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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

من َحُسن كالمه كان النجاح

 أمامه

ص2جملس االمن الوطني يتخذ قرارات وتوصيات ختص التسليح وملف النازحني

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املحكمة االحتادية: املطالبة بعدم دستورية القوانني حق ألي مواطن

مجع تواقيع برملانية حلرص فوائد القروض للجرحى بنسبة )3( باملئة فقط

حتديات »مكافحة الفساد« عىل طاولة عمل الربملان واحلكومة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�اد ملف مكافح�ة الفس�اد إىل الواجهة 
مجدداً، ويبدوا أن الحكومة والربملان أخذا 
يش�ددان بش�كل جاد عىل ه�ذا امللف من 
أج�ل املحاول�ة للحد من�ه، والتخفيف من 
آث�اره املدّمرة ع�ىل الخدم�ات واالقتصاد 
والحي�اة اليومّي�ة للمواطن�ن، فضالً عن 
تأث�ره املب�ارش ع�ىل الحياة السياس�ّية. 
وأم�س األربع�اء، عق�د املجل�س األع�ىل 
ملكافحة الفس�اد جلس�ته الرابعة عرشة 
برئاس�ة رئي�س مجلس ال�وزراء العراقي 
عادل عبداملهدي وحضور أعضاء املجلس، 

وبحث االجتماع عدة ملفات، عىل رأس�ها 
املخدرات.وقال  النفط ومكافح�ة  تهريب 
بي�ان للمكتب اإلعالم�ي لرئي�س الوزراء 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
إن »املجلس اس�تعرض ع�دداً من امللفات 
املعروض�ة أمام�ه، حي�ث ناق�ش امله�ام 
الخاصة بإنهاء إجراءات املكافحة يف ملف 
تهري�ب النفط، كما وج�ه وزارة الداخلية 
برضورة تزويده بجدول زمني فيما يخص 
إج�راءات مكافح�ة املخ�درات«. وأضاف 
البي�ان أن »املجل�س اس�تمع إىل تقري�ر 
هيئ�ة النزاهة حول املش�مولن بكش�ف 
الذم�ة املالية، حيث كش�ف عن عدد كبر 

م�ن مس�ؤويل الدولة العراقية ل�م يقدموا 
بياناتهم يصل عددهم إىل 265 شخصية«، 
مش�راً إىل أن »املجل�س اطل�ع عىل تقرير 
هيئة النزاهة فيما يخص موضوع تدقيق 
عم�ل دوائر التس�جيل العق�اري وحاالت 
التالع�ب بأم�الك املواطن�ن والدولة، وما 
يتعرض ل�ه املواطن من ابتزاز واتخذ عدة 
قرارات بهذا الص�دد«. ولفت البيان إىل أن 
»املجل�س اطل�ع أيض�اً عىل تقري�ر قدمه 
مجل�س القض�اء األع�ىل ع�ن املوقف من 
قضاي�ا النزاهة لكل املناطق االس�تئنافية 

يف عموم العراق«.
التفاصيل ص2
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السودان: قوى التغيري توافق عىل التفاوض مع املجلس العسكري
      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت حركة االحتجاج الرئيس�ية يف الس�ودان، 
أمس األربعاء، أنها »قررت أن تس�تجيب لدعوة 
التف�اوض املب�ارش« م�ع املجل�س العس�كري 
االنتقايل، غداة دعوة الوسطاء ملناقشة تشكيل 
هيئ�ة انتقالية. وق�ال القيادي بق�وى الحرية 
والتغي�ر مدن�ي عب�اس مدن�ي بع�د اجتم�اع 
ق�ادة االحتج�اج إن م�ن »االش�راطات« التي 
»وضعناه�ا يج�ب أن يكون هن�اك مدى زمني 

محسوم لعملية التفاوض«.
وأض�اف خالل خالل مؤتمر صحايف بالخرطوم 
»نح�ن اقرحن�ا 72 س�اعة. لي�س لدين�ا وال 

لدى الش�عب الس�وداني مس�احة لالس�تمرار 
يف التف�اوض الالنهائ�ي«. وأوض�ح عب�اس أن 
التحال�ف يتطل�ع إىل اس�تالم ورقة الوس�اطة 
املعدلة حتى يتأكد من تضمن الوسطاء للنقاط 
املطروحة، مؤكداً أن الوس�طاء أبلغوهم بأنهم 
لي�س لديهم مانع من تضمينها، وتوقع العودة 
إىل التف�اوض. ولفت القيادي بالحرية والتغير 
إىل أن التفاوض مع املجلس العسكري سيكون 
محص�ورا يف نقطة واحدة هي رئاس�ة مجلس 
السيادة.وكانت الوس�اطة األفريقية، قد حثت 
الثالث�اء، املجل�س العس�كري االنتق�ايل وقوى 
إع�الن الحري�ة والتغير عىل إج�راء محادثات 
مبارشة، بهدف التوصل إىل اتفاق بشأن املسائل 

العالقة.وطال�ب الوس�يطان جمي�ع األطراف 
بتحمل املس�ؤولية وعدم اتخاذ أي خطوات من 

شأنها تأزيم الوضع.
وكان�ت ق�وى الحري�ة والتغير ق�د أعلنت عن 
خط�وات تصعيدي�ة تب�دأ يف الثال�ث عرش من 
يوليو الجاري بتظاهرة، ويف اليوم التايل تتحول 
إىل عصيان مدني. وشهد السودان األحد املايض 
مظاهرات حاشدة سقط خاللها قتىل وجرحى 
م�ن املتظاهري�ن وقوات األمن عىل حد س�واء، 
فيم�ا حّم�ل املجل�س العس�كري الحاكم قوى 
»إعالن الحرية والتغير« املسؤولية عما جرى، 
بعدم�ا قال إنها خرجت عما اتفق عليه بش�أن 

التظاهرات.

العيداين: ما تعمل عليه حكومة البرصة للخدمات 
والبطالة وضعها باالجتاه الصحيح

حمافظ بغداد يطلق اسم »املجاهد الرتبوي« عىل احدى 
3مدارس احلسينية تثمينا جلهود املحارضين 3

        بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت عضو لجنة العالق�ات الخارجية اال 
طالباني، أم�س األربعاء، ان العراق بحاجة 
اىل 132 درجة خاصة بدرجة سفر، ومنهم 
الخارجي�ة  وزارة  يف  يعمل�ون  س�فرا   55
موزعن يف البعثات الخارجية او يف الداخل. 
وقال�ت طالبان�ي يف ترصي�ح صحف�ي ان 
»هناك نقصا ب� 70 سفر وتوصلت اللجنة 
اىل اتف�اق مع الحكومة الس�ابقة ان ال� 70 
سفرا يتم اختيار 35 سفرا منهم من السلك 
الدبلوم�ايس و35 اخرين يتم اختيارهم من 

الكتل واالحزاب السياس�ية«. واوضحت ان 
»35 س�فرا يف وزارة الخارجي�ة ت�م اجراء 
مقابالت لهم واختيارهم من قبل الوزارة«، 
مبينة ان »لجنة العالقات الخارجية بانتظار 
ترش�يحات الكتل السياس�ية ل�35 س�فرا 
لعرضه�م عىل مجل�س الن�واب والتصويت 
عليه�م«.  واش�ارت اىل ان�ه »فيم�ا يتعل�ق 
بال� 35 س�فرا من الكتل السياسية وزعت 
اللجن�ة اس�تمارة ل�كل االح�زاب والكتل يف 
الربملان وطالبتهم ان يقدموا مرش�حيهم«، 
عىل ان تقدم الكتلة لكل درجة س�فر ثالثة 
اس�ماء«.واضافت ان هناك عدة طروحات 

قدم�ت عن الي�ة اختي�ار مرش�حن الكتل 
واالحزاب للس�فراء ومنها لكل عرشة نواب 
يستحق درجة سفر«، مشرة اىل ان »هناك 
لجنة مشكلة ملقابلة املرشحن لدرجة سفر 
وس�تعطى الحرية لوزارة الخارجية ولجنة 
العالق�ات الخارجية ان تختار ش�خص من 
الثالثة من مرش�حي الكتل ملنصب سفر«.
واك�دت ان »لجن�ة العالق�ات الخارجية لم 
تك�ون موج�ودة يف اختي�ار ال�35 مرش�ح 

للسلك الدبلومايس«.

التفاصيل ص2

اخلارجية الربملانية تكشف حاجة العراق اىل )132( درجة 
خاصة كسفراء 

البزوين يؤكد قرب إحالة 
مرشوعي منطقة الطوبة والنخيلة 

وارايض الصبخ للرشكات املنفذة
ص3

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1938 )  July Thu 4  2019    العدد ) 1938 ( 4 متوز  2019          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

هيئة التقاعد تعلن رصف فروقات أرس الشهداء لـ)4( فئات
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، أمس األربعاء، عن رصف فروقات ارس الش�هداء الربع فئات 
لعام 2010. وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه انها »بارشت بدفع 
رواتب املتقاعدين املدنيني والعسكريني لشهر تموز 201٩ مع دفع فروقات رواتب املتقاعدين 
من أرس الش�هداء وفق قانون مؤسسة الشهداء ) املعدومني عىل يد النظام السابق ( الذين 
ظهرت اس�مائهم يف التقرير«. واضافت انها »بارشت ايضا برصف فروقات أرس الش�هداء 
واملصاب�ني من ضحايا االره�اب للوجبات املتبقية، مع رصف الدفع�ة الرابعة من فروقات 
السجناء السياس�يني واملعتقلني السياسيني واملحتجزين، باالضافة اىل دفع  مكافأة نهاية 
الخدمة ملنتسبي الجيش العراقي الجديد  املحالني عىل التقاعد  وكذلك رصف مكافئة نهاية 
الخدمة ملنتس�بي الجيش العراقي الس�ابق الذين لم تظهر اس�مائهم يف الوجبات السابقة 
وقدموا اعرتاضات وقبلت اعرتاضاتهم«. واشارت الهيئة اىل ان »بإمكان املتقاعدين حاميل 

بطاقات الدفع اإللكرتوني مراجعة مراكز الدفع الستالم مستحقاتهم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عاد ملف مكافحة الفساد إىل الواجهة 
مجدداً، ويب�دوا أن الحكومة والربملان 
أخذا يش�ددان بش�كل جاد ع�ىل هذا 
املل�ف م�ن أج�ل املحاولة للح�د منه، 
والتخفي�ف م�ن آث�اره املدّم�رة عىل 
الخدم�ات واالقتصاد والحياة اليومّية 
للمواطن�ني، فضالً عن تأثريه املبارش 

عىل الحياة السياسّية. 
وأم�س األربعاء، عق�د املجلس األعىل 
الرابع�ة  الفس�اد جلس�ته  ملكافح�ة 
عرشة برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء 
العراق�ي ع�ادل عبدامله�دي وحضور 
أعضاء املجلس، وبحث االجتماع عدة 
ملف�ات، عىل رأس�ها تهري�ب النفط 

ومكافحة املخدرات.
وق�ال بيان للمكت�ب اإلعالمي لرئيس 
ال�وزراء تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه إن »املجلس اس�تعرض 
ع�دداً من امللف�ات املعروض�ة أمامه، 
حي�ث ناقش امله�ام الخاص�ة بإنهاء 
إج�راءات املكافح�ة يف مل�ف تهريب 
النف�ط، كم�ا وج�ه وزارة الداخلي�ة 
برضورة تزوي�ده بجدول زمني فيما 

يخص إجراءات مكافحة املخدرات«.
وأضاف البيان أن »املجلس استمع إىل 
تقرير هيئة النزاهة حول املش�مولني 
بكش�ف الذم�ة املالية، حيث كش�ف 

ع�ن ع�دد كبري م�ن مس�ؤويل الدولة 
العراقي�ة ل�م يقدم�وا بياناتهم يصل 
عدده�م إىل 265 ش�خصية«، مش�رياً 
إىل أن »املجلس اطلع عىل تقرير هيئة 
النزاهة فيما يخ�ص موضوع تدقيق 
عمل دوائر التسجيل العقاري وحاالت 
التالعب بأمالك املواطنني والدولة، وما 
يتعرض له املواطن م�ن ابتزاز واتخذ 

عدة قرارات بهذا الصدد«.
ولف�ت البي�ان إىل أن »املجل�س اطلع 
أيضاً عىل تقرير قدمه مجلس القضاء 
األعىل عن املوق�ف من قضايا النزاهة 
ل�كل املناط�ق االس�تئنافية يف عموم 

العراق«.
وش�دد عىل »أهمية إتم�ام الرشاكات 
واملحلي�ة  الدولي�ة  املنظم�ات  م�ع 
املختصة بمكافحة الفس�اد عىل نحو 
يعزز من مس�توى الع�راق وتصنيفه 
الدويل«.ون�وه إىل أن »املجل�س ناقش 
اآللية الجديدة املتبعة يف طباعة الكتب 
املدرس�ية يف وزارة الرتبي�ة وم�ا له�ا 
م�ن دور كبري يف إيقاف ه�در األموال 
وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص 
وإرشاكه، فيما وج�ه املجلس بإتمام 
باالس�رتاتيجية  الخاصة  املش�اورات 
بغي�ة  الفس�اد  ملكافح�ة  الخمس�ية 

اعتمادها«.
بدوره�ا، أعلنت دائ�رة التحقيقات يف 
هيئة النزاهة عن ضبط  حاالت تالعب 

يف مس�تند ال�رصف الخاص بمرشوع 
بناء مستشفى عام يف قضاء الحويجة 

بمحافظة كركوك.
تلق�ت  بي�ان  يف  الدائ�رة  وذك�رت 
من�ه  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 

ان »فري�ق عم�ل من مكت�ب تحقيق 
كركوك تابع لهيئ�ة النزاهة انتقل إىل 
ديوان املحافظة وق�ام بضبط حاالت 
تالع�ب يف مس�تند ال�رصف الخ�اص 
واق�ع  ذرع�ة  مس�تحقات  ب�رصف 

الحال مل�رشوع بناء مستش�فى عام 
يف الحويج�ة، إضاف�ة إىل ضبط أصل 
استمارة الخالصة النهائية للمرشوع 
وأم�ر الرصف الذي تم بموجبه رصف 
مبلغ الزيادة خالفا للقانون«.وأضاف 

البي�ان أن »التحقيق�ات األولي�ة التي 
أجراها الفريق قادت إىل الكش�ف عن 
وجود حك وشطب عىل املبلغ الخاص 
باألعم�ال اإلضافي�ة البال�غ مقداره 
دينار«.  مليارات   )3,616,2٩8,250(
وتاب�ع ان »املبلغ أصب�ح بعد التالعب 
باملستند )6,076,2٩8,250( مليارات 
دينار، بفارق بلغ ) 2,460,000,000( 
ملي�اري دينار«. إىل ذلك، ويف الس�ياق 
ذات�ه، أك�دت لجنة النزاه�ة الربملانية 
عزمه�ا فتح جمي�ع ملفات الفس�اد 
من�ذ س�نة 2003 ولغاي�ة اللحظ�ة. 
وقال عض�و اللجنة جواد الس�اعدي، 
ان »صمي�م عمل لجن�ة النزاهة فتح 
كل امللفات يف السنوات السابقة ومنذ 
2003 اىل االن والت�ي عليه�ا ش�بهات 
فس�اد وع�دم التغاف�ل عنه�ا، ك�ون 
السنوات السابقة كانت ذات موازنات 
انفجارية ولكن لم تعط واقع ايجابي 

يشعر به املواطن«.
»املؤسس�ة  ان  الس�اعدي  وب�ني 
الترشيعية مع الحكومة يف الس�نوات 
موض�وع  يف  تخ�وض  ل�م  الس�ابقة 
الحسابات الختامية ملؤسسات الدولة 
ولكن يف ه�ذه الدورة نح�ن عازمون 
ع�ىل ع�دم التصويت ع�ىل أي موازنة 

دون تدقيق الحسابات الختامية«.
ويتزام�ن الفس�اد مع تصاع�د حّدة 
دي�ون الع�راق الداخلّي�ة والخارجّية، 

إذ كش�ف النائب محم�ود الكعبي ان 
حجم الديون العراقي�ة تبلغ اكثر من 

133 مليار دوالر. 
اللجن�ة  »تقري�ر  ان  الكعب�ي  وق�ال 
املالية الربملانية بينت ان حجم الديون 
املرتتبة بذمة العراق بلغت 133 مليار 
و700 مليون دوالر«، مبينا ان »اعداد 
املوازنة بينت بان العراق يس�دد 10.8 
ترلي�ون دينار جراء الدي�ون وبفائدة 
تبل�غ 4.5 ترلي�ون دينار ج�راء هذه 

الديون«.
واضاف الكعبي »اننا طلبنا من دائرة 
الدي�ن العام بوزارة املالية الية س�داد 
والفوائ�د  وجدولته�ا  الدي�ون  ه�ذه 
املرتتب�ة عليها وحجم الدي�ن الداخيل 
والخارج�ي اال ان الدائ�رة تمتنع عن 
ذل�ك«، مبين�ا ان�ه »س�يتم مفاتح�ة 
وزارة املالية بش�ان ذل�ك ونتظر الرد 
عىل كافة تساوالتنا«.واش�ار الكعبي 
اىل ان »هن�اك ش�بهات تس�تدعينا اىل 
ان�ه  باملوض�وع«، مؤك�دا  التحقي�ق 
»سنطلع الش�عب عىل جميع النتائج 
س�واء كانت سلبا او ايجابا«.يذكر ان 
مديوني�ة العراق بلغ�ت إىل ما يقارب 
120 ملي�ار دوالر يف ع�ام 2003، قبل 
أن تتم تسوية الدين مع بعض البلدان 
من خالل دف�ع أصل الدين فقط دون 
أي فوائ�د، وذل�ك بالتع�اون مع األمم 

املتحدة وصندوق النقد الدويل.

البيت التشريعي يعتزم فتح »ملفات النهب« بدءًا من عام 2003.. وجملس خمتص: )265( مسؤواًل يتهربون من كشف بياناتهم املالية

حتديات »مكافحة الفساد« عىل طاولة عمل الربملان واحلكومة

اخلارجية الربملانية تكشف حاجة العراق اىل )132( درجة خاصة كسفراء 
        بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت عض�و لجن�ة العالق�ات الخارجية اال 
طالباني، أمس األربعاء، ان العراق بحاجة اىل 
132 درجة خاصة بدرجة س�فري، ومنهم 55 
س�فريا يعمل�ون يف وزارة الخارجية موزعني 

يف البعث�ات الخارجي�ة او يف الداخ�ل. وقالت 
طالبان�ي يف ترصيح صحفي ان »هناك نقصا 
ب� 70 س�فري وتوصلت اللجن�ة اىل اتفاق مع 
الحكومة السابقة ان ال� 70 سفريا يتم اختيار 
35 س�فريا منهم من السلك الدبلومايس و35 
اخري�ن يتم اختياره�م من الكت�ل واالحزاب 

السياسية«. واوضحت ان »35 سفريا يف وزارة 
الخارجية تم اجراء مقابالت لهم واختيارهم 
م�ن قبل الوزارة«، مبين�ة ان »لجنة العالقات 
الخارجية بانتظار ترشيحات الكتل السياسية 
ل�35 س�فريا لعرضه�م عىل مجل�س النواب 
والتصوي�ت عليهم«.  واش�ارت اىل انه »فيما 

يتعل�ق بال� 35 س�فريا من الكتل السياس�ية 
وزعت اللجنة اس�تمارة لكل االحزاب والكتل 
يف الربملان وطالبتهم ان يقدموا مرش�حيهم«، 
عىل ان تق�دم الكتلة لكل درجة س�فري ثالثة 
اس�ماء«.واضافت ان هن�اك ع�دة طروحات 
قدم�ت ع�ن الي�ة اختي�ار مرش�حني الكت�ل 

واالح�زاب للس�فراء ومنها ل�كل عرشة نواب 
يستحق درجة س�فري«، مشرية اىل ان »هناك 
لجنة مش�كلة ملقابلة املرشحني لدرجة سفري 
وس�تعطى الحرية ل�وزارة الخارجية ولجنة 
العالق�ات الخارجي�ة ان تختار ش�خص من 

الثالثة من مرشحي الكتل ملنصب سفري«.

واك�دت ان »لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة ل�م 
تكون موجودة يف اختيار ال�35 مرشح للسلك 
الدبلومايس«، مبينة إن »هناك طلب ان تكون 
لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة النيابي�ة عضوا 
مراقب موجود ملقابلة واختيار مرشحي الكتل 

واالحزاب السياسية يف وزارة الخارجية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اتخذ املجلس الوزاري لألمن الوطني، 
أمس األربعاء، عدة قرارات وتوصيات 
يف مقدمته�ا مل�ف النازح�ني.  وذكر 

مكتب رئي�س مجلس ال�وزراء عادل 
عب�د املهدي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »مجلس األمن 
الوطني عقد جلسته الدورية برئاسة 
القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة عادل 

عبداملهدي«. وأضاف أنه »يف مس�تهل 
الجلس�ة قّدم عبد املهدي، إيجازاً عن 
آخر التطورات والجه�ود التي تبذلها 
الق�وات املس�لحة واالجه�زة األمنية 
لتعزيز األمن واالس�تقرار« . وأوضح 

املكتب، أن »املجل�س ناقش عدداً من 
املواضيع املعّدة لجدول األعمال واتخذ 
القرارات والتوصيات الالزمة بشأنها، 
ويف مقدمته�ا ملف النازح�ني«. وأكد 
أنه »ج�رى متابعة اوض�اع النازحني 

وسبل توفري املتطلبات األمنية وتأمني 
س�بل عودته�م واس�تقرارهم، كم�ا 
بحث املجلس عقود التسليح ومذكرة 
التعاون بني العراق وارمينيا يف مجال 

األمن والدفاع« .

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املحكمة االتحادية العلي�ا، أن املطالبة بعدم 
دس�تورية قان�ون أو ن�ص في�ه حق يمارس�ه أي 
مواط�ن بموج�ب الحريات ال�واردة يف الدس�تور، 
مش�رية إىل أن احكامه�ا وقراراته�ا ملزم�ة كافة 

بغ�ض النظ�ر عّمن اق�ام الدع�وى أمامه�ا. وقال 
املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك يف بيان 
ورد ل�«املستقبل العراقي«، إن »املحكمة االتحادية 
العلي�ا تؤك�د أنها س�محت من�ذ تش�كيلها بقبول 
الدع�وى م�ن أي مت�رضر م�ن الترشيع ش�خصاً 
طبيعي�اً كان او معنوياً بخالف محاكم دس�تورية 

اخ�رى حي�ث تق�رص ذلك ع�ىل عناوي�ن معينة يف 
الدول�ة«. واضاف الس�اموك، أن »الحكم القضائي 
الص�ادر من املحكمة االتحادية العليا بالرقم )63/ 
املطالب�ة بع�دم  أن  إىل  اتحادي�ة/ 201٩(، أش�ار 
دس�تورية قانون ما من القوانني او احد النصوص 
فيه�ا حق يمارس�ه املواطن معرّباً ع�ن رأيه كحق 

ضمنه الدس�تور له يف املادة )38/أوالً( منه، وبكل 
»املحكم�ة  أن  إىل  ولف�ت،  القانوني�ة«.  الوس�ائل 
االتحادية العليا أك�دت أحكامها وقراراتها وفق ما 
تنص املادة )٩4(واملادة )5( من قانونها رقم )30(

لس�نة 2005 باتة وملزمة للسلطات كافة برصف 
النظر عمن أقام الدعوى بعدم الدستورية .

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الس�فري ال�رويس لدى بغ�داد ماكس�يم 
ماكس�يموف، أمس األربع�اء، لرئيس تحالف 
الفتح هادي العامري أن بالده مهتمة باملجال 

النفطي وتطوير الطاقة يف العراق.
وقال ماكسيموف، يف بي�ان صادر عن مكتب 
العام�ري تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، اثناء لقاءه رئيس تحالف الفتح، هادي 
العام�ري، إن “روس�يا تس�عى للتع�اون مع 

العراق يف مجال التصنيع العسكري والتجهيز، 
كم�ا انه�ا تهت�م باملج�ال النفط�ي وتطوير 

الطاقة يف العراق”.
ومح�وري  مه�م  الع�راق  “دور  أن  وأض�اف 
يف جه�ود الح�وار لحف�ظ االم�ن االقليمي يف 

املنطق�ة”. م�ن جانب�ه، ع�رب العام�ري عن 
يف  للعم�ل  الروس�ية  بال�رشكات  “ترحيب�ه 
الع�راق”، داعياً اىل “تعزي�ز التعاون يف مجال 
التجهيز والتصنيع العسكري الرويس و كذلك 

يف مجال النفط والطاقة”.

جملس االمن الوطني يتخذ قرارات وتوصيات ختص التسليح وملف النازحني

املحكمة االحتادية: املطالبة بعدم دستورية القوانني حق ألي مواطن

روسيا تعلن استعدادها للتعاون مع العراق يف جمايل الطاقة والتسليح

        بغداد / المستقبل العراقي

اطل�ق مجموع�ة م�ن الربملاني�ني حمل�ة 
جم�ع لتواقيع بغية تقديم مرشوع قانون 
يل�زم الحكومة واملص�ارف، ب�ان ال ترفع 
قيم�ة الفوائ�د ع�ىل الق�روض املمنوح�ة 
للجرح�ى ع�ن 3% فق�ط. وقال�ت النائبة 
ع�ن كتلة النهج الوطن�ي، عال النايش عرب 

بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »رشيح�ة الجرحى م�ن القوات 
املس�لحة واالجهزة االمنية وكذلك الحش�د 
الشعبي، تحتاج من الربملان والحكومة ان 
يقفا معها ملا قدم�ت من تضحيات جليلة 
للب�الد«. وتابعت »س�يتم تقدي�م التواقيع 
لرئاس�ة الربملان، الطالق مرشوع القانون 

للتصويت«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد القيادي يف االتحاد الوطني الكردستاني 
ان  األربع�اء،  أم�س  خوش�ناو،  محم�ود 
االتح�اد اخت�ار مرش�ح منص�ب محافظ 

كركوك خالل اليومني املاضيني.
ونقل�ت وكال�ة »املعلومة« عن خوش�ناو 
الق�ول إن “منص�ب محاف�ظ كرك�وك تم 
اختي�اره خالل االجتماعات املاضية ولكن 
سيعلن االس�م رس�ميا يف مؤتمر صحفي  

قريب�ا”، مش�ريا إىل أن “االس�م ه�و م�ن 
كركوك وليس تابعا لحزب معني”.

وأض�اف، أن “الش�خصية س�يتم طرحها 
أيض�ا ع�ىل األط�راف السياس�ية الكردية 

لغرض اطالعها”.
وأكد املتحدث باسم الوفد املفاوض للحزب 
الكردستاني، دلشاد شهاب،  الديمقراطي 
االثن�ني امل�ايض، ل�”املعلوم�ة” أن االم�م 
املتح�دة تتدخ�ل حاليا للوص�ول اىل اتفاق 

نهائي بشان منصب محافظ كركوك.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت قي�ادة رشطة دياىل، أم�س االربعاء، ان 
االف�الم واملسلس�الت باتت عام�ال اخر يدفع 
املراهق�ني والصبي�ة والش�باب اىل الجريم�ة 
.وق�ال الناط�ق االعالمي باس�م رشطة دياىل 
العقيد غالب العطية، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، إنها »اعتقلت مراهقني 
عمدا عىل تطبيق جرائم تابعوها يف املسلسالت 
واالف�الم بالواقع داخ�ل املحافظة«. وتابع إن 

»االفالم واملسلس�الت باتت عام�ال آخرا لدفع 
املراهق�ني والصبية والش�باب اىل الجريمة« . 
وأوضح أن »مجرمي املسلسالت كانوا ضحايا 
تروي�ج اف�كار يف بعض االفالم واملسلس�الت، 
اذ كون�ت ص�ورا نمطي�ة البطال املسلس�الت 
واألف�الم خلفت تاثريا س�لبيا فيهم ودفعتهم 
لالقت�داء به�ؤالء املمثلني«. ولف�ت العطية اىل 
»رضورة الح�ذر من هكذا افالم ومسلس�الت 
تروج ألف�كار س�لبية وتعطي هالة واش�ارة 

امتياز للمجرمني والرساق«.

مجع تواقيع برملانية حلرص فوائد القروض للجرحى 
بنسبة )3( باملئة فقط 

الوطني الكردستاين يعلن التوصل إىل »مرشح واحد« 
ملنصب حمافظ كركوك

رشطة دياىل: املسلسالت باتت عاماًل يدفع املراهقني 
والصبية والشباب إىل اجلريمة

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال النائب عن تيار الحكمة خالد الجش�عمي، 
أم�س االربع�اء، ان الحكوم�ة لن تحس�م ملف 
ادارة بالوكالة خالل هذه املدة الزمنية وستعود 
للمطالب�ة بتمديد الس�قف الزمن�ي مرة اخرى. 
وق�ال الجش�عمي ان »الحكومة قال�ت يف بادئ 

االم�ر ان مدة س�تة اش�هر كافية النه�اء ملف 
ال�وكاالت ومنحها الربملان ش�هرين حتى تكون 
مسيطرة بشكل اكرب ولكن تأخرت يف إجراءاتها 
وخرق�ت القان�ون«. وأض�اف ان »الحكومة لم 
تس�تطع انهاء مل�ف ال�وكاالت يف ترشين االول 
وس�تعود للربملان وتطل�ب مهلة زمني�ة أخرى 

لحسمه وهكذا يستمر االمر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمني، أم�س األربعاء، 
عن قتل أربع�ة »إرهابيني« كانوا داخل نفق يف 
نينوى.  وقال�ت الخلية يف بيان مقتضب تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه »خالل 
عملية اس�تباقية، قوة مش�رتكة م�ن األلوية 

)40، 53 ، ٩2( حش�د ش�عبي والعاملة ضمن 
قاطع قيادة عمليات نينوى، قتلت 4 إرهابيني، 
كان�وا داخ�ل نف�ق يف سلس�لة جب�ال ش�يخ 
إبراهي�م«. يش�ار إىل أن الق�وات األمنية تعلن 
بني فرتة وأخرى عن مقتل واعتقال العديد من 
عن�ارص وقياديي تنظيم »داع�ش« يف املناطق 

التي كان يسيطر عليها تنظيم »داعش«.

نائب احلكمة يرجح طلب احلكومة لـ »مدة زمنية 
أخرى« حلسم ملف الوكاالت

اإلعالم األمني: قوة مشرتكة تقتل )4( إرهابيني كانوا 
داخل نفق يف نينوى 
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئة العامة للكمارك، اتالف واعادة عدد من االرس�اليات 
املخالفة يف منفذي الش�يب و املنذرية.وقال�ت الهيئة يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »الس�لطات الكمركية يف منف�ذ املنذرية 
الح�دودي اتلف�ت ارس�الية الب�ان تتك�ون م�ن ) ٢ ( ط�ن لكونها 
ممنوع�ة االس�ترياد حماية للمنت�ج املحيل« .واضاف�ت، ان »مركز 
كمرك الش�يب الحدودي بمحافظة ميسان قام باعادة اصدار ) ٥ ( 
ارس�اليات محملة بافران غازية  فشلت بالفحوصات التي يجريها 
جهاز التقييس والسيطرة النوعية وكذلك ارسالية معجون طماطم 
فش�لت بالفحص املختربي حس�ب تقرير لجنة الصحة العاملة يف 
املنفذ ».واضافت، ان »اجراءتها تمت وفقا لقانون الجمارك رقم ٢٣ 
لسنة  ١٩٨٤ املعدل وما يتناسب مع الضوابط والتعليمات النافذة«.

وتعل�ن الهيئة العام�ة للكمارك يوميا عىل العدي�د من املخالفات و 
مح�اوالت التهريب التي يتم افش�الها يف مراكزها الكمركية فضال 

عن اتالفها الرساليات غري صالحة لالستهالك.

   بغداد / المستقبل العراقي

التقى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاس�ب لطيف 
الحجام�ي يف مركز الدائ�رة عدد من املواطنني و املنتس�بني الذين 
لديهم حاجات و مش�اكل وأراء ومقرتحات يف العمل و ذلك ضمن 
سلس�لة املقابالت الشخصية و األسبوعية للمواطنني و املنتسبني 
للوقوف عىل املعوقات و املشاكل و االستماع لشكاوي املواطنني و 

املنتسبني و العمل عىل معالجتها و حلها ».
و اوض�ح الحجامي يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »من 
واجباتنا هو النهوض بمس�توى الخدمات و الواقع الصحي اعىل 
املستويات و االستماع إىل أراء املواطنني و املنتسبني و مقرتحاتهم 
و مش�اكلهم و التي تعترب لدينا من األولويات لدينا ألننا مؤسسة 

إنسانية هدفنا خدمة املواطنني ».
واوض�ح ان »الدائرة مس�تمرة بفت�ح أبوابها لكاف�ة املراجعني و 
االستماع لآلراء و االحتياجات و العمل عىل تذليلها من اجل خدمة 
اهلن�ا و ابنائنا يف جانب الكرخ ، مؤكدا ان »املقابالت االس�بوعية 
مس�تمرة كل يوم ثالثاء من كل اس�بوع حيث بلغ عدد املراجعني 

لهذا اليوم )١١٢( مراجع .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين، عن توزيع رواتب 
لش�هر  والعس�كري  املدن�ي  املتقاعدي�ن 

تموز.
وقال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
انه »ت�م رصف روات�ب املتقاعدين املدني 
والعس�كري لشهر تموز عن طريق أدوات 

الدفع االلكرتوني«.
وأضاف أن�ه »بإم�كان املتقاعدين املدني 
والعس�كري تس�لم رواتبهم الشهرية من 

اَي مكان يتواجد فيه.

   بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة الرتبية اعم�ار قبول الطلبة 
يف امل�دارس النهاري�ة للع�ام املقبل.وذكر 
بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي« ، 
ان »االخرية اص�درت جملة من التعليمات 
الخاصة بإعمار الطلبة الذين سيتم قبولهم 
يف الدراس�ة بالنس�بة للم�دارس النهارية 
به�دف  وذل�ك   ،   ٢0٢0  –  ٢0١٩ للع�ام 
انس�يابية ال�دوام والحف�اظ ع�ىل رصانة 
العملي�ة التعليمي�ة والرتبوي�ة يف البالد«. 
واضاف، ان »املديرية العامة للتعليم العام 
واالهيل واألجنبي وجهت املديريات العامة 
للرتبية يف املحافظات كافة / اقسام التعليم 
العام واملالك بقبول الطالب يف الصف االول 
املتوس�ط اذا كان من تولد ٢00٤ بالنسبة 
للذك�ور و٢00٢ لإلن�اث ، وكذلك الحال يف 
الصف الثاني املتوسط فيتم قبول الطالب 
م�ن موالي�د ٢00٣ م�ن جن�س الذكور و 
٢00١ بالنس�بة لإلناث ، وتشري التعليمات 
الوزارية أن الطالب الذي يكون من مواليد 
٢00٢ يك�ون يف الصف الثالث املتوس�ط ، 
ام�ا االناث فرشط ان تك�ون قد وصلت اىل 
٢000 ».واشار اىل انه »يحق قبول الطالب 
الذك�ر يف الصف الرابع االعدادي من يحمل 
مواليد ١٩٩٩ وبالنس�بة لإلن�اث من تولد 
١٩٩7 ، ع�الوة عىل ذلك يس�جل الطالب يف 
الصف الخام�س  للمرحل�ة االعدادية من 
موالي�د ١٩٩٨ اذا كان ذكراً ، ويحق لإلناث 
القب�ول من كانت مواليدها ١٩٩6 ، وأخري 
من وصل اىل مواليد ١٩٩7 بالنسبة للذكور 
فيتم قبولُه يف الصف السادس لذات املرحلة 
واإلناث رشط ان تكون من مواليد ١٩٩٥ ، 
منوه�اً اىل وجود رشط بقبول الطلبة لتلك 
املراحل ولكال الجنسني يف حال عدم تركهم 
او رسوبهم لس�نتني يف صفوفهم ».ولفت 
انه »وجوب نقل الطلبة الراس�بني لسنتني 
يف صفوفه�م ع�دا م�ن اعتربت لهم س�نة 
عدم رس�وب اىل املدارس املسائية ، وأيضاً 
الطلب�ة الذي�ن تج�اوزت اعمارهم الس�ن 
النظامي للم�دارس النهارية  فيتم نقلهم 
اىل نظريته�ا يف املس�ائية وفق�ًا للتعليمات 

النافذة بهذا األمر.

الرافدين يعلن توزيع 
رواتب املتقاعدين املدنيني 

والعسكريني لشهر متوز

الرتبية حتدد اعامر 
قبول الطلبة يف املدارس 

النهارية للعام املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي

تفقد وزير النقل عبد الله لعيبي ،مركز صيانة الطائرات )الهنگر( 
التابع للخطوط الجوية العراقية يف مطار بغداد الدويل«.

وافاد بياح�ن للوزارة ورد ل�«البمس�تقبل العراق�ي«، ان »لعيبي 
اج�رى جول�ة ميداني�ة برفق�ة مدي�ر ع�ام الخطوط م�ن احدى 
الطائ�رات الخاضعة للصيان�ة داخل املركز من ن�وع بوينغ 7٣7 
والتق�ى الطاق�م الهنديس املس�ؤول ع�ن الصيانه لس�ماع رشح 

تفصييل عن اليات عملهم«.
يذك�ر ان املرك�ز يواص�ل اعمال االدام�ة والصيانه لجمي�ع انواع 
الطائرات ماب�ني الفحوص�ات الثقيل�ة )C.CHECK( والخفيفة 
واملتوس�طة )A.CHECK( واعادته�ا للعم�ل ضم�ن املواصفات 

العاملية لرشوط السالمة.

وزير النقل يتفقد مركز صيانة الطائرات 
»اهلنگر« داخل مطار بغداد الدويل

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، ضب�ط 
حاويت�ني ادوية برشية خارج الضوابط يف 

ام قرص الشمايل.

وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، انه�ا »وبناء عىل 
معلومات من مكت�ب االمن الوطني ميناء 
ام قرص الشمايل واس�تنادا اىل قرار قايض 
تحقيق ام قرص تم تشكيل لجنة مشرتكة 

م�ن قب�ل مركز كم�رك ام ق�رص ورشطة 
كم�رك وجه�از االم�ن الوطن�ي وضاب�ط 
البح�ث والتح�ري املنف�ذ وبع�د الكش�ف 
ع�ىل الحاويت�ني يف رصي�ف رق�م ١١ ت�م 
ضبط ادوية برشي�ة بداخلها مخبأة خلف 

اكسس�وارات داخله للبلد بدون موافقات 
وزارة الصحة وتم ش�حنها بحاويات غري 

مربدة«.
واضافت، انه »تم تنظيم محرض ضبط اىل 

القايض املختص.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة توزيع املنتجات النفطية، عن الخطة الشهرية 
املتعلق�ة بتجهيز املولدات الس�كنية ومول�دات دوائر الدولة 
والقطاع الخاص بمنتوج زيت الغاز لكافة املحافظات لشهر 
تموز الجاري .وقال مدير عام الرشكة كاظم مس�ري يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان« الرشكة جه�زت املولدات 
الس�كنية يف محافظات ) بغداد – النج�ف األرشف – كربالء 
املقدس�ة- البرصة- ميس�ان- ذي قار، املثنى -  الديوانية - 
باب�ل - دياىل - واس�ط - كركوك( ب�� )٢0( لرت لكل kva من 
زيت الغاز وبالسعر الرسمي وذلك بتوجيه معايل وزير النفط 
ومتابعة الس�يد وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع وذلك تزامناً 
م�ع فصل الصيف وحرص�اً من الرشكة ع�ىل توفري الطاقة 

الكهربائية للمواطنني.وعن تجهيز مولدات القطاع الخاص 
واملختل�ط لتل�ك املحافظ�ات اكد مس�ري » تجهي�ز الراغبني 
بكمي�ة )٥( ل�رت لكل kva م�ن زيت الغاز بالس�عر التجاري 
البال�غ )700( دينار / لرت فيما ُجهزت مولدات دوائر الدولة 
ب�� )٥( لرت أيضاً لكل kva بالس�عر الرس�مي .وأضاف مدير 
هيأة التجهيز احس�ان غان�م » بأن رشك�ة التوزيع جهزت 
أيض�اً األقضية والنواح�ي يف محافظات املنطق�ة الغربية ) 
نين�وى ، ص�الح الدين واألنب�ار( ب� )٣0( لرت ل�كل kva من 
م�ادة زيت الغاز للمولدات الس�كنية يف املناطق التي التجهز 
بالكهرباء الوطنية ، و)٢0( لرت لكل kva للمولدات السكنية 
يف املناطق التي تجهز بمعدل )١0( س�اعات / يوم فما دون 
كهرباء وطنية ، و)١0( لرت لكل kva  للمولدات الس�كنية  يف 
املناطق التي تجهز بمعدل )١١ اىل ٢0 ( ساعة / يوم كهرباء 

وطنية وبالس�عر الرس�مي ، يف حني ُجهزت مول�دات دوائر 
الدولة ب� )١0( لرت من زيت الغاز لكل kva وحسب الضوابط 
أما فيما يتعلق بدوائر الدولة التي توجد فيها كهرباء وطنية 
فتجه�ز حس�ب س�اعات القطع ، وأك�د غان�م ان     عملية 
التجهيز تكون حسب الضوابط والتعليمات وبعد التأكد من 
عمل هذه املول�دات وتجهيزها للمناط�ق املذكورة بالطاقة 
الكهربائي�ة الالزمة ، مضيف�اً : تم تجهيز مول�دات القطاع 
 kva الخ�اص واملختل�ط يف ه�ذه املحافظ�ات )٥( لرت ل�كل
وبالس�عر التجاري .فيما كشفت رشكة التوزيع عن الكمية 
الت�ي يتم تجهيزه�ا للمولدات الس�كنية الخاضعة اىل نظام 
الخصخص�ة يف محافظ�ة بغداد حيث بلغ�ت  )١0( لرت لكل 
kva من منتوج زيت الغاز للش�هر الجاري بالسعرالرس�مي 

املدعوم ألغراض تجهيز الطاقة الكهربائية.

املنافذ احلدودية: ضبط حاويتني ادوية برشية خارج الضوابط يف ام قرص

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية باسم عبد 
الزم�ان، ع�ن اكمال االج�راءات الخاص�ة بإطالق 
دفع�ة جدي�دة من رات�ب املع�ني املتف�رغ يف بغداد 
واملحافظ�ات ابت�داء م�ن ي�وم االح�د املقبل.وقال 
الوزير يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إن »منح 
الرات�ب س�يكون الكرتونياً للمس�تفيدين من راتب 
املع�ني املتفرغ ضم�ن محافظة بغ�داد من حاميل 
بطاقة املاس�رت كارد الصادرة من مرصيف الرافدين 
والرشيد«.واضاف ان »املستفيدين الذين لم يصدر 
لهم بطاقة املاسرت كارد سيتم الرصف لهم يدويا يف 
املرك�ز العراقي الكوري التابع للوزارة وفق وجبات 
س�يتم نرشها الحق�ا وفيما يخص اقس�ام الهيئة 

يف املحافظ�ات س�يكون وفق الية يحددها القس�م 
يف كل محافظ�ة«، مبينا ان »الراتب هو اس�تحقاق 
ثالث�ة أش�هر هي نيس�ان واي�ار وحزي�ران بواقع 
٥١0 االف دين�ار ل�كل مس�تفيد«.من جانب�ه، اكد 
النائب االداري لرئي�س الهيئة عيل جعفر الحلو ان 
»اس�تالم الراتب اليدوي للذين لم تصدر لهم بطاقة 
املاسرت كارد يتم بحضور املعني فقط دون الحاجة 
ملراجع�ة املع�اق مس�تصحباً مع�ه املستمس�كات 
األصلية للطرفني املعني واملعاق«.واضاف الحلو أنه 
»سيتم إعالن أسماء املشمولني بالدفع اليدوي عىل 
ش�كل وجبات عرب املوق�ع االلكرتوني والصفحات 
الرس�مية لل�وزارة وصفح�ة الهيئة الرس�مية اما 
باقي املحافظات فس�يتوىل كل قس�م إعالن اسماء 

املستفيدين التابعني له وفقا لآللية التي تناسبه.

العمل تطلق دفعة جديدة من راتب 
املعني املتفرغ ابتداًء من االحد املقبل

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء 
بغ�داد ان�ه »بتوجيه وحض�ور ميداني 
ملرشف خلي�ة األزمة يف بغ�داد الدكتور 

عب�د الحم�زة ه�ادي ومع�اون املدير 
الع�ام لش�وؤن التوزي�ع املهندس 
م�ازن حس�ني ومدير ف�رع توزيع 
كهرب�اء الص�در املهن�دس كاظ�م 
م�ن  مب�ارش  وإرشاف  مطل�ق 
النداوي مسؤول  املهندس سعدون 
قس�م الش�ؤون الفنية«. واضافت 
ان » امل�الكات الهندس�ية والفني�ة 
يف الف�رع قس�م الش�ؤون الفني�ة 

تمكنت من رفع محولة  قدرة  فرنسية 
 ( أخ�رى  محول�ة  ونص�ب  مت�رضرة 
Siemens  ( صالح�ة للعم�ل يف محطة 
الحبيبي�ة الثانوية«.  واش�ارت اىل ان » 
العمل اس�تمر لغاية الس�اعة الواحدة 

فجرا خدمة للمواطن الكريم.

كهرباء بغداد تعلن بذل »جهود استثنائية« 
الستبدال حمولة حمطة احلبيبية الثانوية

توزيع املنتجات النفطية تعلن استمرار جتهيز املولدات بحصص زيت الغاز لشهر متوز

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

ف�الح  املهن�دس  بغ�داد  محاف�ظ  افتت�ح 
الجزائ�ري مدرس�تني يف قضاء الحس�ينية 
بمواصف�ات حديث�ة ضمن حمل�ة »خدمة 

بغداد رشف لنا«.
وقال الجزائري خالل حف�ل االفتتاح اليوم 
إن »افتت�اح املدرس�تني سيس�اعد عىل فك 
االختناق�ات عن الدوام الثنائ�ي والثالثي«، 
معلناً اطالقة تس�مية )املجاه�د الرتبوي( 
لجه�ود  تقدي�را  املدرس�تني  إح�دى  ع�ىل 
املحارضي�ن الذي�ن عملوا بصف�ة مجانية 
طوال مس�ريتهم التطوعية خدمة للعملية 

الرتبوية.

واكد محافظ بغداد »اكتمال متطلبات إدراج 
١0 مدارس عىل جدول التنفيذ«، معرباً عن 
امله ان تحص�ل محافظة بغداد عىل اراٍض 
جدي�دة إليصال ع�دد امل�دارس الجديدة اىل 
٢٥ مدرس�ة، كاش�فاً ع�ن إدراج ع�دد من 
املشاريع الرتبوية ضمن خطة العام املقبل. 
ولف�ت الجزائ�ري إىل أن »محافظ�ة بغداد 
ستتحمل مس�ؤولية بناء مئتي مدرسة تم 
هدمها إلع�ادة تأهيلها ضم�ن املواصفات 
الحديثة واملتطورة«. وأشار  محافظ بغداد 
اىل أن »دوائ�ر الرتبية أنجزت جميع القوائم 
الخاص�ة بأس�ماء املتقدمني ع�ىل التعيني، 
واملحافظ�ة تنتظ�ر ق�رار مجل�س الوزراء 

للمبارشة بإعالنها«.

افتتح بنايتني جديدتني.. حمافظ بغداد يطلق اسم »املجاهد الرتبوي« 
عىل احدى مدارس احلسينية تثمينًا جلهود املحارضين

   المستقبل العراقي/ الغانم

كشف محافظ واس�ط محمد جميل املياحي، عن تخصيص اكثر 
من ٢٥ مليار النش�اء وصيان�ة طرق رئيس�ية يف املحافظة.وقال 
املياح�ي » قدمن�ا خطة خدمي�ة اخرى ملجلس محافظة واس�ط 
وق�د صوت عليه�ا، اذ ركزن�ا فيها بش�كل كبري لتطوي�ر الطرق 
وهي اس�تجابة ملناش�دات االهايل وش�كواهم املتك�ررة من واقع 
الطرق، حيث خصصنا اكثر من ٢٥ مليار إلنش�اء طرق رئيس�ية 
وثانوني�ة وصيان�ة يف الطرق العام�ة والريفية ع�ن طريق دائرة 
الطرق والجس�ور، وتأس�يس جهد متكامل لدائرة الطرق يش�مل 
معم�ل اس�فلت متطور وإلي�ات تخصصية وموازنة تش�غيلية«.

واضاف« عىل ان يكون هذا التش�كيل ق�ادر عىل الصيانة الفورية 
للط�رق وب�أي م�كان يف املحافظ�ة، وتخصيص ٤ ملي�ار لتأهيل 
طريق )كوت_بغداد( يتم الرشوع به خالل االس�ابيع القادمة بعد 
مصادقة وزارة التخطيط«.وتابع املياحي« كرس�نا اإليراد األعظم 
م�ن املنفذ الح�دودي لتطوير وتأهيل وإكس�اء العديد من الطرق 

الرئيسية والفرعية وطرق القرى واألرياف.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد، إط�الق حملتني لرفع وإزال�ة التجاوزات عن 
قاطع�ني مختلفني رشقي العاصمة.وقال�ت االمانة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »مالكاته�ا يف بلدية الغدير 
 UN اطلقت حملة الزالة التجاوزات ضمن شارع الجزائر ومنطقة
تضمن�ت ازالة العديد من حضائر األغن�ام وغريها من التجاوزات 
املختلفة«.واضافت، ان »بلدية الش�عب هي االخرى قامت بحملة 
تأكيدي�ة لحملته�ا الس�ابقة بازال�ة التجاوزات عن ش�ارع عدن 
الرئي�ي باالضاف�ة اىل تغريم املتجاوزين وإنذاره�م بعدم العودة 

لتجاوزاتهم مرة اخرى.

حمافظ واسط يكشف ختصيص اكثر من »25« 
مليار دينار النشاء وصيانة طرق يف املحافظة

أمانة بغداد تطلق محلتني لرفع 
التجاوزات رشقي العاصمة

الكامرك تعلن اتالف واعادة عدد من االرساليات 
املخالفة يف منفذي الشيب و املنذرية

مدير صحة الكرخ: نعمل عىل تقديم افضل اخلدمات 
واالستامع اىل اراء ومشاكل املنتسبني واملراجعني

    البصرة/ المستقبل العراقي

اكد محافظ البرصة اس�عد العيداني، أن ما تقوم 
به الحكومة املحلية يف ملف�ي الخدمات والقضاء 
ع�ىل البطال�ة وضعه�ا ع�ىل »الس�كة« واالتجاه 
ومطال�ب  األه�ايل  تطلع�ات  تج�اه  الصحي�ح، 
املتظاهرين، حس�ب قوله.وق�ال العيداني للمربد 
إن البرصة ليست كاملايض، حيث ال يتم يف املرحلة 
الراهنة تخصيص أرايض س�كنية إال ومعها البنى 

التحتي�ة خالفاً ملا جرى س�ابقاً ملناطق ك� القبلة 
وياسني خريبط وغريها، مبينا أن املجلس صادق 
ع�ىل تقدي�م الخدم�ات إىل ٤0 أل�ف قطع�ة ارض 
غري مخدوم�ة وهي يف ط�ور اإلحالة.ولفت إىل أن 
الب�رصة تدفع باتج�اه تغيري واق�ع الكهرباء من 
خالل اس�تخدام مد خطوط النقل والتوزيع تحت 
األرض.وتاب�ع أن دي�وان املحافظة يعمل عىل حل 
مشكلة البطالة التي هي ابرز مطالب املتظاهرين، 
مبين�ا أنه تم اتخ�اذ إجراء بهذا الش�أن من خالل 

تضمني فقرة بعقود املشاريع التي تحال وتقيض 
بإلزام تشغيل العمالة املحلية من أبناء املحافظة.

وع�اد العيدان�ي ليؤك�د بش�أن رضورة أن تلتزم 
التظاهرات باإلجراءات املطلوبة أولها تقديم طلب 
إىل الجه�ات املعنية ، لكن دون تحويل التظاهرات 
إىل ف�وىض أو التظاه�ر أمام من�ازل املواطنني او 
املس�ؤولني ، مبين�ا أن املواط�ن يرف�ض الفوىض 
كما ترفضه الحكوم�ة املحلية واملركزية والقوات 

األمنية والقضاء، عىل حد قوله.

العيداين: ما تعمل عليه حكومة البرصة للخدمات والبطالة 
وضعها باالجتاه الصحيح

    البصرة/ المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس محافظة البرصة صباح حس�ن البزوني 
عن قرب احالة مرشوع منطقة الطوبة والنخيلة ومقاطعة 
6٢ حي بغ�داد / ارايض الصبخ اىل الرشكات املنفذة . وقال 
البزون�ي عق�ب لق�اءه اهايل املنطق�ة يف مكتب�ه بمجلس 
املحافظة ان االيام القليلة القادمة ستشهد احالة مشاريع 
قطاع البلدية اىل ال�رشكات املنفذه ومن ضمنها مرشوعي 
الطوب�ة والنخيل�ة وحي بغ�داد مؤك�دا يف ذات الوقت عىل 

رضورة اختي�ار ال�رشكات الرصين�ة القادرة ع�ىل االنجاز 
وف�ق املواصف�ات الفنية املطلوب�ة والوقت املح�دد لها من 
قب�ل ديوان املحافظة . ووجه البزوني برضورة التاكيد عىل 
كتاب مجلس املحافظ�ة القايض بالزام الرشكات املتعاقدة 
مع ديوان املحافظة لتنفيذ املشاريع بتشغيل االيدي العاملة 
البرصية ومن املناطق التي تنفذ فيها املشاريع. من جانبه 
ق�دم اهايل املنطقة الش�كر والتقدير لرئيس املجلس صباح 
البزون�ي ع�ىل اهتمامه ومتابعت�ه للم�رشوع واالرساع يف 

احالته اىل الرشكات الرصينة القادرة عىل التنفيذ.

البزوين يؤكد قرب إحالة مرشوعي منطقة الطوبة 
والنخيلة وارايض الصبخ للرشكات املنفذة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1938( الخميس  4  تموز  2019 اعالنات4

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود احلكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء اعدادية االحتاد 18 صف 3 طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية قدره) 1,600,000,000(  مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : املركز

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

  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شييعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 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 :

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

متطلبييات السيييولة النقدييية : على مقييدم العطاء توضيييح املقدرة املالييية وتوفير املييوارد املالية   -1
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

اخلبرة والقدرة الفنية :  -2
 علييى مقدم العطاء ان يقييدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة ادناه 

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

اليقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
3-    توفييير الكييوادر واملعييدات وحسييب ما مطلييوب ضمن معايييير التأهيل ) القسييم الثالييث وثيقة 

االشغال( 
رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدنيياه* ودفع رسييم غير مسييترد  قدرة )150,000( مائة  وخمسييون الف دينار عراقي اعتبييارا من يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/4  .
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   السيياعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيييت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. 
سيييتم فتييح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عن املناقصيين الذين إختاروا احلضور شييخصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)1- رسييالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسييم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويييض حتريري ملمثل مقييدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائييق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االسييتمارات املدرجيية في القسييم الرابع للتحقق من اهلييية مقدم العطاء الذي مت قبييول عطاءه . وبخالف 

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

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

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة 

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

خمسيية  عشيير – الزام الشييركات بشييراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اسييتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسييم 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
)هدم واعادة بناء اعدادية االحتاد 18 صف 3 طوابق(

مناقصة )88/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود احلكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء اعدادية االمام احلسن 18 صف  (
 - وبكلفة  تخمينية قدره) 1,600,000,000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع )املركز( 

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

  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شييعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 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 :

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

متطلبييات السيييولة النقدييية : على مقييدم العطاء توضيييح املقدرة املالييية وتوفير املييوارد املالية   -1
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

اخلبرة والقدرة الفنية :  -2
 علييى مقدم العطاء ان يقييدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة ادناه 

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

اليقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
3-  توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدنيياه* ودفع رسييم غير مسييترد  قدرة )150,000( مائة  وخمسييون الف دينار عراقي اعتبييارا من يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/4  .
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   السيياعة 

العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيييت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. 
سيييتم فتييح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عن املناقصيين الذين إختاروا احلضور شييخصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)1- رسييالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسييم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويييض حتريري ملمثل مقييدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائييق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االسييتمارات املدرجيية في القسييم الرابع للتحقق من اهلييية مقدم العطاء الذي مت قبييول عطاءه . وبخالف 

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

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

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة 

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

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

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
)هدم واعادة بناء اعدادية االمام احلسني 18 صف  (

مناقصة )89/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم اعدادية البتول للبنات وبناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية قدره) 1,600,000,000(  مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : املركز

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي��ط ، ومفتوح جلميع   

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل��وا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( ف��ي العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباح��ا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلب��ات صاحب العمل ( ما 

يلي:
   أ- القدرة املالية:

 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير امل��وارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

 عل��ى مقدم العط��اء ان يقدم دليال موثقا يوض��ح امكانيته على تلبية متطلبات اخلب��رة الفنية املدرجة 
ادناه:

 املش��اركة بصفة مقاول , او 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

3-  توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 
االشغال( 

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

املصادف 2019/7/4  .

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   الساعة 
العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

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

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

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

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

يلي يوم العطلة 
اثن��ا عش��ر - للدائ��رة احلق في الغ��اء املناقصة ف��ي أي مرحلة م��ن مراحلها وقب��ل االحالة وع��دم اجراء 

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

ثالثة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود احلكومية/ 
شعبة بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عشر – الزام الش��ركات بش��راء 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  (
)هدم اعدادية البتول للبنات وبناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق(

مناقصة )90/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهل��ني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )هدم مدرسة الس��املية للبنني والوحدة العربية وبناء مدرستني ابتدائية 18 

صف(
 - وبكلفة  تخمينية قدره) 3,200,000,000(  ثالثة مليار ومائتان مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / اخلامسة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) املركز (

  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 األهلي��ة الراغبني أن يحصلوا عل��ى معلومات إضافية من )قس��م العقود 
احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب 

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

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

متطلب��ات الس��يولة النقدي��ة : على مقدم العط��اء توضيح املق��درة املالية وتوفير امل��وارد املالية   -1
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )960,000,000( تسعمائة وستون مليون دينار عراقي 

اخلبرة والقدرة الفنية :  -2
 عل��ى مق��دم العطاء ان يقدم دلي��ال موثقا يوضح امكانيته عل��ى تلبية متطلبات اخلب��رة الفنية املدرجة 

ادناه:
 املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة ومببلغ 

اليقل عن )960,000,000( تسعمائة وستون مليون دينار عراقي
3-   توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/4  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   الساعة 

العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فتح العط��اءات فعليا  وبوجود ممثلني ع��ن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يج��ب أن يرفق بجمي��ع العطاءات ضمان العط��اء بقيم��ة ) 32,000,000 ( اثن��ان وثالثون مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضم��ان نافذ ملدة 28 يوم بع��د تاريخ نفاذية 

العطاءات.
ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرجة في القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء ال��ذي مت قبول عطاءه . وبخالف 

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

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

يلي يوم العطلة 
اثن��ا عش��ر - للدائ��رة احلق في الغ��اء املناقصة ف��ي أي مرحلة م��ن مراحلها وقب��ل االحالة وع��دم اجراء 

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

ثالثة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود احلكومية/ 
شعبة بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عشر – الزام الش��ركات بش��راء 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  (
)هدم مدرسة الساملية للبنني والوحدة العربية وبناء مدرستني ابتدائية 18 صف(

مناقصة )91/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود احلكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة مدرسة الشيماء االبتدائية 18 صف ثالث طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) املركز (

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

  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شييعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 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 :

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

متطلبييات السيييولة النقدييية : على مقييدم العطاء توضيييح املقدرة املالييية وتوفير املييوارد املالية   -1
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

اخلبرة والقدرة الفنية :  -2
 على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة ادناه:

 املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

3-    توفييير الكييوادر واملعييدات وحسييب ما مطلييوب ضمن معايييير التأهيل ) القسييم الثالييث وثيقة 
االشغال( 

رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدنيياه* ودفع رسييم غير مسييترد  قدرة )150,000( مائة  وخمسييون الف دينار عراقي اعتبييارا من يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/4  .
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   السيياعة 

العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيييت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. 
سيييتم فتييح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عن املناقصيين الذين إختاروا احلضور شييخصيا في العنوان 

التالي:
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)1- رسييالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسييم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويييض حتريري ملمثل مقييدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائييق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االسييتمارات املدرجيية في القسييم الرابع للتحقق من اهلييية مقدم العطاء الذي مت قبييول عطاءه . وبخالف 

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

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

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة 

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

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

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
)هدم واعادة مدرسة الشيامء االبتدائية 18 صف ثالث طوابق(

مناقصة )92/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود احلكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء الشيمة العربية 18 صف ثالث  طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) القرنة (

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

  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شييعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 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 :

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

متطلبييات السيييولة النقدييية : على مقييدم العطاء توضيييح املقدرة املالييية وتوفير املييوارد املالية   -1
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

اخلبرة والقدرة الفنية :  -2
 على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة ادناه:

 املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

3-    توفييير الكييوادر واملعييدات وحسييب ما مطلييوب ضمن معايييير التأهيل ) القسييم الثالييث وثيقة 
االشغال( 

رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدنيياه* ودفع رسييم غير مسييترد  قدرة )150,000( مائة  وخمسييون الف دينار عراقي اعتبييارا من يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/4  .
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   السيياعة 

العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيييت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. 
سيييتم فتييح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عن املناقصيين الذين إختاروا احلضور شييخصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)1- رسييالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسييم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويييض حتريري ملمثل مقييدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائييق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االسييتمارات املدرجيية في القسييم الرابع للتحقق من اهلييية مقدم العطاء الذي مت قبييول عطاءه . وبخالف 

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

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

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة 

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

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

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
)هدم واعادة بناء الشيمة العربية 18 صف ثالث طوابق(

مناقصة )93/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود احلكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم اعدادية الطالئع للبنن وبناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) املركز (

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

  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شييعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 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 :

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

متطلبييات السيييولة النقدييية : على مقييدم العطاء توضيييح املقدرة املالييية وتوفير املييوارد املالية   -1
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

اخلبرة والقدرة الفنية :  -2
 على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة ادناه:

 املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

3-    توفييير الكييوادر واملعييدات وحسييب ما مطلييوب ضمن معايييير التأهيل ) القسييم الثالييث وثيقة 
االشغال( 

رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدنيياه* ودفع رسييم غير مسييترد  قدرة )150,000( مائة  وخمسييون الف دينار عراقي اعتبييارا من يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/4  .
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   السيياعة 

العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيييت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. 
سيييتم فتييح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عن املناقصيين الذين إختاروا احلضور شييخصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)1- رسييالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسييم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويييض حتريري ملمثل مقييدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائييق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االسييتمارات املدرجيية في القسييم الرابع للتحقق من اهلييية مقدم العطاء الذي مت قبييول عطاءه . وبخالف 

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

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

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة 

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

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

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
)هدم اعدادية الطالئع للبنني وبناء مدرسة 18 صف ثالث  طوابق(

مناقصة )94/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود احلكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم مدرسة امليثاق وبناء مدرستن 18 صف ثالث طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 3,200,000,000(  ثالثة مليار ومائتان مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / اخلامسة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) املركز (

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

  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شييعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبييات السيييولة النقدييية : على مقييدم العطاء توضيييح املقدرة املالييية وتوفير املييوارد املالية   -1
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )960,000,000( تسعمائة وستون مليون دينار عراقي 

اخلبرة والقدرة الفنية :  -2
 على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة ادناه:

 املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن )960,000,000( تسعمائة وستون مليون دينار عراقي

3-    توفييير الكييوادر واملعييدات وحسييب ما مطلييوب ضمن معايييير التأهيل ) القسييم الثالييث وثيقة 
االشغال( 

رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدنيياه* ودفع رسييم غير مسييترد  قدرة )150,000( مائة  وخمسييون الف دينار عراقي اعتبييارا من يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/4  .
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   السيياعة 

العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيييت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. 
سيييتم فتييح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عن املناقصيين الذين إختاروا احلضور شييخصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سييابعاً - يجييب أن يرفق بجميع العطاءات ضمييان العطاء بقيمة ) 32,000,000 ( اثنييان وثالثون مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)1- رسييالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسييم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويييض حتريري ملمثل مقييدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائييق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االسييتمارات املدرجيية في القسييم الرابع للتحقق من اهلييية مقدم العطاء الذي مت قبييول عطاءه . وبخالف 

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

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

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة 

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

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

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
)هدم مدرسة امليثاق وبناء مدرستني 18 صف ثالث طوابق(

مناقصة )95/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1938( الخميس  4  تموز  2019 اعالنات8

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة مدرسة النوارس 18 صف ثالث طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) املركز (

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي��ط ، ومفتوح جلميع   

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل��وا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( ف��ي العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباح��ا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلب��ات صاحب العمل ( ما 

يلي:
أ- القدرة املالية:

 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير امل��وارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

 عل��ى مقدم العط��اء ان يقدم دليال موثقا يوض��ح امكانيته على تلبية متطلبات اخلب��رة الفنية املدرجة 
ادناه:

 املش��اركة بصفة مقاول , او 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

3-    توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 
االشغال( 

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

املصادف 2019/7/4  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

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

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

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

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

يلي يوم العطلة 
اثن��ا عش��ر - للدائ��رة احلق في الغ��اء املناقصة ف��ي أي مرحلة م��ن مراحلها وقب��ل االحالة وع��دم اجراء 

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

ثالثة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود احلكومية/ 
شعبة بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عشر – الزام الش��ركات بش��راء 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  (
)هدم واعادة مدرسة النوارس 18 صف ثالث طوابق(

مناقصة )96/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلق��ة( مش��روع )هدم واعادة بناء مدرس��ة الهادي االبتدائية وبناء مدرس��تني 18 صف ثالث 

طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 3,200,000,000( ثالثة مليار ومائتان مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / اخلامسة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) املركز (

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي��ط ، ومفتوح جلميع   

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل��وا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( ف��ي العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباح��ا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلب��ات صاحب العمل ( ما 

يلي:
أ- القدرة املالية:

 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير امل��وارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )960,000,000( تسعمائة وستون مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

 عل��ى مقدم العط��اء ان يقدم دليال موثقا يوض��ح امكانيته على تلبية متطلبات اخلب��رة الفنية املدرجة 
ادناه:

 املش��اركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللس��نوات )7( الس��بع الس��ابقة 
ومببلغ اليقل عن )960,000,000( تسعمائة وستون مليون دينار عراقي

توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة   -3
االشغال( 

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

املصادف 2019/7/4  .

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   الساعة 
العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرف��ق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيم��ة ) 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  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

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

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

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ شعبة 

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

خمس��ة  عشر – الزام الش��ركات بش��راء 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  (
)هدم واعادة بناء مدرسة اهلادي االبتدائية وبناء مدرستني 18 صف ثالث طوابق(

مناقصة )97/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1938( الخميس  4  تموز  2019 اعالنات9

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة الهدف 18 صف ثالث طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) املركز (

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي��ط ، ومفتوح جلميع   

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل��وا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( ف��ي العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباح��ا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلب��ات صاحب العمل ( ما 

يلي:
- القدرة املالية:

 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير امل��وارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

 عل��ى مقدم العط��اء ان يقدم دليال موثقا يوض��ح امكانيته على تلبية متطلبات اخلب��رة الفنية املدرجة 
ادناه:

 املش��اركة بصفة مقاول , او 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

3-  توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 
االشغال( 

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

املصادف 2019/7/4  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

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

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

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

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

يلي يوم العطلة 
اثن��ا عش��ر - للدائ��رة احلق في الغ��اء املناقصة ف��ي أي مرحلة م��ن مراحلها وقب��ل االحالة وع��دم اجراء 

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

ثالثة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود احلكومية/ 
شعبة بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عشر – الزام الش��ركات بش��راء 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  (
)هدم واعادة بناء مدرسة اهلدف 18 صف ثالث طوابق(

مناقصة )98/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلق��ة( مش��روع )هدم واعادة بناء مدرس��ة ب��ركات الزهراء االبتدائية للبن��ات 18 صف ثالث 

طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

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

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي��ط ، ومفتوح جلميع   

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل��وا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( ف��ي العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباح��ا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلب��ات صاحب العمل ( ما 

يلي:
- القدرة املالية:

 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير امل��وارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

 عل��ى مقدم العط��اء ان يقدم دليال موثقا يوض��ح امكانيته على تلبية متطلبات اخلب��رة الفنية املدرجة 
ادناه:

 املش��اركة بصفة مقاول , او 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

3-  توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 
االشغال( 

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

املصادف 2019/7/4  .

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   الساعة 
العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

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

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

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

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

يلي يوم العطلة 
اثن��ا عش��ر - للدائ��رة احلق في الغ��اء املناقصة ف��ي أي مرحلة م��ن مراحلها وقب��ل االحالة وع��دم اجراء 

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

ثالثة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود احلكومية/ 
شعبة بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عشر – الزام الش��ركات بش��راء 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  (
)هدم واعادة بناء مدرسة بركات الزهراء االبتدائية للبنات 18 صف ثالث طوابق(

مناقصة )99/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة حفصة 18 صف 3 طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

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

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي��ط ، ومفتوح جلميع   

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل��وا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( ف��ي العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباح��ا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلب��ات صاحب العمل ( ما 

يلي:
أ- القدرة املالية:

 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير امل��وارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

 عل��ى مقدم العط��اء ان يقدم دليال موثقا يوض��ح امكانيته على تلبية متطلبات اخلب��رة الفنية املدرجة 
ادناه:

 املش��اركة بصفة مقاول , او 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

3-    توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 
االشغال( 

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

املصادف 2019/7/4  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

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

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

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

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

يلي يوم العطلة 
اثن��ا عش��ر - للدائ��رة احلق في الغ��اء املناقصة ف��ي أي مرحلة م��ن مراحلها وقب��ل االحالة وع��دم اجراء 

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

ثالثة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود احلكومية/ 
شعبة بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عشر – الزام الش��ركات بش��راء 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  (
)هدم واعادة بناء مدرسة حفصة 18 صف 3 طوابق(

مناقصة )100/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2603 في 2019/6/17( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )هدم واعادة بناء متوسطة الشهيد طارق الديري وبناء مدرسة 18 صف مع 

بقاء اخملتبرات(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) املركز (

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي��ط ، ومفتوح جلميع   

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل��وا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( ف��ي العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباح��ا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلب��ات صاحب العمل ( ما 

يلي:
أ- القدرة املالية:

 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير امل��وارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

 عل��ى مقدم العط��اء ان يقدم دليال موثقا يوض��ح امكانيته على تلبية متطلبات اخلب��رة الفنية املدرجة 
ادناه:

 املش��اركة بصفة مقاول , او 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

3-    توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 
االشغال( 

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

املصادف 2019/7/4  .

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/7/11   الساعة 
العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

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

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

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

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

يلي يوم العطلة 
اثن��ا عش��ر - للدائ��رة احلق في الغ��اء املناقصة ف��ي أي مرحلة م��ن مراحلها وقب��ل االحالة وع��دم اجراء 

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

ثالثة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود احلكومية/ 
شعبة بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عشر – الزام الش��ركات بش��راء 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  (
)هدم واعادة بناء متوسطة الشهيد طارق الديري وبناء مدرسة 18 صف مع بقاء املختربات(

مناقصة )101/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من «املصاحلة الوطنية»اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد (1938) الخميس  4  تموز  2019 11

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم (٢٦٠٣ في ٢٠١٩/٦/١٧) .
ــم العقود احلكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي  ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم(املغلقة) مشروع (هدم واعادة مدرسة طلحة االبتدائية ١٨ صف ٣ طوابق)
 - وبكلفة  تخمينية  قدره( ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ( الزبير )

ــي حددتها تعليمات  ــية الوطنية الت ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط ، ومفتوح جلميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطي ــود احلكومية العامة رقم (٢) لس ــذ    العق تنفي

املتناقصني.
ــم العقود  ــوا على معلومات إضافية من (قس ــني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل ــن للمناقص ــاً- ميك   ثاني
ــا الى ٢:٠٠ ظهرا  ــاعة ٨:٠٠ صباح ــي العنوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) ف ــعبة اعالن املش احلكومية  / ش

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
ــات صاحب العمل ) ما  ــتجيبة ملتطلب ــات التأهيل (على ان تكون العطاءات مس ــمل متطلب ــاً- تش    ثالث

يلي:
- القدرة املالية:

 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
ــوارد املالية  ــدرة املالية وتوفير امل ــدم العطاء توضيح املق ــيولة النقدية : على مق ــات الس متطلب  -١

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -٢

ــرة الفنية املدرجة  ــح امكانيته على تلبية متطلبات اخلب ــاء ان يقدم دليال موثقا يوض ــى مقدم العط  عل
ادناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي في (١) عقد وللس  املش
ومببلغ اليقل عن (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

ــث وثيقة  ــم الثال ــن معايير التأهيل ( القس ــا مطلوب ضم ــب م ــوادر واملعدات وحس ــر الك ٣-  توفي
االشغال) 

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

املصادف ٢٠١٩/٧/٤  .
ــيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف ٢٠١٩/٧/١١   الساعة  ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/٧/١٧ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب 
ــمح بها). العطاءات املتأخرة سيتم رفضها.  التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية (ال يس
ــخصيا في العنوان  ــا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش ــيتم فتح العطاءات فعلي س

التالي  :
     الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/٧/١٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من  (١- رس

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .
ــض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق املصادق عليها من اجلهات   ٣-تفوي
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
ــذي مت قبول عطاءه . وبخالف  ــم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء ال ــتمارات املدرجة في القس االس

سيتم استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

عاشراً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي  ــر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس احد عش

يلي يوم العطلة 
ــدم اجراء  ــل االحالة وع ــن مراحلها وقب ــي أي مرحلة م ــاء املناقصة ف ــرة احلق في الغ ــر - للدائ ــا عش اثن

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

ــم العقود احلكومية/  ــة العراق/محافظة البصرة/قس ــار إليه أعاله*:جمهوري ــر -  العنوان املش ثالثة عش
شعبة بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن  ــركات بش ــة  عشر – الزام الش خمس
ــتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم  اس

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  )
(هدم واعادة مدرسة طلحة االبتدائية ١٨ صف ٣ طوابق)

مناقصة (١٠٢/ تربية   ٢٠١٩ )

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

ــدد ٣٢٠١ في  ــا  ذي الع ــا بكتابن احلاق
ــالن اول  ــاص بإعـــــ ٢٧/ ٦/ ٢٠١٩ واخل
للمناقصة ٢٧/بلديات /٢٠١٩ مشروع 
ــر الصحي في  ــع الطم ــاء موق ( انش
ــة على القطعة املرقمة ٣٠/١١  الهارث

م١١ طالع املعيدي).
نود ان ننوه الى اضافة (العرض الفني) 
للتقدمي العطاء لتكون ( بعرض فني) 

بدال من( بدون عرض فني).

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية
/ شعبة اعالن املشاريع

 Basra Governorate Directorate 
 of Government Contracts Dept

Announcement
م/ تنوية

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ: ٣ /٢٠١٩/٧العدد:٣٣٣٠

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الخرض
رقم االضبارة : 2/ خ/2014

التاريخ : 2019/6/30 
اىل  /املنفذ عليه / وائل نعيم دخيل العنوان مجهول االقامة

لقد تحقق لهذه املديرية من  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
الخرض خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

جعفر حسني ال شرب
اوصاف املحرر :

بيع سيارة لقاء دين االضبارة

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 
محكمة بداءة السماوة
العدد 2049/ب/2018
التاريخ :  2019/7/2

اعالن مزايدة
عطفا عىل الحك�م الصادر من محكمة بداءة الس�ماوة بالعدد 2049/
ب/2018 يف 2019/5/8 واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 29/105 
مقاطعة 4 الس�ماوة  الغربية يف السماوة املوصوف ادناه بيعا باملزايدة 
العلني�ة مل�دة ثالث�ني يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل للن�رش واذا صادف 
الي�وم االخري عطلة رس�يمة فتك�ون املزاي�دة يف اليوم الت�ايل الذي يليه 
يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية عرشا ظهرا مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة البالغة )مائة وواحد 
وخمس�ون مليون وخمسمائة الف دينار( وس�تجري االحالة القطعية 

وفق االصول مع العلم ان الدفع نقدا والداللية عىل املشرتي
القايض

فليح حسن جاسم
االوصاف :

االرض املش�يد عليها دار مبني�ة من الطابوق واالس�منت والكونكريت 
املس�لح من  طابقني االريض يشتمل عىل غرفة استقبال وهول ومطبخ 
وغرفتي نوم ومجموعة صحية والطابق االول يش�تمل عىل غرفتي نوم 
ومجموعة صحية درجة عمرانه متوس�طة مش�غول م�ن قبل الرشيك 
س�جاد  ماج�د حام�د وافراد عائل�ة الذي اعل�ن رغبتة بالبق�اء بصفة 

مستاجر للعقار بعد بيعه جنس العقار ملك رصف

�������������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 2019/5240 
التاريخ :2019/7/3

نرش اعالن
قدمت الس�يدة )قس�مة مهدي ش�هاب( طلباً اىل ه�ذه املحكمة تطلب 
في�ه اصدار حجة حجر وقيمومة عىل املفقود )محمد عيل احمد( والذي 
فقد يف تاريخ 2017/4/22 واس�تناداً لقان�ون رعاية القارصين قررت 
املحكمة نرشه يف صحيفتني محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود.

مع التقدير
القايض 

طالل خليل محمود

اعالن 
اىل الرشيك / حسني كريم حسن

اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف لغرض انجاز 
معاملة اجازة بناء للعقار املرقم 66770/3 حي النداء 
خالل م�دة عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

يتم تكلمة اجراءات املعاملة وفق القانون
اسم طالب االجازة

سارة نعمة عبد الصمد
�������������������������������������������������

فقدان 
فق�د وصل امان�ات صادر م�ن بلدية الب�رة واملرقم 
333693 يف 16 / 9 / 2013 ومبلغه ) 000 / 000 / 1 
( باسم / مشتاق صالح عيل – فمن يعثر عليه تسليمه 

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

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظ�ف ) ماه�ر طاه�ر عط�ا الل�ه ( 
والص�ادرة من وزارة الكهرباء – الرشكة العامة النتاج 
الطاقة الكهربائي�ة بالبرة – محطة كهرباء الهارثة 
املرقم�ة ) m 93382394 ( – فمن يعثر عليه تس�ليمه 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 
العدد : 1250 / ش / 2019 

التاريخ : 3 / 7 / 2019 
اىل / املدعى عليه / عيل حميد مطرود 

م / اعالن 
اقام�ت املدعية ذكرى كاظم عب�اس الدعوى الرشعية امام 
ه�ذه املحكم�ة بالع�دد اع�اله والت�ي يطلب فيه�ا الحكم 
بتصدي�ق زواجها منك الواقع خ�ارج املحكمة بتاريخ 15 / 
10 / 1995 عىل مهر معجله مليون دينار مقبوض ومؤجله 
مليون دينار يس�تحق عند املطالبة وامليرسة واثبات نس�ب 
ولدها املتولد لها منك املدعو كاظم بتاريخ 23 / 11 / 2001 
وتصدي�ق طالقه�ا منك الواق�ع بتاري�خ 23 / 11 / 2002 
طالقا رجعيا منك ولدى تبليغك بموجب كتاب مركز رشطة 
الزبري بالعدد 5847 يف 16 / 6 / 2019 تبني انك مرتحلة اىل 
جهة مجهولة لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 9 / 7 / 2019 الساعة 
العارشة ويف حال عدم حضورك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا .
القايض 

عايد رضيو جاسم
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اعالن فرصة استثامرية 
رقم الفرصة (٢٠١٩/١) 

يرس الرشكة العامة للصناعات النسـيجية والجلدية احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن يف بغداد 
/ الكرادة خارج /قرب ساحة الحرية

ان تعلن عن وجود فرصة استثمارية لتأهيل وتحديث وتشغيل معامل االكياس البالستيكية واملنسوجة 
يف مصنعـي النسـيجية يف الحلة والقطنية يف بغداد / الكاظمية املقدسـة وفقـا للمتطلبات الواردة يف 

امللفات االستثمارية
تدعـو الرشكة املسـتثمرين والرشكات العاملية املختصة من الـرشكات الرصينة او وكالئها املعتمدون 
للمشـاركة يف هـذه الفرصة لوجود حاجـة تلبي احتياجات السـوق العراقية واالجنبيـة اومتطلبات 

الجدوى االقتصادية  
وعـىل من يرغب باملشـاركة التقدم للحصـول عىل امللفات االسـتثمارية من مقر الرشكـة لقاء مبلغ 
(٢٥٠٠٠٠) غري قابل للرد ويتحمل من ترسـو عليه الفرصة االسـتثمارية اجور نرش االعالن والرسوم 
القانونيـة تقدم العروض بداخل ثالثة ظروف مغلقـة  ومنفصلة االول خاص بالعرض الفني والثاني 
للعـرض التجـاري والثالث خاص بالتعهدات واملستمسـكات الرشكة املقدمة عـىل ان تكون الظروف 
مغلقـة ومختومـة بختم الرشكة املقدمة ويـدون عليها محتويات الظرف (فنـي ، تجاري ، تعهدات)  

مستمسكات الرشكة املقدمة
الظرف االول للعرض الفني ويتضمن :

١ ـ تقديم وثائق بيانات عن الرشكة املقدمة (C.V) عنها والرشكات السائدة وصحيفة اعمالها
٢ ـ تقدم قائمة باالعمال املمثلة السابقة التي قامت بها الرشكة وحسب سنوات التشغيل

٣ ـ تحديد الطاقة االنتاجية للمرشوع حسب سنوات التشغيل
٤ ـ تحديد فرتة التنفيذ وتقديم جدول يتضمن برنامج تنفيذ االعمال لكافة فرتات املرشوع

الظرف الثاني التجاري ويتضمن :
١ ـ تثبيت حصة الرشكة كنسبة مؤية من االنتاج

٢ ـ تحديد مدة عقد االستثمار
الظرف الثالث خاص بالتعهدات واملستمسكات :

١ـشهادة تأسيس الرشكة مصدقة من الجهة املعنية نافذة للعام الحايل اما الرشكات االجنبية والعربية 
يتم تصديقها من قبل السفارة العراقية يف بلد املنشا وان تكون نافذة للعام الحايل

٢ـ  وثيقة العرض املالية للرشكة والكفاءة املالية مؤيدة من قبل مصارف عاملية مرفق معها الحسابات 
الختامية للسنتني االخريتني مصادق عليها من قبل مكتب تصديق معتمد

٣ ـ براءة ذمة من  الهيئة العامة للرضائب نافذة للعام الحايل
٤ ـ ترفق بالعطاءات تأمينات اولية بنسبة ١٪ من الكلفة التخمينية 

٥ ـ وصل رشاء العطاءات 
٦ ـ يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النرش واالعالن

معنون اىل رشكتنا يثبت عليه اسم ورقم الفرصة االستثمارية واسم الجهة املشاركة وعنوانها وتاريخ 
الغلق عىل ان يرفع مع العرض وصل رشاء امللف االستثماري الصادر من رشكتنا 

مؤكدين ان كشف الحسابات الختامية يكون للسنتني االخريتني 
ويمكـن الحصول عىل امللف اعتبارا من تاريخ نرش االعالن يف الصحف املحلية وبأمكان الجهة الراغبة 
باملشاركة مراجعة مقر وزارة الصناعة واملعادن / د. االستثمارات وكذلك يف الرشكة يف الكرادة خارج 

/ قرب ساحة الحرية
ويكون اخر موعد لقبول العروض  قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم ٢٠١٩/٧/٣١

ويهمل اي عطاء يرد بعد هذا التاريخ ويف حالة مصادفته مع العطل الرسمية واملحلية فسيكون تاريخ 
الغلق يف اول يوم دوام ييل يوم العطلة 

تسلم العطاءات يف مقر الرشكة وباالمكان زيارة موقع الوزارة االلكرتوني لالطالع عىل املعلومات

Prequalification Announcements for Tender No:-۰٤۷SC۱۹-
Provision of Geological and Engineering Proposal Service for East Baghdad Oil 

Field/Southern Part
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 Geological and Engineering Proposal Service for East Baghdad Oil Field/
Southern Part
Tender No.: 047-SC-19
Tender Information: Scope of Work
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor who has strength in technology 
and with extensive experiences in both carbonate and clastic reservoir development to carry out 
Geological and Engineering Proposal Service for East Baghdad oil field/southern part.
Contractor shall perform study and design the implementation plan for the proposal, which include 
but not limited to the following:  a) Drilling Geological Proposal, b) Well Testing Geological Proposal 
c) Completion or Recompletion Geological Proposal, d) Workover Operation Proposal, e) Acidizing 
or Acid-fracturing Proposal
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the  following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:
1  General introduction of the participants
* Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope 
of business etc.) and Qualification certificate.
2. Professional qualification documents of the participants, which must be relative to this project 
SOW:
* Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications
3  Introduction to the service capacity of the participants
4 Similar historical performance of participant company service in recent 5 years.
* Supporting documents on rich experience in geological and engineering proposal.
5 Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent 
three years and Bank credit certificates
6  Other materials should be supplemented if needed
7 According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And 
It will be deducted from the contract payment directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:
* All prequalification documents should be submitted before 18th July 2019, AM 11:00
* Prequalification document submission format:
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 
(2) COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(3) ONE USB flash OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE
Important Notice: All participants shall submit one (1) original in sealed envelopes and MUST 
clearly marked Tender Name and Tender No and contact method including the mobile phone 
number and E-mail, address.
* Prequalification document submission address:
EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp
E-Mail: tangxing@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification 
announcement.

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

دروس ثورة العرشين

حصاد املناظرة 

ترامب حياول الغاء األمم املتحدة 

حسين علي الحمداني

نهاية حزيران 1920 انطلقت الثورة العراقية 
ضد الربيطانيني لتش�ّكل يف نهايتها انعطافة 
كب�رة ق�ادت يف أب�رز نتائجه�ا إىل تأس�يس 
الدول�ة العراقي�ة الحديثة، وما تب�ع ذلك من 
تأس�يس للجيش العراقي وبقية مؤسس�ات 
الدولة التي مازال الكثر من العراقيني يفخر 
بم�ا كان موج�ودا يف تلك الحقب�ة املهمة من 

تاريخ العراق.
ورغ�م أّن عملي�ة تأس�يس الدول�ة العراقية 
آنذاك كانت تحت رعاي�ة وإرشاف بريطانية 

إّل أّن األم�ر بح�د ذات�ه ُع�دَّ ن�را لث�ورة 
العرشين الت�ي أجربت قوى كربى كربيطانيا 
عىل الس�تجابة ملطالب الجماه�ر العراقية 
التي وج�دت يف الدولة العراقي�ة جامعة لكل 
مكونات املجتمع العراقي الذي انصهر بشكل 
كبر يف هويته العراقية التي ظلت هي األكثر 
قوة من الهويات الفرعية والثانوية بمختلف 
مس�مياتها. ولعلنا يف كل مرة ونحن نستذكر 
ذكرى ثورة العرشي�ن بوصفها ثورة عراقية 
خالصة ل تحمل أجن�دات خارجية أو فئوية 
بقدر ما أّنها ش�كلت حال�ة عراقية متميزة، 
عندما تمرُّ ذكراه�ا نعيد قراءة الدروس التي 

يجب أن نتمّعن يف دروسها الكثرة التي ربما 
غاب�ت عن أذهاننا أو ح�اول البعض تغييبها 

بطريقة أو بأخرى.
ومن هذه الدروس املهمة أّن من نتائج الثورة 
بروز الدولة العراقية ومؤسساتها وبطريقة 
تدريجي�ة وصول اىل حالة التكامل الس�يايس 
والقتص�ادي والجتماع�ي مع ب�روز برملان 
وأح�زاب سياس�ية كان�ت فعال�ة يف الحراك 
السيايس العراقي ودستور يف منطقة إقليمية 
لم تكن تعرف معنى الدستور، ومن ثّم وجدنا 
العراق آنذاك بنظام حكم لم تصله الكثر من 
األنظمة حتى ه�ذه اللحظة أل وهو )امللكية 

الدس�تورية( أي أّن املل�ك )يمل�ك ول يحكم( 
والتاريخ ي�روي لنا الكثر م�ن املواقف التي 
تتح�دث عن )نزاه�ة( تلك الف�رة والحفاظ 
عىل امل�ال العام والتداول الس�لمي للس�لطة 
التنفيذية بني س�قوط وزارة وتشكيل ثانية، 
والعراق حينها خطى خطوات كبرة يف البنى 
التحتي�ة وق�وة الدين�ار العراقي م�ن جهة، 
ومن جهة أهم بروز طبقة سياسية وأحزاب 
أخ�ذت دورها س�واء يف الحك�م أو املعارضة 
بطريقة إيجابية م�ازال الكثر منا يتمّنى أن 
نصل إليها بعد قرن من بروز الدولة العراقية 
الت�ي كانت عملية بنائه�ا صحيحة ويمكننا 

القول إّنها أسست لنظام ديمقراطي بدرجة 
كبرة.

وهذا يعني أّننا بعد كّل هذه الس�نوات علينا 
أن ننظ�ر ملخرج�ات ث�ورة العرشي�ن بعقل 
أكثر مما ننظر له�ا بعاطفة ممزوجة بروح 
الثورة، ألّن -بكل بساطة- أبرز إنجاز تحقق 
أّن ثورة العرشين نقلت الش�عب العراقي من 
مرحل�ة الثورّية إىل مرحلة التأس�يس للدولة 
العراقية، ومن ثّم فإّنها نجحت يف جانب مهم 
ج�دا تمّثل يف إيجاد مكان للع�راق يف خارطة 
العالم بعي�دا عن بريطانيا الت�ي من عادتها 
الحتف�اظ بمس�تعمراتها كتوابع سياس�ية 

واقتصادية لس�نوات وعق�ود طويلة، وبذلك 
كان�ت من النتائج األخرى اس�تقاللية القرار 
العراقي وهذا نابع من الستقالل القتصادي 
ال�ذي تحق�ق يف س�نوات قليلة بعد تأس�يس 
الدول�ة العراقي�ة وإص�دار العمل�ة العراقية 

القوية بفضل القتصاد القوي للبلد.
واك�دت ان »لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة ل�م 
تكون موجودة يف اختيار ال�35 مرشح للسلك 
الدبلومايس«، مبينة إن »هناك طلب ان تكون 
لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة النيابي�ة عضوا 
مراقب موجود ملقابلة واختيار مرشحي الكتل 

والحزاب السياسية يف وزارة الخارجية«.

دونا إدواردز

بع�د مناظرة اس�تغرقت 4 س�اعات، بني 20 
مرش�حاً ديمقراطي�اً، وأجري�ت ع�ىل م�دار 
ليلت�ني، وكثر من القص�ص اإلخبارية، نجد 
زهرت�ني يف حق�ل، يضم كث�راً م�ن الزهور 
املتفتحة. وتابع أكثر من 15 مليون مش�اهد 
الليل�ة األوىل م�ن املناظ�رة »الديمقراطية«، 
ي�وم األربعاء امل�ايض، وأعقب ذل�ك معدلت 

مش�اهدة قياس�ية يف الليل�ة التالي�ة، ضمن 
املنافس�ات التمهيدية »الديمقراطية«، بلغت 
18.1 ملي�ون مش�اهد. وقد حاول�ت متابعة 
القضاي�ا والختالفات واملرش�حني املتبارين. 
ويف الحقيق�ة أس�فرت املناظ�رة يف الليلتني، 
األوىل والثانية، عن فائزين وخارسين، وقليل 
م�ن التناقض�ات املفاجئ�ة. وب�دا أن بع�ض 
املرش�حني غ�ر مالئمني، لك�ن الناخبني هم 
من سيحددون ذلك.  وهيمنت مرشحتان عىل 

كلتا الليلتني، فالسيناتورة »إليزابيث وارين«، 
ل�م تخي�ب الظن�ون يف الليل�ة األوىل، وأبل�ت 
الس�يناتورة »كامال هاريس« بالًء حس�ناً يف 
الليلة الثانية. وأثبتت كل منهما، بطرق شتى، 
أنهم�ا قادرتان عىل مواجه�ة الرئيس دونالد 
ترامب بندية. وكل منهما جديرة بالنتخاب. 
ول�دى »وارين« خطة لكل يشء، واس�تثمرت 
وقتها جيداً للتعبر عن ذلك. ورشحت بمهارة 
مش�كلة تركي�ز الث�روة يف أي�دي قل�ة قليلة 

ج�داً، ل تدفع نصيبها الع�ادل من الرضائب. 
واستخدمت مهارة الرسد القصيص يف عرض 
حلول سياس�ية لالقتص�اد األخرض، ورعاية 
صحي�ة للجمي�ع، ومن�ع الحت�كار يف قطاع 
التكنولوجي�ا والس�جون الخاص�ة وغرها، 
مطالبًة بإج�راء »تغيرات هيكلي�ة كبرة«. 
والرؤية الختامية ل�»وارين« كانت باختصار 
األفض�ل خ�الل الليلتني. ول ري�ب أنها كانت 
مصممة، عندما قالت: »سأدافع عنكم مثلما 

أدافع عن أرستي«. 
وب�رزت »هاريس« بقوة يف الليل�ة الثانية، ل 
س�يما عندما هيمنت عىل املناظ�رة ووّبخت 
املرشحني اآلخرين، مذكرًة إّياهم بأن »أمركا 
ل ترغب يف معرفة حلول املشكالت السياسية، 
وإنما يف معرفة كيفي�ة تطبيقها«. وتمكنت 
م�ن الظهور بمظهر القائد العام، ومن خالل 
هجومها عىل نائب الرئيس األمركي السابق 
»جو باي�دن«، بس�بب تريحاته الس�ابقة 

حول التع�اون مع أنص�ار الفصل العنري 
يف مجلس الش�يوخ، وموقفه بشأن األطفال 
السود يف املدارس يف سبعينيات القرن املايض، 
أوضحت »هاريس« أنها ل تس�عى للحصول 
عىل ترش�يح الحزب »الديمقراطي« فحسب، 
وإنم�ا تس�عى إىل الف�وز بمنص�ب الرئيس. 
وحت�ى تلك املرحل�ة، لم تكن ق�د أحرزت أي 
تقدم يف اس�تطالعات الرأي، لك�ن أتصور أن 

ذلك قد تغر اآلن. 

بسام ابو شريف

تواج�ه روس�يا والص�ني وال�دول الوروبي�ة ودول العالم 
معضل�ة س�ببها مح�اولت دونالد ترام�ب “بتخطيط من 
الحركة الصهيونية “، الغاء القوانني الدولية والغاء امليثاق 
ال�ذي جمع األم�م وأق�ام بينه�ا تفاهما يح�دد الخطوط 
الحم�راء، ويحمي الش�عوب م�ن املتطاول�ني بالقوة عىل 

حقوقهم .
والواقع يشر اىل أن ترامب وحليفته ارسائيل نجحا اىل حد 
ما يف تجميد مؤسسات أممية لها أهمية قصوى كاألونروا، 
ومحاولة الغائها وتفليس�ها بسبب ماتقدمه من مساعدة 
وتعليم ورعاية صحية ملاليني الفلسطينيني الذين هجرتهم 
ارسائي�ل بالق�وة م�ن أرضه�م وأمالكه�م، وم�ن مدنهم 
وبلداتهم وقراهم يف فلس�طني اىل البلدان العربية املجاورة 

واىل قطاع غزة والضفة الغربية .
ويح�ارب ترامب وكالت األمم املتحدة، ويس�عى لتدمرها 
ان هي اتخذت أي موقف ينصف الحق والحقيقة والتاريخ 
والراث اذا مامس ذلك ارسائيل كما جرى مع اليونيس�كو 
ووكالة الدفاع عن حقوق النس�ان، وسيفعل مع محكمة 

الجنايات الدولية .
أمام هذا السعي الخبيث للغاء نفوذ وتأثر األمم املتحدة، 
وأمام النتهاك اليومي لقراراتها وخطوطها الحمر يصبح 
م�ن واجب الدول دائمة العضوي�ة يف مجلس األمن والدول 
الكب�رة كالهند وباكس�تان ومر ونيجري�ا أن تتصدى 
ملحاولت ترام�ب بالعمل عىل اعادة النف�وذ والهيبة لألمم 

املتحدة وقراراتها ووكالتها .
ترامب يس�عى م�ع الحرك�ة الصهيوني�ة للغ�اء قرارات 
مجلس األمن بالجماع، والتي تطالب ارسائيل بالنسحاب 

م�ن األرض التي احتلتها ع�ام 1967، وهي قراري مجلس 
األم�ن 242 و338، وقام ترام�ب باعطاء القدس لرسائيل 
وأتب�ع ذل�ك باعطائها الج�ولن وس�يتبعها بما أش�ار له 
كوشنر من فرض السيادة الرسائيلية عىل الضفة الغربية، 
ه�ذه الخطوات هي الغاء من البيت األبيض لقرارات األمم 
املتحدة ومقدمة للغاء املنظمة، أو ما يتعارض مع أطماع 

الصهيونية وارسائيل يف قراات أو وكالت األمم املتحدة .
ترامب انسحب من التفاق النووي مع ايران بعد أن وقعت 
عليه الدارة السابقة واتخذت بشأنه قرارا يف مجلس األمن، 
وقد كرس بذلك قرار مجلس األمن مثلما كرسه يف موضوع 
القدس والجولن والضفة الغربية، ونستطيع أن نضيف اىل 
ذلك مواضيع عديدة مثل اتف�اق املناخ وقوانني عدم جواز 

الحتالل وتطبيق حق العودة …الخ .
املهمة التي تواجه الصني وروس�يا وفرنسا وانجلرا ودول 
كبرة اخرى هي من�ع ترامب من الترف بأمور املنظمة 
الدولي�ة، ومنع ترامب م�ن اعتبار ماقرره أم�را واقعا بل 
يج�ب أن تر ه�ذه الدول أكثر مما فعل�ت حتى اآلن عىل 
الغ�اء ضم الق�دس والجولن والضف�ة لرسائيل والرصار 
عىل انسحاب ارسائيل من األرايض التي احتلتها ارائيل عام 

. 1967
واجتماع العرشين يف اوس�اكا فرصة لبداي�ة هذا التصدي 
املطل�وب وامل�رشوع، وبداية الهجوم ع�ىل نهج العنرية 
الدم�وي ال�ذي يتبعه ترام�ب وعصابته يف البي�ت األبيض، 
ويصب�ح رضوري�ا أن تدعو ه�ذه ال�دول لجتماع خاص 
لتأكيد تمس�كها بميثاق األمم املتح�دة وبقراراتها وبعدم 
ج�واز تكري�س الحت�الل، والرصار ع�ىل تطبي�ق فوري 
لق�راري 242 و338، حتى يبدأ الرشق األوس�ط يف التوجه 

نحو الستقرار.

ساندرز..إصالح وليس ثورة 
نوح سميث

م�ازال »جوباي�دن« ه�و املرش�ح األوف�ر حظ�اً بني 
املرش�حني »الديمقراطي�ني« للرئاس�ة. لك�ن هن�اك 
مرشحنينْ قوينينْ يف اليس�ار ينافسان عىل اإلطاحة به 
وهما »إليزابيث وارين« و»برني س�اندرز«، وكالهما 
ق�ى أعوام�اً يف الدفاع عن زيادة األج�ور والرضائب 
ووضع قوانني أش�د رصامة للرشكات وطائفة أخرى 
من أهداف املساواة. لكن هناك تبايناً كبراً بني الثنني 
حني يتعلق األمر باملوقف األيديولوجي. فساندرز يعلن 
مفتخراً أنه اش�راكي، بينما تصف »وارين« نفس�ها 
بأنها »رأس�مالية حتى النخاع«. ويف العقود املاضية، 
ربم�ا كان لهذه األوصاف س�مات أكثر وضوحاً. لكن 
ه�ذه األيام، ل يقوم الش�راكيون بكث�ر من الجدل 
بش�أن املطل�وب إلنت�اج ث�ورة، أو إذا م�ا كان ينبغي 
للعمال امتالك أنشطة اقتصادية ومصانع. و»وارين« 
تش�عر بارتياح تام بوصف نفس�ها رأس�مالية، رغم 
أنها تدافع ع�ن تأمني صحي تديره الحكومة وتمثيل 
للعم�ال يف مجالس إدارات ال�رشكات ودعم الحكومة 
للصناعة. فما الذي يعنيه وصف اشراكي أو رأسمايل 
يف الولي�ات املتح�دة عام 2019؟ الف�ارق الكبر ربما 
يكون يف الطريقة التي يفكر فيها املرء بشأن السلطة. 
فق�د كت�ب س�اندرز يف تغريدة ع�ىل توي�ر: »قائمة 
أولوياتن�ا التقدمية بش�أن الرعاي�ة الصحية للجميع 
وتفكي�ك البن�وك الكبرة، وش�ن حملة ع�ىل رشكات 
العقاقر، وزيادة األجور، تمثل تهديداً حقيقياً لطبقة 
امللياردي�رات«. وهذا يعك�س فيما يب�دو وجهة نظر 
أكثر عمومية وس�ط الشراكيني األمركيني، مفادها 

أن تركيز الثروة عىل مس�توى األفراد والرشكات دمر 
العملية السياسية. ووفقاً لهذا التصور، تمثل الوليات 
املتح�دة حالياً نظاماً يهيمن علي�ه أقلية من أصحاب 
امل�ال والنف�وذ الس�يايس- ويس�تطيع في�ه أصحاب 
امللي�ارات واملدافع�ون ع�ن مصالح ال�رشكات رشاء 
السياسات التي يفضلونها. ووفقاً لهذا التصور أيضاً، 
فإن فرض رضائب أعىل عىل الثروة واألرباح لن يخلق 
مجتمعاً أكثر مس�اواة من الناحية املادية فحسب، بل 
أيضاً مجتمعاً أكثر مساواة من الناحية الديمقراطية 
أيضاً. وإذا كانت الثروة تس�اوي السلطة، فإن توزيعاً 
أكثر مس�اواة للثروة س�يؤدي تلقائي�اً إىل توزيع أكثر 
مس�اواة للس�لطة. وه�ذا يث�ر احتمال أن املس�اواة 
القتصادية قد تكتس�ب زخماً أكرب ألن فرض رضائب 
أعىل ع�ىل الثروة واألرباح، قد يؤدي إىل انتخاب زعماء 
يحرصون عىل تطبيق سياس�ات أكثر ميالً للمساواة. 
لك�ن ما م�دى دقة هذا التص�ور؟ إذا ألقينا نظرة عىل 
التاري�خ الحديث، فهل كان توافر مس�اواة أكرب يمثل 
عملي�ة دعم ذاتية؟ الفرة الت�ي تحقق فيها أكرب قدر 
م�ن املس�اواة القتصادية يف أم�ركا كان�ت يف نهاية 
الس�بعينيات. لكن هذه الفرة من املس�اواة حدثت- 
تحدي�داً- ح�ني اتجهت الولي�ات املتح�دة إىل التجاه 
املحافظ لألسواق الحرة، وهو ما تتوج بانتخاب رونالد 
ريج�ان رئيس�اً ع�ام 1980. إذن، ملاذا تؤي�د الوليات 
املتح�دة ث�ورة رأس�مالية يف وق�ت بلغ�ت فيه�ا عدم 
املساواة الحضيض؟ ربما اعتقد زعماء البالد فعالً أن 
تحري�ر القتصاد كان رضورياً لنتعاش القتصاد من 
جديد بعد عقد من الركود تقريباً. أو ربما أن السياسة 
مث�ل البندول والجمهور يمي�ل إىل التصدي للتوجهات 

الس�ائدة. وأولئك الذين يعتق�دون أن الوليات املتحدة 
يهيم�ن عليها األثرياء أصحاب النفوذ يش�رون عادًة 
إىل بحث ألس�تاذي العلوم السياسية »مارتني جيلنز« 
و»بنيام�ني بيج«، ورصد »جيلن�ز« و»بيج« يف الورقة 
التي صدرت عام 2014 الرتباط بني نتائج السياس�ة 
وتفضي�الت جماع�ات الدخ�ل املختلفة. ووج�دوا أن 
السياس�ة أش�د ارتباطاً بتفضيالت أصح�اب الدخول 
املرتفع�ة. ورأى البعض يف ه�ذه النتيجة مؤرشاً عىل 
أن األغني�اء يؤثرون ع�ىل السياس�ة األمركية، بينما 

الفقراء والطبقة الوسطى بال تأثر فيها.
لك�ن ربم�ا يكون هناك أس�باب كثرة للش�ك يف هذه 
النتيج�ة. مث�ل أن املؤلف�ني وج�دا ارتباط�اً قوياً بني 
تفضيالت هذه املجموعة من املورسين وبني تفضيالت 

الطبقة املتوسطة. 
ومن املرجح أيضاً أن »جيلنز« و»بيج« مخطئان. فقد 
أجرى عدد من الفرق البحثية األخرى دراسات توصل 
معظمه�ا إىل أن الطبقة الوس�طى ولي�س الغنية هي 
الت�ي ترجح كفة امليزان يف السياس�ات الديمقراطية. 
وه�ذا ل يعن�ي أن فاح�ي الث�راء أو املدافع�ني ع�ن 
الرشكات ل يمارسون نفوذاً عىل العملية السياسية يف 
واشنطن، بل هذا يشر إىل أن الراع من أجل املساواة 

يف السلطة السياسية سيظل أبدياً. 
وأن�ه من ب�اب التفكر بالتمن�ي أن نعتقد أن تقليص 
تركي�ز الث�روة واألرباح س�يؤدي إىل عملية سياس�ية 
تدع�م ذاته�ا وت�ؤدي يف نهاي�ة املطاف إىل اش�راكية 
حقيقية. وسياس�ات س�اندرز س�تجعل أمركا دون 
شك مجتمعا أقل يف عدم مساواته، لكن األكثر ترجيحاً 

أنها ستنتهي إىل إصالح وليس ثورة.
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اعالن للمرة الثانية 
تعلن رئاس�ة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه بموجب قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم ) 21 ( لسنة 2013 وتعديالته وتدعو الراغبني باالشرتاك 
 1 � مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :

*اي�داع تأمين�ات قانونية بصك مصدق من مرصف الرش�يد ال تقل قيمتها عن 20%  من مبلغ التقدير  يف رئاس�ة 
الجامعة / قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات 

*ايداع اجور خدمة ال تقل عن  2% من مبلغ التقدير
*تقديم براءة ذمة رضيبية 

*جلب املستمسكات التالية  )هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية، بطاقة السكن  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 قسم الشؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد عند رسو املزايد 

عليه وعند عدم التاييد يعترب ناكل ويتحمل كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب

*تعد قائمة املزايدة  مفتوحة ملدة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية الرسمية 
 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل

 2 � ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد :
*اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى

*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 والكافيرتيا

مرصف الرافدين
االدارة العامة

القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل املدين/ حيدر ابراهيم حمد عنوانه النجف االرشف م 63 ز63 د64/1 
الكفيل / عبد الرضا عيىس نور عنوانه / الغزالية م667 ز 46 د6

م/ انذار
نظرا لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين املستحق بذمتكم بالتكافل والتضامن عن 
)السلفة( املمنوح للمدين اعاله والبالغ )2306400( دينار )مليونني وثالثمائة 
وس�تة االف واربعمائة دينار (   وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة 
الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 فاني وحسب 
الصالحية املمنوحة يل بموجب امل�ادة الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب 
تس�ديد مبل�غ الدين املش�ار اليه اع�اله مع الفوائ�د املرتتبة علي�ه خالل عرشة 
ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ االجراءات 
القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور 
وذلك بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغري املنقولة وذلك 

لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر 
مع التقدير

اعالن
تعلن رئاسة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة 

رقم ) 21 ( لسنة 2013 وتعديالته وتدعو الراغبني باالشرتاك 
 1 � مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :

*اي�داع تأمين�ات قانوني�ة بصك مصدق من مرصف الرش�يد ال تقل قيمتها عن 20%  من مبلغ التقدير  يف رئاس�ة الجامعة / قس�م 
الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات 

*ايداع اجور خدمة ال تقل عن  2% من مبلغ التقدير
*تقديم براءة ذمة رضيبية 

*جلب املستمسكات التالية  )هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية، بطاقة السكن  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 الش�ؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد عند رسو املزايد عليه وعند عدم 

التاييد يعترب ناكل ويتحمل كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب

*تعد قائمة املزايدة  مفتوحة ملدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية الرسمية 
 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل

 2 � ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد :
*اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى

*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 والكافيرتيا

مرصف الرافدين
االدارة العامة

القسم القانوين 
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل املدين / غانم عبد الحسني كاظم عنوانه الحرية  م 434 ز 3 د7
الكفيل / بشري كاظم خضريعنوانه / محافظة ميسان املجر الكبري  م837 ز 5 د8

م/ انذار
نظرا لعدم قيامكم بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمتكم بالتكافل والتضامن 
عن )الس�لفة( املمنوح للمدين اعاله والبال�غ )3747900( دينار )ثالثة ماليني 
وسبعمائة وسبعة واربعون الف وتسعمائة  دينار( وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا 
واس�تنادا اىل امل�ادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 
1977 فان�ي وحس�ب الصالحية املمنوحة يل بموجب امل�ادة الثانية من القانون 
اعاله انذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة 
عليه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فسوف 
تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة )1( من 
القانون املذكور وذلك بوضع اشارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغري 

املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر 
مع التقدير

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة 

االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 1922 / ب / 2017 
التاريخ : 3 / 7 / 2019 

اعالن 
املدعي : جاسم نعمة جاسم 

املدعى عليه : سمري نارص كريدي 
تبي�ع محكمة بداءة الب�رصة العقار 
تسلس�ل 88 / 274 الرب�اط الكب�ري 
ومس�احته 266 م2 و 18 س�م وهو 
عبارة عن دار س�كن تقع عىل شارع 
فرع�ي مبل�ط ركن عىل ش�ارعني يف 
منطقة الحكيمية بالقرب من جامع 
الع�رشة املبرشة متك�ون من طارمة 
وهول واس�تقبال وث�الث غرف منام 

وحم�ام ومطب�خ البناء م�ن البلوك 
ومس�قف  ال�كايش  م�ن  واالرضي�ة 
بالكونكريت املس�لح وانه مش�غول 
من املدعى عليه سمري نارص كريدي 
الذي يرغب بالبقاء بصفة مس�تاجر 
بع�د البي�ع درج�ة عمران�ه قديم – 
فم�ن ل�ه رغب�ة بال�رشاء مراجع�ة 
ه�ذه املحكمة م�ع دف�ع التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10 % من القيمة 
املقدرة البالغة مائتان وتس�عة عرش 
ملي�ون ومائة الف دينار وس�تجري 
املزاي�دة الس�اعة الثاني�ة ع�رش من 
ظهر اليوم الخامس عرش ليوم التايل 
لنرش االعالن ويتحمل املشرتي اجور 

املناداة .
القايض 

علوان بربوت البزوني

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة :  551/46
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 18 املشخاب

الجنس 
النوع

رقم الباب
رقم الشقة

املساحة
املشتمالت : استقبال وصالة وغرفة فوقانية 
ومطب�خ وحم�ام ومراف�ق صحي�ة غرفتني 

وصالة ومطبخ وحمام
املزروعات  او املغروسات

واردات البيع السنوية 
الشاغل 

مقدار املبيع
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار اع�الن العائ�د 
للراهن هدى عبد الحس�ن خلف لقاء طلب 
الدائ�ن )حس�ني جمي�ل( املس�تحق البالغ 
يف   الراغ�ب  فع�ىل  دين�ار   )12000000(
االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 
)30( يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات  
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل 
عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع البالغ 
)20000000( دينار وان املزايدة س�تجري 
يف الس�اعة )12( ظه�را من الي�وم   االخري 

للمزايدة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنة

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

المساحة المبلغ )الدينار العراقي(  طبيعة العمل الموقع العقار ت

47م2 )داخل الكلية( )000,8,500( فقط ثمانية مليون وخمسمائة الف دينار   كافتيريا   كلية الزراعة كافتيريا 1

5,19م2 )خارج 
الكلية( )7,000,000( فقط سبعة ماليين دينار استنساخ 

ومستلزمات دراسية كلية الطب استنساخ 2

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

المساحة المبلغ )الدينار العراقي(  طبيعة العمل الموقع العقار ت
22م2 )خارج 

الكلية(
)500,000,7( فقط سبعة مليون 

وخمسمائة الف دينار  
استنساخ ومستلزمات 

دراسية  
كلية االدارة واالقتصاد 
)علوم مالية ومصرفية(  كشك  1

13م2 )داخل  )000,000,6( فقط  استنساخ مستلزمات 
دراسية  كلية التربية االساسية كشك 2

25م2 خارج الكلية  )8,000,000( فقط ثمانية 
ماليين  غذائية كلية التربية االساسية كشك 3
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جدل حول معاجلة احلروق بمعجون األسنان
يلج�أ بع�ض الن�اس إىل معج�ون تنظي�ف 
األس�نان حني يصابون بح�روق، فيقومون 
بدهنه، ظنا منهم أنه سيخفف األلم، لكنهم 
ال يدرون أن هذا »العالج املفرتض« من شأنه 

أن يؤدي إىل تبعات صحية خطرية.
ون�ر طبيب ماليزي، مؤخ�را، صورة امرأة 
وضع�ت معج�ون األس�نان، بع�د إصابتها 
بحروق، فتعرضت يدها ملضاعفات خطرية، 

وأصبحت منتفخة بش�كل كب�ري، وتطورت 
حالتها إىل تعفن وتهيج.

ونص�ح الطبيب، كام�ارول عارف�ني، بعدم 
استخدام معجون األسنان، قائال إن املكونات 
التي يضمها ال تساعد عىل تهدئة األلم، حتى 
وإن كان اللجوء إىل هذا املنتج أمرا ش�ائعا يف 

كثري من بلدان العالم.
وأض�اف أن بع�ض الح�االت الت�ي تأتي إىل 

املستشفى، اس�تخدمت أشياًء أخرى غريبة 
ألج�ل عالج الح�روق مثل البي�ض والطحني 

والزيت.
»ص�ن«  صحيف�ة  نقل�ت  م�ا  وبحس�ب 
الربيطاني�ة، ف�إن الش�خص ال�ذي يص�اب 
بح�روق علي�ه أن يلجأ إىل ماء ب�ارد ترتاوح 
حرارت�ه ب�ني 15 و20 درجة، حت�ى يخفف 

األلم.

فاكهة تودي بحياة 43 طفاًل
لق�ي ما ال يق�ل عن 43 طف�ال حتفهم يف 
أقل من أسبوعني، بسبب مرض يف الدماغ 
يعتق�د العلم�اء أن�ه ق�د يك�ون مرتبطا 
باس�تهالك أح�د الفواكه، وذل�ك يف والية 

بيهار شمال رشقي الهند.
وقال مس�ؤولو الصحة إن األطفال توفوا 
يف مستشفيني يف مظفربور، وهي منطقة 
يف الوالية معروفة بانتشار بساتني فاكهة 
الليتيش، التي يتم حصادها خالل شهري 

مايو ويونيو من كل عام.
ولم تؤكد حكومة الوالية بعد سبب تفيش 
امل�رض، لكنها تع�زو معظ�م الوفيات إىل 
نق�ص الس�كر يف ال�دم، وف�ق م�ا ذكرت 
صحيف�ة »إندبندن�ت« الربيطاني�ة.إال أن 
األطباء قال�وا إن أكثر من 150 طفال تقل 
أعمارهم عن 10 س�نوات عان�وا أعراض 
متالزم�ة التهاب الدماغ الح�اد منذ األول 
من يونيو، وتويف 43 من هؤالء، موضحني 

أن نق�ص الس�كر يف ال�دم ه�و واحد من 
أعراض هذا االلتهاب.وعرب مس�ؤولون يف 
الهند ع�ن قلقهم إزاء تفيش املرض، وفقا 
مل�ا ذكرته صحيفة »إنديان إكس�ربيس«، 
وأرس�لت الحكوم�ة الهندي�ة املركزية يف 
دله�ي فريقا من الخ�رباء لتقييم الوضع.
وق�ال أش�وك كوم�ار املس�ؤول الصحي 
البارز يف الحكوم�ة الهندية، إن عىل اآلباء 

اتخاذ تدابري وقائية لحماية أطفالهم.

سودوكو

جد الفرق بين الصورتين كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 2 معلقة كبرية زيت زيتون

x 1 معلقة كبرية عصري ليمون
x 1 كوب أرز عادى

x 1 كوب بسلة )مثلجة(
x 1 معلقة كبرية بقدونس طازج )مفروم(

الخطوات:
ىف حلة بها كمية مناس�بة م�ن املاء املغىل ومعلق�ة عصري الليمون 

ومع رشة من الفلفل وامللح نسلق األرز.
ثم ىف حلة أخرى بها كمية من املاء اململح نسلق البسلة ثم تصفى.

ىف طاسة عىل النار نضع البصل والزيت ونقلب حتى يذبل.
ثم نضيف البسلة ونقلب.

ثم نضيف األرز املسلو ونقلب ملدة دقيقة ثم يرفع من عىل النار.
يغرف ىف طبق التقديم ويزين بالبقدونس ثم يقدم بالهنا والشفا.

أرز بالبسلة

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن هن�اك نوعان من 
ضغ�ط ال�دم، ح�د أق�ى وحد 

أدنى. 
ضغط الحد األدنى يحدث عندما 

ينقبض البطني األيرس.
ومع ك�رب الس�ن يرتفع ضغط 

الدم تدريجياً. 
تؤث�ر  وهن�اك عوام�ل عدي�دة 
ع�ىل ضغ�ط الدم فاألش�خاص 
املفرطني يف الوزن كثرياً ما يكون 
لديه�م ضغ�ط دم ع�اٍل وكذلك 
التوتر والتدريب واإلرهاق وحتى 
الوضعية تؤثر عىل ضغط الدم. 
هل تعلم أن دماغ اإلنس�ان يزن 

حوايل 1,3 كغ.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة )كرس قرار( لتأجري 
االم�الك املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائ�دة اىل بلدية )الكوفة( وملدة   )س�نة واحدة ( وفق�ا الحكام قانون 
بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط 
املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )7( ايام تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف 
املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني 
للعق�ار الذي�ن يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد 
املحاف�ظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االع�الن البالغة )15( يوما 
يف الس�اعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 
ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الروط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل 

االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

مجاور سياج المستشفى )2,35*0,6(م 186/23 حانوت 1

مجاور سياج المستشفى )1,4*0,6(م 185/24 حانوت 2

مجاور سياج المستشفى )1,9*0,5(م 177/32 حانوت 3

مجاور سياج المستشفى )2,5*0,5(م 176/33 حانوت 4
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الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
مرصف الرافدينرئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

االدارة العامة
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين / حسنني صبيح جبار عنوانه / محافظة البرصة / الرباط م/108 ز/50

الكفيل / عيل صباح عبد الجبار محمد عنوانه/ املشتل م/710 ز/29 د/21

م/ انذار
نظ�را لعدم قيامكم بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمتكم بالتكاف�ل والتضامن عن 
)الس�لفة( املمنوح للمدين اعاله والبالغ )4228400( دين�ار )اربعة ماليني ومائتان 
وثماني�ة وعرون ال�ف واربعمائة دينار ( وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل 
املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 فاني وحسب 
الصالحية املمنوحة يل بموجب املادة الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب تسديد 
مبلغ الدين املش�ار الي�ه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل ع�رة ايام اعتبارا من 
اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا 
الحكام املادة الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز 
التنفي�ذي عىل اموالكم املنقولة والغري املنقول�ة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر 

من انذر 
مع التقدير

فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الصادرة م�ن الهيئة 
العام�ة للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد 
اىل  واملعنون�ة   2019/5/30 بتاري�خ   12098
الهيئ�ة العامة للرضائب الكرخ / املركز بأس�م 
احمد فاضل عودة عىل من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار
�����������������������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2016/609

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

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

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2008
5 � تاريخ الحكم : 2018/6/5

6 � املادة القانوية )34( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
7 �  ع�دم ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفوالعام  رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمه املس�نده 
الي�ه وف�ق احكام امل�ادة 34/اوال م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لعدم قيامه بتس�ديد املبالغ 

املرتتبة بذمته 
 8  �  خالص�ة الحك�م الحبس الش�ديد ملدة )ثالثة س�نوات( وف�ق احكام  املادة 34 اوال )س�بع 
س�نوات( وفق احكام املادة 35  /اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008   وبداللة املواد 61/اوال و 
69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008  الختالس�ه املسدس الحكومي الذي بذمته واملرقم من ق 
عد رقم 14 لسنة 2008 املعدل الهماله مما تسبب بفقدان املسدس الحكومي الذي بذمته املرقم 

)X28018Z( نوع برتا عام 2008 
9 � تضمينه مبلغ مقداره ))7,670,000( س�بعة  ماليني وس�تمائة وس�بعون  الف دينار  وفق 
املادة 35 ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل عن قيمة املسدس�د املش�ار اليه يف اعاله  

تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
10 �  ط�رده  م�ن الخدمة  يف قوى االمن الداخيل  اس�تنادا  باحكام امل�ادة 38/ثانيا   من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 املعلد بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق اد 

رقم 17 لسنة 2008  
11 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذالحكم الصادر 
بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/ رابع�ا من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
13 � تنزيل املسدس املفقود اعاله من الذمة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 

14 � تعميم اوصاف املسدس املوصوف اعاله وفق القانون
15 مص�ادرة املس�دس املرم�ز محلي�ا بنفس الرق�م االصيل والذي جلب�ه املتهم اع�اله بدال عن 
مسدس�ه املفقود اس�تنادا الحاكم املادة 117 من ق ع د رقم 111 لسنة 1969 املعدل اىل مديرية 

التسليحقسم املواد املصادرة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
16  �  تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب )جبار عاتي جرب ( البالغة )25,000( خمس�ة 

وعرين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا  غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لس�نة 
2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2018/6/5
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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هاشم رضا: تتويج الرشطة بلقب 
الدوري العراقي مسألة وقت

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح املدي�ر اإلداري لنادي الرشطة، هاش�م رضا، أن 
فريق�ه بحاج�ة إىل انتصار واح�د من أرب�ع مباريات، 
ليتوج رسمًيا بلقب الدوري العراقي، بعد انتصاره عىل 
نظ�ره أمانة بغداد. وقال هاش�م رض�ا يف ترصيحات 
خاص�ة ملوقع ، إن التتويج بلقب ال�دوري العراقي هذا 

املوسم مسألة وقت.

وأض�اف »س�نواجه النج�ف يف الجولة املقبلة بش�عار 
التتويج باللقب، نسعى إلهداء الدرع إىل جماهرنا التي 

ساندت الفريق يف جميع مبارياته هذا املوسم«.
وتابع »حصد اللقب بات محسوًما لصالح الرشطة بعد 

موسم شاق للجميع داخل الفريق«. 
يش�ار إىل أن الرشط�ة يتص�در ج�دول ترتي�ب الدوري 
العراقي برصيد 85 نقط�ة، بفارق 10 نقاط عن أقرب 

مالحقيه، القوة الجوية.

نجم نادي الرشطة مطلوب يف فنربخشة

مجاهري األرجنتني تضع مييس وسكالوين عىل رأس املتهمني
            المستقبل العراقي/ وكاالت

ج�اء االتح�اد األرجنتين�ي لك�رة القدم 
س�كالوني،  ليوني�ل  املنتخ�ب،  وم�درب 
ونجم�ه ليوني�ل مييس، ضمن األس�باب 
الرئيس�ية لهزيمة األلبيسيليس�تي أمام 
الربازي�ل )0-2(، لحس�اب نصف نهائي 
كوب�ا أمري�كا، يف وجهة نظر املش�جعني 
العاصم�ة  يف  املب�اراة  تابع�وا  الذي�ن 

األرجنتينية، بوينس آيرس.
وم�ن بني ه�ؤالء لياندرو ال�ذي اعترب أن 
»املشكلة ليست يف املدرب، بل يف مرشوع 

منتخب األرجنتني«.
وأوض�ح »هن�اك مش�كلة يف املرشوع، ال 
نعلم ما الذي نسعى لتحقيقه، سكالوني 
ليس لديه الحكم�ة والنضوج.. لكن هذا 
ليس خطأ س�كالوني، بل خط�أ االتحاد 
األرجنتيني لك�رة القدم ال�ذي أوكل إليه 

قيادة املنتخب«.
لك�ن نف�س املش�جع داف�ع ع�ن نج�م 
ليونيل مييس، وأعفاه  األلبيسيليس�تي، 

من مسؤولية الهزيمة.
وقال إن »مييس العب كرة قدم، هو العب 
آخ�ر بالفري�ق.. مييس يلع�ب كمهاجم، 
لك�ن األرجنتني ص�ار لها عرش س�نوات 

عاجزة عن التتويج بأي بطولة«.
في�ه  تحظ�ى  ال�ذي  الي�وم  »يف  وأردف 
للمنتخ�ب،  جي�د  بم�رشوع  األرجنت�ني 
س�يتغر الوض�ع.. لق�د لعب جي�دا لكن 
مييس وحده ال يكفي، كرة القدم رياضة 

ل�11 العبا«.
»مييس مخيب لآلمال«

ومن جانبه، حمل س�انتياجو ألياتوري، 
مش�جع آخ�ر تابع املب�اراة، املس�ؤولية 
لالتحاد بس�بب افتقاره ملرشوع واضح، 
مؤكدا أن س�كالوني ال ينبغي أن يستمر 

م�ع املنتخب، ألن�ه »كان يرتجل بش�كل 
واضح«.

وأض�اف »كن�ت أنتظ�ر أداء أفض�ل من 
مي�يس، ل�م يلعب بش�كل جيد ج�دا منذ 
بداي�ة البطولة واليوم كذلك.. باس�تثناء 
بعض الوق�ت يف الش�وط األول، لم يقدم 

مباراة جيدة حقا«.
وكان املشجع األكثر قس�وة مع مهاجم 
برش�لونة، هو مانويل كوسو )19 عاما( 
بترصيح�ه »يقول�ون إن مي�يس أفض�ل 
الع�ب يف العالم، رغم أنن�ي ال أرى ذلك... 
إنه غر قادر عىل اللعب يف فريق، هذا أمر 

مخيب لآلمال«.
ويف نف�س الوق�ت، وص�ف أداء امل�درب 
سكالوني ب�«الكارثي«، معتربا أنه »ليس 

لديه إسرتاتيجية واضحة«.
واختت�م »إن�ه دون املس�توى، الجماهر 
تنتظر الكثر منه ومن االتحاد األرجنتيني 

لكرة القدم ومن مييس«.
وينتظ�ر األرجنتيني�ون بش�غف العودة 

لأللق�اب، يف نس�خة كوبا أمريكا 
2020، التي ستقام عىل أرضهم 

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تقدم نادي فنربخشة الرتكي بطلب رسمي 
لض�م الالعب الدويل مهند ع�ي ميمي العب 
فري�ق الرشط�ة العراقي لتمثي�ل الفريق يف 
املوسم املقبل. وتقدم النادي الرتكي بعرض 
إىل الالع�ب تبل�غ قيمت�ه 900 أل�ف ي�ورو، 

إىل جان�ب املتغ�رات الت�ي ترتب�ط بنتائ�ج 
الفريق.ووفقا للعرض، يحق لنادي الرشطة 
الحصول عىل 10% م�ن عائدات بيع الالعب 
يف حال قرر فنربخش�ة التخ�ي عنه ألي ناد 
آخر. وستناقش إدارة نادي الرشطة العرض 
للوقوف ع�ىل تفاصيله، قب�ل تحديد مصر 
الالعب رسميا يف األيام املقبلة.وسبق أن قدم 

نادي باشاك ش�هر الرتكي عرضا 
لالعب نفسه، إال أن املفاوضات بني 

الطرفني انتهت دون اتفاق رس�مي، 
ألس�باب مالية وإدارية.واحتل فنربخشة 

املركز السادس يف ترتيب الدوري الرتكي، 
باملوس�م املايض، بينما يبقى أحد أكرب 

األندية يف كرة القدم الرتكية.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اقرتب نادي الرشطة من حسم لقب الدوري 
العراق�ي املمتاز لكرة الق�دم، بعد احتفاظه 
بالص�دارة ملدة 34 جولة، جم�ع من خاللها 
85 نقط�ة حت�ى االن.ويع�د املوس�م الحايل 
2018/ 2019، ه�و االفضل يف تأريخ النادي 
م�ن جمي�ع الجوان�ب، فالن�ادي ف�از يف 26 
مباراة وتع�ادل 7 مرات وخرس يف لقاء واحد 
فق�ط، فيما تمكن فري�ق القيثارة الخرضاء 

من تس�جيل 71 هدفاً، فبينما تلقت شباكه 
18 هدفاً.ويع�د موس�م 1997/ 1998، هو 
ثاني افضل موسم للقيثارة الخرضاء، إذ فاز 
الفريق يف 23 مباراة من اصل 30، فيما تعادل 
يف اربع مناسبات وخرس يف ثالث، وسجل 71 
هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.فريق القيثارة 
الخ�رضاء، ل�م يكت�ِف باالنج�از الجماع�ي 
فحسب وانما عىل الس�متوى الفردي ايضاً، 
حي�ث يعتي ع�الء عبد الزه�رة ترتيب هدايف 

الدوري املمتاز برصيد 28 هدفاً.

باالرقام.. موسم 2019 االفضل 
يف تأريخ القيثارة اخلرضاء

        المستقبل العراقي / وكاالت

ش�دد الفرن�يس فرانك ريب�ري، نجم بايرن ميونخ األس�بق، 
عىل أهمي�ة تعزيز صفوف الفريق الباف�اري بعنارص ذوي 
ج�ودة عالي�ة خالل ف�رتة االنتق�االت الصيفي�ة الجارية.
ويس�عى النادي البافاري لتعوي�ض رحيل ريبري وآريني 
روبن بنهاية املوس�م املنرصم، لكنه فشل يف جلب صفقة 
هجومية م�ن الطراز الرفيع حتى اآلن.وخالل ترصيحات 
أبرزها موقع »س�بورت1«، قال ريبري: »البايرن بحاجة 
لرف�ع جودته، ويجب ع�ىل النادي مواصلة االس�تثمار يف 
س�وق االنتقاالت، فأن�ا متحم�س للغاية مل�ا يفعلونه«.
وأض�اف: »ال يمكن للفريق بدء املوس�م الجديد بالثنائي 

س�رجي جناب�ري وكينجس�ي كوم�ان فق�ط، ه�ذا ال يكف�ي«.
وبس�ؤاله عن رأيه يف األنباء التي تفيد برغبة البايرن يف ضم لروي 
س�اني، جناح مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي، أج�اب ريبري: »إنه 
الع�ب بإمكانه إضافة الكثر للبايرن، كم�ا أنه متميز باللعب عىل 
الجانبني األيرس واأليمن، لذا أش�عر بالفض�ول ملعرفة مدى رغبته 
يف اللعب للبايرن«.وُس�ئل صاحب ال�36 عاًما عن رأيه حال فش�ل 
صفقة س�اني، فأج�اب مازًحا: »ربم�ا يفاوضني الن�ادي حينها 
للعودة من جديد، إذا لم يكن هناك خيار آخر«.واستطرد: »بالطبع 
ال، قصتي كالعب مع بايرن ميونخ انتهت بش�كل رائع خالل شهر 
ماي�و/ أيار املايض«.ويف ختام ترصيحات�ه، اعرتف ريبري بتلقيه 
عروضا عدة من مختلف أنحاء أوروبا، مشرًا إىل أنه سيتخذ قراره 

النهائي خالل أسبوعني، مع الوضع يف االعتبار عائلته وأطفاله.

ريبريي يوجه نصائحه للبايرن.. ويكشف موعد حسم مستقبله

            المستقبل العراقي / متابعة
 

عانى الس�ويرسي روجيه فيدرر يف مس�تهل مش�واره 
ببطول�ة ويمبل�دون، بعدم�ا تغل�ب يف ال�دور األول عىل 
الجن�وب إفريقي لويد هاريس، ب�� 3 مجموعات مقابل 

مجموعة بواقع )6-3(، )1-6(، )2-6(، )2-6(.
وتمك�ن في�درر من تحقي�ق الفوز ال�17 ع�ىل التوايل يف 
الدور األول بويمبلدون، يف س�عيه للتتويج بلقبه التاسع 
يف البطولة، ومع ذلك عانى فيدرر يف املجموعة األوىل قبل 

أن يفرض هيمنته بعدها عىل املباراة.
وقال فيدرر عن تلك املواجهة بحسب ما نقل عنه موقع 
رابطة محرتيف التنس: »ش�عرت بالبداية ببطء يف أرضية 
امللع�ب. ل�م أتمكن م�ن ت�رك أي تأثر، وق�دم هاريس، 

بدوره مستوى جيًدا يف استقبال 
إرساالتي«.

وأض�اف الس�ويرسي: »ل�م أتمكن 
يف البداي�ة م�ن التس�ديد م�ن مناطق 

حاس�مة بامللع�ب، وكان مناف�يس، يقرأ 
إرساالتي بصورة مميزة. عانيت يف البداية. 

لم أش�عر بتحركي بصورة جي�دة، وعانيت يف 
متابعة الكرات القصرة«.

وواصل »شعرت بضعف يف الدفاع، لكن بفضل الخربة، 
حافظ�ت عىل اله�دوء، وكنت أعرف أنَّ�ه بجعبتي الكثر 
م�ن الحيل األخ�رى، وأن األمر مس�ألة وق�ت للعودة يف 
املباراة«.ُيذك�ر أنَّ فيدرر ينتظر يف الدور الثاني مواجهة 

الربيطاني جاي كالركي غًدا الخميس.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أبدى املهاجم الربازيي، جابرييل جيس�وس، الذي سجل 
هدف�ا وصنع آخر خالل فوز السيليس�او عىل األرجنتني 
)2-0(، لحس�اب نص�ف نهائ�ي كوب�ا أمري�كا 2019، 
س�عادته بإنهاء صيامه التهديف�ي مع منتخب بالده يف 
املباريات الرس�مية.وعقب انتهاء املباراة التي احتضنها 
ملع�ب )مين�راو(، قال جيس�وس إن »ملع�ب مينراو 
تميمة حظي«.وأضاف »أنا سعيد بالهدف الذي سجلته، 
ل�ن أخفي األمر بالتأكيد، ألن هذا الهدف كنت أس�عى له 

منذ انطالق البطولة... أحيانا ال تس�ر األمور كما 
تريد، لكن يجب التحي باإلرصار«.

ويدين »السيليس�او« بالفضل يف هذا الفوز لنجم 
مانشسرت سيتي اإلنجليزي، جابرييل جيسوس، 
الذي س�جل الهدف األول يف الدقيقة 19، ثم مرر 
ك�رة الهدف الثاني لروبرتو فرمينو يف الدقيقة 

71، بعد مجهود فردي رائع.
وقبل هذا اللقاء، عجز جيسوس عن هز الشباك 
يف مباراة رس�مية مع منتخب الربازيل، منذ عام 

.2017

فيدرر يكشف عن معاناته يف أول 
أدوار ويمبلدون

جابرييل جيسوس: ملعب مينرياو متيمة حظي

             بغداد/ المستقبل العراقي

قال مدرب الكهرباء، عباس عطية، اليوم األربعاء، إن إدراك 
النف�ط للتع�ادل )3-3( بعد تق�دم فريقه بثالثي�ة بيضاء، 
لحس�اب الجولة ال�34 من الدوري العراقي املمتاز، »درس 

ذو فائدة« لالعبيه.
وأوضح عطية، خالل ترصيحات: »رغم مرارة النتيجة، ألن 
فريقنا كان األقرب لكس�ب النق�اط الثالث، إال أن املباراة ال 
تخل�و من الفائدة، بل أنها درس مهم، ال بد من االس�تفادة 

منه يف املباريات املقبلة«.
وتابع: »الفريق تنتظره مباراة نهائي كأس العراق، املقررة 
ي�وم 27 من الش�هر الجاري، حيث س�نالقي الزوراء، وعىل 

الالعب�ني أن يفهموا أن املب�اراة ال تنتهي إذا تقدمنا 
بثالثة أهداف، وأن الحسم مع صافرة الختام«.

وب�رر عطية تراجع فريقه بطريقة تفكر الالعبني، 
الذين دخلوا الش�وط الثاني »بشد عصبي عال، ما أثر 

عىل تركيزهم وبالتايل النفط استغل هذه النقطة«.
وخت�م بقول�ه: »فريقنا اس�تحق الفوز، والعبون�ا قدموا 
مستوى طيبا لوال الشد العصبي والنفيس املفرط يف الشوط 

الثاني«.
يش�ار إىل أن الكهرب�اء يحتل املرك�ز العارش يف 

ال�دوري، برصيد 42 نقط�ة، بينما يحتل 
النف�ط املرك�ز الخام�س، برصيد 53 

نقطة.

مدرب الكهرباء: ريمونتادا النفط درس لنا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، توقيتات 
مباراي�ات البطولة التي س�تقام يف العراق 
للفرتة من 1-14 آب املقبل وبمش�اركة 
اإلجتم�اع  عق�د  منتخبات.وبع�د   9
التنس�يقي بني اإلتحادين غرب آس�يا 
والعراق�ي، جرى اإلتف�اق عىل توزيع 

الفرق اىل مجموعتني كالتايل:
س�وريا،  اليم�ن،  األوىل:  املجموع�ة 

فلس�طني، لبنان ويرتأس املجموعة العراق 
)البلد املضيف(.

املجموع�ة الثاني�ة: الس�عودية، البحرين، 
الكويت واألردن ع�ىل رأس املجموعة كونه 
وصيف بطل النسخة الثامنة والتي أحرزت 

لقبها قطر.
ومن املق�رر أن تصل منتخب�ات املجموعة 
األوىل اىل كرب�الء يف 28 تم�وز الح�ايل، فيما 
تصل منتخبات املجموع�ة الثانية اىل اربيل 
يف 2 آب املقب�ل، ويرتتب عىل الفرق املغادرة 

بعد يوم واحد من موعد آخر مباراة لها.
كل  أول  س�يتأهل  البطول�ة،  نظ�ام  ويف 
مجموعة اىل املباراة النهائية والتي س�تقام 
يف كرب�الء كما ت�م تحديد موع�د املباريات 
بحي�ث تق�ام األوىل عند الس�اعة )07:30( 
مس�اًء والثاني�ة )22:30( مس�اًء بتوقيت 

بغداد.
وبالتنس�يق مع االتحاد العراقي، س�يكون 
موعد س�فر أول املجموعة الثانية )أربيل( 
اىل كربالء يوم األحد املوافق 2019/8/11.

تعرف عىل توقيتات املباريات وموعد وصول 
منتخبات غرب آسيا اىل العراق

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكد الربازيي فينيس�يوس جونيور العب ريال 
مدري�د، أنه س�ُيعاني من أجل املش�اركة مع 
املرنج�ي يف املوس�م الجديد، بع�د التعاقد مع 
البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيليس، 
خالل سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.وقال 
فينيس�يوس، خالل ترصيحات�ه لصحيفة 
»ماركا«: »حني أتيت إىل ريال مدريد كنت 
العًب�ا مختلًفا تماًما عما أنا عليه حالًيا، 

وتعلم�ت الكث�ر من الجه�از الفن�ي والنادي 
وكل م�درب عملت مع�ه، وتط�ورت تكتيكًيا 
وأصبحت أفقد الكرة بش�كل أقل، ولدي املزيد 
م�ن اله�دوء يف اللعب«.وع�ن االخت�الف ب�ني 
كرة الق�دم يف الربازيل وإس�بانيا، أوضح: »يف 
إس�بانيا الفريق يعمل بش�كل أكرب مع الكرة، 
والخص�م يلعب بجماعي�ة أكرب«.وأضاف: »يف 
التدريبات يف ريال مدريد ال أحد يريد أن يخرس، 
وكل العب يريد أن يتحس�ن كل يوم، ورغم أن 
سرجيو راموس وبنزيما تخطوا حاجز ال�30 

عاما إال أنهما يعمالن أكثر من باقي الالعبني، 
وألنهما العبني مختلفني يس�جالن الكثر من 
األهداف«.وتابع: »بنزيما منذ اليوم األول يل يف 
الفريق نصحني وس�اعدني، وهو دائًما ُيفكر 
يف اآلخرين، وفعل كل يشء ممكن ملساعدتي«.

وعن فرصه يف املش�اركة مع الفريق يف املوسم 
املقب�ل، بع�د التعاق�ده م�ع البلجيك�ي إدين 
هازارد، قال: »سأواجه الكثر من الصعوبات 
يف اللعب، لكنها ليس�ت مش�كلة بالنس�بة يل، 

وكل القرارات بيد زيدان«.

فينيسيوس: سأواجه الكثري من الصعوبات بسبب هازارد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف جواو مراندا، مدافع إنرت ميالن ومنتخب 
الربازيل، أمس األربعاء، موعد حسم مستقبله 
م�ع النراتزوري.وس�اهم مران�دا يف ف�وز 
الربازي�ل ع�ىل األرجنت�ني )2-0(، الليل�ة 
يف  كبدي�ل  ش�ارك  بعدم�ا  املاضي�ة، 
الش�وط الثاني، ليصل برفقة السامبا 
إىل نهائ�ي كوب�ا أمري�كا 2019.وعن 
ذلك ق�ال مراندا، خ�الل ترصيحات 
ملوق�ع »توت�و مركات�و« اإليطايل: 
»املش�اركة كان�ت صعب�ة، لكننا 
نلعب من أج�ل املنتخب الوطني، 
مس�تعدين،  نك�ون  أن  وعلين�ا 
س�واء ش�اركنا يف دقيقة أو يف سبع 
مباريات«.وأضاف: »كان عّي أن أثبت أنني مس�تعد، 
حتى يف أصعب لحظات املباراة تعقيًدا.. نعلم أن دعم 
جماهرن�ا دائًم�ا موج�ود، وبالتأكيد ي�زداد عندما 
نفوز«.وح�ول موقفه من البقاء يف إنرت ميالن، بعد 
وصول زميله الس�ابق يف أتلتيك�و مدريد، دييجو 
جودي�ن، ق�ال مران�دا: »أعتقد أن�ه كان هناك 
الكث�ر من الحدي�ث عني، لكنن�ي االَن يف إنرت 
مي�الن.. الن�اس دائًم�ا تتحدث، رغ�م أنهم 
ال يعرف�ون م�ا أريد«.وواص�ل: »مع ذلك، 
أنا أفك�ر حالًيا يف نهائ�ي كوبا أمريكا.. 
سأتحدث مع النادي بمجرد أن تنتهي 
البطولة، من أجل معرفة ما إذا كانوا 
يريدون االحتفاظ ب�ي.. إنرت خيار 
جيد بالنس�بة يل، أعتقد أنه ينمو 

وأريد أن أكون جزًءا منه«.

مرياندا يلقي الكرة يف ملعب 
إنرت ميالن
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العجز السيايس بعض الكالم يف شبكة األعالم
منهل عبد  األمير المرشدي  عادل عبد الحق

ل�م تتمك�ن الحكوم�ة وال الكت�ل السياس�ية م�ن ح�ل معضلة 
الدرج�ات الخاصة وإنه�اء العم�ل بالوكالة فيها فبع�د أن ألزم 
رئيس الحكومة نفس�ه بإنهائها ووضعها مادة يف قانون ال مفر 
من�ه، إال أن العجز وصل هذا املرة للخروق القانونية، ليتأجل من 

جديد الَبُت يف هذِه الدرجات اىل ما بعد التوافق السيايس عليها.
التوافق الس�يايس واملحاصصة، هم�ا كلمتي الفصل يف كل يشء 
وه�ذه الدرجات من ضمنه�ا؛ العجيب والغري�ب يف األمر أن كل 
السياس�يني وكل الكت�ل السياس�ية وكل الحكوم�ات املاضي�ة 
والحالي�ة وكل املكونات عندما ت�رح تجدها تريد، وبكل عزم، 
الخروج م�ن خندق التحاص�ص والتحزب والتخن�دق املكوناتي 

واملناطقي وغريه!
الس�ائل يس�أل: اذا كان الجمي�ع ال يري�د املحاصص�ة وال يري�د 
التخندق فمن يا ترى يعطل العمل الحكومي؟ وس�ؤاالً اخر اكثر 
إلحاح�اً إذا كان�ت الكتل السياس�ية وعىل مدار االش�هر املاضية 
م�ن عمر الحكوم�ة لم تتواف�ق ولم تس�تطع ان تكم�ل كابينة 
حكومية من )22( وزيراً، فكيف لها أن تتفق عىل آالف الدرجات 

الخاصة؟!
عجز رئيس الوزراء عن االيفاء بوعده وعجزت الكتل السياس�ية 
ع�ن مس�اعدته يف االلت�زام بالقان�ون وبالوق�ت املح�دد، ال�كل 
يري�د حص�ة من هذه الدرج�ات وهذه املرة ليس تحت مس�مى 
املحاصصة ولكن تحت مس�ميات اخرى كاالستحقاق االنتخابي 
وغريه�ا، ان االس�تحقاق االنتخاب�ي الذي يعطل عم�ل دولة هو 
اسوء بكثري من التقاس�م التحاصيص.. فالتقاسم اوضح بكثري 

مما يجري االن.
إن العامل�ني يف الدرج�ات الخاص�ة إنتهت مدته�م وصالحيتهم 
بنهاية الشهر املنرم وعملهم وفق القانون باطل، إال أن ساسة 
الب�الد توافق�وا يف ه�ذا وإتفقوا عىل تأجيل الحس�م عدة إش�هر 
أخ�رى ، بدورها الحكومة أوع�زت اىل أصحاب الدرجات الخاصة 

لالستمرار بعملهم وهذا ما وجده البعض خرقاً قانونياً كبريا.
إن االربعة أش�هر القادمة غري كافية بتاتاً لحس�م هذا املوضوع 
الن املناص�ب كثرية جداً والنقاش�ات حولها تحت�اج اىل عرشات 
االشهر ال اشهر معدودة، )الوكيل كاالصيل( مقولة جميلة يعمل 
بها الساس�ة من اجل تمش�ية االمور اس�تمروا بالعم�ل بها اىل 
ح�ني االتفاق عىل ما ترونه مناس�باً ملصلحة الع�راق والعراقيني 
وال تضع�وا انفس�كم يف مأزقي الوق�ت والقان�ون وابحثوا جيداً 
عن املناسبني لش�غل هذه املناصب لعل ما يؤخركم ان العراق ال 
يمتل�ك كل هذه الكفاءات عىل اعتب�ار انكم تريدون التكنوقراط 
واالعتماد عىل الكفاءة والخربة يف ش�غل املوقع! ) وقفوهم انهم 

مسئولون (.

تتعرض ش�بكة األعالم العراقي بني الفينة واألخرى اىل النقد والطعن والتش�هري  من 
بعض األطراف عىل مس�توى األفراد والجماعات او الجه�ات التي تتبنى او تدعم ذلك 
.  البد لنا إبتداءا ان نؤكد ان من يدعي الكمال والنجاح املطلق للش�بكة فهوا بعيد عن 
الواق�ع بعيد عن املنطق قريب من الوهم فش�بكة األع�الم العراقي بظرفها وظروفها 
ورشطه�ا ورشوطه�ا وقضه�ا وقضيضه�ا تعان�ي م�ن اس�باب ومس�ببات تضفي 
بتداعياتها عىل س�ري عمل الشبكة ونتاجها اإلعالمي وما تقدمه عرب قنواتها اإلذاعية 
والتلفزيونية . قبل الخوض بماهية تلك التداعيات وحيثياتها ينبغي األشارة اىل ان ما 
تتعرض له الش�بكة من ضغوط سياس�ية تجعل من اي ادارة كانت تعاني األمرين يف 
س�بيل القيام بتنفيذ برنامجها للنهوض بواقع العم�ل فيها . هذه الضغوط تصل اىل 
أدق املفاصل يف البنية األدارية للش�بكة من خالل ممارس�ة بعض الجهات السياسية 
نفوذه�ا وتأثريها املبارش وغري املبارش وبأس�اليب ش�تى للوقوف بوج�ه ما تقوم به 
رئاس�ة الش�بكة من عملية تقويم واعادة صياغة لألدارت املسؤولة عن دوائرها وبما 
يخ�دم عملي�ة التغي�ري األيجابي  لتاليف الخل�ل أينما وجد .  هذه الضغ�وط ربما تصل 
اىل مس�تويات غري متوقع�ة يف الحلقات الوظيفية بما فيه مق�دم برنامج او مذيع او 
موظف يف الشأن الفني او األداري  يف تدخل سافر  بشؤون الشبكة وصالحيات ادارتها 
واستقاللية عملها . علينا ان نعرف ان قنوات الشبكة هي لسان حال الدولة العراقية 
وبالتايل فهي تمثل الخطاب الرسمي واملسؤول واملعتمد من قبل املواطن العراقي ومن 
هنا علينا ان ال نس�تبعد من كون البعض من األصوات التي  تس�تهدف ش�بكة اإلعالم 
العرقي طعنا وتش�ويها  انما ينطلق من موقفه الذي يتبناه ألغراض سياس�ية  وفقا 
مل�ا يتب�ع او يعتقد او يتلقى من تعليمات من ه�ذه الجهة او تلك . البعض اآلخر ممن 
يتبنى الخطاب املعادي للش�بكة عرب صفحات التواصل قد يكون ألس�باب ش�خصية 
يف محاول�ة أإلبتزاز لغاية يف نفس يعقوب فقد يكون منتس�ب س�ابق ألحدى دوائرها 
ت�م فصله ألس�باب يعرفها هو  كم�ا يعرفها الذين آمنوا وعمل�وا الصالحات . ربما ال 
نأت�ي بجديد  خصوصا للزمالء  م�ن العاملني يف اإلعالم والقنوات الفضائية إذا ما قلنا 
إن مس�توى النت�اج اإلعالمي  مقرونا بالقدرة املالية وكلما كانت املؤسس�ة اإلعالمية 
متمكنة ماليا كلما كان نتاجها ناجحا متميزا حيث كل يشء يف العمل اإلعالمي بمثابة 
محرقة لألموال  فكيف بش�بكة اإلعالم التي ينضوي تحت لوائها اربع قنوات فضائية 
ومثله�ا من اإلذاعات واكثر من مجلة وصحيفة توزع يف جميع انحاء البالد فضال عن 
مكات�ب ومحطات يف كافة املحافظات فضال عن املكات�ب الخارجية املنترشة يف اغلب 
بل�دان العال�م ويف جميع القارات . رغم ذلك فإن مش�كلة جمي�ع األدارات التي توالت 
عىل رئاسة الش�بكة مع احرتامنا للزمالء الذين تبوأوا رئاستها كل حسب ما استطاع 
ان يق�دم هي عملية تأم�ني التخصيصات املالية الالزمة من املوازن�ة األتحادية  وهو 
م�ا تعاني من�ه األدارة الحالية األكثر اس�تقرارا  واتزاناعىل املس�توى األداري واملهني  
يف ادارة العم�ل بجميع مفاصل الش�بكة وهو ما انعكس ايجابا ع�ىل الحالة املعنوية 
للزم�الء العامل�ني يف جميع مفاصلها . اخريا وليس آخرا الب�د ان يكون هناك ضوابط 
تؤم�ن حرية الرأي وتلزم من يتبنى خطابا تحريضيا او الطعن والتش�ويه بأن يكون 
ملزما بتقديم األدلة او ان يكون تحت املسائلة القضائية . بقي ان اقول ان من يعرف 
ش�بكة اإلع�الم العراق�ي التي قدم�ت العرشات من الش�هداء والجرحى طوال س�نني 
املواجه�ة مع اإلره�اب والدواعش  يدرك جيدا انها تمثل عراقا مصغرا بما تجمعه بني 
منتس�بيها من الزم�الء والزميالت من جميع الوان الطي�ف العراقي  يف جو من األلفة 

واملحبة  فرفقا بالحق ورفقا بالحقيقة وال يشء غري الحقيقة .

عبد الصاحب : جامعة النهرين نجحت
 يف مسريهتا العلمية من خالل استحداث 

اقسام نادرة يف جمال الطب
بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عمي�د جامع�ة النهري�ن 
عب�د  كاظ�م  نبي�ل  الدكت�ور 
الصاحب , ان الجامعة شهدت 
نهض�ة علمية المثي�ل لها من 
خالل استحداث كليات جديدة 
ويف مقدمتها اس�تحداث كلية 

الصيدلة واقسام علمية نادرة 
ساهمت يف تطوير الجامعة . 

وق�ال عب�د الصاح�ب » نحن 
اليوم نحث ابنائنا الطلبة عىل 
امليض يف املس�رية العلمية بكل 
ش�جاعة م�ن اج�ل النهوض 
بالبالد يف هذه املرحلة الصعبة 
رس�الة  خ�الل  ذل�ك  ج�اء   ,
وجهها اىل الطلبة واالس�اتذه 
بمناس�ب�����ة انهاء تكليفه 
العلمي. وتابع »ان اس�تحداث 
دراس�ة الدكت�وراه يف الط�ب 
الحيات�ي جع�ل م�ن الجامعة 
تتب�وأ مراك�ز متقدم�ة ع�ىل 
العرب�ي  الص�����عي�د 
واالقليم�ي , مما اع�اد املكانة 
النهري�ن  لجامع�ة  الرصين�ة 
م�ا ب�ني الجامع�ات العربي�ة 
ع�ىل  اح�ث  ل�ذا   , والدولي�ة 
االس�تمرار يف العط�اء العلمي 
بما يخدم املسرية التعليمية يف 

العراق.

أياد السماوي

لعّل واحدة م�ن أكرب عيوب وتش�ّوهات نظام 
املحاصص�ات الخلقي�ة , ه�ي قضية ترش�يح 
ال�وزراء من قب�ل أحزابهم وكتله�م , فالوزير 
املّرشح لهذه الوزارة أو تلك من قبل هذا الحزب 
أو تل�ك الكتلة , هو وزير للح�زب والكتلة التي 
رّشحته وليس وزير لكّل أبناء الشعب العراقي, 
وهذه القاع�دة عملت بها كّل الحكومات التي 
خلّفت النظام الديكتاتوري بما فيها الحكومة 
الحالية , فالوزير يف نظام املحاصصات القائم 
ه�و مجّرد أداة بيد الحزب الذي رّش�حه ويّنفذ 
م�ا يمليه عليه , وغالبا م�ا يكون مدير مكتب 
الوزير هو من يضعه الحزب الذي رّشح الوزير 
ليكون ع�ني عىل كّل ش�اردة وواردة يقوم بها 
الوزير , ولهذا أطلقت يف وقت س�ابق عىل هذه 
الحكوم�ة بأّنه�ا حكومة م�دراء املكاتب , ألّن 
الكث�ري من الوزراء يف هذه الحكومة هم مجرد 
أدوات بي�د األح�زاب الت�ي رّش�حتهم , وهذه 
لألسف الشديد حقيقة ال غبار عليها , وبسبب 
ه�ذا العي�ب الخلقي ال�ذي ولد م�ع والدة هذا 
النظام املشّوه جنينيا , أصبحت وزارات الدولة 

مجرّد دكاكني وواجهات لألحزاب السياس�ية , 
يصول فيه الح�زب ويجول وكأّن الوزارة ملكا 
ل�ه بقضها وقضيضها , وأغلب الوزراء يف هذه 
الوزارات الدكاكني هم دمّية بيد مدراء املكاتب 
يّحركون�ه كيفما ش�اؤوا , وله�ذا حني يخرج 
بعض ال�وزراء عىل هذه القاع�دة ويرفض أن 
يك�ون وزير فقط للحزب الذي رّش�حه , فأول 
من يتص�دّى ل�ه ويحاربه هم ن�واب وأعضاء 

الحزب الذي رّشحه . 
قب�ل بضع�ة أي�ام وضم�ن برنام�ج بتوقي�ت 
العاصم�ة عىل قن�اة العهد الفضائي�ة , تحّدث 
القيادي يف دولة القانون حس�ن السنيد قائال ) 
أّن وزي�ر التعليم العايل الدكتور قيص الس�هيل 
مّرشح دولة القانون لم يستجب أبدا ألي طلب 
ألعض�اء دولة القانون ولم يعنّي رئيس�ا واحدا 
ألي جامع�ة أو عمي�دا واحدا ألي كلّي�ة تابعا 
لدول�ة القان�ون ( , وأعتق�د جازما أّن الس�يد 
الس�نيد أراد بذلك أن يرضب مث�ال حّيا للوزير 
ال�ذي ينبغ�ي أن يك�ون , ألن ظاه�رة الوزي�ر 
الدمي�ة والوزارة ال�دكان أصبحت خطرية جدا 
وال يمك�ن الس�كوت عنه�ا أبدا , بل أس�تطيع 
أن أج�زم أّن هذه الظاهرة يف مقّدمة أس�باب 

انفالت الفساد بهذا الشكل الجامح , وأي كالم 
عن محاربة الفس�اد م�ن دون البدء بالتصدّي 
لظاه�رة الوزي�ر الدمي�ة وال�وزارة ال�دكان , 
س�يصبح كالما فارغا ال قيمة له إطالقا , وإذا 
كان كالم الس�يد الس�نيد صحيحا ) وأجزم أّنه 
صحيح ( , فهذا مثار فخر لدولة القانون كونها 
أول كتلة رّش�حت وزيرا ه�و للعراقيني جميعا 
وليس وزيرا لدولة القانون , واعتقد جازما أّنه 
ل�وال التأييد املطلق من قبل رئيس ائتالف دولة 
القانون الس�يد نوري املالكي شخصيا للوزير 
قيص الس�هيل , ملا استطاع الس�ري بهذا النهج 
الصحيح ال�ذي يتّمناه كّل العراقيني , علما أن 
الوزير الس�هيل مس�تقال وال ينتسب لصفوف 
حزب الدعوة اإلس�المية , وحتى أكون منصفا 
هنالك أكثر من وزير يف هذه الحكومة يعملون 
ع�ىل نهج أّن الوزي�ر هو لبلده ولي�س لكتلته 
, فتحي�ة لدولة القانون التي رّش�حت الس�يد 
الس�هيل ل�وزارة التعلي�م العايل , وتحي�ة لكّل 
وزي�ر يرفض أن يكون دمية بي�د الحزب الذي 
رّش�حه .. فالقضاء عىل ظاهرة الوزير الدمية 
ه�و البداية العملية للتصدّي للفس�اد الجامح 

واملنفلت.

الوزير لبلده وليس لكتلته..

اتقدم باس�مي ومنتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل العراقي للصحافة والنرش ) جريدة املستقبل 
العراقي ووكالة أنباء املستقبل( بأجمل وأرق آيات الشكر والتقدير اىل املدير املفوض للمرف 
التجاري العراقي الس�يد ) نوري مزعل س�عدون الدبييس( ومدي�رة الفرع الرئييس للمرف 
الس�يدة ) دالي�ا ابراهيم عبد الق�ادر( وذلك لجهوده�م الكبرية والرائعة يف تس�هيل اجراءات 
التعامل مع الزبائن واملواطنني فضال عن انسيابية العمل ودقته وفق احدث الطرق املرفية 
العاملية ، والش�كر ايضا اىل معاون مدير الفرع الس�يد ) رامز ناهض توفيق( ، كذلك الش�كر 
موصول اىل مس�ؤولة قسم الحس�اب الجاري ) زينة جواد كاظم( وموظفة الحساب الجاري 
) رسى رائد صالح( ومس�ؤول قسم املقاصة ) امري سمري دريول( وموظفة املقاصة ) هديل 
عب�د الن�ارص عبد الرحمن( ومديرة االئتمان ) وس�ن هادي( وموظفة االئتمان ) س�ارة عبد 

الحس�ني مطرود( وموظفي قس�م االدارة وجمي�ع موظفي املرف 
التج�اري العراق�ي ، متمنني له�م املوفقية والنج�اح يف عملهم 

لخدمة العراق العزيز وشعبه الكريم.
علي الدراجي 

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

املرصف العراقي التجاري .. عطاء وخدمات متميزة
شكر وتقدير

بإس�مي ومنتسبي مؤسسة  أتقدم 
للص��حاف�ة  العراق�ي  املس�تقبل 
والنرش )جريدة املستق��بل العراقي 
ووكال�ة أنب�اء املس�تقبل( بأجم�ل 
وأرق آي�ات التهان�ي والتربيك��ات 
للمهندس )نصيف جاسم الخطابي( 
بمناس�بة تس�نمه مه�ام عم��ل�ه 
ملحاف���ظة  محافظاً 
املق��دس�ة،  كربالء 

متمنني له النجاح واملوفقية يف عمله خدمة 
للمحافظة املقدسة وأبنائها الكرام .

علي الدراجي 
رئيس مجلس االدارة

أتقدم بإس�مي ومنتسبي مؤسسة 
املستقبل العراقي للصحافة والنرش 
) جريدة املس�تقبل العراقي ووكالة 
أنباء املس�تقبل( بأجمل وأرق آيات 
التهان�ي والتربي�كات للس�يد ) عيل 
املالكي( بمناسبة تسنمه مهام عمله 
رئيس�اً ملجل�����س محاف���ظ�ة 
ك��رب�الء املقدس�ة ، 
متمن�ني ل�ه النجاح 

للمحافظ�ة  خدم�ة  عمل�ه  يف  واملوفقي�ة 
املقدس���ة وأبنائه��ا الك���رام .

علي الدراجي 
رئيس مجلس االدارة

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش
هينئ املهندس  نصيف جاسم اخلطايب بمناسبة تسنمه 

مهام عمله حمافظًا لـ »كربالء املقدسة«

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش
هينئ السيد عيل املالكي بمناسبة تسنمه مهام عمله رئيسًا 

ملجلس حمافظة كربالء املقدسة


