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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

عليـك باحللـم فإنـه ثمـرة

 الـعـلـم 

ص2الربملان يعتزم التصويت عىل متديد ملف استكامل الوكاالت السبت املقبل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراق حيتاج إىل )7( أعوام لتسديد ديونه رشيطة استقرار أسواق النفـط

الداخلية حتذر من »ضعاف نفوس« حياولون »ابتزاز« الشباب 

النجف تعلنها: متنفذون »حيمون« جتار املخدرات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دع�ت املرجع الرش�يدة يف النجف األرشف 
السلطات اىل ترشيع قوانني صارمة توقف 
االنتش�ار الخطري للمخدرات بني اوس�اط 
املجتم�ع وتف�رض عقوب�ات رادع�ة ضد 
املس�ؤولني عن ترويجها، وفيما أكدت ان 
متنفذين يف الدولة يحم�ون هذه التجارة 
املميتة، كش�فت عن انتشار خطري ملراكز 
فس�اد يف العاصمة تتخف�ى تحت عناوين 
صحية وثقافية. وقال معتمد املرجع االعىل 
يف العراق آية الله الس�يد عيل السيستاني، 
الش�يخ عب�د امله�دي الكربالئ�ي، خطيب 
جمعة كربالء ان »املجتمع العراقي يشهد 

حالي�ا انتش�ارا رسيعا مدم�را للمخدرات 
اصب�ح يث�ري القلق بش�كل ج�دي خاصة 
وانه يس�تهدف الفئة الفاعل�ة يف املجتمع 
من الشباب والش�ابات وبشكل يستنزف 
طاقاتهم النفس�ية والفكرية والجس�دية 
واالبداعي�ة وبش�كل يق�ي ع�ىل ه�ذه 
االمكانيات«. واضاف إن »انتشار املخدرات 
أمر يدعو للقلق ويهدد املجتمع«، الفتاً إىل 
ان »بع�ض املتاجرين باملخ�درات يهربون 
من العدالة بفع�ل عالقاتهم مع متنفذين 
بالدولة«. وبني الشيخ الكربالئي ان هناك 
وس�ائل متع�ددة لغس�ل عقول الش�باب 
تستخدم معهم أس�اليب ماكرة خصوصا 
الش�باب الذين يعانون مشاكل اجتماعية 

كث�رية بس�بب االحب�اط النف�ي والقلق 
والبطال�ة فيت�م اس�تدراجهم اىل طري�ق 
املخدرات عرب الحبوب املخدرة والهلوس�ة 
بدواع�ي انه�ا طبي�ة س�تخفف الضغط 
النفي الذي يعانون منه لكنهم بعد تكرار 
تناوله�ا يدمن�ون عليها بش�كل يقودهم 
اىل ان�واع اخط�ر م�ن املخ�درات، وذلك يف 
غياب عالج لهذه االس�اليب الجاذبة لهم. 
وأك�د الكربالرئ�ي ع�ىل رضورة التصدي 
لها ووقف انتش�ارها الرسي�ع، فيما دعا 
الجهات االمنية والقضائية واملجتمعية اىل 
االلتفات لخطورة ه�ذه الظاهرة ووضع 

الحلول لعالجها ومنع تناميها.
التفاصيل ص2

الرافدين يدعو املوظفني اىل 
توطني رواتبهم  لديه لالستفادة 

من خدماته املرصفية

وزير النفط يكشف عن
 فحوى مذكرة االتفاق النفطي 

بني العراق وُعامن 

االحتادية تعلن
 اعتقال »ناقل وممول داعش« 

يف كركوك
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الدفاع تعلن مقتل )10( من عنارص »داعش« برضبة جوية يف صحراء اجلزيرة الوقف الشيعي يعلن أسامء الوجبة األوىل من املقبولني للتعيني 
اجليش واحلشد يعقدان اجتامعا موسعا لتأمني املناطق الرخوة أمنيا

أندريه جوميز
 يـكـشـف سـبـب فشلـه

 يف برشلونة
ص3 ص3 ص2

إدراج بابل ضمن الئحة الرتاث العاملي
      بغداد / المستقبل العراقي

وافقت منظمة اليونس�كو االممي�ة عىل ادراج 
اثار مدينة بابل، ضمن قائمة الرتاث العاملي.

تابع�ت  م�ا  بحس�ب  املنظم�ة  واش�رتطت 
»املس�تقبل العراقي« عىل الس�لطات العراقية، 
ازالة املخالف�ات عن املدينة، مانحة البالد حتى 

عام 2020، لتنظيمها نح�و الخضوع لرشوط 
االم�م املتح�دة. وصوت�ت ال�دول االعض�اء يف 
املنظمة وباإلجم�اع باملوافقة عىل القرار خالل 
االجتماع الذي عقدته »اليونسكو« يف العاصمة 
االذربيجاني�ة »باك�و«. م�ن جهته ق�ال وزير 
الثقافة العراقي عبد االم�ري الحمداني يف كملة 
له خ�الل االجتماع ان بلده متمس�ك بموروثه 

وخص�ص 200 ملي�ون دوالر م�ن اج�ل بابل، 
داعي�ا املنظمة اىل زيارتها. يش�ار اىل ان العراق 
اطلق حمل�ة الدراج املدينة ع�ىل الئحة الرتاث، 
تتضم�ن تخصي�ص مبل�غ 200 ملي�ون دوالر 
م�ن وزارة الثقافة. وبدأ مجلس الرتاث العاملي، 
الجمعة، جلسته الخاصة بالتصويت عىل إدراج 

آثار بابل بقائمته يف العاصمة االذرية باكو.

حمافظ البرصة يدعو إىل توزيع االرايض عىل )18( فئة 
ويطالب بتخفيض بدالت االستمالك 

حمافظ بغداد: ملتزمون بتذليل معوقات ختصيص 
3األرايض لعوائل الشهداء 3

        بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف نائب عن ائت�الف دول�ة القانون 
النظام السيايس يف العراق بأنه »فاشل«، 
مش�ددا ع�ىل أن الح�ل االمث�ل لتقوي�م 
العملية السياس�ية هو الضغط الشعبي 
والت�����وج�ه يف االنتخاب�ات للتصويت 
اىل كتلتني او ثالث بدل التجزء واالنقسام 

بني كتل شيعية وسن����ية وكردية. 
وقال عدنان االس�دي يف ترصيح صحفي 
إن »املشكلة االساس ب العراق هو النظام 

الت�ي  الش�خصيات  ولي�س  الس�يايس 
تتتص�دى للمناص�ب الرئاس�ية ولو جاء 
مهاتري محمد لرئاس�ة ال�وزراء ب العراق 
فل�ن ينج�ح بحكومت�ه يف ه�ذا النظ�ام 

السيايس الفاشل«.
مبينا ان »حكوم�ة املحاصصة واالحزاب 
والتواف�ق ل�ن ت�رى النج�اح مهم�ا كان 

رئيسها«. 
واض�اف االس�دي، ان »الح�ل يكون من 
خالل تحويل النظام اىل رئايس ، وطاملا ان 
هذا الحل صعب جدا ان لم يكن مستحيال 

اىل  وحاجت�ه  الدس�تور  جم�ود  بس�بب 
استفتاء ش�عبي ايضا رشوطه تعجيزية 
، بالت�ايل فان الحل الواقع�ي حاليا يكون 
من خالل الش�عب«.  الفتا اىل ان »الشعب 
النه�اء  بالضغ�ط  مطال�ب  العراق�ي 
املحاصص�ة والتوج�ه لالغلبية من خالل 
تح�رك الش�عب باالنتخاب�ات اىل كتلة او 
اثنني وترك اس�لوب االنقس�اموالتجزأ يف 
التصوي�ت اىل ع�دة كتل ش�يعية ومثلها 

سنية واخرى كردية«.
التفاصيل ص2

نائب يصف النظام السيايس بـ »الفاشل« وحيمل الشعب العراقي 
مسؤولية »تقويمه« 

جملس البرصة يبحث
 مع رشكة بيوم هان الكورية آلية 

تنفيذ املشاريع يف املحافظة
ص3
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العراقي
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الوقف الشيعي يعلن أسامء الوجبة األوىل من املقبولني للتعيني 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت لجن�ة التعيين�ات املركزي�ة يف دي�وان الوقف الش�يعي عن أس�ماء 
املقبول�ن لش�غل الوظائ�ف الناتجة عن حرك�ة امل�اك اإلداري والتعليمي 
ضم�ن الوجبة األوىل. وق�ال الوكي�ل اإلداري واملايل لرئيس الديوان حس�ن 
التميمي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان توزيع الدرجات 
الوظيفي�ة كان بواق�ع )556( درجة توزعت بن بغ�داد وبقية املحافظات 
ولجمي�ع االختصاصات املطلوب�ة وفقا للحاجة التي ش�خصها الديوان يف 
إعانه السابق بالصدد. فيما دعت اللجنة املركزية للتعيينات بحسب البيان 
كاف�ة املقبولن للحضور إىل مقر الديوان يف بغداد لس�كنة العاصمة بغداد، 
واىل مديريات الوقف الش�يعي يف املحافظات وكل حس�ب محافظته وجلب 
املستمسكات الرسمية،موضحا أن آخر موعد الستقبال املراجعن يف نهاية 

الدوام الرسمي ليوم الخميس املقبل .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دعت املرجع الرشيدة يف النجف األرشف 
الس�لطات اىل ترشيع قوانن صارمة 
توق�ف االنتش�ار الخط�ر للمخدرات 
بن اوساط املجتمع وتفرض عقوبات 
رادعة ضد املس�ؤولن ع�ن ترويجها، 
وفيم�ا أك�دت ان متنفذي�ن يف الدولة 
يحمون هذه التجارة املميتة، كشفت 
ع�ن انتش�ار خط�ر ملراكز فس�اد يف 
عناوي�ن  تح�ت  تتخف�ى  العاصم�ة 

صحية وثقافية.
وق�ال معتمد املرج�ع االعىل يف العراق 
آي�ة الل�ه الس�يد ع�ي السيس�تاني، 
الشيخ عبد املهدي الكربائي، خطيب 
جمعة كرب�اء ان »املجتم�ع العراقي 
يش�هد حاليا انتش�ارا رسيع�ا مدمرا 
للمخ�درات اصبح يثر القلق بش�كل 
ج�دي خاصة وان�ه يس�تهدف الفئة 
الش�باب  م�ن  املجتم�ع  يف  الفاعل�ة 
والشابات وبشكل يستنزف طاقاتهم 
والجس�دية  والفكري�ة  النفس�ية 
واالبداعية وبش�كل يق�ي عىل هذه 

االمكانيات«.
واض�اف إن »انتش�ار املخ�درات أمر 
يدعو للقل�ق ويهدد املجتم�ع«، الفتاً 
إىل ان »بع�ض املتاجري�ن باملخ�درات 
يهرب�ون من العدال�ة بفعل عاقاتهم 

مع متنفذين بالدولة«.
هن�اك  ان  الكربائ�ي  الش�يخ  وب�ن 
وس�ائل متعددة لغسل عقول الشباب 
ماك�رة  أس�اليب  معه�م  تس�تخدم 
يعان�ون  الذي�ن  الش�باب  خصوص�ا 
بس�بب  كث�رة  اجتماعي�ة  مش�اكل 
االحب�اط النف�ي والقل�ق والبطال�ة 
فيتم اس�تدراجهم اىل طريق املخدرات 

والهلوس�ة  املخ�درة  الحب�وب  ع�ر 
بدواعي انها طبية س�تخفف الضغط 
النفي ال�ذي يعانون منه لكنهم بعد 
تك�رار تناولها يدمنون عليها بش�كل 
يقودهم اىل انواع اخطر من املخدرات، 
وذل�ك يف غياب عاج لهذه االس�اليب 

الجاذبة لهم.
وأكد الكربارئي عىل رضورة التصدي 
لها ووقف انتش�ارها الرسي�ع، فيما 
والقضائي�ة  االمني�ة  الجه�ات  دع�ا 
لخط�ورة  االلتف�ات  اىل  واملجتمعي�ة 
هذه الظاهرة ووضع الحلول لعاجها 

ومنع تناميها.
وأش�ار الش�يخ الكربائي اىل ان أولها 
هو وجود رادع قانوني وعقابي صارم 
يحد من رسعة انتشار هذه الظاهرة 
الت�ي تش�كل جريمة يج�ب ان يكون 

هناك قانون يردعها.
وأك�د الكربائ�ي وج�ود متنفذين يف 
الدولة يحمون تجار املخدرات والذين 
يتاج�رون به�ا بس�بب عاقاتهم مع 
املتنفذي�ن، فيفلت�ون م�ن العقوبات 
بحي�ث ان امل�دان بجريم�ة املخدرات 
وجد ابواب العفو املتعددة عنه ليخرج 
منه�ا بعي�دا ع�ن العق�اب. وب�ن ان 
»هناك فراغا كبرا لدى الشباب بسبب 
املش�اكل االجتماعي�ة وغي�اب فرص 
العمل« وه�و ما يتطلب م�لء الفراغ 
فكريا ونفسيا وجسديا وتوفر فرص 
عم�ل لهم الن البطال�ة تدفع اىل هذه 
الظاه�رة الخطرة هربا م�ن الواقع، 
فيما طالب بتشجيع القطاع الخاص 

والصناعة والزراعة.
وش�دد عىل وج�ود خل�ل مجتمعي يف 
العراق عىل مس�توى االرسة واملدرسة 
وفق�د الت�وازن  والتح�دي االخاق�ي 

والرتب�وي وانفات االع�ام، ودعا اىل 
توعي�ة مجتمعي�ة فاعل�ة بمخاط�ر 
مواجهته�ا  ورضورة  املخ�درات 
بمختلف االساليب.واشار الكربائي يف 
ختام خطبة الجمعة اىل خطر آخر هو 

تنامي بعض مراكز الفساد خصوصا 
يف بغداد تحت عناوين مقبولة صحية 

واجتماعية ولكنها فاسدة.
 وأك�د عىل اهمية انتباه الحكومة لها 
وتضع عينها عليه�ا وتراقبها وتمنع 

افس�ادها للش�باب وألف�راد املجتمع 
االخرين اخاقا وقيما.

وكانت الس�لطات األمنية ق�د اعلنت 
يف ابري�ل املايض ع�ن اعتق�ال 2334 
خ�ال  مخ�درات  بقضاي�ا  متورط�ا 

الشهرين االولن من العام الحايل، فقد 
كش�ف القضاء العراق�ي ان املخدرات 
تدخ�ل الع������راق ج�وا من لبنان 
وب�را من ايران بال�زوارق عر االهوار 
الجنوبية التي تش�كل حدودا عراقية 

معها ويتم نقلها بن مح����افظات 
الباد بنعوش الشهداء واملوتى واكدت 
املخ�درات محمي�ون م�ن  تج�ار  ان 

اصحاب النفوذ واملليشيات.
واش�ار القضاء العراق�ي اىل أن »هذا 
االنتش�ار للمخ�درات دخ�ل يف جميع 
مفاص�ل الدول�ة واملجتم�ع ليصل اىل 
موظفي الدوائر الرس�مية ومنتسبي 
االجهزة االمنية ال بل يف احدى الجرائم 
املعروضة امامي وصل انتش�ارها اىل 
طاب املدارس املتوس�طة حيث يقوم 
م�روج يس�تقل س�يارة بالوق�وف يف 
باب املدرس�ة ليجهز مادة الكرس�تال 
الواح�دة  الش�هقة  وبي�ع  ويذوبه�ا 

بعرشة آالف دينار«.
وحب�وب  الكرس�تال  م�ن  وح�ذر 
»ارسع  أنه�ا  مؤك�دا  الصف�ر-1.. 
املخدرات ادمانا وتأثرا بالنسبة لباقي 
ان�واع املخ�درات فهي تعتر منش�طا 
جس�ديا وال تظه�ر آثاره�ا بس�هولة 
ع�ىل متعاطيها، إضافة اىل اس�تمرار 

مفعولها مدة طويلة«.
وبالرتافق مع ذلك، كشفت إحصائية 
ملفوضية حقوق االنسان العراقية ان 
»عدد املوقوفن واملحكومن يف قضايا 
تجارة وتعاطي املخ�درات بلغ 2334 
موقوفاً يف عموم العراق لفرتة الفصل 

االول من العام الحايل.
 وكانت املفوضية كشفت نهاية العام 
امل�ايض 2018 ع�ن احصائي�ة تظهر 
مس�توى ادمان املخ�درات يف العراق، 
موضحة ان الذك�ور اكثر تعاطيا لها 
  6672 وبواق�ع    )%89.79( بنس�بة 
موقوف�ا يف مراك�ز االحتج�از، فيم�ا 
بلغت نس�بة األن�اث )10.2%( بواقع 

134 موقوفة.
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النجف تعلنها: متنفذون »حيمون« جتار املخدرات

نائب يصف النظام السيايس بـ »الفاشل« وحيمل الشعب العراقي مسؤولية »تقويمه« 
        بغداد / المستقبل العراقي

وصف نائب عن ائتاف دولة القانون النظام 
السيايس يف العراق بأنه »فاشل«، مشددا عىل 
أن الحل االمثل لتقويم العملية السياسية هو 

الضغط الشعبي والت�����وجه يف االنتخابات 
للتصوي�ت اىل كتلت�ن او ث�اث ب�دل التجزء 
واالنقس�ام ب�ن كت�ل ش�يعية وس�ن����ية 

وكردية. 
وق�ال عدن�ان االس�دي يف ترصي�ح صحفي 

إن »املش�كلة االس�اس ب العراق ه�و النظام 
الس�يايس وليس الش�خصيات التي تتتصدى 
للمناصب الرئاس�ية ولو ج�اء مهاتر محمد 
لرئاسة الوزراء ب العراق فلن ينجح بحكومته 

يف هذا النظام السيايس الفاشل«.

مبين�ا ان »حكوم�ة املحاصص�ة واالح�زاب 
كان  مهم�ا  النج�اح  ت�رى  ل�ن  والتواف�ق 

رئيسها«. 
واضاف االس�دي، ان »الح�ل يكون من خال 
تحويل النظام اىل رئايس ، وطاملا ان هذا الحل 

صعب جدا ان لم يكن مستحيا بسبب جمود 
الدس�تور وحاجته اىل اس�تفتاء شعبي ايضا 
رشوطه تعجيزية ، بالتايل فان الحل الواقعي 

حاليا يكون من خال الشعب«.
مطال�ب  العراق�ي  »الش�عب  ان  اىل  الفت�ا   

بالضغط النهاء املحاصصة والتوجه لاغلبية 
من خال تحرك الشعب باالنتخابات اىل كتلة 
او اثن�ن وترك اس�لوب االنقس�اموالتجزأ يف 
التصويت اىل عدة كتل ش�يعية ومثلها سنية 

واخرى كردية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت النائبة عن ائتاف النرص ندى 
ش�اكر ج�ودت أن مجل�س الن�واب 
س�يصوت عىل تمديد مدة استكمال 

انه�ا مل�ف ال�وكاالت لثاثة اش�هر 
اضافية السبت املقبل , مشرة اىل ان 
التعديل تم قراءته قراءة أوىل وثانية. 
وقالت جودت يف ترصيح صحفي إن 
“مجلس النواب س�يصوت الس�بت 

املقب�ل ع�ىل تعدي�ل امل�ادة املتعلقة 
بتمدي�د مدة انه�اء مل�ف الوكاالت 
الواردة يف قانون املوازنة للعام 2019 
اىل ثاثة اش�هر اضافية”. واضافت 
ان “تعديل املادة بالتمديد جاء وفق 

طلب س�ابق قدمه مجل�س الوزراء 
اىل الرمل�ان بس�بب االع�داد الكبرة 
للدرجات التي تعمل بالوكالة والتي 

تجاوزت اكثر من الف درجة”.
أن “مجل�س  إىل  واش�ارت ج�ودت 

الن�واب ه�و االخ�ر قد ق�رر بتمديد 
مل�ف  النج�از  الترشيع�ي  فصل�ه 
الوزارات  بالنس�بة لوكاء  الوكاالت 
والسفراء واملدراء العامين والهيئات 

الحكومية املستقلة”. 

الربملان يعتزم التصويت عىل متديد ملف استكامل الوكاالت السبت املقبل
        بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الداخلية االنب�اء التي تناولتها 
بع�ض مواق�ع التواصل اإلجتماع�ي التي 

تفيد بوجود تعيينات عىل ماك الوزارة.
وقال�ت ال�وزارة، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه إن “االنباء التي تداولت 
بش�أن وج�ود تعيينات عىل م�اك الوزارة 
غ�ر صحيحة”. وأكدت، أن “مديرية إدارة 
التط�وع يف وزارة الداخلي�ة ه�ي الجه�ة 

املعني�ة بنرش هكذا اخب�ار وان ما ينرشه 
بعض ضع�اف النفوس بهذا الصدد بقصد 
ابتزاز املواطنن والتحايل عليهم بطرق غر 
قانوني�ة”، مبينًة أنها “س�تحتفظ بحقها 
القانون�ي باتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة 

الازمة بحق مروجي هذه األكاذيب”.
ع�دم  إىل  والش�باب  “املواطن�ن  ودع�ت 
االنج�رار وراء ه�ؤالء واعتم�اد املص�ادر 
الحقيقي�ة املعروفة واملعل�ن عنها لاطاع 

عىل االخبار”.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقدت قيادات يف الجيش والحشد الشعبي 
اجتماعاً موس�عاً للتباحث بش�أن املناطق 

التي ما زالت رخوة من الناحية األمنية.
وذك�ر إع�ام الحش�د يف بي�ان مقتض�ب 

تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»قيادات من الجيش والعمليات املش�رتكة 
الش�عبي،  والحش�د  الجي�ش  وط�ران 
عق�دت اجتماعا أمنيا موس�عا لبحث آخر 
املستجدات األمنية يف الباد وماحقة فلول 

داعش وتأمن املناطق الرخوة امنيا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدف�اع مقت�ل 10 عن�ارص من 
يف  ال�دويل  للتحال�ف  جوي�ة  برضب�ة  داع�ش 
صحراء الجزيرة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، انه«بالتنسيق 

مع قيادة عمليات نينوى، وجه طران التحالف 
ال�دويل عددا م�ن الرضبات الجوي�ة يف منطقة 
صح�راء الجزي�رة جن�وب بحرة سنيس�لة«. 
واضاف�ت، أن »الرضبة أس�فرت عن مقتل 10 
م�ن عصاب�ات داع�ش اإلرهاب�ي وتدمر نفق 

وعجلة نوع بيك أب تك«.

الداخلية حتذر من »ضعاف نفوس« حياولون 
»ابتزاز« الشباب 

اجليش واحلشد يعقدان اجتامعًا موسعًا 
لتأمني املناطق الرخوة أمنيًا 

الدفاع تعلن مقتل )10( من عنارص »داعش« برضبة 
جوية يف صحراء اجلزيرة 

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�ن النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون ري�اض 
اىل )7-5(  الع�راق بحاج�ة  ان  محم�د ع�ي 
س�نوات من اجل تس�ديد مابذمت�ه من ديون 
خارجية، مش�دداً عىل اهمية استغال تطوير 
العائدات غر النفطية من اجل انعاش العراق 

اقتصادي�ا. وق�ال ع�ي يف ترصي�ح صحف�ي 
ان “الحكوم�ة ب�دأت بعملية تس�ديد مابذمة 
العراق من ديون عن طريق استغال الفائض 
من املوازنة التكميلية لدفعها للجهات الدولية 

التي اقرضت املال للعراق”.
واض�اف ان “ العراق ومن اجل تس�ديد كامل 
ديونه س�يحتاج من )5-7( س�نوات لتسديد 

الدي�ن الخارج�ي رشيطة اس�تقرار اس�عار 
النفط عند املس�توى الحايل وانجاز مش�اريع 
اس�تثمارية عالية املس�توى وتطوير ايرادات 
الحكومة غ�ر النفطية، مع تخفيض املوازنة 

التشغيلة”.
واوض�ح ان “ع�دم اطاق اي درج�ة وظيفية 
خ�ال املوازن�ة الحالي�ة وما قبله�ا، اليرتبط 

بموضوع الدي�ون التي بذمة العراق، حيث ان 
الباد التحتاج اىل درجات وظيفية”.

ولف�ت اىل ان “ الع�راق بذمته دي�ون تصل اىل 
120 مليار دوالر، حيث ان تلك الديون توزعت 
داخلياً وخارجياً، اضافة اىل الديون التي بذمة 
املواط�ن وصل�ت يف اح�دى الس�نوات اىل 18 

تريليون دينار”.

العراق حيتاج إىل )7( أعوام لتسديد ديونه رشيطة استقرار أسواق النفط

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عض�و املكتب الس�يايس يف تيار الحكمة 
الوطني املعارض نوفل ابو رغيف ان املعارضة 

ال تعني االنساخ عن منظومة الدولة.
وق�ال اب�و رغي�ف يف ترصي�ح صحف�ي أن 
»املعارض�ة السياس�ية لي�س انس�اخ ع�ن 
منظوم�ة الدول�ة الت�ي نح�ن جزء أس�ايس 

ورئيي يف بناء معاملها«.
وتاب�ع بقوله »من يتص�ور ان املعارضة هي 
خروج من الس�لطة واهم ومخطئ وال يفهم 

يف السياس�ة ش�يئا«، مبين�ا ان »الذهاب اىل 
املعارضة هو العمل عىل ايجاد فرصة قادمة 

إلخذ السلطة وليس الخروج منها«.
وأضاف ان »الذهاب اىل املعارضة السياس�ية 
املنظوم�ة  وال  الدول�ة  ملعارض�ة  ليس�ت 
السياس�ية«، مبينا ان« ه�ذا فهمنا للذهاب 
اىل املعارض�ة وال نقب�ل فرض فه�م االخرين 
علين�ا«. واوضح اب�و رغي�ف ان »املعارضة 
الت�ي نتبناه�ا سياس�ية وطنية دس�تورية 
تعارض الفري�ق الحكومي ال�ذي يتألف من 

قوى واضحة انتجت الفريق الحكومي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة الرشطة االتحادية القاء القبض 
عىل الناقل واملم�ول لتنظيم داعش االرهابي 

يف محافظة كركوك.
وقال قائد الفرق�ة االلية يف االتحادية العميد 
ش�عان عي صالح يف بيان تلقت »املس�تقبل 
ان«قطع�ات  من�����ه،  نس�خة  العراق�ي« 
الفرق�ة اآللي�ة يف الرشط�ة االتحادي�ة  فوج 
املغاوير الثالث وإس�ناد من ناقات ف2لواء 
االيل الراب�ع القت القبض ع�ىل مجموعة من 

الدواع�ش ي�وم ام�س اعرتفوا ع�ن ممولهم 
وناق�ل األرزاق لهم )ع.ع.ص(الناقل واملمول 
وال�ذي كان يس�تغل تواجده م�ع العوائل يف 
قري�ة طويلع�ة التابع�ة اىل ناحي�ة الرياض 
بكركوك، حيث تم القاء القبض عليه مختبًئ 

يف بساتن القرية«.
واض�اف، ان«العملي�ة تم�ت بالتنس�يق مع 
قسم استخبارات الفرقة ضمن منهاج قيادة 
قوات الرشط�ة االتح���ادي�ة بالقضاء عىل 
بقاي�ا اإلرهابين وتجفيف مناب�ع تمويلهم 

وطرق إمدادهم«.

احلكمـة: املعارضـة ال تعنـي االنسـالخ 
عن منظومة الدولة

االحتادية تعلن اعتقال »ناقل وممول داعش« 
يف كركوك
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   ديالى / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية واالمن عن ضبط 7 عجالت تحمل 
مواد مختلفة مهربة وغري مجمركة يف محافظة دياىل.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه 
»م�ن خالل معلومات وردت من مصادرن�ا بوجود عجالت قادمة 
من املحافظات الش�مالية تحمل م�واد مهربة وغري مجمركة عىل 

الفور تم تشكيل فريق عمل وضبط عجالت عددها 7«.
واضاف�ت ان العج�الت »تحمل مواد مختلف�ة )خرضوات وبيض 
وحنطة( غ�ري مجمركة ومهربة وتم ضبط تلك املواد وتس�ليمها 
مع العجالت والسواق اىل الجهات املختصة إلكمال باقي االجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم«.

   بغداد / المستقبل العراقي

دعا م�رف الرافدين موظفي دوائر الدولة لتوطني رواتبهم لدى 
امل�رف وحصوله�م عىل البطاق�ة االلكرتونية من اجل اس�تالم 

الرواتب الشهرية ومنح السلف. 
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »امل�رف دعا ،موظف�ي دوائر الدول�ة لتوطني 
رواتبهم لدى املرف وحصولهم عىل البطاقة االلكرتونية الستالم 
رواتبهم الش�هرية واالس�تفادة من الخدمات املالية التي يقدمها 

من سلف وقروض«. 
واض�اف ان »من�ح الس�لف ملوظف�ي الدولة بدون كفي�ل ويكون 
الضامن الوحيد له�ا هو بطاقته االلكرتوني�ة«، مبينا ان »العديد 
م�ن املوظفني الذي�ن تم توط�ني رواتبهم مؤخرا ق�د حصلوا عىل 

السلف والقروض التي تناسب مجال حياتهم«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اكدت اللجنة املالي�ة النيابية ان العراق لم 
يتسلم اي مبالغ تم االعالن عنها يف مؤتمر 
الكويت الع�ادة اعم�ار املناطق املترضرة 
جراء االره�اب يف العراق، مبيناً ان املؤتمر 

عبارة عن كذبة لذر الرماد يف العيون.
وقال عضو اللجنة حنني القدو يف تريح 
صحفي ان “مؤتمر الكويت العادة اعمار 
املناطق املت�رضرة ماه�و اال ذر الرماد يف 
العي�ون وكذب�ة كب�رية ج�داً، وقد رصف 
العراق الكثري من االموال الوفود املرس�لة 

اىل املؤتمر املذكور”.
واض�اف ان “ العراق لم يتس�لم اي مبالغ 
عن طريق هذا املؤتمر وخاصة بعد الوعود 
التي حص�ل عليها العراق من املش�اركني 
في�ه، فيما يتعل�ق بعملية اع�ادة االعمار 
واالس�تثمار يف املناط�ق املت�رضرة جراء 
االره�اب، وبالت�ايل اليوج�د يشء ايجابي 

يتعلق بهذا املؤتمر”.
واوض�ح ان “ العراق يج�ب ان يبتعد عن 
االقرتاض، م�ن اجل عدم رهن مس�تقبل 
ان االق�رتاض  بالدي�ون، حي�ث  االجي�ال 
ال�دويل يعد م�ن االخطاء الكبرية، بس�بب 
الفوائد التي سيحصلون عليها من العراق 
وخاص�ة فيم�ا يتعلق بالنف�ط، وحرمان 
البالد من اط�الق الدرجات الوظيفة وفقاً 

لرشوط صندوق النقد الدويل”.

   االنبار / المستقبل العراقي

اعل�ن مجلس محافظة االنبار عن انطالق 
اك�ر حملة إلع�ادة اعمار البن�ى التحتية 
املت�رضرة ج�راء العملي�ات االرهابي�ة يف 

عموم مدن املحافظة  .
محم�د  فرح�ان  املجل�س  عض�و  وق�ال 
الدليمي يف تري�ح صحفي ان ”حكومة 
االنبار املحلية اطلقت حملة اعمار واسعة 
ش�ملت اع�ادة اعم�ار وتأهيل ع�دد كبري 
من املش�اريع املت�رضرة ج�راء العمليات 
االرهابي�ة يف عم�وم م�دن املحافظ�ة ، يف 
خط�وة ه�ي االوىل م�ن نوعه�ا الرتق�اء 
بالواق�ع الخدمي للمحافظة بالتزامن مع 
اس�تقرار االوضاع االمني�ة يف عموم مدن 
االنبار وص�وال اىل الرشي�ط الحدودي مع 

سوريا  “.
اعدته�ا  خط�ة  ان”  الدليم�ي  واض�اف 
الحكومة املركزية وبالتنسيق مع الحكومة 
تق�ي  االنس�انية  واملنظم�ات  املحلي�ة 
بإط�الق حملة اعمار كبرية تش�مل كافة 
املش�اريع الخدمي�ة املت�رضرة باإلضافة 
اىل الجس�ور واملدارس ومختلف املشاريع 
الرضوري�ة يف واح�دة م�ن اك�ر الخطط 
الخدمي�ة منذ عودة االمن واالس�تقرار اىل 
م�دن املحافظة ، مبينا ان” الرشوع بهذه 
الحملة س�وف يساهم يف االرتقاء بالواقع 
الخدم�ي ويعالج الس�لبيات الكبرية التي 
افرزتها حقبة ارهابي داعش فيما يخص 

الواقع الخدمي “.

املالية الربملانية: العراق 
لـم يتسلم اي اموال 
من مؤمتر الكويت

االنبار: اطالق »اكرب محلة« إلعادة 
اعامر البنى التحتية املترضرة 

جراء العمليات االرهابية

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير النفط ثامر الغضبان، ع�ن توقيع مذكرة تفاهم مع 
سلطنة عمان للتعاون يف قطاع النفط والغاز، بما يف ذلك إمكانية 
إنش�اء مصف�اة نفط مش�رتكة يف س�لطنة عمان لتكري�ر الخام 

املستورد من العراق.
وذكر الغضبان يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »العراق س�يهدف إىل تصدير الخام إىل س�لطنة عمان بموجب 
مذك�رة التفاهم، واس�ترياد املنتجات النفطية من مس�قط وبناء 

منشآت لتخزين الخام يف البلدين«.
واض�اف« كما نصت مذك�رة التفاهم أيضا عىل دراس�ة إمكانية 
إنش�اء مصفاة نفط مش�رتكة يف س�لطنة عمان لتكري�ر النفط 

الخام املستورد من العراق«.
وأش�ار إىل أن »س�يتم بح�ث آفاق التعاون املش�رتك واالس�تثمار 
يف استكش�اف وإنت�اج النفط والغ�از وتكرير وتصني�ع وتخزين 

وتسويق الخام واملنتجات النفطية لدى البلدين«.

وزير النفط يكشف عن فحوى مذكرة 
االتفاق النفطي بني العراق وُعامن

   البصرة / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
يف الجنوب عن املبارشة باعمال بنصب املحطة 
املتنقل�ة الجديدة يف قضاء ش�ط العرب ضمن 

خط�ة صيف ع�ام ٢٠١٩ وب�ارشاف ومتابعة 
مب�ارشة من قبل املدي�ر العام املهن�دس زياد 
ع�ي فاض�ل. وقالت الرشك�ة يف بي�ان، اليوم 
الخميس 4 تموز ٢٠١٩ , بان املالكات رشعت 
باعم�ال النص�ب للمحط�ة الجدي�دة املتنقلة 

١3٢/33KV ن�وع Pawalls بلجيكي�ة الصنع 
، س�عة ٢5MVA ، ف�ور وصوله�ا للموق�ع يف 
منطقة االك�وات التابعة لقضاء ش�ط العرب 
حيث س�يتم ربطها عىل الخ�ط الجديد هارثة 
حرارية - اكوات ١3٢KV .وأشارت الرشكة إىل 

أن من املؤم�ل ان تدخل املحط�ة للعمل خالل 
االيام القليلة القادم�ة لتخدم مواطني قضاء 
شط العرب من خالل فتح منفذ جديد لتغذية 
القضاء وفك االختناقات ما سيحقيق استقرار 

وزيادة ساعات التجهيز للقضاء وتوابعه .

    النجف / المستقبل العراقي

ضبطت السلطات الكمركية يف مطار النجف األرشف شحنة 
من فاكهة املنكا مخالفة يف صالة قدوم املس�افرين ، كونها 

ممنوعه من االسترياد . 

واف�ادت الهي�أة العامة للكم�ارك يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه أن »عملي�ة الضبط تم�ت يف صالة 
الق�دوم يف املط�ار من قب�ل كوادر الكم�ارك العامل�ة هناك 
بعد أجراء عملية الكش�ف عليها«،موكدة »أتخاذ األجراءات 
القانوني�ة بحقها وفق�ا للقوان�ني والضواب�ط النافذة وتم 

حجزها وإحالتها إىل قسم املجر الزراعي يف املطار«. 
وتنت�رش املراكز واملكات�ب الكمركية التابعة للهي�أة العامة 
للكم�ارك عىل كاف�ة املنافذ الرية والبحري�ة والجوية حيث 
تقوم بتنظيم عمليات األسترياد والتصدير للبضائع والسلع 

والسيطرة عىل املخالفات لقانون الكمارك النافذ .

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت الهيئة الوطنية لالستثمار ان مرشوع 
اس�تثمار األرايض املحيط�ة بمط�ار بغ�داد 
س�ينفذ عىل أرايض الدولة، مؤكدة عىل انها 
تنته�ج سياس�ة وطني�ة عامة لالس�تثمار 
وتتبن�ى تنفيذ مش�اريع اس�تثمارية تأخذ 
بنظ�ر االعتب�ار مصلح�ة الدول�ة واملواطن 
عىل حد س�واء. وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، »بغية 

توضي�ح الحقائ�ق للمواطن�ني الكرام حول 
األرايض املخصص�ة للمرشوع االس�تثماري 
ضمن املنطقة املحيطة ب مطار بغداد الدويل، 
تؤك�د الهيئ�ة الوطني�ة لالس�تثمار عىل إن 
املرشوع أعاله س�ينفذ عىل األرايض العائدة 
للدول�ة ح�را والواقع�ة ضم�ن منطق�ة 
العس�كرية  واملواق�ع  الرئاس�ية  القص�ور 
)حس�ب املخطط املرف�ق الذي يب�ني موقع 
امل�رشوع وح�دوده( وال توج�د عليه�ا أي 
حق�وق ملكية أو حق�وق ترفية أو عقود 

زراعي�ة للمواطنني«.واضاف�ت ان »الهيئ�ة 
الوطني�ة لالس�تثمار يف ضوء ق�رار مجلس 
ال�وزراء املرق�م ١75 لس�نة ٢٠١٩ قام�ت 
بتش�كيل لجنة قانونية فنية مش�رتكة مع 
الجهة املالكة لهذه املواقع )عقارات الدولة( 
لتثبي�ت ح�دود ه�ذا امل�رشوع بغي�ة ع�دم 
التداخل بني أألرايض املخصصة لالستثمار و 
أرايض وحقوق املواطنني القريبة من املطار، 
وقامت اللجنة املكلفة بجرد األرايض وتثبيت 
الحدود بتس�ليم رشكة دايك�و )الريطانية 

الجنسية( املستثمرة مساحة ال تتجاوز 3٠٠ 
دون�م فقط والت�ي تقع عىل قط�ع األرايض 
املرقم�ة )7/١١( و جزء م�ن قطعة األرض 
املرقم�ة )١3( م�ن أص�ل املس�احة املحددة 
بقرار مجلس الوزراء، وتم استبعاد األرايض 
التي تع�ود إىل املواطنني، كما ت�م اإليعاز إىل 
اللجنة أعاله باستالم طلبات املواطنني ممن 
لديهم س�ندات ملكي�ة أو عق�ود زراعية أو 
حق�وق ترفيه ع�ىل ه�ذه األرايض للنظر 

بها وفق القانون«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدف�اع الحصول عىل 5٠ مقعداً إلداء مناس�ك 
الحج لذوي الشهداء.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
إن “وزير الدفاع نجاح الش�مري، حصل عىل خمسني مقعداً 
الداء مناس�ك الحج ل�ذوي الش�هداء اكراماً لدم�اء ابنائهم 

االبطال”.

وبينت الوزارة أن “ذلك جاء ذلك خالل مقابلة له مع س�فري 
الس�عودية يف الع�راق بمكتبه يف مق�ر وزارة الدفاع حيث تم 
االتف�اق ب�ني الطرفني ع�ىل تخصيص هذه املقاع�د لعوائل 

الشهداء االبرار”.

تشغيل حمطة كهرباء متنقلة جديدة يف قضاء شط العرب رشقي البرصة

   الديوانية / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة رشطة الديواني�ة عن رفع 
الكت�ل والحواج�ز الكونكريتي�ة يف منطقة 
الس�وق خلف دائرة الصحة وس�ط املدينة.

وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن الرشط�ة تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه إن�ه” 

بهدف فتح الطرق املغلقة وفك االختناقات 
امل�رور وس�ط مرك�ز  وانس�يابية حرك�ة 
املحافظ�ة قام�ت مف�ارز مديري�ة أف�واج 
الطوارئ فضال عن ع�دد كبري من الضباط 
و املنتس�بني برف�ع الحواج�ز الكونكريتية 
يف منطق�ة الس�وق وع�دد م�ن الش�وارع 

األخرى”.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني رشاء 
قرابة أربعة ماليني طن من القمح املحي مما 
يجع�ل البالد بصدد تحقي�ق االكتفاء الذاتي 
من ذلك املحصول االسرتاتيجي.وقال الوزير 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 

منه ان »الكميات املسوقة من الفالحني هذا 
العام هي أكثر من كل املواسم خالل العقود 
الس�ابقة«.وكان العاني قد أعلن بدء املوسم 
التسويقي يف ١5 نيسان املايض، فيما أفادت 
وزارة التجارة بأن هذا املوس�م يش�هد حالة 
اس�تثنائية باس�تالم الفالحني مستحقاتهم 

بعد 7٢ ساعة من استالم املحصول.

رشطة الديوانية تبارش برفع الكتل 
واحلواجز الكونكريتية يف منطقة السوق

التجارة: العراق يشرتي قرابة »4« ماليني 
طن من القمح املحيل

السلطات الكمركية تعلن ضبط كمية من »املنكا« املمنوعة من االسترياد يف النجف األرشف

هيئة االستثامر: مرشوع استثامر األرايض املحيطة بمطار بغداد سينفذ عىل أرايض الدولة

وزارة الدفاع تعلن احلصول عىل »50« مقعدًا لذوي الشهداء الداء مناسك احلج

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

�د محاف�ظ بغ�داد املهندس ف�الح الجزائ�ري بتذليل  تعهَّ
جمي�ع املعوقات الت�ي تواجه عملي�ة تخصيص األرايض 

وتوزيعها عىل ذوي الشهداء.
وقال الجزائري خالل اس�تقباله يف مكتبه الس�يد عباس 
فرج مدير فرع ش�هداء مدينة الص�در والوفد املرافق له: 
إنه »س�يتدخل وبش�كل ش�خيص ملفاتح�ة الجهات ذات 
العالق�ة لتذلي�ل جميع املش�اكل واملعوقات الت�ي تواجه 
ه�ذه الرشيحة، وال س�يما م�ا يتعل�ق بتخصيص قطع 

األرايض«.
وأكد محافظ بغداد »اهتمام اإلدارة املحلية بهذه الرشيحة 

املهمة التي قدمت التضحيات الكبرية من أجل العراق«.
ولفت الجزائري إىل أن »محافظة بغداد ملتزمة بتعويض 
املواطن�ني املترضري�ن وذوي الش�هداء وضحايا اإلرهاب 
من دون تأخ�ري يف حال إتمام اإلجراءات من قبل الجهات 

ذات العالقة«.
من جهته أش�اد وفد فرع ش�هداء مدينة الصدر بالرؤية 
الت�ي يمتلكه�ا محاف�ظ بغ�داد يف دعم مختل�ف رشائح 

املجتمع، وال سيما رشيحة ذوي الشهداء.

حمافظ بغداد: ملتزمون بتذليل معوقات ختصيص األرايض لعوائل الشهداء

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف امللحق التجاري اإليران�ي يف العاصمة بغداد نارص 
به�زاد عن عدد الس�لع اإليرانية الجدي�دة التي انضمت إىل 

سلة استهالك العراقيني.
وقال بهزاد، بحسب وكالة انباء فارس، إن »اكثر من 65٠ 
س�لعة جديدة ايرانية انضمت لس�لة االس�تهالك للشعب 

العراقي خالل العام املايض«.
االذاع�ات  اتح�اد  ع�ام  بأم�ني  اجتماع�ه  ل�دى  ودع�ا، 
والتلفزيونات العراقية، حميد الحسيني، إىل »أهمية اطالع 
املستهلكني العراقيني بتنوع وجودة املنتجات االيرانية عىل 
وق�ع الطاقة العالية للتبادل الس�لعي والتع�اون التجاري 

بني البلدين«.
وأقرتح بهزاد، »تعيني اول وكيل رس�مي للرتويج للس�لع 

واملنتجات االيرانية يف هذا البلد«.

   بغداد / المستقبل العراقي

دعا مجلس األعمال الوطني اىل تسويق السمنت العراقي ملنافسة 
نظريه االجنب�ي، مؤكدا ان هذه الصناع�ة خفضت من طاقاتها 

اإلنتاجية بسبب االسترياد.
وق�ال عض�و املجل�س غدي�ر العط�ار يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »الس�منت العراقي من أفض�ل أنواع 
الس�منت عىل مس�توى املنطقة«، مبينا ان »صناعة السمنت من 
الصناع�ات املهمة والقديمة يف العراق التي ترجع بداياتها اىل عقد 

الخمسينات من القرن املايض«.
واضاف العطار ان »مصانع السمنت العراقية تنتج حالياً نحو 4٠ 
مليون طن س�نوياً وهو ما يكفي لس�د حاجة السوق العراقية«، 
مؤكداً »رضورة تسويق السمنت بشكل صحيح من أجل منافسة 

نظريه األجنبي يف السوق العراقي«.
وتاب�ع ان »هذه الصناعة خفضت من طاقاتها اإلنتاجية بس�بب 
مزاحمة الس�منت األجنبي فقد أس�تورد العراق يف عام ٢٠١7 من 
الس�منت العادي م�ا قيمت�ه ١، 33٩ ترليون دين�ار اي ما يعادل 

١،١3١ مليار دوالر«.

إيران تكشف عن »سلع جديدة« 
انضمت لسلة استهالك العراقيني

جملس األعامل الوطني يدعو اىل تسويق 
االسمنت العراقي ملنافسة االجنبي

ضبط »7« عجالت حتمل مواد خمتلفة 
مهربة وغري مكمركة يف دياىل

الرافدين يدعو املوظفني اىل توطني رواتبهم 
لديه لالستفادة من خدماته املرصفية     البصرة / المستقبل العراقي

دعا محافظ البرة اس�عد العيداني 
وزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات 
للمبارشة بتوزيع  العامة  واالش�غال 
االرايض ل�� )١8( فئ�ة يف املحافظ�ة 
االس�تمالك  ب�دالت  وتخفي�ض 

لألرايض.

تلق�ت  بي�ان  يف  العيدان�ي  وق�ال 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، انه 
»خاطب بكتاب رسمي وزير االعمار 
واالش�غال  والبلدي�ات  واالس�كان 
العامة لتسهيل اجراءات تنفيذ القرار 
)7٠( لع�ام ٢٠١٩ لغ�رض املبارشة 
الس�كنية  االرايض  قط�ع  بتوزي�ع 
للفئات املشمولة البالغة )١8( فئة يف 

املحافظة«.
واضاف ان »الكتاب الرسمي تضمن 
املحلي�ة  الب�رة  حكوم�ة  بتعه�د 
بالتكف�ل للقي�ام بمش�اريع البن�ى 
الس�كنية  االرايض  لقط�ع  التحتي�ة 
املراد توزيعها من اجل التخفيف عن 
كاه�ل تلك الفئ�ات وبما يس�اهم يف 

رفع املعاناة عن ابناء املدينة«.

حمافظ البرصة يدعو إىل توزيع االرايض عىل »18« فئة 
ويطالب بتخفيض بدالت االستمالك

    البصرة/ المستقبل العراقي

بح�ث مجلس محافظ�ة البرة مع رشك�ة بيوم هان 
الكوري�ة الية تنفيذ مش�اريع البنى التحتية وش�بكات 

مياه املجاري يف املحافظة.
وق�ال رئيس مجل�س البرة صب�اح حس�ن البزوني 
بحثنا مع الرشكة الكورية املتخصصة بمشاريع البنى 
التحتية وش�بكات املي�اه الثقيلة الية تنفيذ املش�اريع 

الس�رتاتيجية يف املحافظ�ة مبين�ا يف ذات الوق�ت انه�ا 
قدمت عرض�ا لتنفيذ مرشوع مجاري القرنة مؤكدا ان 
الرشك�ة تلقت دعوة رس�مية من الحكوم�ة املحلية يف 

البرة للمشاركة يف اعادة اعمار املدينة.
ووج�ه البزوني مدي�ر البلديات بتس�هيل عمل الرشكة 
م�ع  واللق�اء  االداري�ة  والعقب�ات  املش�اكل  وتذلي�ل 
املختصني لتكوين صورة واضحة عن املرشوع واالرساع 

بتنفيذه.

جملس البرصة يبحث مع رشكة بيوم هان 
الكورية آلية تنفيذ املشاريع يف املحافظة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم مدرسة حلب للتعليم االساس وبناء مدرستني 18 صف 3 طوابق(
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 3،200،000،000(  ثالثة مليار و مائتان مليون  دينار عراقي

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

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

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

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

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

متطلب��ات الس��يولة النقدية : عل��ى 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
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت أجنازه��ا بنجاح  بالكام��ل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل 
، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب 

العمل( . 
3-    توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

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

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتري��ري 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 للتحقق م��ن اهلية مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  س��ابعا -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 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 االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 32،000،000( اثنان وثالثون مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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 مدرسة حلب للتعليم االساس وبناء مدرستني 18 صف 3 طوابق

مناقصة )104/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة البقاع 18 صف في ابو صخير( 
- وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي 

:
القدرة املالية: أ - 

 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 )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
اخلبرة والقدرة الفنية:  -2

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ 

اليقل عن )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل( . 
3-    توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهي��ل ) القس��م الثالث وثيقة 

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

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع 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 ال��ذي مت قبول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات 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 االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا - 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 .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثن��ى 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 إلي��ه 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 البقاع 18 صف يف ابو صخري 

مناقصة )105/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة اخلالدين االبتدائية 18 صف  ثالث طوابق (
- وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم االثنني 

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 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 االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا - 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 .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثن��ى 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 إلي��ه 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 اخلالدين االبتدائية 18 صف  ثالث طوابق 

مناقصة )106/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع هدم واعادة بناء مدرسة الكفاح االبتدائية 18 صف  
- وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم االثنني 

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  س��ابعا -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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 بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
هدم واعادة بناء مدرسة الكفاح االبتدائية 18 صف  

مناقصة )107/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1939( السبت  6  تموز  2019 اعالنات6

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع هدم واعادة بناء مدرسة املثنى االبتدائية 18 صف 3 طوابق 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم االثنني 

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 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 االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا - 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 .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثن��ى 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 إلي��ه 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 املثنى االبتدائية 18 صف 3 طوابق 

مناقصة )108/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع هدم واعادة بناء مدرسة الريف الزاهر االبتدائية 18 صف 3 طوابق 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم االثنني 

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  س��ابعا -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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 بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
هدم واعادة بناء مدرسة الريف الزاهر االبتدائية 18 صف 3 طوابق 

مناقصة )109/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1939( السبت  6  تموز  2019 اعالنات7

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع هدم واعادة بناء مدرسة ابي اخلصيب االبتدائية 18 صف 3 طوابق 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم االثنني 

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 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 االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا - 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 .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثن��ى 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 إلي��ه 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 ايب اخلصيب االبتدائية 18 صف 3 طوابق 

مناقصة )110/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة احلمزة االبتدائية للبنني 18 صف ثالث طوابق (
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم االثنني 

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  س��ابعا -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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 بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
هدم واعادة بناء مدرسة احلمزة االبتدائية للبنني 18 صف ثالث طوابق 

مناقصة )111/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1939( السبت  6  تموز  2019 اعالنات8

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة النيل االبتدائية 18 صف في الهارثة( 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم االثنني 

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  س��ابعا -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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 بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
هدم واعادة بناء مدرسة النيل االبتدائية 18 صف يف اهلارثة 

مناقصة )112/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع هدم واعادة بناء مدرسة التعاون االبتدائية 18 صف 3 طوابق 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم االثنني 

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 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 االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا - 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 .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثن��ى 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 إلي��ه 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 التعاون االبتدائية 18 صف 3 طوابق 

مناقصة )113/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1939( السبت  6  تموز  2019 اعالنات9

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة عبد اهلل بن رواحة وبناء مدرسة 18 صف 3 طوابق ( 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم االثنني 

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 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 االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا - 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 .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثن��ى 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 إلي��ه 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 عبد اهلل بن رواحة وبناء مدرسة 18 صف 3 طوابق 

مناقصة )114/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة احلضر االبتدائية  18 صف ثالث طوابق( 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم االثنني 

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  س��ابعا -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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 بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

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

مناقصة )115/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة الشعب االبتدائية  18 صف ثالث طوابق( 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم االثنني 

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  س��ابعا -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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 بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

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

مناقصة )116/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة االستقالل  18 صف 3 طوابق( 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم االثنني 

املصادف 2019/7/8  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/7/15   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  س��ابعا -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/21 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/21.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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 بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
هدم واعادة بناء مدرسة االستقالل  18 صف 3 طوابق 

مناقصة )117/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1939( السبت  6  تموز  2019 اعالنات11

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء ثانوية 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة31/181 في املطيحة(
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

.
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

الذي يلي   
 يوم العطلة .

اثن��ى عش��ر - للدائ��رة احلق في الغ��اء املناقصة ف��ي أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحال��ة وعدم اجراء 
املفاضلة  

  وحس��ب مقتضيات املصلح��ة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  ب��أي تعويض جراء 
ذلك 

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

 basra.gov.iq اربعة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة   عشر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
بناء ثانوية 18 صف ثالث طوابق عىل القطعة املرقمة31/181 يف املطيحة

مناقصة )118/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة العلوان االبتدائية 18 صف ثالث طوابق( 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 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 الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا - 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 .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثن��ى 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 إلي��ه 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 العلوان االبتدائية 18 صف ثالث طوابق 

مناقصة )119/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة ابي صخير 18 صف وهدم القدمية( 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 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 الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا - 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 .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثن��ى 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 إلي��ه 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  (
بناء مدرسة ايب صخري 18 صف وهدم القديمة 

مناقصة )120/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )هدم واعادة بناء متوس��طة االصالة 18 صف 3 طواب��ق بعد ازالة التجاوز من 

قيادة الشرطة / قرب هيئة االستثمار( 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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   عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
هدم واعادة بناء متوسطة االصالة 18 صف 3 طوابق بعد ازالة التجاوز من قيادة الرشطة / قرب هيئة االستثامر 

مناقصة )121/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1939( السبت  6  تموز  2019 اعالنات13

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء وهدم مدرسة الفضيلة االبتدائية 18 صف ثالث طوابق( 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 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 الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا - 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 .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثن��ى 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 إلي��ه 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  (
بناء وهدم مدرسة الفضيلة االبتدائية 18 صف ثالث طوابق 

مناقصة )122/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2649 في2019/6/18( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء وهدم مدرسة االمجاد االبتدائية 18 صف ثالث طوابق( 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من 

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

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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 بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
بناء وهدم مدرسة االجماد االبتدائية 18 صف ثالث طوابق 

مناقصة )123/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1939( السبت  6  تموز  2019 اعالنات14

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2728 في2019/6/24( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق في ساحة مدرسة احمد شوقي وهدم البناية 

القدمية بعد االستالم(
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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   عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف ساحة مدرسة امحد شوقي وهدم البناية القديمة بعد االستالم

مناقصة )124/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2728 في2019/6/24( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرس��ة 18 صف 3 طوابق في س��احة مدرس��ة الس��جاد وهدم البناية 

القدمية بعد استالم اجلديدة(
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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   عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف ساحة مدرسة السجاد وهدم البناية القديمة بعد استالم اجلديدة

مناقصة )125/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2728 في2019/6/24( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة في ساحة متوسطة احلرية 18 صف 3 طوابق  وهدم املدرسة بعد 

استالم  البناية اجلديدة
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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   عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
بناء مدرسة يف ساحة متوسطة احلرية 18 صف 3 طوابق  وهدم املدرسة بعد استالم  البناية اجلديدة

مناقصة )126/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2728 في2019/6/24( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرس��ة 18 صف في ساحة مدرس��ة احلريري وهدم البناية القدمية بعد 

استالم  اجلديدة(
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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   عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
بناء مدرسة 18 صف يف ساحة مدرسة احلريري وهدم البناية القديمة بعد استالم  اجلديدة

مناقصة )127/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2728 في2019/6/24( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق  في س��احة مدرسة الذهب االسود االبتدائية 

وهدم البناية القدمية بعد االستالم(  
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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   عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق  يف ساحة مدرسة الذهب االسود االبتدائية وهدم البناية القديمة بعد االستالم  

مناقصة )128/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2728 في2019/6/24( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق  في ساحة مدرسة االمام احلسن بن علي وهدم 

البناية القدمية بعد استالم اجلديدة(  
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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   عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق  يف ساحة مدرسة االمام احلسن بن عيل وهدم البناية القديمة بعد استالم اجلديدة  

مناقصة )129/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1939( السبت  6  تموز  2019 اعالنات17

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2728 في2019/6/24( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرس��ة 18 صف 3 طوابق  في س��احة مدرس��ة الصباح وهدم البناية 

القدمية بعد االستالم ( 
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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   عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق  يف ساحة مدرسة الصباح وهدم البناية القديمة بعد االستالم  

مناقصة )130/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2728 في2019/6/24( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرس��ة 18 صف 3 طوابق  في س��احة مدرسة الشباب االبتدائية وهدم 

املدرسة بعد استالم البناية اجلديدة(  
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،600،000،000(  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

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

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -2
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

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

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 

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

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/7/10  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2019/7/17   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/7/23.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عش��ر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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   عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق  يف ساحة مدرسة الشباب االبتدائية وهدم املدرسة بعد استالم البناية اجلديدة  

مناقصة )131/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم (٢٧٢٨ في٢٠١٩/٦/٢٤) .
ــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي  ــم العقود احلكومية ) دعوة مقدمي العط ــر (محافظة البصرة / قس   يس
ــة جند ١٨ صف ٣ طوابق وهدم املدرسة بعد  ــاحة مدرس ــة في س ــروع (بناء مدرس عطاءاتهم(املغلقة) مش

استالم البناية اجلديدة  
  - وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    
العقود احلكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود احلكومية  
ــاعة ٨:٠٠ صباحا الى ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــاريع) في العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن املش / ش

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -١
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

اخلبرة والقدرة الفنية:  -٢
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) . 

ــث وثيقة  ــم الثال ــر التأهيل ( القس ــوب ضمن معايي ــب ما مطل ــدات وحس ــوادر واملع ــر الك ٣-    توفي
االشغال) 

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان  رابعاً- ميكن ش
ــن يوم االربعاء  ــف دينار عراقي اعتبارا م ــون ال ــترد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــم غير مس ــاه* ودفع رس أدن

املصادف ٢٠١٩/٧/١٠  
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

ــم الرابع من  ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس (١- رس
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .

ــق املصادق عليها من اجلهات  ــدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائ ــض حتريري ملمثل مق  ٣-تفوي
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب  احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس
ــول عطاءه . وبخالف  ــة مقدم العطاء الذي مت قب ــم الرابع للتحقق من اهلي ــة في القس ــتمارات املدرج االس

سيتم استبعاد العطاء.
ــاعة  ــيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الس ــا- س سادس

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء  املصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب 
ــيتم رفضها.  ــمح بها). العطاءات املتأخرة س ــت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية (ال يس التوقي
ــخصيا في العنوان  ــني الذين إختاروا احلضور ش ــا  وبوجود ممثلني عن املناقص ــح العطاءات فعلي ــيتم فت س

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

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - 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 احدى عش
يلي   

 يوم العطلة .
اثنى 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

ــراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن  ــركات بش ــر – الزام الش ــة   عش خمس
ــم  ــتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس 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  )
بناء مدرسة يف ساحة مدرسة نجد ١٨ صف ٣ طوابق وهدم املدرسة بعد استالم البناية اجلديدة  

مناقصة (١٣٢/ تربية   ٢٠١٩ )

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

؟؟هل تعلم
يعت�ر امل�خ الج�زء األه�م يف الدماغ ومن�ه تتم 
الس�يطرة عىل معظ�م األعم�ال اإلرادي�ة وعىل 
أطرافه مادة اللحاء التي تتحكم بوظائف معينة 

بالجسم )كالسمع والكالم والنظر و....(. 
واملخي�خ يف مؤخرة الجمجمة وهو يتحكم بقوة 
التوازن والتنسيق بني العضالت والنخاع العظمي 
يتواج�د عند ط�رف العم�ود الفق�ري ويتحكم 

بالتنفس وخفقان القلب والهضم. 
ه�ل تعل�م أن الكح�ول هو مخ�در، يدخل خاليا 
األعصاب برسعة ويميل إلصابتها بالشلل ولكن 
قب�ل أن يق�وم املخدر بالش�لل فإن�ه ينبه خاليا 
األعصاب ويضعها يف حالة من اإلثارة والتهيج. 
كيف يؤثر الكحول عىل الدماغ؟ التأثري األول هو 
الش�عور بالتنبه فيتسارع العمل والكالم وتزداد 
الب�رة احمراراً ويرتفع ضغط الدم وتتس�ارع 

دقات القلب والتنفس.

المتاهات

رقائق البطاطا تؤخر نمو الطفل
تش�ري دراس�ة حديث�ة إىل أن اإلكث�ار من 
رقائ�ق البطاطس أثناء الحم�ل يمكن أن 

يكون له تأثري سلبي عىل نمو الطفل.
وتحت�وي رقائ�ق البطاطس ع�ىل دهون 
أوميغا 6 التي تس�مى حم�ض اللينوليك، 
وكان يعتقد س�ابقاً أن له�ا فوائد صحية 

مثل خفض نسبة الكوليسرتول يف الدم.
لكن الباحث�ني وجدوا أن إطع�ام الفرئان 
اليوم�ي  االس�تهالك  أضع�اف  بثالث�ة 
املوىص به من حم�ض اللينوليك، قلل من 
الهرمونات التي تنظم نمو وتطور األجنة 

بعد الوالدة.
كما أثرت هذه الدهون عىل وظائف الكبد، 
وزيادة الروتينات التي تسبب تقلصات يف 
الرحم، وفقاً للنتائج التي نرت يف مجلة 

علم وظائف األعضاء.

وقال�ت كبرية مؤلفي الدراس�ة، الدكتورة 
دين س�كييل، من جامع�ة غريفيث: »من 

امله�م للمرأة الحام�ل أن تفكر يف نظامها 
الغذائي، ويش�كل بحثنا مثاالً آخر عىل أن 

تناول الكثري م�ن نوع معني من املغذيات 
يمك�ن أن يكون له تأثري س�لبي عىل نمو 

الطفل«.
وأم�د فري�ق البحث بجامع�ة غريفيث يف 
كوينزالن�د، أس�رتاليا، الف�رئان م�دة 10 
أس�ابيع بنظام غذائي يحتوي عىل نسبة 
عالية من حم�ض اللينوليك قبل التزاوج، 
ثم تحققوا من آث�ار النظام الغذائي، عىل 

الحمل وتطور النسل.
ووجد الفري�ق أن أمهات الف�رئان الالتي 
تناول�ت نظام�اً غذائي�اً غني�اً بحم�ض 
اللينولي�ك كان لديها عدد أقل من األطفال 
الذك�ور، وال ُيعرف بعد إذا كانت التأثريات 
نفس�ها س�ُتالحظ عىل البر وم�ا كمية 
حمض اللينوليك الضارة، بحسب صحيفة 

مريور الريطانية.

جتنب مضاعفات السكري
تكمن خطورة الّس�ّكري يف مضاعفاته باألس�اس، إاّل أّنه لحس�ن 
الحظ يس�تطيع املصاب بالسكري بواسطة نظامه الحياتي تأخري 

وتجّنب العديد منها، أليكم الخطوات..
قد تحمل مضاعفات مرض السكري أمراضا يف القلب، واألعصاب، 
باإلضاف�ة إىل القدم�ني، ل�ذا وجدن�ا من الجي�د أن ن�زودك ببعض 

الخطوات التي ستساعدك عىل الوقاية من مضاعفات السكري.
1( اخرت كربوهيدراتك بعناية

مرض الس�كري ال يعني أن عليك التوق�ف عن تناول األطعمة ذات 
الكربوهي�درات تماما، فاألطعمة الغني�ة باأللياف وبطيئة الهضم 

قد تحمل لك فائدة أكثر مما تتوقع.
عليك اختيار الكربوهيدرات التي ستدرجها يف نظامك الغذائي.

الكربوهي�درات الت�ي ق�د تفي�د م�رىض الس�كري الحتوائها عىل 
األلياف ستجدها يف الحبوب الكاملة، املكرسات، الفواكه والخضار 

والبقوليات.
2( مس�توى الس�كر يف الدم

راقب مستوى السكر يف دمك مرتني يف اليوم، كي تتحقق من خطة 
عالجك وتأثري االغذية عليك.

ض�ع أنت وطبيب�ك الهدف ال�ذي تري�د وصوله وصول�ه من حيث 
مس�توى الس�كر واعمل عىل تحقيقه.

ك�ن ذكيا وقم بتدوي�ن مالحظاتك عىل ورق�ة ومتابعاتك لتصل إىل 
استنتاجات هامة حول نظام جسمك. تذكر أن تحكمك يف مستوى 

السكر هو أساس سيطرتك عىل مضاعفات السكري.
3( ت�رف بحكم�ة م�ع وزن�ك

تذكر أن السمنة ترتبط ارتباطا وثيقة مع مرض السكري، إن كنت 
فوق الوزن املناس�ب لطول�ك عليك فقدان بعضه ألن ذلك س�ريفع 
من نجاعة هرمون اإلنسولني الذي يعمل بدوره عىل خفض نسبة 

السكر يف الدم والتحكم بالتايل بضغط الدم والكولسرتول.
الس�يطرة عىل ضغط الدم، والكولسرتول هي بحد ذاتها وقاية من 

أمراض القلب التي قد يسببها السكري.

جد الفرق بين الصورتين

اسرتاحة



  

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة19

www.almustakbalpaper.net

العدد )1939( السبت  6  تموز  2019
www.almustakbalpaper.net

باسم قاسم: مباراة نفط ميسان فرصة 
لبلوغ املركز الرابع

              المستقبل العراقي/ متابعة

وصف باس�م قاس�م املدير الفني لنادي 
النفط، مباراة فريقه أمام نفط ميسان، 
يف إطار الجولة ال�� 35 من عمر الدوري 
العراق�ي، بأنه�ا فرص�ة لبل�وغ املرك�ز 
الراب�ع. ويحتل النف�ط، املركز الخامس 
بجدول ترتيب البطولة برصيد 53 نقطة، 
أما نفط ميس�ان يأتي سادًس�ا برصيد 

51 نقط�ة. وق�ال قاس�م يف ترصيحات 
خاص�ة ل »املب�اراة مهمة بالنس�بة لنا، 
ألنها فرصة لبلوغ املركز الرابع والتفوق 
عىل الك�رخ الذي يتقدم علين�ا بفارق 3 

نقاط«.
وأض�اف »املب�اراة طرفها اآلخ�ر، نفط 
ميسان الذي يالحقنا يف الرتتيب، وبالتايل 

املواجهة بنقاط مضاعفة«.
وأوضح قاسم أن الفوز سيوسع الفارق 

مع نفط ميس�ان، وهذا هو هدفهم من 
مباراة الغد، رغم صعوبة املهمة.

وتابع »نفط ميس�ان خص�م قوي، لكن 
فريقنا يمر بحالة من االس�تقرار الفني 
وبالت�ايل  الفري�ق،  صف�وف  باكتم�ال 

عزيمتنا ستكون كبرية لخطف الفوز«.
وأت�م »عازم�ون ع�ىل التعوي�ض بع�د 
التعادل يف الجولة املاضية أمام الكهرباء، 

تركيزنا منصب فقط عىل الفوز«.

مدافع دورمتوند: لست مارسيلو.. وعودة هوميلز حتٍد لنا
            المستقبل العراقي/ وكاالت

ينتظ�ر الفرنيس عبدو ديالو، مدافع 
بوروس�يا دورتموند األملاني، معرفة 
موق�ف نادي�ه بش�أن مص�ريه مع 

الفريق قبل انطالق املوسم املقبل.
وظه�رت تقاري�ر صحفي�ة مؤخرًا 
تفيد بإمكانية رحيل املدافع الفرنيس 
 23 العم�ر،  م�ن  البال�غ  الش�اب، 
عاًما، صوب باريس س�ان جريمان 
الفرنيس، خاصة بعد الصفقات التي 

أبرمها دورتموند هذا الصيف.
لصحيف�ة  ترصيح�ات  وخ�الل 
ديال�و  الفرنس�ية، ق�ال  »ليكي�ب« 
»حت�ى اآلن لم يت�م إبالغي برضورة 

الرحيل، وال أري�د إثارة ضجة كبرية 
حويل«.

وأض�اف »يج�ب أن أنتظ�ر ملعرف�ة 
رؤية مسؤويل النادي، وإذا تشاركنا 
يف وجهة نظر مماثلة، سنتخذ قراًرا 
حينها، لكني بحاجة لالنتظار حتى 

أعلم فيما يفكرون بشأني«.
وع�ر ديال�و ع�ن رغبت�ه يف العودة 
للعب كقلب دفاع، بعدما شغل مركز 
الظه�ري األيرس يف املوس�م املنرصم، 
لتعويض الغياب�ات واإلصابات التي 

رضبت الفريق.
وأردف الالعب الفرنيس »قمت بذلك 
من أجل مصلح�ة الفريق«، ليضيف 
ضاحًكا »يمكنني أن أكون متماسًكا 

عندم�ا ألع�ب كظهري، لكني لس�ت 
مارسيلو«.

واستطرد »إنه أمر محبط، ألنك تريد 
املشاركة يف املباريات الكرى باللعب 
يف املرك�ز الذي يس�اعدك عىل إخراج 
أفضل ما لديك، فأن�ا قلب دفاع، وال 
بأس باللعب ع�ىل األطراف يف بعض 
املباري�ات، ولي�س بصفة مس�تمرة 

ملواسم عديدة، فهذا ليس هديف«.
وبس�ؤاله عن رأيه يف ع�ودة املدافع 
األملاني ماتس هوميل�ز لدورتموند، 
أجاب »إن�ه العب تاريخي يف النادي، 
وس�يجلب الكثري من الخ�رات لنا، 
وأعتقد أنه منافس حقيقي، ويجب 

أن نأخذ ذلك عىل سبيل التحدي«.

مدرب الطلبة: نسعى الستعادة التوازن أمام الكهرباء
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أك�د ع�ي ه�ادي املدي�ر الفن�ي لنادي 
الطلب�ة، أن�ه يطم�ح الس�تعادة توازن 
الفريق، أم�ام الكهرباء، يف إطار الجولة 
ال� 35 من عمر الدوري العراقي املمتاز، 

عىل ملعب الشعب الدويل.
ويحت�ل الطلبة، املركز التاس�ع بجدول 
ترتي�ب البطولة برصي�د 43 نقطة، أما 

الكهرباء يأتي عارًشا برصيد 42 نقطة.
وق�ال ه�ادي يف ترصيح�ات خاص�ة ل 
»مب�اراة الغ�د مهم�ة للطلب�ة من أجل 
استعادة التوازن، حيث خرسنا يف الجولة 
املاضي�ة أم�ام الصناع�ات الكهربائية 
بطريق�ة دراماتيكي�ة، وبالتايل نس�عى 

للعودة إىل االنتصارات«.
وأضاف »الكهرباء خصم متطور وحقق 
بعض النتائج اإليجابية، كما أن وضعه 

املعن�وي عىل أفضل ح�ال بعد تأهل 
الفريق لنهائي كأس العراق«.

وتاب�ع »الطلب�ة فريق كب�ري يبحث 
ع�ن هويته يف املوس�م الح�ايل رغم 
الظ�روف الصعب�ة الت�ي يم�ر بها 

النادي«.
وأش�ار إىل أن الطلب�ة مطال�ب ب�رد 
الدي�ن للكهرباء، ال�ذي أخرج الفريق 

من بطولة كأس العراق.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن نائب رئي�س الهيئ�ة اإلدارية لنادي 
الق�وة الجوي�ة، وليد الزي�دي، قرب عودة 
الالع�ب هم�ام ط�ارق لصف�وف الفريق 

خالل املوسم املقبل.
وكان هم�ام ط�ارق قد أعل�ن رحيله عن 
صفوف االس�تقالل اإليراني، لعدم استالم 

مستحقاته املالية عن املوسم املايض.
وذك�ر نائ�ب رئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة، يف 

ترصيحات صحفية: »لقد جمعني اتصال 
هاتفي م�ع همام طارق، من أجل إعادته 
للفري�ق خ�الل املوس�م املقب�ل، والالعب 
أعل�ن عن رغبته الكامل�ة يف العودة للبيت 
الجوي، وأنه ل�ن يلعب لغري القوة الجوية 

يف العراق«.
وأوض�ح أن النادي يف انتظار إنهاء الالعب 
كاف�ة ارتباطات�ه اإلدارية مع االس�تقالل 
ط�ارق  هم�ام  أن  إىل  مش�ريا  اإليران�ي، 
»متمسك بالفريق الذي قدمه للنجومية«.

القوة اجلوية: مهام طارق 
سيعود إلينا

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف الرتغ�ايل أندري�ه جومي�ز الع�ب برش�لونة 
السابق، واملنتقل مؤخرًا لصفوف إيفرتون اإلنجليزي، 
عن س�بب فش�ل تجربته مع البارس�ا خالل السنوات 

املاضية.
وأعلن البارسا رحيل جوميز بشكل نهائي هذا الصيف إىل 
إيفرتون، مقابل 22 مليون جنيه إسرتليني، بعدما قىض 

املوسم املايض ُمعاًرا ضمن صفوف التوفيز.
وق�ال جومي�ز خ�الل ترصيح�ات نقلتها 
صحيفة »ماركا« اإلس�بانية: »فش�ي 
يف برش�لونة؟ حس�ًنا، أعتقد أنه كان 
نوع من الضغط ال�ذي وضعته عىل 
نف�يس، وأعتقد أنني ل�م أتمكن من 
التخل�ص م�ن هذا الضغ�ط، وكنت 
أرغب يف املزيد واملزيد، وربما ذهبت 
يف االتج�اه الخطأ أثن�اء محاولتي 
لكي أكون أفضل«.وعن إيفرتون، 
أوض�ح: »الفرص�ة الت�ي حصلت 
عليه�ا يف إيفرت�ون كان�ت جيدة 
ج�ًدا، وكانت بمثابة بداية جديدة، 
والجماه�ري منحتني الثقة آلتي هنا 
وأستمتع باملباريات، وهذا ما كنت 
الرتغايل  فعله«.واختت�م  أح�اول 
قائال: »بالتأكيد برش�لونة كانت 
جمي�ع  يف  يل  مهم�ة  مرحل�ة 
الجوان�ب، ولعب�ت م�ع أفضل 
الالعبني يف العالم، مثل إنييستا 
ومييس وبوس�كيتس، لذلك أنا 

سعيد بفرتتي مع البارسا«.

أندريه جوميز يكشف 
سبب فشله يف برشلونة

        المستقبل العراقي / وكاالت

وص�ل منتخب تش�يي إىل س�او باولو، وس�ط ش�كوك 
حول الحالة البدنية لالعب الوس�ط أرتورو فيدال، قبيل 
مواجه�ة األرجنت�ني، يف مب�اراة تحديد املرك�ز الثالث 

ببطولة كوبا أمريكا.
ووص�ل »الروخا« وس�ط أمطار غزي�رة ويف حضور 
بعض املشجعني إىل فندق بجنوب ساو باولو، مساء 

أمس الخميس.
ولم يدل الجهاز الفن�ي أو الالعبون بترصيحات للصحفيني، 

الذين كانوا ينتظرون خارج الفندق.
وسيخضع فيدال لتقييم اليوم الجمعة من قبل الجهاز الطبي 
للمنتخب الفائز بلقب آخر نس�ختني من كوبا أمريكا، والذي 

خرس 0-3 أمام بريو يف مباراة نصف النهائي.
ومن املقرر أن يتدرب الفريق، اليوم الجمعة، يف مركز تدريب 

نادي ساو باولو.

شكوك حول جاهزية فيدال 
ملوقعة األرجنتني             المستقبل العراقي / متابعة

 
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، 
أن ن�ادي آرس�نال اإلنجليزي ب�ات قريًبا 
م�ن التعاقد م�ع أحد نجوم ري�ال مدريد 
خالل املريكاتو الصيف�ي الجاري. ووفًقا 
لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
فإن آرس�نال وصل إىل مراحل متقدمة يف 
املفاوضات، للتعاقد مع لوكاس فاسكيز 
الع�ب ري�ال مدريد.وأش�ارت الصحيفة 
اإلس�بانية إىل أن الصفقة قد تحس�م بني 
الطرفني خالل األسبوع املقبل مقابل 35 

ملي�ون ي�ورو، باإلضافة إىل 3 
ماليني يورو كمتغريات.

وأوضح�ت أن ه�ذه الصفق�ة 
ج�اءت بطلب رصيح من أوناي 
إيم�ري املدي�ر الفني آلرس�نال، 
ال�ذي يريد دعم هج�وم الجانرز 
بالعب مميز خالل املوسم املقبل.

ويس�عى فاس�كيز للتواج�د م�ع 
منتخ�ب إس�بانيا يف كأس األم�م 
األوروبي�ة 2020، ولذلك يبحث عن 
املش�اركة يف عدد كبري م�ن الدقائق 

خالل املوسم املقبل.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

غ�ادر ح�ارس ريال بيتي�س، باو لوبي�ز، م�ران الفريق، بإذن م�ن النادي 
اإلسباني، للسفر إىل إيطاليا إلتمام صفقة انتقاله لروما.

وبحس�ب مص�ادر مطلعة، فق�د تبلغ قيم�ة الصفقة، ح�وايل 30 مليون 
يورو.

وكان لوبيز قد انتقل الصيف املايض من إسبانيول إىل ريال بيتيس، يف صفقة 
انتقال حر، نظرا ألن عقد الالعب كان قد انتهى مع النادي الكتالوني.

ويف املوس�م الوحيد الذي قضاه يف صف�وف ريال بيتيس، خاض لوبيز، 35 
مباراة رسمية.

آرسنال يقرتب من نجم 
ريال مدريد

حارس ريال بيتيس عىل مشارف روما

             بغداد/ المستقبل العراقي

اق�رتب النمس�اوي مارك�و أرناوتوفيت�ش، مهاجم 
فريق وس�ت هام يونايتد اإلنجليزي، من الرحيل عن 
صف�وف الهامرز، خالل ف�رتة االنتق�االت الصيفية 

الجارية.
أن  الريطاني�ة،  وذك�رت ش�بكة »ب�ي. ب�ي. يس« 
أرناتوفيت�ش اقرتب م�ن االنتقال إىل صف�وف نادي 
ش�نجهاي إيس�ت الصيني، يف صفقة تبل�غ قيمتها 

حوايل 25 مليون يورو.
وأضاف�ت أن املهاج�م النمس�اوي لن يع�ود إىل إنرت 

مي�الن، بعدم�ا ت�م تحديده م�ن قب�ل أنطونيو 
كونتي، املدير الفن�ي الجديد للنرياتزوري، كبديل 
أرخ�ص لروميل�و لوكاك�و، مهاج�م مانشس�رت 

يونايتد.
ولع�ب أرناتوفيت�ش برفق�ة إنرت ميالن، م�ن قبل يف 
موس�م )2010/2009(، حيث ش�ارك يف 3 مباريات 
فقط، قب�ل انضمام�ه إىل فريدر بريم�ن مقابل 6.2 

مليون يورو. 
وتمك�ن املهاجم النمس�اوي من تس�جيل 22 هدًفا 
بينم�ا ق�دم 13 تمريرة حاس�مة، خالل مش�اركته 

برفقة الهامرز عىل مدار املوسمني األخريين.

أرناتوفيتش يتجاهل العودة إلنرت ميالن 
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
اجتاز الهولندي فرينكي دي يونج، الكشف الطبي 
لالنضمام إىل صفوف برش�لونة، بداية من املوسم 

املقبل.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 

إىل مستش�فى  يون�ج وص�ل  دي  فرينك�ي  ف�إن 
برش�لونة صباح اليوم، ليخض�ع الختبارات طبية 

مختلفة، قبل تقديمه لوسائل اإلعالم والجماهري.
وسيحصل دي يونج، عىل راحة حتى فرتة الظهرية، 
قبل أن يوقع عىل عقود انضمامه إىل البارسا ملدة 5 

مواسم مساء اليوم.

وس�يخضع الالعب، ألول جلسة تصوير يف الكامب 
نو، ثم س�يتم تقديم�ه للجماهري، ويعق�د املؤتمر 

الصحفي الخاص بتوقيعه.
يذكر أن العديد من التقارير قالت إن قيمة الصفقة 
بلغ�ت 75 مليون ي�ورو، باإلضاف�ة إىل 11 مليون 

يورو كمتغريات.

دي يونج جيتاز الكشف الطبي يف برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أك�د تقري�ر صحفي إس�باني، أن ريال مدريد ينتظر مس�اعدة 
الفرنيس بول بوجبا نجم مانشس�رت يونايتد، من أجل حس�م 

انتقاله إىل ملعب سانتياجو برنابيو يف الصيف الحايل.
ووفًق�ا لصحيفة »مون�دو ديبورتيفو«، ف�إن إدارة امللكي 
تعم�ل عىل ض�م بوجبا لتحقي�ق حلم امل�درب زين الدين 
زي�دان يف املريكات�و، ولكن تريد حس�م الصفقة دون 

تهور يف املقابل املادي الذي سيتم دفعه.
ويري�د مانشس�رت يونايتد الحص�ول عىل 170 
مليون يورو، مقابل التخي عن بوجبا، لكن 
ري�ال مدري�د ينتظ�ر مس�اعدة الالعب، 
لتقليل رسوم الصفقة إىل 150 مليون 

يورو.
ول�م ينض�م بوجب�ا إىل تدريب�ات 
الش�ياطني الحمر، مطلع الشهر 

الجاري، بعدما حصل ع�ىل إذن من النادي، ولكن يجب أن يكون 
النجم الفرنيس متواجًدا مع زمالئه، اإلثنني املقبل، للمش�اركة يف 

الوديات.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن بوجبا سيطلب من مدربه سولسكاير، 
الس�ماح له بالرحيل، ولكن إدارة اليونايتد ترى أن الالعب خارج 
املريكات�و، وهو ما س�يدفع النج�م الفرنيس، لتقدي�م طلب نقل 

بشكل رسمي.
وينتظر الريال، تقدي�م بوجبا لطلب النقل من اليونايتد، وهو ما 
سيجعل النادي اإلنجليزي أمام خيار واحد فقط باملريكاتو، وهو 

التفاوض بشأن الصفقة.
وأك�دت الصحيفة أن عملي�ة بيع بوجبا معقدة، وس�بق أن قدم 
الريال، 80 مليون يورو باإلضافة إىل جاريث بيل أو إيس�كو لضم 

النجم الفرنيس، إال أن إدارة الشياطني الحمر رفضت العرض.
كما س�بق وقدم يوفنتوس 70 مليون يورو، باإلضافة إىل العبني 
مثل باولو ديباال وأليكس ساندرو وبليز ماتويدي إلقناع اليونايتد 

بالتخي عن بوجبا، ولكن العرض قوبل بالرفض أيًضا.

ريال مدريد ينتظر مساعدة بوجبا لتحقيق حلم زيدان
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ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

املالديف... رماهلا خالصها ابن األرملة
جوسلين إيليا  سما حسن 

يف الغرب يستخدمون عبارة »Bucket List«، وتعني تحقيق املرء رغباته يف الحياة، 
وغالباً ما تنضوي هذه الرغبات يف إطار السياحة والسفر والقيام بنشاطات لطاملا 
حلم بها الشخص وتمنى أن يأتي اليوم لتحقيقها. من ضمن الزيارات التي رصدها 
اس�تطالع عاملي لالئحة تحقيق الرغبات كانت جزر املالديف، والس�بب ليس فقط 
كونها من أجمل جزر العالم من حيث الش�واطئ واملنتجعات، إنما بس�بب عمرها 
املتوق�ع القصري، ألنها تنفذ حكماً قاس�ياً س�يؤدي إىل غرقه�ا بالكامل يف غضون 
ع�ام 2100. بع�د أن تحول قع�ر محيطها إىل مقربة للش�عاب املرجاني�ة، وبالتايل 
أصبحت حياة األس�ماك بشتى أنواعها شبه مستحيلة بعد أن تعدى اإلنسان عليها 
وزاد االحتب�اس الحراري الطني بلة لتعيش الجزر الجميل�ة هاجس املوت والغرق. 
يف زي�ارة أخ�رية يل إىل جزر املالدي�ف، أول ما طالعني من ناف�ذة الطائرة املائية هو 
مش�هد الحواجز الرملية التي تحمي كل جزي�رة، واملعدات التي تقوم بنبش الرمال 
وتكويمه�ا لتكون بمثاب�ة روادع فعلية تحمي الجزر من الغ�رق يف املحيط. املنظر 
مؤس�ف بالفع�ل، خاصة أنه وبحس�ب الباحثني العلمي�ني 93 يف املائة من الحاجز 
املرجاني العظيم الذي يجذب أكثر من 1.9 مليون س�ائح س�نوياً تم تدمريه بسبب 
ما يعرف بتبييض املرجان. ويف برنامج وثائقي قام به أسطورة الحفاظ عىل البيئة 
يف العال�م املقدم الربيطاني س�ري ديفيد أتم�ربا عام 2016 حذر م�ن الخطر املدقع 
الذي يرتبص للجزر وحكم اإلعدام الذي سينفذ بها بسبب قلة وعي وإدراك اإلنسان 
والتغري املناخي وس�خونة حرارة املحيط وحموضته، ووصل الس�ري أتمربا رس�الة 
خط�رية إىل العالم مفادها أنه إذا لم يتم فعل أي يشء جذري فس�تختفي الش�عاب 
املرجانية يف غضون عرشات الس�نني وس�ينتهي األمر بغرق الجزر. وبحسب البنك 
العالم فمس�توى البحر آخذ يف االرتفاع وستكون كافة الجزر تحت مياه البحر بعد 
نحو 81 عاماً من اليوم، وهذه املشكلة ليست جديدة فالكل يتذكر االجتماع الشهري 
الذي عقدها رئيس املالديف عام 2009 تحت املاء للفت نظر العالم إىل الكارثة التي 
تنتظ�ر جزر املالديف الت�ي يعيش أهلها من املردود الس�ياحي. زيارتي إىل املالديف 
األخ�رية لم تك�ن األوىل، ولهذا الحظت الفرق وتنبهت إىل ه�ذا الخطر، وكم أحزنني 
أن ه�ذه الجزر الرائعة س�ينتهي بها املطاف منس�ية يف قعر البح�ر تاركة وراءها 
ش�عباً خلوقاً واجتماعياً من الطراز األول من دون عمل ومأوى. يف حديث مع مدير 
أحد املنتجعات الس�ياحية من فئة الخمس نجوم، لفتتني تفاصيل املشكلة البيئية 
الت�ي تواجه الجزر واملس�تقبل الداكن الذي ال يحم�ل يف طياته أي بريق أمل، وكيف 
أن املنتجع�ات تقوم بما يف وس�عها لحماية نفس�ها من الغرق من خالل الس�تائر 
الرملي�ة التي تعترب خالص الجزر املؤقت إلبعاد ش�بح الغرق لفرتة قصرية. املحزن 
هو أن الس�ياح يأتون إىل ج�زر املالديف للبحث عن الراحة واالس�تجمام، من دون 
التفك�ري بم�ا يجري تح�ت أقدامهم، الحقيقة م�رة، واألمر هو أن ش�عب املالديف 
من أفقر ش�عوب املعمورة يس�تقبل املاليني من أغنى أغنياء العالم، وهذا ما يمكن 
وصفه بسخرية القدر، ففي الوقت الذي يستجم فيه السياح عىل الشواطئ الرملية 
البيض�اء الناعمة، ت�رى الرمال تعيش حي�اة مزدوجة، ففي النهار تكون بس�اطاً 
يس�رتيح علي�ه األغني�اء ويف الليل يتح�ول إىل س�تائر تحميهم من الغ�رق، وتعمل 
املاكين�ات بصمت تام إىل جانب الرمال إلكمال مهمة صعبة لن يس�اعدها إال وعي 
اإلنس�ان وتنبهه ملعضلة البيئة التي س�تودي بحياة ليس فقط ج�زر املالديف إنما 
أماك�ن رائعة أخرى يف العالم وس�تغري محت�وى »الئحة تحقيق الرغب�ات« بعد أن 

يتبقى من الجزر رمالها التي كانت يف يوم من األيام خالصها.

ألّح عليه الجميع، بعد وفاة زوجته، بأن يتزوج مرة ثانية، ولكنه ظل يرفض 
ويكاب�ر، وفاء للراحلة، حتى ن�زل عند رغبة األوالد والبن�ات الذين يريدون، 
يف الواق�ع، نقل مس�ؤولية العناية باألب الذي تجاوز الس�تني بس�نوات من 
أعناقه�م إىل عنق امرأة أخرى، تحت مس�مى زوجة، فه�ي األْوىل بالعناية به 
منه�م من وجهة نظرهم. وحني عرضوا عليه الزواج بأرملة لم تنجب أوالدا، 
ويف منتصف الثالثينات من عمرها، رفض رفضا قاطعا، وكانت لديه أسبابه، 

أهمها أنه كان يطلق عليه منذ صغره لقب »ابن األرملة«.
تويف والده يف س�ن مبّكرة، ورّبته أمه، وقرصت حياتها عليه. وقد كان يطلق 
عىل املرأة املطلقة أو األرملة اس�م »العزباء«. وكان الناس يتوجس�ون منها، 
ويتطرّيون من سوء حظها، فال ُتدعى إىل فرح أو وليمة مولود. ولذلك، شعر، 
من�ذ نعومة أظافره، بأن�ه منبوذ، وقّرر أن ينتقم من العالم الذي أطلق عليه 
اسم »ابن األرملة«، فأصبح ثريا بعد جهد وتعب، وانزاح عنه اللقب، وأصبح 
يفس�ح له يف املجالس بني علّي�ة القوم. ولم يتأخر كث�ريا حصوله عىل لقب 
رشيف يسبق اسمه، عىل الرغم من أنه لم يكمل تعليمه، ولكن للمال سطوة، 
وس�طوة امل�ال واملنصب واللقب لم ُتنس�ه أنه كان يوما ابن�ا المرأة منبوذة. 
وحني أصبح أرمالً، رفض أن يتزوج من أرملة صغرية، ألسباب كثرية، أهمها 

أنه خيش أن تجلب الشؤم ملاله الذي جمعه طوال عمره.
انتق�ص املجتمع من قيمة األرملة، املرأة التي ُتويف عنها زوجها، فيما كرّمها 
اإلس�الم وح�ّث عىل إنصافها، وأنصفته�ا أيضا القوان�ني الوضعية يف القرن 
العرشين يف حقوقها املالي�ة. وقبل ذلك بقرون، اهتم الفراعنة باألرملة، ولم 
ينظروا لها إال أنها امرأة س�يئة الح�ظ ال أكثر، ولذلك عثر عىل بردية قديمة، 
كت�ب فيها الحكيم املرصي أمنموب�ي: إذا وجدت أرملة تمد يدها، وتأخذ من 

حقلك، ال تقبض عليها، تجاوز عما فعلت«.
ال أح�د يس�تطيع أن يغّطي بغربال م�آل حال األرملة، ح�ني تصبح وحيدة، 
خصوص�ا حني يموت الزوج الذي ينفق عليه�ا وعىل أوالدها. وخرجت األمم 
املتحدة بإحصائية مخيفة عن 115 مليون أرملة يف العالم حتى العام 2013، 
وب�أن هذا العدد ازداد بوترية رسيعة بدءاً من 2013 حتى 2018، وبأن هناك 
ما يزيد عن نصف العدد من األرامل اللواتي يعش�ن يف حالة فقر قد تعرّضن 
لالعت�داء البدني، فيما تعرّض النصف اآلخر العتداء نفيس عن طريق تزويج 
الش�ابات منهن برج�اٍل يف عمر آبائهن، أو إجبارهن عىل الزواج من ش�قيق 

الزوج املتوىف؛ حرصا عىل األوالد واملرياث.
ع�ىل الرغ�م من تخصي�ص يوم عامل�ي لألرامل، تظ�ّل س�طوة املجتمع عىل 
ه�ذه الحلق�ة الضعيفة من املجتمع قائمة، إىل درجة أن أطلق اس�م األرملة 
السوداء عىل أنثى نوٍع من العناكب السامة، ورّوج العامة أن أنثى العنكبوت 
ه�ذه تلدغ زوجها وتقتله، بعد أن يلقحه�ا، ولكن الحقيقة العلمية غري ذلك 
تمام�ا؛ فهي قليال ما تلجأ إىل التهام الذكر بعد أن تنجب، إذا ما أصيب الذكر 
بالوه�ن، خصوصا أن حجم�ه أقل بكثري م�ن حجمها، ألس�باب بيولوجية 
بحت�ة. وتعيش األنثى التي تتميز بلونها األس�ود أكثر م�ن الزوج، فالذكر ال 
يتعدى عمره الش�هر، ولكن األنثى تعيش ثالث س�نوات، وتحّمل مس�ؤولية 
العناي�ة بالصغ�ار. أما الزوج القص�ري العمر فلونه فاتح، كم�ا أنه ال يمتلك 

مهارة األنثى يف اصطياد الفرائس من الحرشات والتهامها.

علامء حيذرون من خطر السجائر 
اإللكرتونية عىل الدماغ!

وج�د باحثو جامعة كاليفورنيا، Riverside، أن الس�جائر اإللكرتونية 
تنتج اس�تجابة لإلجهاد يف الخاليا الجذعية العصبية، التي تعد حيوية 
يف الدماغ. وباس�تخدام الخالي�ا الجذعية العصبية ل�دى الفرئان، وجد 
الباحث�ون أن الس�جائر اإللكرتوني�ة تؤث�ر ع�ىل امليتوكوندري�ا )التي 
تعم�ل كقوى للخاليا(، داخل الخاليا. وُتعرف هذه اآللية باس�م »فرط 
امليتوكوندري�ا الناجم ع�ن اإلجهاد« )SIMH(. وقال الربوفيس�ور برو 
تالب�وت، الذي قاد الدراس�ة: »إن SIMH هو اس�تجابة البقاء عىل قيد 
الحياة. حيث تظهر بياناتنا أن تعرض الخاليا الجذعية لسوائل السجائر 
 ».SIMH اإللكرتوني�ة أو النيكوت�ني، تنت�ج عن�ه اس�تجابة ت�ؤدي إىل
وكش�فت الدراس�ة أن النيكوت�ني الناتج ع�ن الس�جائر اإللكرتونية، 
يتس�بب يف زيادة ضغ�ط الخاليا الجذعية العصبية بالكالس�يوم، الذي 
ي�ؤدي إىل تضخم امليتوكوندريا يف الخاليا، وتمزقها يف نهاية املطاف، ما 

يؤدي إىل موت الخلية.

اكتشاف مسبب للرسطان يتفوق عىل التدخني!
وج�د علماء أن الس�منة أصبحت اآلن س�ببا أكرب لإلصاب�ة بالعديد من 
أنواع الرسطان، مقارنة بتدخني السجائر. وتبني أن الوزن الزائد يسبب 
اآلالف من حاالت رسطان األمع�اء والكىل والكبد واملبيض، بمعدل أكرب 
من الس�جائر كل عام. وما يزال التدخني هو الس�بب الرئيس للرسطان 
ال�ذي يمك�ن الوقاية منه، ولك�ن عدد املدخن�ني يرتاجع بينم�ا ترتفع 
 Cancer Research معدالت السمنة. وُنرشت هذه اإلحصاءات من قبل
UK، يف خضم حملة تركز عىل زيادة الوعي بمخاطر السمنة. وكشفت 
املؤسس�ة الخريية أن زهاء 1900 حالة إصابة برسطان األمعاء، تنجم 
عن الس�منة بمعدل أكرب من التدخني يف اململكة املتحدة س�نويا. كما أن 
زيادة الوزن بش�كل خطري تسبب 1400 حالة إصابة إضافية برسطان 
الكىل، و460 حالة إصابة برسطان املبيض و180 إصابة برسطان الكبد، 
بدرجة أعىل من التدخني. وقالت ميش�يل ميتش�ل، الرئيس التنفيذي ل� 
Cancer Research UK: »حدد العلماء )حتى اآلن( أن الس�منة تس�بب 
13 نوعا من الرسطان، ولكن اآلليات ليس�ت مفهومة تماما. لذا هناك 
حاجة إىل مزيد من البحث ملعرفة الطرق التي يمكن أن تؤدي بها دهون 

الجسم اإلضافية إىل اإلصابة بالرسطان«.

دراسة تكشف خطر »انخفاض« الكوليسرتول!
وجدت دراسة أجرتها جامعة والية بنسلفانيا 
أن األفراد الذين يقل لديهم مستوى كوليسرتول 
الربوتني الدهني منخفض الكثافة )LDL( عن 
70، يواجه�ون زيادة خطر اإلصابة بالس�كتة 
الدماغي�ة. ويعد انخفاض الكوليس�رتول أمرا 
مفيدا بش�كل خ�اص يف تقليل خط�ر اإلصابة 
بس�كتة دماغية، والت�ي تحدث أثناء انس�داد 
الوع�اء الدموي، ما يح�ول دون تدفق الدم إىل 
املخ. ولكن انخفاض مس�توى الكوليس�رتول 
بش�كل كبري ارتب�ط بارتف�اع خط�ر اإلصابة 
بس�كتة دماغية نزفية بنس�بة 169%، نتيجة 
وفق�ا  وانفج�اره،  الدم�وي  الوع�اء  ضع�ف 
الكوليس�رتول  ويرتاك�م  الجدي�دة.  للدراس�ة 
داخل األوعية الدموية، بحيث يضطر القلب إىل 
العم�ل بجد لضخ الدم عربه�ا. وبمجرد تراكم 

الدهون يف األوعي�ة، يمكن أن تتخثر الجلطات 
ما يمن�ع تدفق ال�دم، وبالتايل األكس�جني، إىل 
الدماغ وتس�بب الجلطة. ويف دراس�ة ش�ملت 
96043 مش�اركا، وج�د الباحث�ون أنه يمكن 

تحقيق االعت�دال والتوازن، لتحقيق املس�توى 
املس�تهدف األمثل لنسبة الكوليسرتول الضار. 
 LDL وتب�ني أن أولئك الذين لديهم مس�تويات
أق�ل من 50 ملغ/ديس�يلرت، ه�م أكثر عرضة 
بنسبة 169% لخطر السكتة الدماغية النزفية، 
مقارنة مع الذين ترتاوح النسبة لديهم بني 70 
و99 ملغ/ديس�يلرت. ويويص الخرباء برضورة 
إبقاء مستويات الكوليس�رتول لديهم أقل من 
100 ملغ/ديس�يلرت، عىل الرغم من أن نس�بة 
100-129 ملغ/ديس�يلرت ال تبع�ث عىل القلق 
بالنس�بة ألولئ�ك الذي�ن ليس لديهم مش�كلة 
 LDL صحية. ويمكن تقليل نسبة كوليسرتول
عن طريق خفض اس�تهالك اللح�وم الحمراء 
ومنتج�ات األلب�ان الكامل�ة الدس�م، والكعك 

والبسكويت.

علامء »جيمدون« أنفسهم يف القطب الشاميل!
ينوي علماء من 17 دولة املش�اركة يف رحلة 
طموحة وغري مس�بوقة إىل القطب الشمايل، 
حي�ث س�يجمدون س�فينتهم يف الجليد ملدة 
عام، ليتمكنوا من دراس�ة تغ�ري املناخ أثناء 
تجوالهم. ويرشع الفريق يف رحلة استكشافية 
)قيمتها 158 مليون دوالر( يف شهر سبتمرب، 
 RV حيث سيثبتون كاس�حة الجليد األملانية

Polarstern ب�«صخ�رة« كبرية م�ن الجليد 
يف املحي�ط املتجمد الش�مايل، بانتظار البحر 
ليتجمد من حولها. وبعد محارصة أنفس�هم 
يف الجلي�د الكثي�ف، س�يواجهون انخفاض�ا 
حادا يف درجات الحرارة أثناء بناء معسكرات 
بحثي�ة ش�توية مؤقتة عىل الجلي�د، وإجراء 
تجارب بينما ينجرف الجليد باتجاه القطب 

الش�مايل. وستكون الس�فينة محملة باملؤن 
واإلمدادات واملعدات العلمية، حيث س�ُيعزل 
فريق البحث، مع استحالة القيام بأي إجالء 
يف ح�االت الط�وارئ. ويمك�ن أن تنخف�ض 
درج�ات الح�رارة إىل 50 درج�ة مئوية تحت 
الصفر، وستستمر الليلة القطبية )عندما ال 

ترشق الشمس يف األفق( 150 يوما.

توصلت دراسة حديثة إىل أن تناول 
املض�ادات الحيوي�ة يزي�د بأكث�ر 
م�ن ثالثة أضع�اف خط�ر الوفاة 
بسبب اإلنفلونزا، كما أنها قد تزيد 

األعراض سوءا.
ويح�ذر الباحث�ون م�ن أن ه�ذه 
العقاقري تقتل البكترييا الجيدة يف 
األمعاء والتي تس�اعد الجسم عىل 

محاربة الفريوس.
املعملية، تويف  وخالل االختب�ارات 
واح�د م�ن كل 5 ف�رئان عندم�ا 
أصيبت باإلنفلونزا، لكن هذا العدد 
ارتفع إىل حالتي وفاة من بني كل 3 
أعطيت املضادات الحيوية سابقا، 

وه�و ما يعادل خطرا أك�رب بمقدار 2.3 مرة 
من الوفاة بسبب الفريوس.

وح�ذر الدكت�ور أندري�اس واك، م�ن معهد 
فرانس�يس كري�ك يف لن�دن، م�ن اإلفراط يف 
تن�اول املض�ادات الحيوية، قائ�ال: »وجدنا 
أن املض�ادات الحيوية يمك�ن أن تقيض عىل 
مقاومة اإلنفلونزا املبك�رة، ما يضيف دليال 
جدي�دا عىل أنه ال ينبغ�ي تناولها أو وصفها 
»االس�تخدام  وأض�اف:  مخف�ف«.  بش�كل 

غري املناس�ب ال يش�جع فقط ع�ىل مقاومة 
املض�ادات الحيوية، ويقت�ل بكترييا األمعاء 
املفي�دة ، ولكن�ه ق�د يجعلن�ا أكث�ر عرضة 
للفريوس�ات، وقد يك�ون هذا وثي�ق الصلة 
ليس فقط لدى البرش ولكن أيضا بحيوانات 
املاشية، حيث تستخدم العديد من املزارع يف 
جميع أنحاء العالم املضادات الحيوية بشكل 
وقائ�ي«. وتاب�ع واك: »هناك حاجة ماس�ة 
إلج�راء املزيد م�ن البحوث يف ه�ذه البيئات 
ملعرف�ة ما إذا كان ه�ذا يجعلها أكثر عرضة 

للعدوى الفريوسية«.
ووج�د الباحث�ون أن الخاليا التي 
تبطن الرئتني كانت أهم من الخاليا 
املناعي�ة يف مقاوم�ة اإلنفلونزا يف 

املراحل املبكرة من اإلصابة.
وأوض�ح الباحث�ون أن البكتريي�ا 
املوجودة يف القناة الهضمية ترسل 
إش�ارات تحفظ الجينات املضادة 
الرئت�ني،  بطان�ة  يف  للفريوس�ات 
والت�ي تنت�ج بروتينا يخل�ق بيئة 
معادي�ة ويجعل م�ن الصعب عىل 

الفريوس أن يتكاثر.
الجه�از  اس�تجابة  وتس�تغرق 
املناع�ي يومني، وم�ن خالل هذه 
الفرتة، يمكن أن تكتس�ب اإلنفلونزا قوتها. 
ووج�د الباحث�ون الفريوس بمع�دل خمس 
مرات يف رئتي الفرئان التي أعطيت مضادات 
حيوي�ة، يف تلك املرحل�ة، مقارن�ة بالفرئان 

التي لم تحصل عىل الدواء. 
ل�دى  اإلنفلون�زا  أع�راض  أن  يعن�ي  وه�ذا 
املض�ادات  الت�ي حصل�ت ع�ىل  الق�وارض 
الحيوية أصبحت أكثر حدة، ما أدى إىل املزيد 

من الوفيات.

يزع�م علم�اء أن تن�اول مكمالت 
غذائية مصنوعة من بكترييا جيدة 
أن  يمك�ن  األمع�اء،  يف  موج�ودة 
يقلل من خط�ر اإلصابة بأمراض 

القلب.
الت�ي  الدراس�ة  نتائ�ج  وتضي�ف 
أجرتها الجامعة الكاثوليكية »دي 
لوف�ان« يف بلجي�كا، إىل مجموعة 
من الدراسات التي تبني الدور الذي 
تلعب�ه بكترييا األمع�اء يف الوقاية 
م�ن األمراض. وش�ملت الدراس�ة 
32 مشاركا يعانون إما من زيادة 
الوزن أو السمنة، وأظهروا أعراض 
متالزمة التمثيل الغذائي. وهذا هو 

املصطلح ملجموعة م�ن الحاالت التي يمكن 
أن تزي�د من خطر اإلصاب�ة بأمراض القلب 

والسكتة الدماغية والسكري النوع الثاني.
إمكان�ات  يف  تحق�ق  دراس�ة  أول  وه�ذه 
 Akkermansia :بكتريي�ا األمع�اء البرشي�ة
muciniphila، م�ن خالل مقارنتها مع دواء 

وهمي.
ومن�ذ ف�رتة طويلة، توص�ل العلم�اء إىل أن 
األف�راد الذين يعانون من الس�منة املفرطة، 

أو أولئ�ك الذين يعانون من مرض الس�كري 
النوع 2، شهدوا انخفاضا واضحا يف مستوى 
األمع�اء.  يف   Akkermansia muciniphila
وبعد أن أخذ املشاركون جرعة من البكترييا 
مل�دة 3 أش�هر، تحس�نت لديه�م العديد من 
عوام�ل خطر اإلصابة بأم�راض القلب. كما 
انخفض�ت مس�تويات الكوليس�رتول بنحو 
9% مقارن�ة م�ع جرع�ات ال�دواء الوهمي، 
 Nature وفق�ا للنتائ�ج املنش�ورة يف مجل�ة
Medicine. وتحسنت حساسية األنسولني، 

التي تح�دد مدى جودة اس�تهالك 
الس�كر يف الجس�م، بنسبة تقارب 
تط�ور  إبط�اء  إىل  أدى  م�ا   ،%30
مرض السكري. وشهد املشاركون 
انخفاض�ا طفيفا يف وزن الجس�م 
)2.3 كغ( يف املتوسط، دون تغيري 
ممارس�ة  أو  الغذائ�ي  نظامه�م 

الرياضة.
أجري�ت  الت�ي  التجرب�ة  وأك�دت 
ع�ىل البرش، النتائ�ج التي الحظها 
دراس�ات  يف  بالفع�ل  الباحث�ون 
الف�رئان. وق�ال س�يمون كورك، 
 ،King>s College وهو باح�ث يف
ل�م يش�ارك يف الدراس�ة: »يعتق�د 
اآلن أن بكترييا األمعاء تلعب دورا يف وظائف 
طبيعية ومرضي�ة مختلفة، بما يف ذلك وزن 
الجس�م واالكتئاب ومرض الشلل الرعايش. 
هذه الدراس�ة مث�رية لالهتم�ام، ألنها تفند 
الدور ال�ذي تلعبه بكترييا األمع�اء لدى فرد 
مع�ني، عىل الرغم م�ن أن الدراس�ة صغرية 
وبالتايل فإن تكرار ه�ذا األمر لدى مجموعة 
أكرب س�يكون مطلوب�ا قبل اس�تخالص أي 

استنتاجات رئيسية«.

كائنات حية يف أمعائنا قد حتمينا من أمراض القلب!املضادات احليوية تزيد خطر الوفاة من اإلنفلونزا بثالثة أضعاف!


