يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة وق�دره10% م�ن 
القيم�ة املق�درة والبالغ�ة 60000000  س�تون 
ملي�ون دينار الغريه�ا ان لم يكن م�ن الرشكاء 
وعن�د انته�اء امل�دة املذك�ورة س�تجري االحالة 
القطعية وفق االصول مع العلم ان الدفع مقدما 
والداللية  عىل املش�رتي واذا صادف  يوم االحالة 
عطلة رس�مية  يك�ون اليوم ال�ذي  يليه موعدا  
لذلك وعىل املش�رتي ان يستصحب معه  شهادة 

الجنسية وهوية االحوال املدنية
القايض

صالح  سعيد  محمود
املواصفات

دار سكن يقع يف بلدروز دور منديل الفرع االخري  
/ شارع السجاد

ويقع ضمن منطقة س�كنية مس�احته 200م2 
وان الدار مهمل وبنائه قديم

يحتوي عىل غرفتي نوم 4x4م2 ومطبخ 3x4م2 
وهنال�ك  2x3م2  وصحي�ات  7x4م2  وه�ول 
مساحة  مسقفه بالجينكو وحالة البناء  رديئة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 1438 / ش4 / 2019 
التاريخ : 24 / 6 / 2019 

اىل / املدعى عليها / زهراء حكمت عبد املنعم 
م / اعالن 

بتاري�خ 20 / 6 / 2019 اصدرت هذه املحكمة 
قرار الحكم بالعدد اعاله واملتضمن قرار الحكم 
اس�قاط حضانت�ك عن ابنتك ) نرج�س الزهراء 
عيل عبد الستار ( ولكونك مجهولة محل االقامة 
تق�رر تبليغ�ك بالحك�م الغيابي الص�ادر بحقك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني حكم�ا غيابي�ا 
وعلن�ا ووفق االصول ولك ح�ق االعرتاض ضمن 

املدة القانونية .
القايض 

عمر حميد محمود 

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

فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
الكهرب�اء / محط�ة كهرباء النجيبية بأس�م / 
قدوري حس�ن محمد واملرقم�ة 64330598 – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

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

فق�دت هوي�ة املوظ�ف ) حس�ن ع�يل عباس ( 
والص�ادرة من وزارة الكهرباء – املديرية العامة 
النت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف البرصة – محطة 
كهرباء النجيبية – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .

������������������������������������
اعالن

اىل الرشي�ك )حي�در رزاق صال�ح( توجب عليك 
الحض�ور اىل مق�ر بلديه النجف لغ�رض اصدار 
اح�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 3/30692 ح�ي 
الجامع�ة خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه عبد الله عبد الرحيم عيل مهدي

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 5628

التاريخ : 2019/6/24
املدعو )احمد عبد الزهرة مظلوم( لغرض تبديل لقبه 
وجعل�ه )الخزعيل( ب�دال من )الش�بالوي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
)خمس�ة ع�رش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 
24195 يف 2016/6/12 

اللواء
هيثم فاضل الغرباوي 

مدير الجنسية العام وكالة 

������������������������������������
اعالن

ق�دم املدع�ي ) محمد حمي�د هاني( طلبا ي�روم فيه 
تبديل )لقبه( من )العلواني( اىل )العاريض( فمن لديه 
اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
املدير العام /وكالة

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

فقد مني س�ند العقار املرقم 444/3188 حي السعد 
بأسم / سليمة جرب هاشم عىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار

������������������������������������
اخطار 

من / محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية . 
اىل / املته�م اله�ارب ) الرائ�د احمد وفي�ق خلف داود 

التكريتي ( الساكن / مجهول االقامة .
اقت�ى حضورك ام�ام ه�ذه املحكمة خ�الل مدة ) 
30 ( يوم�ا من تاريخ ن�رشه اذا كنت داخل العراق او 
خارجه لالجابة عن الجريمة املس�ندة اليك وفق املواد 
) 4 / 1 ( ارهاب واملادة ) 32 ( ق ع د وبعكسه سوف 
تتخذ االجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام 

املادة ) 69 ( ق أ د املتضمنة ماييل : 
1 – الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .

2 – اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القبض عليك اينما وجدت .

3 – الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.
4 – حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .

لواء الرشطة الحقوقي 
حسن حسني احمد 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية 

������������������������������������
اعالن 

اىل / الرشي�ك / فاض�ل عب�د االمري محم�د والرشيك 
جميلة عبد الحسن محمد .

اقتى حضورك اىل صندوق االسكان العراقي الكائن 
قرب مجم�ع النهضة وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
عىل قيام رشيكك الس�يد ) محمد مهدي عيل حسن ( 
بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة ) 187 
( مقاطعة ) 48 ش�طيطه وعباره ( لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم داخل العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال .

������������������������������������
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ بعقوبة 

رقم االضبارة : 2201 / 2018 
التاريخ : 23 / 6 / 2019 

اىل / املنفذ عليه / سيف رياض كمال 
لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من اش�عار مركز رشطة 
التحرير بالعدد 9831 يف 12 / 7 / 2018 انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة التنفيذ بعقوبة خالل خمس�ة عرش يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:
اوصاف املحرر : 

سيف رياض كمال / كاسب من سكنة التحرير محلة 
 1303

املنفذ العدل االقدم 
وفاء جليل ادهم

اعالن
اىل الرشيك / نجالء رفيق حسون 

اقتى حضوركم اىل صندوق االسكان  العراقي 
/ يف محافظة النج�ف خلف مديرية ماء النجف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيككم 
الس�يدة )منال باسم محمد( بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 3/35750 ح�ي 
العدالة لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوما داخ�ل العراق 
وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ ن�رش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك�م يف االعرتاض 

مستقبال 

������������������������������������
اعالن

اىل الرشيك / وجدان عباس سلمان 
اقتى حضورك اىل مديرية بلدية النجف لغرض 
توقي�ع ع�ىل معاملة اج�ازة بناء للعق�ار املرقم 
1/7414 ح�ي القدس ويف حالة ع�دم الحضور 

سوف يتم انجاز املعاملة دون حضورك

������������������������������������
اعالن فقدان وصل 

فق�د الوصل الص�ادر من مديري�ة بلدية النجف 
ذات الرق�م 1517760 بأس�م املواط�ن ) م�رض 
راج�ح لفت�ة ( ذات املبل�غ 1400000 ملي�ون 
واربعة مائة الف  دينار فمن يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار

������������������������������������
فقدان وصل

فق�د الوصل الص�ادر من مديري�ة بلدية النجف 
ذات الرق�م 1517759 يف 2017/4/19 بأس�م 
املواطن مرض راجح لفتة ذات املبلغ  1400000  
ملي�ون واربعة مائ�ة الف دينار م�ن يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 5626
التاريخ : 2019/6/24

املدعو )فارس عبد الزهرة مظلوم( لغرض تبديل 
لقب�ه وجعل�ه )الخزعيل( بدال من )الش�بالوي( 
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها )خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 
24195 يف 2016/6/12 

اللواء
هيثم فاضل الغرباوي 

مدير الجنسية العام وكالة 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 5627
التاريخ : 2019/6/24

املدعوه )سعاد عبد الزهرة مظلوم( لغرض تبديل 
لقبه�ا وجعله )الخزعيل( بدال من )الش�بالوي( 
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها )خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 
24195 يف 2016/6/12 

اللواء
هيثم فاضل الغرباوي 

مدير الجنسية العام وكالة 

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

فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن غرفة تجارة 
البرصة بأس�م / جميل جبار عويف – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

������������������������������������
اعالن دعوة دائنني 

ان�ي املصفي�ة املحامي�ة ان�وار ي�اس خض�ري 
لرشكة طريق االش�قاء للتجارة العامة محدودة 
املس�ؤولية – ادع�و كل من له ح�ق او دين عىل 
الرشك�ة مراجعتي ع�ىل العنوان الت�ايل – بغداد 

القادسية م 606 ز 54 د 9 .
املصفية املحامية 
انوار ياس خضري

التامينات / مليون دينار العدد موديل اسم الماكنة ت
50000000 لماكينتين 2 1982 ماكنة صنع السكاير مولنز )20,29(  1

100000000 الربع مكائن 4 1982 ماكنة صنع السكاير مولنز )4,1( , 
 )11,10( 2

70000000 لماكينتين 2 1982 ماكنة تعبئة السكاير )20,14(  3
70000000 لماكينتين 2 1982 ماكنة تعبئة السكاير )7,4(  4
70000000 لماكينتين 2 1982 ماكنة تعبئة السكاير )18,16(  5

العدد : 456
التاريخ 2019/6/23

عبد الرسول حممد عارف 
املدير العام وكالة

ورئيس جملس االدارة
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صاالت الصناعات الكهربائية يوضح 
أسباب مقاطعة الدوري

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�دت الهيئة اإلداري�ة لنادي الصناع�ات الكهربائية، عدم 
مش�اركة فريقها لكرة الصاالت يف الدوري املمتاز املوس�م 
املقبل بس�بب الضائقة املالية وللظلم الذي القاه الفريق يف 

املوسم املنتهي.
وق�ال رئيس الهيئ�ة اإلدارية لنادي الص�االت عىل خلف يف 
ترصيحات، أن اإلدارة قررت عدم املش�اركة املوس�م املقبل 
بعد أن عانى النادي يف املوسم املنرصم من قلة الدعم وعدم 
توفر امل�ال الكايف لدعم الفريق بالش�كل املقب�ول، وبالتايل 
عانينا كثريًا يف املوس�م املنتهي رغم أن الفريق حقق نتائج 

مميزة.وأوض�ح أن الس�بب الثاني من عدم املش�اركة هو 
حجم الظلم الذي القاه الفريق من لجنة الصاالت والقرارات 
التحكيمية الظاملة التي ص�ادرت يف بعض املباريات جهود 
الاعب�ن وامل�اك التدريب�ي والجه�د اإلداري وبالتايل عدم 

املشاركة أفضل من موسم جديد بذات املعاناة.
وب�ن أن الن�ادي بحاجة إىل ع�م أكرب م�ن وزارة الصناعة 
الراعي�ة لنا ك�ون الفري�ق يلعب يف ال�دوري املمت�از بكرة 
الق�دم، وهناك عدد كبري من األلعاب وبالتايل نادينا بحاجة 
إىل رعاية من الوزارة ملواصلة النتائج املميزة عىل مس�توى 
األلعاب.يش�ار إىل أن نادي الصناع�ات الكهربائية يضم ما 

يقارب 14 فعالية رياضية تثقل كاهله املايل.

نعمة: احلدود مطالب بالعودة إىل االنتصارات

»4« خيارات عىل طاولة بايرن ميونخ لتعويض صفقة ساين
            المستقبل العراقي/ وكاالت

واصل نادي باي�رن ميونخ األملاني، البحث 
عن خيارات أخرى، لتعويض فشل صفقة 
ل�ريوي س�اني جن�اح مانشس�ر س�يتي 

اإلنجليزي.
وقرر الدويل األملاني، البقاء مع املان سيتي، 
رغم ربط�ه باالنتقال إىل الن�ادي البافاري 
طوال الفرة املاضية، بعد اعراف مسؤويل 

البايرن باهتمامهم بضمه.
وبحس�ب صحيفة »بيل�د« األملاني�ة، فإن 
باي�رن ميونخ لدي�ه 4 خي�ارات مختلفة، 
لتعزي�ز صفوفه ه�ذا الصيف، بعد فش�له 
يف ض�م لريوي س�اني. ويأت�ي تيمو فرينر 

مهاجم اليبزيج األملاني، عىل رأس القائمة، 
بإمكاني�ة  أف�ادت  الت�ي  التقاري�ر  رغ�م 
انضمام�ه إىل الباي�رن يف صفق�ة انتق�ال 
ح�ر الصيف القادم. وبعد فش�له يف الظفر 
بتوقيع لريوي ساني، بات البايرن بحاجة 
ملح�ة لتعزي�ز هج�وم الفري�ق، ليصب�ح 
مضط�رًا للتفاوض م�ع اليبزيج حول ضم 
فرين�ر. ويع�د البلجيكي يانيك كاراس�كو 
جناح داليان يفانج الصيني، الخيار الثاني 
لدى البايرن، ال سيما بعد أزمته األخرية مع 
ناديه، واعرافه برغبته يف العودة للماعب 

األوروبية هذا الصيف.
كم�ا يعد األملان�ي جوليان دراكس�لر العب 
باري�س س�ان جريم�ان الفرن�ي، أح�د 

الن�ادي  املتاح�ة ع�ىل طاول�ة  الخي�ارات 
البافاري، رغ�م نفي الاعب مؤخرًا نيته يف 

الرحيل عن ملعب حديقة األمراء.
ويع�ود كال�وم هودس�ون أودوي، جن�اح 
تش�يلي اإلنجلي�زي، لدائ�رة اهتمام�ات 
بطل البوندسليجا، رغم تعنت ناديه وعدم 
رغبته يف بيعه بع�د مفاوضات مكثفة بن 

الطرفن طوال املوسم املنرصم.
ورغ�م ربط�ه لف�رة طويل�ة باالنتقال إىل 
الباي�رن، إال أن اإليف�واري نيكوالس بيبي 
جناح لي�ل الفرني، لم يعد ضمن خيارات 
انتقال�ه  الن�ادي األملان�ي، بس�بب قيم�ة 
املرتفع�ة، والت�ي ق�د تص�ل إىل 90 مليون 

يورو.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد م�درب الحدود عادل نعمة أن فريقه 
مطالب بالفوز عىل مضيفه أمانة بغداد 
يف مب�اراة اليوم، يف إط�ار الجولة الثالثة 

والثاثن من الدوري.
وق�ال نعم�ة يف ترصيح�ات””: “فريقنا 
مطال�ب بالع�ودة إىل س�كة االنتصارات 
الس�يما وأن الح�ظ فارقن�ا يف الجول�ة 

املاضية بعد خسارتنا أمام الرشطة”.

وأضاف: “ورغ�م أن الرشطة فريق كبري 
إال أنن�ا كنا نطمح ع�ىل األقل يف الخروج 
بنقط�ة التعادل ل�وال ركلة الج�زاء التي 

أهدرها العب الفريق فاضل مقداد”.
وأكمل: “الفريق يس�عى للع�ودة مجددا 
إىل االنتص�ارات م�ن خال مب�اراة أمانة 
بغداد مع معرفتنا الكاملة بقوة املنافس 
وم�ا يمتلكه من مفاتيح لعب سنس�عى 
لتعطيلها لضم�ان الحصول عىل فرصة 

التسجيل والخروج بنقاط الفوز”.

تمام�ا  “الفري�ق جاه�ز  وواص�ل: 
والاعب�ون يف حال�ة معنوي�ة جيدة 
يف  الخس�ارة  لتعوي�ض  ويس�عون 
الدور امل�ايض أمام الرشطة من أجل 
التق�دم يف الئحة الرتي�ب قبل نهاية 

املوسم”.
يش�ار إىل أن الح�دود يحت�ل املرك�ز 
الثالث عرش برصي�د 37 نقطة، فيما 
يتواج�د أمانة بغ�داد يف املركز الثامن 

برصيد 44 نقطة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كث�ف ن�ادي مي�ان اإليط�ايل، محاوالته 
للتعاق�د مع العب ريال مدريد اإلس�باني، 
خال فرة االنتقاالت الصيفية املقبلة، بعد 
خروجه من حسابات املدرب الفرني زين 
الدين زيدان.وبحس�ب موقع »كالتش�يو 
مريكات�و«، ف�إن باول�و مالدين�ي املدي�ر 
الريايض ملي�ان، تقابل مع ثيو هرينانديز 
العب الفريق امللكي، يف جزيرة إيبيزا، أمس 
األح�د، لرشح م�رشوع الن�ادي. وأوضح 

يود خوض املوق�ع أن ثي�و هرينانديز 

تجربة جدي�دة يف إيطاليا، من خال بوابة 
ميان، علًما بأنه يتمتع باهتمام كبري من 
جانب باي�ر ليفركوزن األملان�ي. وأوضح 
أن مالديني س�يجري اتصاالت جديدة مع 
الجانب املدري�دي، من أجل محاولة إيجاد 
اتفاق بشأن عملية انتقال ثيو هرينانديز 
لصف�وف ميان.وتاب�ع املوق�ع أن صيغة 
رحي�ل الاعب، من املتوق�ع أن تكون عىل 
س�بيل اإلعارة مع خي�ار الرشاء، مضيفة 
بأن قيمة العملية ق�د تصل إىل 20 مليون 
ي�ورو، إال أن مي�ان يبحث ع�ن الحصول 

عىل تخفيض مايل.

ميالن يركض خلف منبوذ زيدان

        المستقبل العراقي/ وكاالت

كشف سريجيو أجويرو مهاجم منتخب األرجنتن، 
عن رس فوز منتخب ب�اده عىل قطر بهدفن دون 
رد، أمس األحد، يف ختام دور املجموعات باملجموعة 

الثانية يف بطولة كوبا أمريكا.
وتأه�ل منتخ�ب التانجو لرب�ع نهائي كوب�ا أمريكا، 
باحت�ال املركز الثان�ي يف املجموعة الثاني�ة برصيد 4 

نقاط، ليصطدم باملنتخب الفنزوييل يف دور الثمانية.
وق�ال أجويرو يف ترصيحات أبرزتها صحيفة س�بورت 
اإلس�بانية »الهدف الذي س�جلته، كان نتاج اللمس�ات 

التي عملنا من أجلها طوال 90 دقيقة«.
وأض�اف »مع تقدمنا به�دف دون رد، كنا نلعب بوجود 
غصة يف حلقنا، لكننا تمكننا من تسجيل الهدف الثاني«.

وتاب�ع »الفريق بأكمله كان هادًئا، وكان ذلك أمرًا مهًما، 
لحسن الحظ، الخربة يف هذه األمور تجعلك أفضل«.

وأت�م »كوب�ا أمري�كا ُتلع�ب بطريق�ة مختلف�ة تماًما عن 
تصفيات كأس العالم، املباريات اإلقصائية يشء آخر، ونحن 

بالفعل نعلم أن األرجنتن تفعل ذلك بشكل جيد للغاية«.

أجويرو: اخلربة 
ساعدت األرجنتني 

أمام قطر

        المستقبل العراقي / وكاالت

ركزت الصح�ف اإليطالية الصادرة صباح اليوم اإلثنن، 
عىل دعوة ماوريس�يو ساري، املدرب الجديد ليوفنتوس، 
لكريس�تيانو رونالدو، وقراره بتغيري مركزه يف املوس�م 
املقبل.وخرج�ت صحيفة الجازيتا ديللو س�بورت بعنوان 
»جيامباول�و، صخب وأهداف مي�ان، املدرب الجديد يعمل 
عىل رشاكة أندريا سيلفا مع بيونتيك، مع إعادة إطاق بيليا 

ويحلم بتاميذه توريرا وباتريك شيك«.
وأضافت »لوكاكو، عرض إنر ميان.. كونتي يريد إحضاره 
قب�ل ف�رة اإلعداد، واإلن�ر يق�دم عرًضا بقيم�ة 60 مليون 

يورو«.وختمت الصحيف�ة »يوفنتوس يضغط من أجل موافقة 
ماتي�اس دي ليخ�ت.. وراتب ضخ�م يص�ل إىل 12 مليون يورو 
س�نوًيا«. فيما خرجت صحيفة كوريري ديللو سبورت بعنوان 

»رونالدو مهاجم رصيح، كريستيانو قال نعم لدعوة ساري«.
وتابعت »برينارديس�كي ودوجاس كوس�تا يصع�دان، وماريو 

ماندزوكيتش يتجه للرحيل عن اليويف«. 
ونوهت »فونسيكا مدرب روما الجديد يصل، وسيطلب 5 العبن 
يف س�وق االنتق�االت«. وقال�ت صحيفة توتو س�بورت »أهداف 
يوفنتوس ليست دي ليخت ورابيو فقط، حصار من أجل كييزا.. 
البيانكون�ريي الذي وافق عىل الرشوط الش�خصية مع املهاجم، 

لديه خطة إلقناع مالكي فيورنتينا الجديد بقبول العرض«.

صحف إيطاليا تنشغل بمركز رونالدو وحصار يوفنتوس             المستقبل العراقي / متابعة
 

أع�رب النجم الس�ويرسي روجر في�درر عن س�عادته بالتتويج 
بلقب بطولة هاله للمرة العارشة يف مس�ريته، وذلك بعد تغليه يف 
املباراة النهائية أمس ع�ىل البلجيكي دافيد جوفن، بمجموعتن 
دون رد.وبحسب ما نقل موقع رابطة محريف التنس، قال فيدرر 
ضاح�ًكا: »من الرائ�ع التتويج باللق�ب العارش، ابنتي ش�ارلن 
وماي�ا س�تبلغان م�ن العمر 10 أع�وام الش�هر املقب�ل، أما أنا 
فوصل�ت إىل الرق�م 10 قبلهما، وبالتايل أش�عر بأنني صغري مرة 
أخ�رى، ع�ىل أي حال، بعد العودة إىل منزيل، سأس�تيقظ وأش�عر 
بأنن�ي تقدم�ت يف العمر مرة أخرى، ولكن�ي اآلن ال أحس بذلك«. 
وع�ىل الرغم م�ن أن فيدرر يبلغ يبلغ من العم�ر 37 عاًما، إال أنه 
تمك�ن أم�س من الف�وز بلقب بطول�ة 10 مرات للم�رة األوىل يف 
مس�ريته، كما توج هذا املوسم ب�3 ألقاب، ليصل إىل 102 لقب«.

وتابع النجم الس�ويرسي: »هذه هي املرة األوىل التي أجرب فيها 

ش�عور التتويج بلقب بطولة 10 مرات، ومع ذلك لم أش�عر 
بالتوت�ر أثن�اء املب�اراة، وذل�ك لتقديمي مس�توى جيد منذ 

البداي�ة، هذه لحظ�ة خاصة للغاية يف مس�ريتي«. وأضاف: 
»م�ا يزيد من خصوصة تلك اللحظة، أنن�ي أحرض إىل هنا منذ 

وق�ت طوي�ل، وأملك نجاح�ات عدي�دة يف تلك البطول�ة، بل هي 
أنجح بطولة ش�اركت بها طوال مس�ريتي، لذلك أش�عر بسعادة 
كبرية«.وعن املش�اركة يف ويمبلدون: »أوال أرغب يف االس�تمتاع 
به�ذا اللقب، س�أحصل عىل يومن من الراحة، أع�رف جيًدا أنه 
يف الس�ابق كلما حظيت بمس�رية ناجحة يف هاله، كلما حققت 
نجاح�ات أيًضا يف ويمبلدون، لس�ت متأكدا م�ن حدوث ذلك يف 
كل م�رة، ولكن االنتصار هن�ا يمنحني الثقة وأش�عر أنني يف 

حالة بدنية جيدة«.وواصل: »مررت بأس�بوع كبري يف عمري 
الحايل، خاصة أنني أثبت قدرتي عىل خوض 5 مباريات يف 6 
أيام ومن بينها مباريات صعبة، ومن ثم أصل إىل النهائي يف 
حالة بدنية جيدة، من هذا املنظور أتمتع بإيجابية كبرية«.

فيدرر: بطولة هاله رس تألقي الدائم يف ويمبلدون

           بغداد/ المستقبل العراقي

كشف تقرير صحفي فرني، أن الربازييل 
نيمار دا س�يلفا أخرب ناديه باريس سان 
جريمان، بقراره النهائي بشأن إمكانية 
عودته لصفوف برش�لونة ه�ذا الصيف.

وذك�رت قناة »تيليفوت« الفرنس�ية، أن 
نيمار أبلغ باريس سان جريمان بإرصاره 

عىل مغ�ادرة حديقة األم�راء خال فرة 
املقبلة.وأضاف�ت  الصيفي�ة  االنتق�االت 
القناة أن برشلونة يكثف من مفاوضاته 
خال الف�رة الحالية، من أج�ل التعاقد 
مع نيم�ار، الذي رحل لصف�وف باريس 
سان جريمان قبل موسمن مقابل 222 
ملي�ون يورو.ولفتت إىل أن برش�لونة ال 
يس�تبعد عودة نيمار لصفوفه، حتى إذا 

ت�م التوقيع مع الفرن�ي أنطوان 
جريزم�ان، مضيفة ب�أن الثنائي 
عثم�ان ديمبيل وفيلي�ب كوتينيو 

ق�د يدخ�ان ضم�ن صفق�ة نيم�ار.
وختم�ت بأن نيمار مصم�م عىل الرحيل 
عن باريس، ألنه يعتقد بأنه كان مخطًئا 
يف مغادرة برش�لونة ويريد الحصول عىل 

فرصة ثانية يف الكامب نو.

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف أويل هوني�س رئيس ن�ادي بايرن ميون�خ األملاني، 
ع�ن رس املوافقة عىل رحي�ل ماتس هوميلز إىل بوروس�يا 
دورتموند هذا الصيف، رغم كونه العًبا أساسًيا يف صفوف 
الفريق البافاري.واستعاد دورتموند خدمات املدافع األملاني 
املخ�رضم، البالغ من العمر 30 عاًما، بعدما رحل عنه عام 
2016، ليق�ي 3 س�نوات بن جدران ملع�ب أليانز أرينا.
وخال ترصيحات لش�بكة سكاي سبورتس، قال هونيس 
»ماتس ووالده تقدما بطلب رصيح من أجل الرحيل، ومع 
امتاكن�ا ألكثر من العب يف قل�ب الدفاع، فإن املوافقة عىل 
بيعه كان ق�راًرا صائًبا، رغم أنه قدم أداء مميزًا يف النصف 
الثاني من املوسم املايض«.ووافق البايرن عىل رحيل هوميلز 
صوب دورتموند مقابل 38 مليون يورو، ش�املة الحوافز 

اإلضافية.
له  وبس�ؤا

عن الصفقات 
إبرامه�ا  املتوق�ع 

املريكات�و  نهاي�ة  قب�ل 
الصيفي، أج�اب هونيس »يمكنني 

التعه�د لكم بأننا س�نرى فريًقا جيًدا داخل 
امللعب يوم 15 أغسطس/آب املقبل«.يذكر أن 

النادي البافاري تعاقد مع الثنائي الفرني لوكاس 
هرينانديز وبينيامن بافارد، لتعزيز خط الدفاع.

نيامر خيرب سان جريمان بقراره النهائي

هونيس يكشف رس املوافقة عىل بيع هوميلز

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف ريكاردو كارفاليو، مدافع تشيلي 
وريال مدريد السابق، عن بعض العوامل 
الت�ي ستس�اعد البلجيكي إيدين 
هازارد، املنضم حديًثا للنادي 
يف  النج�اح  ع�ىل  امللك�ي، 

سانتياجو برنابيو.
يف  ري�كاردو  وق�ال 
أبرزته�ا  ترصيح�ات 

صحيف�ة »م�ريور« الربيطاني�ة: »هازارد 
صفقة رائعة، أعرفه جيًدا وليس لدي ش�ك 
يف أن�ه س�يبيل باًء حس�ًنا، وس�ينجح مع 

الريال«.
وأضاف »يف إس�بانيا ستكون لديه مساحة 
أكرب، إنه العب رسيع جًدا، وقوي يف املواقف 
الفردي�ة«. وتاب�ع كارفالي�و »صحي�ح أن 
املوس�م املايض لم يذهب بالش�كل املخطط 
ل�ه يف مدريد، لكن الفريق جاء من س�نوات 
فاز فيها ب�كل يشء، وأحياًنا هذا يحدث يف 

عال�م كرة الق�دم«. وختم »علي�ك أن تبني 
فريًق�ا رائًع�ا، لذل�ك م�ن امله�م أن يب�دأوا 
بالف�وز باملباري�ات«. ولع�ب كارفالي�و يف 
صفوف تش�يلي خال الف�رة من 2004 
حت�ى 2010، ت�وج خالها بلق�ب الدوري 
اإلنجلي�زي 3 م�رات، وكأس رابطة األندية 
اإلنجليزية املحرفة مرتن، والدرع الخريية 
مرت�ن، لريح�ل إىل صف�وف ري�ال مدري�د 
ويش�ارك حتى 2013، وخال تلك املدة فاز 

بالليجا وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

كارفاليو يتوقع مستقبل هازارد مع ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ترغ�ب إدارة ن�ادي إنر مي�ان، يف العودة 
جدي�د  م�ن  اإليطالي�ة  الك�رة  لواجه�ة 
ومنافس�ة يوفنتوس ع�ىل األلقاب املحلية، 

واملشاركة باستمرار يف دوري أبطال أوروبا.
وذك�ر موق�ع »كالتش�يو مريكات�و« اإليط�ايل، أن 
مجموعة س�ونينج، املس�تحوذة عىل بعض أس�هم نادي 
إن�ر ميان، قام�ت بالتعاقد مع بيبي ماروتا، أحد أحس�ن 
املديرين التنفيذين، بجانب أنطونيو كونتي، والذي يعد من 

أفضل املدربن يف الساحة الرياضية، يف أقل من عام.
وأشار إىل أن امللكية الصينية لإلنر، ترغب يف إحداث ثورة يف 

س�وق االنتقاالت، من خال التعاقد مع مجموعة من الاعبن 
القادرين عىل تنفيذ مرشوع إنر الجديد.

وأض�اف أن الن�ادي ب�دأ خطت�ه لس�وق االنتق�االت باقرابه 
من ض�م دييجو جودي�ن، مداف�ع أتلتيكو مدري�د، يف صفقة 
مجانية، بجانب س�تيفانو سيني من ساسولو، فيما يسعى 
الس�تقطاب الزارو، العب هريتا برلن، ونيكولو باريا موهبة 
كالي�اري. وتاب�ع أن النرياتزوري يس�عى الس�تثمارات مهمة 
أيًضا يف خط الهجوم، حي�ث يبحث ضم الثنائي إيدين دجيكو 

)روما( وروميلو لوكاكو مهاجم مانشسر يونايتد.
وختم املوقع بأن إنر ميان حدد 200 مليون يورو، يستخدمها 
يف س�وق االنتق�االت، من أجل منافس�ة يوفنت�وس بداية من 

املوسم الجديد.

إنرت ميالن يرصد ميزانية ضخمة ملقارعة يوفنتوس
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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 تنفي�ذ بع�ض مطالبه، فهو ال يس�ألك م�ن منك الكثري 

صحياً: راهن عىل هذا اليوم

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 
ال�يء، وال تري�د الخ�ري للرشيك، ال تفك�ر يف أي مرشوع 

وانتظر االيام املقبلة لرتى ما ستؤول إليه األوضاع

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 اليء 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

إجهاد احلامل النفيس يؤثر سلبًا عىل جنينها
ق�ال باحث�ون إن الرج�ال الذي�ن تعرّض�ت 
أمهاته�م ألح�داث مرهق�ة مث�ل الطالق أو 
فقدان الوظيف�ة يف املراحل األوىل من الحمل 
هم أكثر عرضة ألن تكون حيواناتهم املنوية 
أق�ل ع�ددا وج�ودة م�ن اآلخرين.وأوض�ح 
ه�ؤالء يف الدراس�ة الت�ي ن�رشت يف مجل�ة 
»هيومن ريربودكش�ن« أن ع�دد الحيوانات 
املنوية ل�دى ش�بان أس�رتاليني يبلغون 20 
عاما ولدوا لنس�اء تعرضن عىل األقل لثالثة 
أحداث مرهقة خالل األس�ابيع ال� 18 األوىل 
م�ن الحم�ل، كان أقل بنس�بة الثل�ث وأقل 

حركة بنس�بة 12 % مقارن�ة برجال آخرين 
يف س�نهم.كما كان�ت مس�تويات هرم�ون 
التيستوس�تريون الذكوري أقل بحوايل %10.

لكن هذا الرابط بني اإلجهاد وعدد الحيوانات 
املنوية زال عندما وقعت أحداث مؤملة، وفاة 
أحد األقارب أو األصدقاء املقربني واملشكالت 
الزوجي�ة واألزم�ات املالية الش�ديدة، خالل 
الثل�ث األخ�ري م�ن الحمل.وق�د أوضح�ت 
تج�ارب عىل الف�ران أن الف�رتة املبكرة من 
الحمل، ما ب�ني ثمانية إىل 14 أس�بوعا لدى 
الب�رش، مهمة جدا لنمو الق�درات اإلنجابية 

لدى الذكور. وهن�اك عوامل أخرى تصاحب 
اإلجه�اد مثل تعاط�ي املخ�درات والتدخني 
تؤدي دورا مس�اويا أو أكثر أهمية يف تحديد 

نوعية الحيوانات املنوية.
عينات وتحاليل

لكن هذه التجارب التي أجريت عىل قوارض 
تعزز نظري�ة أن اإلجهاد يؤدي إىل انخفاض 
إنتاج هرمون التيستوستريون يف الخصيتني 
لدى البرش، كما قال ريتشارد شارب األستاذ 
يف مركز الصحة اإلنجابية يف جامعة إدنربه 

الذي لم يشارك يف هذه الدراسة.

واتساب يمكنك من الرشاء املبارش
تخطط رشكة »واتساب« إلطالق ميزة 
جديدة تحمل اس�م »األزرار التفاعلية« 
تتي�ح إج�راء عمليات ال�رشاء مبارشة 

عرب التطبيق.
ورغ�م ن�درة التفاصي�ل، ف�إن تطبيق 
واتس�اب يمك�ن أن يكون مفي�ًدا جًدا 

للمس�تهلكني، بتلك امليزة التي ستتيح 
له�م تفاعل ال�رشكات معهم مبارشة، 
م�ن خ�الل التطبيق، وم�ن املحتمل أن 
يش�مل ذلك عملي�ات رشاء أو تس�ليم 

مشرتوات.
وتأتي امليزة كمحاولة من »فيس�بوك« 

ع�رب  األم�وال  م�ن  املزي�د  لكس�ب 
»واتساب«، بتحسني خدمات األعمال، 
كم�ا يمك�ن للتطبيق ج�ذب املزيد من 
ال�رشكات والحصول ع�ىل التمويل، إال 
أن امليزة لم تعمل حتى اآلن يف النس�خة 

التجريبية.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن عدد نبض�ات القل�ب الطبيعي تقريب�اً 72 نبضة يف 
الدقيق�ة أما عدد مرات التنفس يف الدقيقة من 15 � 18 مرة وهي 
تزي�د عند اإلصاب�ة بالحمى إىل 30 م�رة يف الدقيقة. وتعترب درجة 

حرارة اإلنسان الطبيعية 37 درجة مئوية.
ه�ل تعل�م أن النزي�ف هو خروج ال�دم خ�ارج األوردة والرشايني 
لوج�ود فتح�ة ما كجرح. والنزي�ف عدة أنواع من�ه نزيف وريدي 
ونزيف رشياني. كذلك هناك نزيف داخيل ونزيف خارجي. ويعالج 
النزي�ف الخارجي بتنظيف الجرح وبوق�ف النزيف ونقل املريض 
أىل املستش�فى إذا كان الج�رح كب�رياً أو عميق�اً يس�تدعي إجراء 
عملي�ة تعطيب. أما النزيف الداخ�يل وهو انصباب الدم داخل أحد 
أجواف الجس�م، ويس�تدعي ذلك نقل املريض يف حال�ة طارئة إىل 

املستشفى.
هل تعلم أن أهم أعراض النزيف أن يكون املصاب بالنزيف مصفر 
الل�ون جاف الفم، عطش�اناً. وتك�ون درجة حرارت�ه منخفضة. 
يعاني من الدوخة وطنني حاد يف األذنني. ثم يصاب باإلغماء. فإذا 
كان املص�اب يعان�ي من نزي�ف رشياني يف أحد األطراف نكش�ف 
ع�ىل املكان، ونرفع الطرف إىل األعىل ثم نضغط عىل مكان النزيف 
بقطعة قماش، ويس�تعمل رباط قوي أعىل الجرح وأس�فله عند 

اإلصابة بالنزيف الوريدي.
ه�ل تعلم أن فيتامني A يس�اعد يف ق�وة عملية اإلبصار وحس�ن 
عمل العني وتك�ون أعراض نقص هذا الفيتام�ني بالعمش اللييل 
الذي يصيب اإلنس�ان وجفاف بالعني. ويداوي ذلك بتعويض هذا 
الفيتام�ني وذل�ك بتناول الج�زر واألوراق الخ�راء ورشب اللبن 

والحليب وأكل البيض.

المتاهات

أطعمة تناوهلا بعد ترك التدخني
نصح خرباء يف مجال الصحة والتغذية املقلعني عن عادة 
التدخني، بتناول 12 نوعاً من األطعمة تس�اعد يف االبتعاد 
عن تلك العادة وعدم العودة إليها مجدداً. وأوضح الخرباء 
وفقاً ملوقع »بولد سكاي«، أن مادة النيكوتني املوجودة يف 
التبغ لها منشط قادر عىل ترسيع حركة الجهاز العصبي 
ما يمنح الجس�م طاقة وفرية، لذا فإن أعراض انسحابه 
من الجسم تكون مزعجة جداً. وأشاروا إىل وجود أطعمة 
تس�اعد الجس�م ع�ىل اس�تعادة صحت�ه والتخلص من 

النيكوتني والسموم التي سببها التدخني، وهي:
1- عصري الجزر: يحتوي عىل كل من فيتامني »أ« و«يس« 
و«كي« و«بي«، ويس�اعد يف استشفاء الجسم وتخليصه 

من السموم إضافة إىل تعزيز مناعة الجسم.
 2- الس�بانخ: تنقي الجس�م من الس�موم وتحتوي عىل 
العديد من الفيتامينات وحمض الفوليك الذي يساعد عىل 
تجنب الرغبة الش�ديدة يف التدخني، كما أن بها مضادات 

أكسدة تفيد يف منع اإلصابة بالرسطان.

 3- ال�ربوكيل: األطعم�ة الخ�راء تطه�ر الرئت�ني من 
النيكوتني، والربوكيل بالذات غني بفيتامني »يس« ومادة 

السلفورافان التي تساعد عىل استشفاء الرئتني.
 4- القرفة: أثبتت دراس�ات أن استنشاق القرفة يحاكي 

عملي�ة التدخني إىل ح�د ما، ومضغ قطع�ة صغرية منها 
يساعد يف التخلص من الرغبة الشديدة يف التدخني.

 5- الزنجبيل: تس�اعد جذوره عىل كب�ح رغبة التدخني، 
ويس�اعد مزج قطعة مطحونة من الزنجبيل مع الس�كر 
يف تطه�ري الرئت�ني م�ن املخ�اط والس�موم الناجمة عن 

التدخني.
 6- ش�اي الصنوبر: يس�اعد عىل إزال�ة جميع اإلصابات 
الفموية وبقع األسنان الناجمة عن دخان السجائر، كما 

أنه يحسن صحة الرئة والقلب.
 7- الحليب: تناول الحليب قبل التدخني يقلل الرغبة فيه، 

حتى للمدمنني عليه سنوات طويلة.
 8- الش�وكوالتة: تن�اول الش�وكوالتة الداكن�ة خاص�ة 

يساعد يف تقليل الرغبة يف التدخني.
 9- الفواك�ه املجفف�ة: رائح�ة الفواك�ه املجفف�ة تقلل 
من التدخ�ني، لذا فإنه�ا وصفة جيدة لحديث�ي التدخني 

ملساعدتهم يف اإلقالع عن تلك العادة.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 1 عدد فص ثوم )مفروم(

x 1 معلقة صغرية ملح
x 1 عدد خس

x 1 كيس مكرونة
x 1 عدد جزر

x 1 علبة زبادي
x 1 علبة حباية ذرة )علبة صغرية(

x 1 عدد عصري ليمون
الخطوات:

يتم سلق املكرونة وتصفى من املاء.
ويت�م ف�رم الخ�س وب�رش الج�زر ويضاف�وا مع ال�ذرة عىل 

املكرونة.
نجهز الصوص نخلط الزبادي واملايونيز والثوم وامللح وعصري 
الليمون ونخلطهم جيداً، ويتم إضفاتهم عىل املكرونة ونقلب 

جيداُ وتقدم.

سلطة املكرونة بالزبادي
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ام�ضاءات اإ�ضبع على اجلرح

 مشاريع العتبة ونموذج الدولة أمريكا تصنع..أيران تسقط.. السعودية تدفع !!
طالب جاسم االسدي منهل عبد األمير المرشدي

م�ا أن أعل�ن رس�ميا أو ) ع�ر مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ( قيام 
أيران بأس�قاط ) طائ�رة الصقر العاملي ( التي كان�ت والزالت تفتخر 
بأنتاجه�ا الوالي�ات املتح�دة االمريكية حتى ضجت املواقع الس�اخرة 
بطل�ب قد اليك�ون جديا مفاده أن ) ترامب ( طالب امللكة الس�عودية 
بدف�ع تكاليف الطائرة التي تتعدى املليوني دوالر !! وقد اليكون الطلب 
رضبا من الخيال أذا ماعلمنا بأن السعودية قد دفعت قبل ذلك تكاليف 
عدي�دة لم تكن مضطرة لها وكلف�ت ميزانيتها الكثري جدا حتى وصل 
االمر لوصف العملية ) بالبقرة الحلوب ( , مس�اكني أمر هوالء العرب 
الذي�ن يقبعون خلف قصور ذهبية مذهبة يف الرياض وجدة وأبو ظبي 
واملنامة , فهم يف أمر اليحس�دون علي�ه , فال هي الحرب قائمة والهي 
املفاوضات تأت�ي أكلها ليعرف كل مرتقب مصري مصريه , أنه الخوف 
والقل�ق االزيل ال�ذي الحد له وضعت دول الخليج نفس�ها فيه , بل أنها 
العقدة االيرانية التي ستضل تالحقهم تماما عقدة ) الحوثي اليمني ( 

التي تورطوا فيها واليعرفون سبيال للخروج منها . 
أيران التزال هي أيران , واضحة االهداف واملبادىء والش�عارات , أيران 
أبلغ�ت الواليات املتحدة رصاحة عر الوس�يط العمان�ي أن ) التصعيد 
مقابل التصعيد , والتهدئة مقابل التهدئة ( , أيران تتكيف مع الحصار 
بكل سالس�ة , ل�م تقرتض من صن�دوق النقد الدويل , ب�ل لم تقرتض 
من أي دولة اخرى لتخض للمس�اومة , أي�ران صار كل أعتمادها عىل 
النفط بحدود 30 باملئة , أيران توجه رسالة سياسية وعسكرية أن أي 
طائرة تخرتق أجوائها سوف تسقط , وأن عىل السعودية دفع تكاليف 
حتى هذه االس�تفزازات , قد اليبدو الوضع الداخيل السعودي مستقرا 
للعي�ان أذا ماعلمنا حجم املاكنة االعالمية الس�عودية املس�خرة لهذه 
الح�رب الت�ي التزال ) باردة ( لك�ن نظ�����رة دقيقة ج�دا ملا يجري 
ع�ىل الح�دود بني اليمن ) الس�عيد ( و الس�عودية ) الحزين�ة الحائرة 
( ينبئ�ك حج�م ماتوجهه اململكة م�ن أذى ودمار  وضغ�وط داخلية , 
أذ تكش�ف مص�ادر داخلية أن عرشات ) التوابي�ت ( تتوافد يوميا عىل 
االرس السعودية التي لم تعتد منظرا كهذا قبل أعالن الحرب عىل اليمن 
, ناهي�ك عن حج�م الدمار والخس�ائر التي لحق�ت باملح����افظات 
واملطارات واملدن الس�كنية املحاذية لحدوها م�ع اليمن , والتزال النار 
مستعرة ووحدهم الحوثيون من يملكون مطاىفء الحريق لها وأيقاف 

أزيز الصواريخ اليومية . 
لقد ألت الواليات املتحدة أن تجر دول الخليج تحمل تكلفة الحرب هذه 
سواء كانت باردة أو ساخنة , ووجدت مصانع السالح العمالقة سوقا 
رائج�ا لها ل�ن ينتهي الطلب عليه بل كلما أخذت االمور طريقة الش�د 
واالرخاء كان أنتعاش هذه االس�واق يف أعىل مستوياته , فوقوع حرب 
ق�د يأخ�ذ وقتا محدد ثم ينتهي اىل هدؤ وأس�تقرار يطول , اما والحال 
هذه فأن وضع بالد الحرمني وماجاورها اليحسد عليه , ويضل شعار 

االيام القادمة هو , أمريكا تصنع وأيران تسقط والسعودية تدفع .

منذ قرابة الس�تة عرش عام ونزيف األموال ملئات امللي�ارات من الدوالرت ترصف عىل 
املش�اريع السكنية والصناعية والخدمية يف العراق من دون ان نرى مشاريع سكنية 
عىل األرض بإس�تثناء مجمع بس�ماية وال حال ألزمة السكن او مشارع صناعية وال 
حتى اعادة املصانع العراقية املتوقفة عن العمل   ومن دون ان نرى تحسنا يف الشأن 
الخدم�ي ابت�داءا من الكهرباء التي أمس�ت معضل�ة القرن ومهزل�ة العرص وانتهاء 
بمشاريع الطرق والجسور وكل ما يتعلق بالبنية التحية ذات الصلة من ماء ومجاري 
وغريها  .. مئات املاليني من الدوالرات وال حل وال مالمح امل بإنتشال الوضع الصحي 
يف الب�الد م�ن الدمار وال أمل وال حل ألنهيار املس�توى التعليمي يف الع�راق ..  ال نأتي 
بجديد اذا ما قلنا اننا ال نحتاج اىل البحث والتحقيق يف ماهية األس�باب التي أدت وال 
زالت لذلك الهدر الفاحش يف األموال من دون جدوى فالفس�اد وال يشء غري الفس�اد 
هو العلة والس�ببب واملس�بب . الفس�اد الذي صار يف العراق مرشعنا محميا منترشا 
يف جميع مفاصل الدولة وبجميع املس�تويات حتى صار وباء يصعب السيطرة عليه 
. املش�كلة انن�ا اليوم اكثر بلدان العالم امتالكا للمؤسس�ات والهيئ�ات الرقابية التي 
تكافح الفس�اد وتحاسب الفاسدين بينما نتصدر العالم يف قائمة اكثر البلدان فسادا 
. فم�اذا ح�دا مما ب�دا . اود ان اتطرق هن�ا اىل نموذجا آخر يف الع�راق  مختلف تماما 
ومعاكس تماما للنش�اط الحكومي ومجمل مؤسس�ات الدولة العراقية واقصد هنا 
مش�اريع العتبة الحسينية املقدسة . يف نظرة بسيطة ملجمل ما قامت به العتبة  من 
مش�اريع ناجحة ومتميزة بفرتات زمنية قصرية واموال محسوبة ومحدوة نجد انها 
حقق�ت ما عجزت عن انجازه الدولة العراقية بخمس�ة عرش ع�ام واموال طائلة ال 
تع�د وال تحىص . الدولة بكل هيئاتها الرقابية ومن هيئة النزاهة ومكاتب املفتش�ني 
العمومي�ني يف الدوائر وهيئة الرقاب�ة املالية ومجالس املحافظات  واخريا وليس اخرا 
املجلس األعىل ملكافحة الفس�اد فشلت وال زالت تفشل بإمتياز يف الحد من الفساد او 
القصاص من الفاسدين وبما يمكنها من انجاز مرشوع خدمي ناجح متميز او حل 
مش�كلة الكهرباء او السكن بينما نجد ان العتبة الحسينية الحسينية قد حققت من 
املش�اريع الخدمية والسكنية والسياحية والزراعية ما يمكن وصفه باملنجز العظيم 
م�ن دون ان يكون فيها هيئة للنزاهة وال دائرة للرقابة املالية وال مكتب مفتش عام 
وال مجلس محافظة يرشف عليها . اكثر من مدينة للزائرين  بغاية الروعة تس�تحق 
ان تكون فخرا للعراق وليس للعتبة فقط  . مشاريع زراعية عمالقة للنخيل واألشجار 
املثم�رة . مش�اريع صحية مدعوم�ة ملعالجة األم�راض الرسطانية واملس�تعصية  . 
مجمعات س�كنية  اضافة اىل ما نش�هده من نهضة عمرانية داخل العتبة ومحيطها 
وم�ا توفره العتبة من خدم�ات متميزة ملالييني الزائرين الوافدي�ن للمدينة . كل هذا 
من دون الحاجة للهئات الرقابية التي ذكرناها . هنا البد ان نعود لنشري اىل ما يمكن 
اس�تنتاجه من كل ما تطرقنا اليه ان مشكلة الدولة العراقية هي يف هيئاتها الرقابية 
فمجالس املحافظات وبدال من مراقبة املش�اريع  ومكافحة الفساد صارت هي الف 
باء الفساد وحلقة اوىل يف مسلسل الفساد واألتفاقات الرسية مع الرشكات والجهات  
ذات الصلة كما هو حال مكاتب املفتشني العموميني التي تحولت اىل وسيلة للتغطية 
والتموي�ه واألبتزاز  تؤمن للمس�ؤول الفس�اد  طريقه يف الرش�وة وامل�ي يف العقود 
الوهمي�ة وغريها .  اخ�ريا وليس اخرا اقول اننا بحاجة اىل  الغ�اء الحلقات الفائضة 
وتحديد رأس القرار الرقابي الفاعل  والنزيه مع تفعيل سلطة الضمري ورقابة الذات  
وهو ما كان الس�بب األساس يف نجاح العتبة الحس�ينية املقدسة التي نأمل ان تأخذ 

الدولة العراقية من مسارها قدوة لها  وتتأىس بها .

اجلرذان تطرد امللكة إليزابيث من قرص باكنغهام!
غادرت ملكة بريطانيا، إليزابيث 
باكنغه�ام  ق�رص  الثاني�ة، 
»مرعوبة« بسبب غزو الجرذان 
 ،»The Sun« له، وقفا لصحيفة
الت�ي أش�ارت إىل أن الق�وارض 
رصدت ع�ىل وجه الخصوص يف 

مطبخ القرص.
ونقل�ت الصحيفة ع�ىل مصدر 
قول�ه إنه ت�م اس�تدعاء خراء 
الق�رص  إىل  اآلف�ات،  مكافح�ة 
 ،1703 ع�ام  تأس�س  ال�ذي 
مضيف�ا أن العامل�ني يف القرص 
تلق�وا تعليم�ات ح�ول كيفي�ة 
منع انتشار الفرئان، مثل إغالق 
أب�واب الخزان�ات وإزال�ة بقايا 

الطعام من األماكن املفتوحة.
أن  إىل  الصحيف�ة  وتش�ري 
الق�وارض تع�د مش�كلة كبرية 
يف لن�دن، وه�ذا ينطبق بش�كل 

خاص عىل املباني القديمة.
ويف صيف عام 2018، اش�تكى 
سوندس�فال  مدين�ة  س�كان 
الس�ويدية م�ن غ�زو الجرذان، 
والت�ي، وفق�ا لش�هود عي�ان، 
وص�ل حجمه�ا إىل ح�����جم 

القطط.
وحينه�ا أوعزت الجهات املعنية 
للس�كان بإبقاء أب�واب ونوافذ 
البنايات مغلقة، ومنع األطفال 
من مغادرة املنازل أثناء العطل.

تدريب الذكاء االصطناعي للتعرف عىل النوبة القلبية
اخرتع خ�راء الرمجة والطب األمريكيون 
خوارزمي�ة تمك�ن الس�ماعات الذكية من 

مراقبة عمل قلب الشخص أثناء نومه.
وتقوم تلك الس�ماعات باس�تدعاء سيارة 
اإلس�عاف يف ح�ال إصاب�ة املري�ض بنوبة 

قلبية.
 Digital Medicine وق�د كش�فت مجل�ة

األمريكي�ة عن النتائج األولية للدراس�ة يف 
هذا املجال.

م�ن املع�روف أن النوبات القلبي�ة تعد من 
أكثر أسباب املوت انتشارا يف العالم وتحدث 
غالبيته�ا لحظ�ة غي�اب ذوي الش�خص 
املريض. وقال الباحث، شيامنت غوالكوتا، 
م�ن جامعة واش�نطن إن مغزى الدراس�ة 

الت�ي أجراها يكم�ن يف اإلنذار ع�ن النوبة 
القلبية مبكرا وإنقاذ حياة املصاب.

وأش�ار الباح�ث إىل أن نحو نص�ف املليون 
املتح�دة   الوالي�ات  ش�خص م�ن س�كان 
يتوفون أثناء الن�وم بنوبة قلبية. أما أرسة 
املري�ض فال تكتش�ف توقف قلب�ه إال بعد 

موته.

اكتشف باحثون دنماركيون الجني الذي 
ُيعتق�د أنه يزيد من خط�ر اإلدمان عىل 
الحشيش أو )القنب(، وذلك بعد فحص 
جينات آالف األفراد للكشف عن السبب 
املحتمل الضطراب�ات تعاطي  الوراث�ي 

الحشيش.
وأظهرت النتائج أن األفراد الذين يعانون 
من اضطرابات تعاطي الحشيش، كانوا 
 CHRNA2 أكثر عرض�ة المتالك ج�ني

بدرجات متفاوتة.
وأش�اد الخراء بالنتيجة »املهمة حقا«، 
قائل�ني إنه�ا يمك�ن أن تمه�د الطريق 
لتحدي�د األف�راد، الذي�ن ق�د يتعرضون 

لخطر تعاطي املخدرات الحقا.
وينظ�م CHRNA2 مس�تقبالت النيكوتني يف 
الدم�اغ، حي�ث ُربطت املس�تويات املنخفضة 
من ه�ذه املس�تقبالت بزيادة خط�ر تعاطي 

الحشيش.
وق�ال فريق البحث يف جامع�ة »آرهوس«، إن 
هذا االكتش�اف يس�اعد الطاق�م الطبي عىل 

عالج إدمان الحشيش ومنعه.
 Nature مجل�ة  يف  الباحث�ون  وكت�ب 
Neuroscience، أن اضط�راب تعاطي القنب 

)CUD( أو اإلدم�ان، علي�ه »مك�ون وراث�ي 
قوي«.

وللكشف عما إذا كان قسم دقيق من الحمض 
النووي هو املس�ؤول، ق�ام الباحثون بتحليل 
جين�ات 2387 ف�ردا مصابني ب�� CUD، من 

جميع أنحاء الدنمارك.
وقورنت جينات املش�اركني مع تلك املوجودة 
ل�دى 48985 م�ن غ�ري املتعاطني، ث�م قارن 
الباحث�ون النتائج مع الدراس�ات التي حللت 

تأثري الحمض النووي عىل مهارات التفكري.

وكشفت الدراس�ة أن األشخاص الذين 
لديهم عدد أكر م�ن املتغريات للحمض 
الن�ووي، الذي ينظ�م اإلدراك، هم أيضا 

أكثر عرضة لتعاطي الحشيش.
وق�ال مع�د الدراس�ة، الدكت�ور دي�ت 
ديمونتيه: »نحن بحاجة إىل إجراء املزيد 
م�ن البح�وث ح�ول كيفية مس�اهمة 
يف  الجين�وم،  يف  الوراثي�ة  االختالف�ات 
تط�ور تعاط�ي الحش�يش. وعلين�ا أن 
نرسم اآلليات البيولوجية الدقيقة التي 
ت�ؤدي إىل زيادة احتم�ال تعرض فرد ما 
لإلدمان ع�ىل املخدرات. أملن�ا يتمثل يف 
قدرتنا عىل تحس�ني العالج، وربما منع 

اإلدمان عىل املدى الطويل«.
ورح�ب إي�ان هاملت�ون، وه�و مح�ارض يف 
اإلدمان والصحة العقلي�ة يف جامعة »يورك« 
والذي لم يشارك يف الدراسة، بالنتائج األخرية 
قائال: »هذا تط�ور مهم، تمكن الباحثون من 
عزل الجني املرتبط بإدمان الحش�يش. هذا ال 
يعن�ي بالرضورة أن كل ف�رد لديه هذا الجني 
سيعاني من إدمان الحشيش، ولكنه يشري إىل 
أنهم معرضون بش�كل متزايد لهذا الخطر يف 

حال استخدموا القنب«.

كش�فت دراس�ة حديث�ة أجراها 
 ،Versailles مستش�فى باريس، 
أن األفراد الذين يعملون س�اعات 
طويلة هم أكث�ر عرضة لإلصابة 

بسكتة دماغية.
ووج�دت الدراس�ة أن املوظف�ني 
عم�ل  لج�دول  تبع�ا  العامل�ني 
يتطلب 10 س�اعات عم�ل يوميا 
مدة 10 سنوات، هم أكثر عرضة 
الحال�ة  لتطوي�ر   %45 بنس�بة 
للحياة.وتوصل  امله�ددة  املرضية 
الباحثون إىل أن األشخاص الذين 
تقل أعمارهم عن 50 عاما، أكثر 
عرضة للخطر من زمالئهم األكر 
بقيادة  الباحث�ون  س�نا.وتوصل 
ديسكاثا،  ألكسيس  الروفيسور، 
من وحدة الصح�ة املهنية، إىل أن 

الريطانيني لديهم أطول أيام العمل مقارنة 
بأي م�كان يف أوروبا، حيث يعمل املوظفون 
ب�دوام كام�ل يف اململكة املتح�دة بمعدل 42 
ساعة يف األسبوع، أي ما يعادل 120 دقيقة 

عمل أكثر من العامل األوروبي املعتاد.
واُلق�ي الل�وم يف ذل�ك ع�ىل التغي�ريات غ�ري 

املنتظم�ة والعمل اللييل وضغط العمل، الذي 
يؤثر عىل صحة املوظفني سلبا.

وللكش�ف ع�ن كيفية تأثري ي�وم العمل عىل 
خط�ر اإلصاب�ة بالس�كتة الدماغي�ة، ب�دأ 
الباحث�ون يف تحلي�ل س�اعات العم�ل لنحو 
143 ألف�ا و592 موظف�ا فرنس�يا يف ع�ام 
2012. وم�ن بني ه�ؤالء املتطوعني، أفاد 42 

ألفا و542 مشاركا )29%( بأن 
لديه�م س�اعات عم�ل طويلة، 
حي�ث يعمل�ون أكث�ر م�ن 10 
ساعات ملدة 50 يوما عىل األقل 

يف السنة.
 10 كل  م�ن  واح�د  وزع�م 
مشاركني يف الدراسة، أنه عمل 
10 س�اعات م�دة عق�د كامل 
عىل األقل. وعىل مدى الس�نوات 
السبع املقبلة، أصيب 1224 من 

املشاركني بجلطة دماغية.
وكشفت النتائج التي ُنرشت يف 
مجلة »الس�كتة الدماغية«، أن 
أولئك الذي�ن أبلغوا ع�ن العمل 
لس�اعات طويل�ة كان�وا أكث�ر 
للحال�ة   %29 بنس�بة  عرض�ة 

املرضية، التي هددت حياتهم.
 14481 ل�دى   %45 إىل  النس�بة  وارتفع�ت 
مش�اركا )10%(، مم�ن عملوا م�دة عقد أو 
أكثر.ونتيج�ة ذلك، يش�عر العلم�اء بالقلق 
بش�كل خ�اص بش�أن رفاهي�ة العاملني يف 
مج�ال الرعاي�ة الصحية، الذي�ن يضطرون 

عادة للعمل يف نوبات طويلة.

»اخرتاق علمي مدهش« يكشف »املسؤول« عن إدمان احلشيش ساعات العمل الطويلة تعرض حياة املوظفني للخطر!

مصابيح تنقل اإلنرتنت برسعة كبرية
كش�فت رشكة »س�ينيفاي« املعروفة س�ابقاً باس�م »فيليب اليتنيج« 
املنتج�ة لألضواء الذكية عن مصابيح ق�ادرة عىل نقل اإلنرتنت عريض 

.)Truelifi( النطاق عر اإلضاءة املسماة
ويمك�ن للمصابي�ح الجديدة نق�ل البيان�ات إىل األجهزة، مث�ل أجهزة 

الكمبيوتر املحمولة برسعات تصل إىل 150 ميجابايت يف الثانية.
ويس�تخدم نظام )Li-Fi( الجديد تقنية اإلرس�ال واالستقبال الضوئية 
الالس�لكية املدمج�ة يف مصابي�ح »فيليب�س«، األم�ر ال�ذي ل�ن يكلف 

املستخدمني جهداً الستبدال البنية التحتية لإلضاءة الحالية.
ويتأل�ف املنت�ج الجديد م�ن املصابي�ح باإلضاف�ة إىل أجهزة اإلرس�ال 
واالس�تقبال القابل�ة للتعديل لتتناس�ب مع اإلض�اءة الحالية، ويمكن 
اس�تخدام التقنية لتوصيل نقطتني ثابتتني الس�لكياً برسعات تصل إىل 
250 ميجابايت يف الثانية. يذكر أن تقنية )Li-Fi( متوفرة منذ سنوات، 
وتحتاج معظم األجهزة املتصلة بخدمة اإلنرتنت، مثل أجهزة الكمبيوتر 
Li-( املحمولة والهواتف الذكية، إىل محول خارجي لتلقي البيانات عر

Fi(، كما يمكن حظر اإلشارة عندما يكون جهاز االستقبال يف الظل.

»تويرت« يلغي ميزة مهمة من تطبيقه
أعل�ن القائمون ع�ىل تطبيق »توي�رت« أنهم عازمون ع�ىل إزالة إحدى 

امليزات التي يستعملها مستخدمو التطبيق يف التغريدات.
وأعل�ن موقع »تويرت« عر حس�اب الدع�م الخاص أنه س�يلغي ميزة 
اإلش�ارة إىل املوق�ع الجغرايف أثن�اء كتابة التغريدة ك�ون الكثريين من 
املس�تخدمني ال يس�تعملونها، م�ا س�يجعل اس�تخدام التطبي�ق أكثر 
بساطة. وأشار إىل أنه سيبقى بإمكان املستخدمني اإلشارة إىل موقعهم 
الجغ�رايف أثناء ن�رش التغري�دات التي تح�وي صورا يمك�ن التقاطها 

بواسطة نظام الكامريا املحدث املوجود يف التطبيق.
ويمكن للمستخدم تعطيل ميزة »مشاركة املوقع« أثناء كتابة التغريدة 
 privacy and و من ثم خيار Settings and privacy بالتوجه إىل قائمة
safty، وبعده Precise location وهناك يضغط عىل زر تفعيل مشاركة 
املوقع أو تعطيله. وتأتي تلك التحديثات يف إطار حملة بدأها القائمون 
ع�ىل »تويرت« منذ مدة الس�تعادة ش�عبية التطبيق بني املس�تخدمني، 
بع�د ما الحظوا أن العديد منهم بدأوا يهجرونه ويتوجهون الس�تخدام 

منصات أخرى للتواصل االجتماعي.


