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ضرورات األحوال تذّل رقاب

 الرجال

ص2رئيس اجلمهورية: نعد العدة لطرح مرشوع كبري إلعامر العراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الرافدين يطلق قروضا بقيمة )100( مليون دينار لرشاء وحدات سكنية من املشاريع االستثامرية

حمافظ واسط يكشف 
عن خطة املحافظة لالعالن عن 

املشاريع اجلديدة
ص10

ص2

تشيليس
 يدخل عهدًا جديدًا

 مع المبارد
ص3

املالية تناقش
 تثبيـت عقـود املفوضيـة 

وموازنة 2020

استئناف العمل جمددًا 
بمرشوع املجمع الباطني التخصيص 

يف املستشفى اجلمهوري
ص3 ص3

األمم املتحدة تسجل »حتسنا« يف الوضع األمني يف العراق وتعده »يشجع« عىل االستثامر 

الربملان يعدل املوازنة: قليل من الوقت 
إلهناء ملف »الوكاالت«

أربعة أحزاب »تتقاسم« وزارات 
إقليم كردستان

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

صلوت الربملان، أملس االثنني، على مقرتح 
قانون التعديلل االول لقانون املوازنة العامة 
 ،2019 املاليلة  للسلنة  العلراق  االتحاديلة 
وبذللك يكلون قلد سلد الفلراغ الدسلتوري 
بشلأن التصويلت على الدرجلات الخاصة، 
ومنلح رئيس الوزراء مزيداً من الوقت إلنهاء 

مناصب الوكالة.
وذكلر بيان للدائرة االعالمية للربملان، وتلقت 
»املسلتقبل العراقلي« نسلخة منله، انه »يف 
مستهل الجلسة، تال النائب صباح الساعدي 
بيانلا بذكرى مرور 21 عاما عى استشلهاد 

املرجع االعى اية الله العظمى السليد محمد 
محمد صادق الصدر ونجليه، جدد فيه العهد 
لنهج السيد الشهيد الصدر واستكمال مسرية 
الوفلاء والتصلدي ضد الدكتاتوريلة والدفاع 
عن كل مكونات العراق، معزيا ابناء الشلعب 

العراقي بذكرى استشهاده االليمة«.
وبعدها، انجز الربملان التصويت عى مقرتح 
لجنلة  الداخلي وتشلكيل  النظلام  لتعديلل 
مسلتقلة باسلم لجنلة االتصلاالت واالعالم 
وتنقلل صالحياتهلا ومهامهلا ملن لجنتلي 

الخدمات والثقافة واالعالم.
وصلوت الربملان عى مقرتح قانلون التعديل 
االتحاديلة  العاملة  املوازنلة  لقانلون  االول 

 2019 املاليلة  للسلنة  العلراق  لجمهوريلة 
واملقدم من اللجنة املالية إلتاحة الوقت الكايف 
املام الحكوملة الختيلار اشلخاص كفؤين 
ومهنيلني لشلغل املناصلب القياديلة العليا 
التي تلدار بالوكالة وانسلجاما مع التوقيت 
املحلدد يف املنهلاج الحكوملي املقلر من قبل 
مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية 
وان ال تملارس الصالحيلات املالية واالدارية 
للمناصلب القياديلة اال ملن تنطبلق عليله 
الرشوط املقررة. ووجه الحلبوس استضافة 
وزيري النفلط واملالية وممثل رئيس الوزراء 

وديوان الرقابة املالية
التفاصيل ص2

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

قدم رئيس الوزراء املكلف يف إقليم كردستان 
ملرور بارزانلي، أملس االثنني، تشلكيلة 
حكومتله الوزارية إىل الربملان الذي قرر اليوم 
عقد جلسة له األربعاء للتصويت عليها، فيما 

سيشارك يف هذه الحكومة أربعة أحزاب.
وقررت رئاسلة برملان إقليم كردسلتان عقد 
جلسلة األربعاء املقبل للتصويت عى املكلف 
بتشلكيل الحكومة الجديلدة لإلقليم مرور 

بارزاني وتشكيلته الوزارية. 
وقاللت هيئة رئاسلة الربملان يف بيلان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسلخة منه إنها قررت 

عقلد جلسلة األربعاء »ملنلح الثقلة لرئيس 
اللوزراء، وقلراءة أسلماء اللوزراء ملن قبل 
املكللف بتشلكيل الحكوملة ثلم أداء اليمني 
الدسلتورية لرئيلس الوزراء ونوابله ووزراء 
التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان، 
إضافلة إىل عرض الخطلوط العامة لربنامج 

الحكومة من قبل رئيس وزراء اإلقليم«. 
وتشلرتك يف تشلكيلة الحكومة ثالثة أحزاب 
الكردسلتاني  الديمقراطلي  هلي  رئيسلة، 
وحركلة  الكردسلتاني  الوطنلي  واالتحلاد 
التغيلري، فيما سليتوىل الحلزب الديمقراطي 
االشلرتاكي حقيبة وزارية واحدة. وقد رشح 
الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني 

الفائلز يف االنتخابلات الربملانية التي جرت يف 
سبتمرب عام 2018 إضافة إىل مرور رئيساً 
للحكومة كالً ملن ريرب أحمد بارزاني لوزارة 
الداخلية، وفاال فريد لوزارة العدل، وسلامان 
برزنجلي للوزارة الصحة، وآشلتي هورامي 
للنفط، وكمال محمد صالح لوزارة الكهرباء، 
وآالن حمه سلعيد للوزارة الرتبية، وفرسلت 
أحمد لوزارة التنسيق بني الحكومة والربملان، 
وبيشتيوان صادق لوزارة األوقاف، وساسان 
عوني لوزارة البلديات، وسلفني دزيي لدائرة 

العالقات الخارجية يف إقليم كردستان. 

التفاصيل ص2

مسرور بارزاني سيقدم مرشحيه إىل الربملان األربعاء.. ويعد بإجناز »خدمات الئقة« للمواطننيالبيت التشريعي يشكل جلنة ختص اإلعالم واالتصاالت.. ويقرر استضافة وزيرين يف جلسة اخلميس

ص2

ص2

ص3

احلكمة تطالب رئيس الوزراء برتشيح رئيس ملجلس اخلدمة االحتادي 
الصناعة تتعاقد مع اجليش والرشطة لتجهيـزمهـا باملدافـع

حمافظ بغداد يستقبل السفري االردين ويتلقى دعوة 
لزيارة اململكة

وزير الداخلية: محاية السفارات والبعثات الدبلوماسية 
3من أهم املهام املناطة بعمل الوزارة 2

بنس: مستعدون للتفاوض مع إيران حول االتفاق النووي
      بغداد / المستقبل العراقي

أكلد مايك بنس، نائلب الرئيلس األمريكي، أن 
واشلنطن ال تسلعى للحلرب مع إيلران وأنها 
مسلتعدة للمفاوضلات ملع طهلران، بشلأن 
برنامجهلا النلووي، لكنهلا للن ترتاجلع عن 

مواقفها.
وقلال بنس يف ترصيح أدىل بله امس االثنني إن 

الواليات املتحدة تأمل فيما هو أفضل، والقوات 
املسللحة األمريكيلة مسلتعدة لحمايلة البالد 

ومصالحها ومواطنيها.
وأضلاف: »يجلب على إيلران أال ترتجم ضبط 
النفس األمريكي عى أنه نقص عزم«، مؤكدا أن 
»الواليات املتحدة ال تسعى إىل حرب مع إيران. 
نرغب يف الحلوار ومسلتعدون لإلنصات، لكن 
أمريكا لن ترتاجع«. يأتلي هذا الترصيح غداة 

إعالن الرئيس األمريكي، أن إيران لن تملك أبدا 
السالح النووي، ناصحا إياها بأن تكون حذرة، 
بعد أن أعلنت طهران رفع تخصيب اليورانيوم 

فوق املستوى املحدد يف االتفاق النووي.
فيملا قلال وزيلر الخارجيلة األمريكلي مايك 
بومبيلو، إن مواصلة إيران تطويلر برنامجها 
العقوبلات  ملن  ملزيلد  سلتعرضها  النلووي 

والعزلة.

ص2 اخلدمات الربملانية تؤكد عىل رضورة معاجلة »هتريب االنرتنت«

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف االتحاد االسالمي لرتكمان العراق، 
أمس االثنني، عن وجود »مؤامرة دولية« 
واممية تحاك لعودة البيشمركة واالسايش 
واخلراج القلوات األمنية ملن املحافظة، 
فيما طاللب بان يكلون محافظ كركوك 
ملن الرتكمان لحلني اجلراء االنتخابات.  
وقال االمني العام لالتحاد جاسلم محمد 
جعفلر البياتي يف بيان تلقت »املسلتقبل 
العراقي« نسلخة منله، »هنلاك مؤامرة 
دولية وامميلة ينفذها الحزبني الكرديني 

تحاك وتطبخ عى نار هادئة عى كركوك 
ومناطلق مختللف عليهلا وذللك لعودة 
البيشلمركة واالسلايش وإخراج القوات 
األمنيلة االتحادية والحشلد منها بعدما 
غادرتا البيشلمركة واالسايش يف أحداث 

16 أكتوبر لسنة 2017 املحافظة«.
املؤاملرة  »هلذه  أن  البياتلي،  وأضلاف 
بالخبيثلة ولألسلف هنلاك أطلراف ملن 
الحكومة تشلارك فيهلا«، مؤكدا بالقول 
»نحلن الرتكملان والعرب نعللن رفضنا 
القاطع لعودة البيشلمركة واالسايش اىل 
كركوك ومناطق خرجا منها، وان الوضع 

االمني الحلايل بوجود القلوات االتحادية 
والحشلد احسلن بكثلري مملا كان عليه 
ايام نجلم الدين كريلم«. وتابلع، »نحن 
ملع اقاملة االنتخابات يف كركلوك ولكن 
بوضع خلاص يحدده قانلون انتخابات 
املحافظلات اللذي يحافظ على التوافق 
السليايس دون هيمنة قومية عى اخرى، 
واما من يكون محافظ كركوك؟ فنطالب 
ان يكلون تركمانيلا لغايلة االنتخابلات 
ليجرب الرتكمان حظه ايضا بعدما جرب 

الكرد والعرب حظيهما«،
التفاصيل ص2

احتاد تركامن العراق يتحدث عن »مؤامرة دولية« إلخراج 
القوات االحتادية من كركوك 

حمافظ البرصة خياطب 
وزارة التخطيـط لتحـويـل 

خور الزبري اىل ناحية
ص3
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الرافدين يطلق قروضا بقيمة )100( مليون دينار لرشاء وحدات سكنية من املشاريع االستثامرية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس االثنني، إطالق قروض بقيمة 
100 ملي�ون دين�ار للموظفني و50 مليون�اً للمواطنني، 

لرشاء وحدات سكنية يف املشاريع االستثمارية.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »إنطالقاً من سياسة املرصف 
تق�رر من�ح  واملواطن�ني  املوظف�ني  إىل دع�م  الهادف�ة 
القروض لرشاء وحدات سكنية يف املشاريع االستثمارية 

السكنية«.
وأوض�ح املكتب أن�ه يف حال كان طال�ب القرض موظفاً 
فيتم منحه قرض 100 مليون كحد أعىل، أما يف حال كان 
طالب القرض مواطناً فيتم منحه 50 مليوناً كحد أعىل.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ص�وت الربمل�ان، أم�س االثن�ني، عىل 
مق�رح قانون التعدي�ل االول لقانون 
الع�راق  االتحادي�ة  العام�ة  املوازن�ة 
للس�نة املالية 2019، وبذلك يكون قد 
سد الفراغ الدستوري بشأن التصويت 
عىل الدرجات الخاص�ة، ومنح رئيس 
الوق�ت إلنه�اء  ال�وزراء مزي�داً م�ن 

مناصب الوكالة.
وذكر بيان للدائ�رة االعالمية للربملان، 
وتلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان�ه »يف مس�تهل الجلس�ة، تال 
النائب صباح الس�اعدي بيانا بذكرى 
مرور 21 عاما عىل استش�هاد املرجع 
االع�ىل اية الله العظمى الس�يد محمد 
محم�د ص�ادق الصدر ونجلي�ه، جدد 
فيه العهد لنهج السيد الشهيد الصدر 
واس�تكمال مس�رة الوفاء والتصدي 
ض�د الدكتاتوري�ة والدف�اع ع�ن كل 
مكونات العراق، معزيا ابناء الش�عب 

العراقي بذكرى استشهاده االليمة«.
التصوي�ت  الربمل�ان  انج�ز  وبعده�ا، 
ع�ىل مق�رح لتعديل النظ�ام الداخيل 
وتش�كيل لجنة مس�تقلة باسم لجنة 
االتصاالت واالعالم وتنقل صالحياتها 
الخدم�ات  لجنت�ي  م�ن  ومهامه�ا 

والثقافة واالعالم.
وص�وت الربمل�ان عىل مق�رح قانون 
التعديل االول لقان�ون املوازنة العامة 
االتحادي�ة لجمهورية العراق للس�نة 
املالية 2019 واملقدم من اللجنة املالية 
إلتاحة الوق�ت الكايف ام�ام الحكومة 
الختي�ار اش�خاص كفؤي�ن ومهنيني 
لش�غل املناصب القيادي�ة العليا التي 
تدار بالوكالة وانس�جاما مع التوقيت 
املق�ر  الحكوم�ي  املنه�اج  يف  املح�دد 
من قب�ل مجلس النواب عند تش�كيل 
تم�ارس  ال  وان  الحالي�ة  الحكوم�ة 
الصالحيات املالية واالدارية للمناصب 
القيادي�ة اال من تنطبق عليه الرشوط 
املق�ررة. ووجه الحلبوس اس�تضافة 

وزي�ري النفط واملالي�ة وممثل رئيس 
ال�وزراء ودي�وان الرقاب�ة املالية يوم 
الخمي�س املقبل بخص�وص موضوع 
تصدي�ر النفط، ويف حال ع�دم تقديم 
إجابة مقنعة فسيتم اتخاذ االجراءات 
الرقابي�ة املعتم�دة م�ن قب�ل املجلس 
تجاه أي طرف لم يلتزم بتطبيق مواد 
قانون املوازنة العامة بش�ان االلتزام 

بكميات تصدير النفط من االقليم.
وناق�ش املجلس خالل الجلس�ة التي 
تراس جانبا منها نائب رئيس مجلس 
النواب بشر الحداد عددا من القضايا 
الخدمي�ة املهم�ة املطروح�ة من قبل 
الن�واب ومن اهمها تس�هيل اجراءات 
اختبار خريجي كليات الصيدلة الذين 
اكمل�وا دراس�اتهم الجامعي�ة خارج 
الخارجي  االق�راض  العراق ورف�ض 
اقليم كردس�تان  ومطالب�ة حكوم�ة 
بتنفي�ذ بن�ود موازن�ة 2019 بش�أن 
تصدي�ر نف�ط االقلي�م، فض�ال ع�ن 
التأكيد عىل وس�ائل االع�الم باعتماد 

الدق�ة يف نق�ل املعلوم�ة ومحاس�بة 
كل م�ن تثب�ت ادانته بالتجس�س ألي 
دول�ة، والس�عي لتعدي�ل قان�ون 59 
لس�نة 2017 ألنصاف حملة الشهادة 
العلي�ا والخريجني عموم�ا من خالل 
وزارة  ومخاطب�ة  الوظائ�ف،  توف�ر 
الع�دل بزي�ادة الحراس�ات يف س�جن 
ورضورة  تقليصه�ا  وع�دم  الح�وت 
اعادة فتح دوائر مؤسس�ة الس�جناء 
السياس�يني وموظفيه�ا يف محافظة 
نين�وى م�ع الدع�وة لتفعي�ل اللجان 
النيابية الخاص�ة بالتحقيق يف إحراق 
املحاصيل الزراعية ومنع عودة بعض 
النازح�ني ملناطقه�م واط�الق رصف 
الروات�ب املدخرة منذ 2014 لكثر من 

موظفي املناطق املحررة.
بدورها وجهت رئاسة املجلس اللجان 
املعنية لغرض متابعة ما تم مناقشته 
خالل الجلس�ة مع الجهات املختصة. 
وبعده�ا تقرر رف�ع الجلس�ة  اىل يوم 

الخميس املقبل 2019/7/11.

البيت التشريعي يشكل جلنة ختص اإلعالم واالتصاالت.. ويقرر استضافة وزيرين يف جلسة اخلميس

الربملان يعدل املوازنة: قليل من الوقت إلهناء ملف »الوكاالت«

أربعة أحزاب »تتقاسم« وزارات إقليم كردستان
مسرور بارزاني سيقدم مرشحيه إىل الربملان األربعاء.. ويعد بإجناز »خدمات الئقة« للمواطنني

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

قدم رئيس الوزراء املكلف يف إقليم كردستان 
م�رور بارزان�ي، أم�س االثن�ني، تش�كيلة 
حكومت�ه الوزارية إىل الربملان الذي قرر اليوم 
عقد جلسة له األربعاء للتصويت عليها، فيما 

سيشارك يف هذه الحكومة أربعة أحزاب.
وقررت رئاس�ة برملان إقليم كردس�تان عقد 
جلس�ة األربعاء املقبل للتصويت عىل املكلف 
بتش�كيل الحكومة الجدي�دة لإلقليم مرور 

بارزاني وتشكيلته الوزارية. 
وقال�ت هيئة رئاس�ة الربملان يف بي�ان تلقت 

»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إنها قررت 
عق�د جلس�ة األربع�اء »ملن�ح الثق�ة لرئيس 
ال�وزراء، وق�راءة أس�ماء ال�وزراء م�ن قبل 
املكل�ف بتش�كيل الحكوم�ة ث�م أداء اليمني 
الدس�تورية لرئي�س الوزراء ونواب�ه ووزراء 
التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان، 
إضاف�ة إىل عرض الخط�وط العامة لربنامج 

الحكومة من قبل رئيس وزراء اإلقليم«. 
وتش�رك يف تش�كيلة الحكومة ثالثة أحزاب 
الكردس�تاني  الديمقراط�ي  ه�ي  رئيس�ة، 
وحرك�ة  الكردس�تاني  الوطن�ي  واالتح�اد 
التغي�ر، فيما س�يتوىل الح�زب الديمقراطي 

االش�راكي حقيبة وزارية واحدة. وقد رشح 
الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني 
الفائ�ز يف االنتخاب�ات الربملانية التي جرت يف 
سبتمرب عام 2018 إضافة إىل مرور رئيساً 
للحكومة كالً من ري�رب أحمد بارزاني لوزارة 
الداخلية، وفاال فريد لوزارة العدل، وس�امان 
برزنج�ي ل�وزارة الصحة، وآش�تي هورامي 
للنفط، وكمال محمد صالح لوزارة الكهرباء، 
وآالن حمه س�عيد ل�وزارة الربية، وفرس�ت 
أحمد لوزارة التنسيق بني الحكومة والربملان، 
وبيشتيوان صادق لوزارة األوقاف، وساسان 
عوني لوزارة البلديات، وس�فني دزيي لدائرة 

العالق�ات الخارجية يف إقليم كردس�تان. من 
جهته رش�ح االتح�اد الوطني الكردس�تاني 
كالً من قوب�اد طالباني نائباً لرئيس حكومة 
اإلقليم، ريواس فائق رئيس�ًا لربملان اإلقليم، 
وش�يخ جعفر ش�يخ مصطفى نائباً لرئيس 
اإلقليم، وشورش إسماعيل وزيراً للبيشمركة، 
وحمه حمه س�عيد وزي�راً للثقاف�ة، ودرباز 
كورست رس�ول للتخطي�ط، وآرام حمة مينا 
للتعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، وبيك�رد 
طالباني للزراعة، وخالد شواني وزيراً لوزارة 
اإلقليم. أم�ا حركة التغير فقد رش�حت كالً 
من جالل جوهر نائباً لرئيس حكومة اإلقليم 

لشؤون اإلصالح، ومصطفى سيد قادر نائباً 
لرئي�س اإلقلي�م، وآوات ش�يخ جن�اب وزيراً 
للمالي�ة، وكويس�تان محم�د ل�وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة، وج�االك مهن�دس 
لوزارة اإلعمار واإلسكان، وبرزو مجيد لوزارة 
التجارة. أما الحزب الرابع، وهو الديمقراطي 
االش�راكي، فق�د كانت م�ن نصيب�ه وزارة 
واحدة هي الش�هداء واملؤتلفني، ورش�ح لها 
عبد الله محمود. وكان الرئيس الجديد إلقليم 
كردس�تان نجرفان بارزاني ق�د كلف يف 26 
من الش�هر املايض رئيس جه�از أمن اإلقليم 
مرور بارزاني بتش�كيل الحكومة الجديدة 

يف اإلقلي�م خالل م�دة 30 يوًم�ا، حيث تعهد 
بالتعاون مع جميع األطراف بإنجاز حكومة 

خدمات خالل الفرة املحددة دستورًيا.  
ويف حال حصولها عىل ثقة الربملان س�تكون 
حكوم�ة م�رور بارزان�ي هي التاس�عة يف 
اإلقلي�م، حي�ث ش�دد يف كلم�ة ل�ه ع�ىل أنه 
سيحاول »جاهًدا وبمساعدة جميع األطراف 
التي قررت املش�اركة يف الكابينة الجديدة أن 
أضع التشكيلة الوزارية التاسعة أمام برملان 
كردس�تان يف الوقت املحدد لك�ي نتمكن من 
الب�دء بتقديم الخدم�ات الالئقة إىل الش�عب 

والوطن«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

نرشت االمم املتح�دة، أمس االثنني، 
تقرير لها بعد زيارتها للعراق والتي 
بينت فيه ان هناك تحسن يف الوضع 
االمني بما يش�جع عىل االس�تثمار، 
واستمرار عمل املنظمات االنسانية 

يف الع�راق.  وق�ال مبع�وث االم�ني 
العام لألم�م املتح�دة )وكيل االمني 
العام لشؤون السالمة واالمن ( بير 
درين�ان يف تقرير له خالل زيارته اىل 
العراق لتقييم الوضع األمني فيه إن 
»الوضع االمني تحس�ن بما يشجع 
عىل االس�تثمار ويتي�ح للمنظمات 

املتح�دة  االم�م  وبعث�ة  الدولي�ة 
االخ�رى  الدبلوماس�ية  والبعث�ات 

العمل بشكل واسع«.
وأش�اد التقري�ر ب��«دور الحكومة 
العراقي�ة ومكت�ب رئي�س ال�وزراء 
م�ن خالل مركز العملي�ات الوطني 
يف تس�هيل مهام ال�وكاالت الدولية 

انطالق�ا م�ن معرف�ة املرك�ز بدور 
االم�م املتحدة فيما يتعلق بالجوانب 

السياسية واالنسانية والتنموية«.
وأش�ار التقرير اىل »التأكيد عىل دور 
األم�م املتح�دة يف مواجهة التطرف، 
املنظم�ات  عم�ل  اس�تمرار  واىل 

االنسانية يف العراق«.

ولفت التقرير اىل ان »هدف الحكومة 
العراقية العمل عىل عودة املهجرين 
اىل اماكن سكناهم وتوفر الخدمات 
البن�ى التحتية  والتعلي�م ،وتاهي�ل 
للمدن املح�ررة واهمية وجود االمم 
املتحدة كرشيك اس�اس يف دعم تلك 

الجهود«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح خالل 
لقائ�ه رئيس حزب املس�ار املدن�ي النائب مثنى 
الس�امرائي، أم�س االثن�ني، ان الحكوم�ة تعد 
الع�دة لط�رح مرشوع كب�ر إلعم�ار البالد من 
خ�الل مجل�س أو هيئ�ة علي�ا لإلعم�ار ع�ىل 
غ�رار مجلس اإلعم�ار الذي كان قد تأس�س يف 

خمس�ينيات القرن امل�ايض إبان العه�د امللكي.  
وقال مكتب السامرائي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »رئيس حزب املس�ار 
املدن�ي النائب مثن�ى الس�امرائي التقى رئيس 
الجمهوري�ة بره�م صال�ح يف قرص الس�الم يف 
بغداد، وجرى خالل اللقاء اس�تعراض األوضاع 
السياس�ية واألمني�ة يف الب�الد وتأث�ر تداعيات 
الرصاعات التي تشهدها منطقة الرشق األوسط 

عىل العراق وسبل التخفيف منها إىل أبعد حد من 
خالل الحفاظ عىل اللحمة الوطنية وتعزيز الثقة 
بالعملية السياس�ية وتكثيف جهود الس�لطتني 
الترشيعية والتنفيذية لتحس�ني الواقع الخدمي 
واالقتصادي«. واضاف املكتب، أن »الس�امرائي 
ق�دم للرئي�س صالح رشح�اً وافياً ع�ن أوضاع 
ص�الح  محافظ�ة  ومنه�ا  املح�ررة،  املناط�ق 
الدي�ن الت�ي تعاني من ت�ردي واقعه�ا الخدمي 

واالقتصادي وارتفاع نسبة الفقر فيها«، مؤكداً 
أن »مدينة س�امراء عىل س�بيل املثال عانت من 
إهم�ال متعم�د ط�وال الس�نوات املاضي�ة ولم 
تش�هد أي مرشوع إلعم�ار بناه�ا التحتية منذ 
15 عام�اً«. وتابع املكتب، أن »الس�امرائي وجه 
دعوة للرئيس صال�ح لزيارة املدينة واملحافظة، 
لالطالع عىل أوضاعها واللقاء بمواطنيها، حيث 

وعد الرئيس بزيارتها يف أقرب فرصة ممكنة«.

األمم املتحدة تسجل »حتسنًا« يف الوضع األمني يف العراق وتعده »يشجع« عىل االستثامر 

رئيس اجلمهورية: نعد العدة لطرح مرشوع كبري إلعامر العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الس�يد وزير الداخلية الدكتور ياس�ني 
الس�فارات  أن حماي�ة  الي�ارسي  طاه�ر 
والبعث�ات الدبلوماس�ية واح�دة م�ن أهم 
ويج�ب  ال�وزارة  بعم�ل  املناط�ة  امله�ام 

تنفي�ذ ه�ذا الواج�ب بكل تف�ان وأخالص 
ألن�ه يبني الوج�ه الحض�اري للبل�د، جاء 
ذلك خالل زي�ارة س�يادته مديرية حماية 
الس�فارات التابعة ملديرية حماية املنشأت 
والش�خصيات ووجه س�يادته املنتس�بني 
بع�دد من التوجيهات التي تصب يف تطوير 

العمل .

        بغداد / المستقبل العراقي

طالبت كتلة الحكم�ة الوطنية، االثنني، رئيس 
مجل�س ال�وزراء عادل عب�د املهدي برش�يح 
رئيس ملجلس الخدمة العامة االتحادي ونائبه 
واعض�اءه. وق�ال النائ�ب عن كتل�ة الحكمة 
الوطني�ة خال�د الجش�عمي يف مؤتمر صحفي 
عق�ده يف مجل�س الن�واب بمش�اركة ن�واب 
الكتلة، إنه »بالرغم من ترشيع قانون الخدمة 
االتحادية رقم 4 لس�نة 2009 واالن بعد مرور 
ثمان اش�هر ع�ىل تش�كيل الحكوم�ة فاننا يف 

كتلة الحكمة ن�ؤرش عدم عمل مجلس الوزراء 
عىل تنفي�ذ القانون«. واضاف الجش�عمي، ان 
»مجل�س الخدم�ة ل�ه اهمية بالغ�ة من حيث 
البناء املؤس�ي للدولة من خ�الل الصالحيات 
املوكل�ة عليه«، مبينا ان »كتلة الحكمة تطالب 
رئيس الوزراء ومجلسه برشيح رئيس مجلس 
الخدم�ة العامة االتح�ادي ونائب�ه واعضاءه 
اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة الخامس�ة / ثالثا، 
بعيدا عن القانون مع وضع سقف زمني لذلك 
ملدة ال تتجاوز ثالثة اش�هر ورفع االس�ماء اىل 

مجلس النواب للمصادقة عليها«.

خالل زيارته ملديرية املنشآت والشخصيات.. 
وزير الداخلية: محاية السفارات والبعثات الدبلوماسية 

من أهم املهام املناطة بعمل الوزارة

احلكمة تطالب رئيس الوزراء برتشيح رئيس ملجلس اخلدمة االحتادي          بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف االتحاد االس�المي لركم�ان العراق، 
أمس االثن�ني، عن وج�ود »مؤام�رة دولية« 
واممية تحاك لعودة البيش�مركة واالسايش 
واخ�راج الق�وات األمني�ة م�ن املحافظ�ة، 
فيم�ا طالب بان يكون محاف�ظ كركوك من 

الركمان لحني اجراء االنتخابات. 
وق�ال االم�ني الع�ام لالتحاد جاس�م محمد 
جعف�ر البيات�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، »هناك مؤامرة دولية 
واممي�ة ينفذه�ا الحزب�ني الكردي�ني تحاك 
وتطب�خ عىل نار هادئة عىل كركوك ومناطق 

مختل�ف عليه�ا وذل�ك لع�ودة البيش�مركة 
واالسايش وإخراج القوات األمنية االتحادية 
والحش�د منه�ا بعدم�ا غادرتا البيش�مركة 
واالس�ايش يف أحداث 16 أكتوبر لسنة 2017 

املحافظة«.
وأض�اف البياتي، أن »هذه املؤامرة بالخبيثة 
ولألس�ف هناك أطراف من الحكومة تشارك 
فيها«، مؤكدا بالقول »نحن الركمان والعرب 
نعل�ن رفضن�ا القاطع لع�ودة البيش�مركة 
واالس�ايش اىل كركوك ومناطق خرجا منها، 
وان الوض�ع االمن�ي الح�ايل بوج�ود القوات 
االتحادية والحش�د احس�ن بكث�ر مما كان 

عليه ايام نجم الدين كريم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت لجنة الخدمات الربملاني�ة، أمس االثنني، 
عىل رضورة معالجة قضية تهريب االنرنت، فيما 
اكدت دعمها ان تكون هناك رخصة رابعة وطنية 
عراقي�ة. وقال رئي�س اللجنة وليد الس�هالني يف 
مؤتمر صحفي عقده يف مجلس النواب، بحضور 
اعض�اء اللجنة ووزير االتص�االت نعيم الربيعي، 
نس�خة منه انه »تم استضافة وزير االتصاالت يف 
لجنة الخدمات النيابية، لالطالع عىل طبيعة عمل 
الوزارة والتحديات االستثنائية الراهنة يف العراق، 
وخصوصا يف وزارة االتصاالت ومناقشة خدمات 
االنرني�ت والضعف الحاصل فيه�ا«، مبينا »اننا 

اطلعن�ا عىل رشح وايف وتفصييل م�ن قبل الوزير 
ع�ىل حيثي�ات عمل ال�وزارة وبني لن�ا الكثر من 
املعوقات والكثر من املش�اكل«. واضاف »اننا يف 
لجن�ة الخدم�ات النيابية داعمني ومس�اندين اىل 
الوزارة، ما دام الوزارة تس�عى اىل تحقيق الجودة 
وتحسني الخدمة«، مشددا عىل رضورة »معالجة 
قضي�ة التهريب الحاصل يف موض�وع االنرنت«. 
واك�د الس�هالني ان »لجنة الخدم�ات داعمة بان 
تكون هناك رخصة رابعة وطنية عراقية«، مشرا 
اىل »اننا نش�د ع�ىل يد وزير االتص�االت بمحاربة 
الفس�اد يف ال�وزارة، وتش�خيص بع�ض الجهات 
النافذة، يف وزارة االتصاالت من الرشكات االهلية، 

التي تحاول ان تبتز الوزارة«.

احتاد تركامن العراق يتحدث عن »مؤامرة دولية« 
إلخراج القوات االحتادية من كركوك 

اخلدمات الربملانية تؤكد عىل رضورة معاجلة 
»هتريب االنرتنت«
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   بغداد / المستقبل العراقي

ص�در أمر ديواني، من مكتب رئيس الوزراء، خاص بفتح ش�ارع 
مطار بغداد الدويل، وصولاً إىل صالة املسافرين.

وحصلت »املس�تقبل العراقي«، عىل وثيق�ة، مذيلة بتوقيع رئيس 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، تتضمن تش�كيل لجنة حكومية 

لتسهيل رفع الحواجز الكونكريتية من مداخل مطار بغداد.
وبحس�ب الوثيقة، ف�أن للجنة املذكورة حق الس�تعانة من تراه 

مناسبا لنجاز املهام املناطة بها.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اعادة اصدار ارس�الية مستلزمات 
طبية مخالفة يف جمرك الشحن الجوي ملطار بغداد الدويل.

وقال�ت الهيئة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن »الس�لطة 
الجمركي�ة يف جمرك الش�حن الجوي يف مطار بغ�داد الدويل،اعادة 
إصدار ارس�الية مس�تلزمات طبية مخالفه لتعليم�ات وضوابط 

السترياد حيث وردت بدون اجازة استرياد«.
اضاف�ت، ان »اع�ادة الصدار تمت حس�ب اإلج�راءات القانونيه 
املعتمدة لديها ووفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤املعدل«. 
واك�دت الهيئة، ان »ه�ذا يأتي هذا ضمن إجراءات مش�ددة تقوم 
به�ا الجم�ارك يف جمي�ع مراكزه�ا الجمركي�ة للحد م�ن دخول 
امل�واد املخالفة و املمنوع�ة والتي تمس حياة املواطنني وس�امة 

املجتمع.

   بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس نائ�ب رئي�س ال�وزراء للش�ؤون 
القتصادي�ة وزي�ر املالي�ة فؤاد حس�ني، 
أجتماعااً موس�عااً للجن�ة الخاصة بأعداد 
أس�راتيجية املوازنة العامة للدولة لسنة 

٢0٢0_٢0٢٢ يف مقر الوزارة«.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه« ج�رى خ�ال ألجتماع 
ال�ذي حرضه ع�دد م�ن اعض�اء اللجنة 
املالي�ة النيابي�ة ورئيس املفوضي�ة العليا 
لانتخاب�ات ومستش�ار رئي�س ال�وزراء 
للشؤون القتصادية وكل من وكيل وزارة  
املالية ووزارة التخطيط ومستشار رئيس 
مجل�س النواب ومدراء عام�ني من وزارة 
النف�ط والتخطي�ط والدف�اع والداخلي�ة 
والكهرباء والصحة والتج�ارة والزراعة ، 
مناقش�ة اس�راتيجية وزارة النفط فيما 
يخ�ص املوازنة العامة للوزارة ومناقش�ة 
الخاص�ة  املس�تقبلية  والخط�ط  ال�رؤى 
ب�وزارة النف�ط إلع�داد وتقدي�ر املوازن�ة 
من أج�ل تحديد اإلي�رادات النفطية وغري 
النفطية وتحديد س�عرالربميل يف األسواق 

العاملية والدعوة إىل زيادة النتاج ».

   بغداد / المستقبل العراقي

أكد املدي�ر العام لرشك�ة كربيت املرشاق، 
س�عد أمني فيصل، أن الحريق الذي اندلع 
قب�ل عدة أي�ام ل�م يؤثر عىل س�ري العمل 
اإلداري والفن�ي داخ�ل الرشكة وخطوط 
اإلنت�اج لت�زال فعال�ة، لفت�ا إىل وض�ع 

إجراءات احرازية مستقبلية«.
وق�ال فيصل، يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »الحريق ال�ذي اندلع داخل 
س�ياج الرشكة قبل عدة أيام لم يؤثر عىل 
سري العمل اإلداري والفني داخل الرشكة«، 
لفتا إىل أن »خط�وط اإلنتاج لتزال فعالة 

بأقىص طاقاتها اإلنتاجية«.
وأض�اف، أن »جميع مراف�ق الرشكة من 
مخ�ازن ومخت�ربات ووح�دات إدارية لم 
تترضر، كون الحري�ق حصل يف فضاءات 
املوقع قبل إخم�اده بجهود الدفاع املدني 

والقوات األمنية بمختلف صنوفها«.
ولف�ت مدير عام الرشكة، إىل »قيام وحدة 
احرازي�ة  بإج�راءات  املهني�ة  الس�امة 
لت�دارك مثل هك�ذا حالت مس�تقبا عرب 
املالي�ة م�ن قب�ل  التخصيص�ات  زي�ادة 
ال�وزارة لجان�ب الس�امة املهني�ة بع�د 
توجيهات وزي�ر الصناعة واملعادن صالح 
عبدالل�ه الجبوري الذي كان متابعا لكافة 
اإلج�راءات املتخذة من قبل كوادر الرشكة 

بعمليات إخماد الحريق .

املالية تناقش
 تثبيت عقود املفوضية 

وموازنة 2020

مدير كربيت املرشاق: خطوط 
اإلنتاج فعالة رغم احلريق ووضعنا 

إجراءات احرتازية مستقبلية

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الزراعة صالح الحس�ني عىل زيادة اإلنت�اج املحيل كمااً 
ونوع�ااً م�ن املحاصي�ل الس�راتيجية ومنه�ا محصول الش�عري 

للموسم الزراعي ٢0١٨ � ٢0١٩.
وأضاف الحس�ني يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، إن »النتاج 
املح�يل من محص�ول الش�عري لهذا املوس�م س�يغطي ويزيد عن 
الحاجة املحلية للث�روة الحيوانية من األعاف وقابل للزيادة كون 

الستام مستمر«.
واش�ار الحس�ني اىل إن »وزارة الزراعة قد حققت الكتفاء الذاتي 
لع�دد من محاصيل الخرض ، فيما منعت الوزارة ) ١6 ( محصول 
من الس�ترياد ، وهذا يأتي نتيجة توفريها  املس�تلزمات الزراعية 

املدعومة للفاحني واملزارعني .

وزير الزراعة: إنتاجنا من الشعري يزيد عن احلاجة 
املحلية الستخدامات الثروة احليوانية

   بغداد / المستقبل العراقي

اهتمامااً من مدير عام دائرة صحة بغداد 
الكرخ جاسب لطيف الحجامي(برشيحة 
الطباء املقيمني الدوريني ترأس الحجامي 
اجتماعا موسعا مع من الطباء املقيمني 

الدوري�ني يف مدين�ة المام�ني الكاظمني 
)عليهما الس�ام( الطبية بحضور مدير 
املستش�فى و رؤساء القس�ام و رئيس 

الطباء».
واف�اد بي�ان للدائ�رة تلقت�ه »املس�تقبل 
اىل  اس�تمع  »الجام�ي  ان  العراق�ي«، 

و  عمله�م  متطلب�ات  و  احتياجاته�م 
املعوقات التي تواجههم و امور العاشة 
و دار الطب�اء و تنظي�م العمل و جدول 
الحل�ول  ليج�اد  الس�عي  و  الخف�ارات 
املناس�بة التي تس�اهم يف عم�ل الطباء 
الدوري�ني يف تقدي�م الخدم�ات الطبي�ة 

يف  املراجع�ني  و  الراقدي�ن  و  للم�رىض 
املستشفى ».

و اثنى الحجامي ع�ىل جهودهم الكبرية 
التي يبذلونها من اجل الحرص عىل راحة 
املرىض و تقديم افضل الخدمات لهم عىل 

مدار )٢٤( ساعة .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي، ضواب�ط النتقال 
لطلبة الجامعات ألس�باب قاهرة للسنة الدراسية ٢0١٩-٢0٢0.
وقال املدير العام لدائرة الدراس�ات والتخطي�ط واملتابعة إيهاب 
ناج�ي عباس يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »الضوابط 
نص�ت أن األولوي�ة تك�ون للطلبة للذي�ن تعرضوا لفق�دان احد 
الوالدين يف س�نة النتقال نفس�ها ويحق له النتقال اىل الدراسة 
املناظ�رة يف الكليات واملعاهد الواقعة يف محل س�كنه بعد تقديم 

ما يثبت ذلك«.وأضاف ان »الطالبة املتزوجة خال مدة الدراس�ة 
يحق لها النتقال اىل الدراس�ة املماثل�ة يف محافظة إقامة الزوج 
بع�د تقدي�م املستمس�كات املطلوب�ة، كما يح�ّق للطالب�ة التي 
افرقت عن زوجها خال مدة الدراس�ة بس�بب الطاق او الوفاة 
النتقال اىل الدراسة املماثلة يف محافظة سكن عائلتها بعد تقديم 
املستمس�كات املطلوبة«.واوضح املدير العام انه »يحّق النتقال 
للطلب�ة املصابني باحد الم�راض املزمنة بعد تقدي�م كتاب عدم 
ممانع�ة من الجامع�ة الصلية وتقديم تقرير طب�ي من اللجان 
الطبي�ة الدائم�ة يف املحافظة ومصادق عليه م�ن اللجنة الطبية 

بكلية الط�ب يف الجامعة، وكذلك الطالب املصاب الذي تعرض اىل 
القصف او اطاق نار او ما ش�ابه ذلك من حوادث وأصيب بعجز 
دائمي«.وتاب�ع انه »يح�ق للطالب املعي�ل لعائلت�ه لفقدان احد 
الوالدي�ن النتقال اىل الدراس�ة املناظرة الواقعة يف محل س�كناه 
بع�د تقديم م�ا يثبت ذلك، فضا ع�ن الطلبة من ذوي الش�هداء 
املشمولني بالقانوني )٢( لسنة ٢0١6 و)57( لسنة ٢0١5«.واكد 
ان يح�ق ملجلس الجامعة النظ�ر يف الحالت اإلنس�انية القاهرة 
األخرى ولح�الت محدودة يف أضيق الحدود، مش�ريا اىل ان طلبة 

السنتني الدراستني الوىل واملنتهية غري مشمولني بالنتقال.

   المستقبل العراقي / الغانم

كش�ف محافظ واس�ط محمد جميل املياحي عن خطة 
املحافظة للمش�اريع الجديدة والتي سيتم اإلعان عنها 
مطلع األس�بوع املقبل س�يما مايتعلق بقط�اع الربية 
وبناء املدارس. كما أشار اىل ان »املشاريع الجديدة والتي 
س�يتم العمل به�ا يبلغ عدده�ا ٣٢0 مرشوع وتش�مل 
مختل�ف القطاع�ات الخدمي�ة وه�ي موزع�ة يف عموم 

القضية والنواحي«. ونبه محافظ واس�ط إىل ماحظات 
مهم�ة منه�ا ان املش�اريع س�تعلن بش�فافية ووضوح 
وضم�ن األط�ر القانوني�ة ول مج�ال ألي يشء يخال�ف 
ذل�ك«. وأك�د أنه لم ولن يس�مح ألي ش�خص التدخل يف 
عمل اللجان او اس�تخدام اس�م املحافظ وعنوانه لبتزاز 
اآلخري�ن من أجل الكس�ب غري امل�رشوع . كما حذر من 
الحمات العامية التي س�رافق العمل بقصد التش�ويه 

وقلب الحقائق، معتربا ذلك اسلوبااً رخيصااً ل قيمة له .

مدير صحة الكرخ يعقد اجتامع مع االطباء املقيمني الدوريني يف مدينة االمامني الكاظمني ملناقشة احتياجاهتم

التعليم العايل تعلن ضوابط انتقال الطلبة ألسباب قاهرة

حمافظ واسط يكشف عن خطة املحافظة لالعالن عن املشاريع اجلديدة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن البنك املركزي العراق�ي، عن رفع 
س�قف الق�روض للمش�اريع الصغرية 
واملتوس�طة إىل مليار دينار، مش�رية اىل 
ان مدة القرض تصل إىل 5 سنوات قابلة 

للتمديد إىل 7 سنوات.
وق�ال البن�ك يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه، انه »رفع سقف 
القروض املمنوح�ة لتمويل املرشوعات 
ه�ذه  ضم�ن  واملتوس�طة،  الصغ�رية 
املب�ادرة، إىل )ملي�ار دين�ار(«، مؤك�دااً 
أنَّ »ه�ذه الق�روض ستش�مل جمي�ع 
القطاع�ات ع�دا قط�اع اإلس�كان، مع 
إعطاء مساحة أكرب للقطاعني الصناعي 

والزراعي.

    بغداد / المستقبل العراقي

قامت م�اكات الرشكة العامة للموانئ العراقية 
احدى ) تش�كيات وزارة النق�ل( ، بإعادة تبديل 
وتأهي�ل انب�وب )س�حب امل�اء( وال�ذي يغ�ذي 
املنظوم�ة التقني�ة ضمن م�رشوع تحلية مياه 
مين�اء أب�و فلوس«.وأك�د مدير ع�ام الرشكة يف 
بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، أن  »األنبوب 

الناقل القديم كان مس�تهلكااً وقد جرت عمليات 
التبدي�ل لانبوب�ني القدي�م والجديد داخ�ل املاء 
ملس�افات طويلة أثبت فيها رج�ال الرشكة انهم 
عىل ق�در املس�ؤولية املناط�ة بهم«.واوضح أن 
»األنب�وب الناقل الجديد س�يؤمن املاء إىل محطة 
التحلية بشكل مستمر والتي بدورها ستوفر املاء 
العذب إىل دوائر امليناء والدوائر الس�اندة الخرى 

والبواخر والوحدات كافة التي تأُم امليناء.

البنك املركزي يرفع سقف القروض للمشاريع 
الصغرية واملتوسطة إىل مليار دينار

وزارة النقل تعيد تأهيل أنبوب »سحب املاء« 
اىل حمطة حتلية ميناء أبو فلوس يف البرصة

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اك�د محافظ بغداد املهندس فاح الجزائري حرص حكومته 
املحلي�ة عىل تذلي�ل العقب�ات الت�ي تواجه عم�ل الرشكات 
العربية والعاملية الرصينة يف مجال مشاريع الخدمات والبنى 

التحتية لارتقاء بالواقع الخدمي للعاصمة بغداد.
جاء ذل�ك خال اس�تقباله، يف مكتبه اليوم الثنني، س�عادة 
س�فري اململك�ة الردنية الهاش�مية منترص الزعب�ي والوفد 

املرافق له.
وق�ال محافظ بغ�داد، يف ترصي�ح ادىل به عق�ب اللقاء، انه 
»ناقش�نا الكثري م�ن امللفات لس�يما مايتعل�ق بفتح افاق 
التع�اون الس�تثماري ب�ني البلدي�ن م�ن خ�ال مش�اركة 
الرشكات الردنية الرصينة يف اعادة العراق، فضا عن تقديم 
الجانب الردني التس�هيات لنقل املرىض العراقني وعاجهم 

يف مستش�فيات اململكة، كم�ا تم الحديث ع�ن البيئة المنة 
التي تتمتع بها العاصمة لجذب الستثمارات«.

وتابع الجزائري »تطم�ح حكومة محافظة بغداد من خال 
)حمل�ة بغ�داد رشف لنا( لانفت�اح عىل ال�رشكات العاملية 
والعربي�ة الرصين�ة واس�تقطابها به�دف الس�تفادة م�ن 
الخ�ربات والتطور العلمي الذي وصل�ت اليه هذه الرشكات 
إلعادة بناء واعمار العراق«.من جهته اش�اد السفري الردني 
بالنهض�ة الخدمية التي تش�هدها محافظة بغداد لس�يما 
بعد اس�تتباب المن ودحر الرهاب.واثنى الزعبي عىل رؤية 
محافظ بغداد للنهوض بواقع العاصمة، مؤكدا دعم اململكة 
الردنية الهاش�مية للحكومتني املحلي�ة والتحادية يف كافة 
املج�الت، مش�ريا اىل ان جال�ة املل�ك عبدالله وج�ه بوضع 
امكانيات عن الردن للمس�اهمة بإعادة بناء واعمار العراق 
بش�كل عام، وبغداد عىل وجه الخص�وص.ويف ختام اللقاء، 
وجه س�عادة الس�فري الردني الدعوة ملحاف�ظ بغداد لزيارة 

اململكة الردنية واللقاء بالرشكات الستثمارية.

حمافظ بغداد يستقبل السفري االردين ويتلقى دعوة لزيارة اململكة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت الرشكة العامة للصناعات النحاسية وامليكانيكية 
اح�دى رشكات وزارة الصناعة واملع�ادن، أمس الثنني، عن 
س�عيها للتعاق�د لتجهيز قيادة ق�وات الرشط�ة التحادية 

ووزارة الدفاع باملدافع.
واوض�ح مدي�ر ع�ام الرشك�ة اك�رم ش�اكر عبدالفتاح يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، بأن »مصنع 
املدفعي�ة م�ن اكرب مصان�ع الخ�اء التابعة للرشك�ة الذي 
يخت�ص بالنت�اج امليكانيك�ي الثقي�ل وق�د ع�اود صناعة 
وانت�اج املداف�ع )D٣0( يف اط�ار توجه الحكوم�ة والوزارة 
لع�ادة احياء الصناعات الحربية« ، مش�ريا اىل ان » املصنع 
قام برفد الرشط�ة التحادية ب�)١٤( مدفع بس�عر الكلفة 
لاسهام يف العمليات العس�كرية لتحرير املدن العراقية من 
دنس العصابات الرهابية ، مفصحا عن تصنيع )6( مدافع 
جديدة خال مدة شهرين فقط جاهزة للتسويق اىل الرشطة 
التحادية وحسب الطلب« ، كاشفا يف الوقت ذاته عن حاجة 
الخرية اىل )5٤( مدفع عىل اثر لقاء مش�رك مع قائد قوات 
الرشط�ة التحادي�ة والتفاق معه عىل اع�داد صيغة عقود 

بهذا الخصوص.

   بغداد / المستقبل العراقي

نظ�م طلبة املرحل�ة الثانية يف املعهد القضائي ال�دورة )٤0( والبالغ 
عددهم )١٩( زي�ارة ملديرية تحقيق األدلة الجنائية يف بغداد لاطاع 
عن كث�ب عىل طبيعة عمل كل قس�م م�ن أقس�ام املديرية.وأوضح 
مراسل املركز اإلعامي ملجلس القضاء العىل يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، أن«الطلبة قاموا بزيارة مديرية تحقي�ق األدلة الجنائية 
واطلع�وا عىل طبيع�ة عمل مخت�رب ال��DNA واملخت�رب الكيمياوي 
وقسم األسلحة الجرمية ومخترب املخطوطات وقسم اليفس وقسم 
طبع األصابع«.وأضاف املراس�ل أنه »تم الطاع عىل قسم التسجيل 
الجنائي )التش�خيص( ومرسح الجريمة وش�عبة اس�تام العينات 
وشعبة اظهار اآلثار وشعبة الجرائم اللكرونية بما يخدم العاملني 
يف الس�لك القضائي«.من جهتها أش�ارت مدير عام املعهد القضائي  
إىل أن »رؤي�ة إدارة املعهد املتمثل�ة بتوجيهات رئيس مجلس القضاء 
األعىل القايض فائق زيدان بتكثيف العمل امليداني للطلبة الدارس�ني 
يف املعهد القضائي بما يتوافق مع دراستهم النظرية بشكل يؤدي اىل 

صقل مهاراتهم يف العمل القضائي بجانبيه النظري والعميل .

الصناعة تتعاقد مع اجليش والرشطة 
لتجهيزمها باملدافع

املعهد القضائي ينظم لطلبته زيارة ميدانية 
إىل مديرية حتقيق األدلة اجلنائية

صدور االمر الديواين اخلاص بفتح شارع 
مطار بغداد وصوالً اىل صالة املسافرين

الكامرك: اعادة اصدار ارسالية مستلزمات طبية 
خمالفة للقانون يف مطار بغداد

    البصرة/ المستقبل العراقي

اً  بعد توقف دام لعدة س�نوات، اس�تأنف العمل مجددا
بم�رشوع املجمع الباطني التخصيص يف املستش�فى 
الجمه�وري. وق�ال عض�و لجن�ة املتابعة يف ش�عبة 
املبان�ي التابعة إلدارة مش�اريع املحافظة، »عبد الله 
صال�ح«،: ان م�رشوع املجم�ع الباطن�ي يعت�رب من 
املش�اريع املتطورة حديثة التصمي�م، ويتكون املبنى 

من س�بعة طوابق،  وبس�عة اربعمائة رسير، موزعة 
ع�ىل عدة ردهات،  فضا عن عدد من غرف العمليات 
املتط�ورة،  لفتا إىل أن  املرشوع ينفذ من قبل »رشكة 
كورنيك�و س�ريف« »CORNICO SERV« الرومانية، 
وس�يضاهي عند إنجازه  الكثري م�ن املعايري املتبعة 
يف  امل�دن الطبية العاملية من ناحية التصميم والتنفيذ 
واملع�دات الطبي�ة، واض�اف« صال�ح »، إن الرشك�ة 
املنف�ذة رشعت بعملي�ة طرق الركائ�ز البالغ عددها 

)١٨00( ركيزة، فيما تق�وم لجنتنا بمتابعة عمليات 
الط�رق، متوقعا أن تبدأ عمليات صب األس�س مطلع 
األس�بوع القادم . يش�ار إىل أن الحكومة التنفيذية يف 
البرصة، أخ�ذت عىل عاتقها وضمن خطة املش�اريع 
لع�ام ٢0١٩، إعطاء قطاع الصح�ة األولوية يف تنفيذ 
املش�اريع الصحي�ة، وذل�ك لس�د النق�ص الحاص�ل 
يف الكث�ري م�ن مفاصله،  نتيج�ة الكثافة الس�كانية 

املتزايدة يف محافظة البرصة.

استئناف العمل جمددًا بمرشوع املجمع الباطني التخصيص 
يف املستشفى اجلمهوري

    البصرة / المستقبل العراقي

عب�د  أس�عد  الب�رصة  محاف�ظ  أعل�ن 
الم�ري العيدان�ي عن »مخاطب�ة وزارة 
التخطيط لتحويل خور الزبري اىل ناحية 
، مش�ريااً اىل »اكم�ال كاف�ة الج�راءات 
واملتطلب�ات املتعلقة باملوضوع حس�ب 
معايري التخطيط لس�تحداث القضية 
والنواح�ي« . وق�ال العيدان�ي يف بي�ان 
صحف�ي ص�در ع�ن مكتب�ه العامي 

الخاص ورد ل�«املستقبل العراقي«، انه 
»تم مخاطب�ة وزارة التخطيط لتحويل 
خ�ور الزبري اىل ناحية عىل ضوء الكتاب 
الص�ادر من قائ�م مقام قض�اء الزبري 
وال�ذي يتضمن اس�تحداث ناحية خور 

الزبري« .
وكان محافظ الب�رصة قد ثمن يف بيان 
صحف�ي ص�در ع�ن مكتب�ه العامي 
الخاص خال لقاء مجموعة من مدراء 
دور  املحافظ�ة  يف  اإلداري�ة  الوح�دات 

مجلس محافظة الب�رصة يف التصويت 
ع�ىل تحوي�ل خ�ور الزب�ري اىل ناحي�ة 
،فض�ا عن تحوي�ل ناحية س�فوان اىل 
قض�اء ». مؤك�دا أن الحكوم�ة املحلية 
تسعى بشكل كبري لتحويل النواحي اىل 
أقضية سعيا لشمول اهايل تلك القضية 
بالخدم�ات يف ضل التوس�ع الس�كاني 
الحاص�ل هن�اك ، مؤك�دا أن مس�اعي 
لتحوي�ل ناحي�ة ام ق�رص اىل قض�اء يف 

الفرة القليلة القادمة.

حمافظ البرصة خياطب وزارة التخطيط لتحويل 
خور الزبري اىل ناحية
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2776 في 2019/6/26( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود احلكومييية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)الغلقة( مشروع )أنشاء قاعات لكلية التمريض  (
 - وبكلفة  تخمينية  قدره)666.655,000( ستمائة وستة وستون مليون وستمائة وخمسة وخمسون  الف 

دينار عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 240  يوم ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف /  انشائية 

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

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

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

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

متطلبييات السيييولة النقدية : علييى مقدم العطيياء توضيح املقييدرة املالية وتوفير املييوارد املالية   -1
كالسيييولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )199,996,500( مائة وتسييعة وتسييعون مليون وتسعمائة وستة 

وتسعون الف وخمسمائة   دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

 علييى مقدم العطيياء ان يقدم دليال موثقييا يوضح امكانيته علييى تلبية متطلبات اخلبييرة الفنية املدرجة 
ادناه:

 املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن )199,996,500( مائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف وخمسمائة   دينار 

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

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدنيياه* ودفع رسييم غير مسييترد  قييدرة )100,000( مائة  الف دينار عراقييي اعتبارا من يييوم الثالثاء  املصادف 

.  2019/7/9
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء املصادف 2019/7/16   السيياعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنن املصادف 2019/7/22 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. 
سيييتم فتح العطيياءات فعليا  وبوجود ممثلن عيين املناقصن الذين إختاروا احلضور شييخصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/22.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سييابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 6,666,550 ( ستة مليون وستمائة وستة 
وستون الف وخمسمائة وخمسون  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي

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

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

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

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

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

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

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

خمسيية  عشيير – الزام الشييركات بشييراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اسييتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /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  (
أنــشـاء قـــاعــات لــكـلــيــة الــتــمــريــض  

مناقصة )2/ تعليم عايل    2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2776 في 2019/6/26( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)الغلقة( مشروع )انشاء قاعات دراسية في كلية االدارة واالقتصاد(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره)1,134,000,000( مليار ومائة واربعة وثالثون مليون   دينار عراقي 

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 300  يوم ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة    والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) عام (

  أوالً-  سيييتم تنفيييذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنييية التي حددتها تعليمات 
تنفيييذ    العقييود احلكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   

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

ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثيياً- تشييمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مسييتجيبة ملتطلبييات صاحب العمل ( ما 

يلي:
1- القدرة املالية:

 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات السيييولة النقدييية : على مقدم العطاء توضيييح املقدرة املالية وتوفييير املوارد املالية   -1
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )340,200,000( ثالثمائة واربعون مليون ومائتا الف دينار عراقي 

اخلبرة والقدرة الفنية :  -2
 علييى مقدم العطاء ان يقدم دليييال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبييات اخلبرة الفنية املدرجة 

ادناه :
 املشيياركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللسيينوات )7( السييبع السابقة 

ومببلغ اليقل عن )340,200,000( ثالثمائة واربعون مليون ومائتا الف دينار عراقي. 
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدناه* ودفع رسييم غير مسييترد  قييدرة )100,000( مائة  الف دينار عراقي اعتبارا ميين يوم الثالثاء  املصادف 

.  2019/7/9
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء املصادف 2019/7/16   الساعة 

العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنن املصادف 2019/7/22 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
سيييتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شييخصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/22.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11,340,000 ( احد عشر مليون وثالثمائة 
واربعون الف  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 

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

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

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

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

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

يلي يوم العطلة 
اثنييا عشيير - للدائييرة احلق فييي الغاء املناقصيية في أي مرحليية من مراحلهييا وقبل االحالة وعييدم اجراء 

املفاضلة  
  وحسييب مقتضيات املصلحيية العامة و اليحق للمشييركن في املناقصة املطالبة  بييأي تعويض جراء 

ذلك 
ثالثة عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود احلكومية/ 

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

خمسة  عشيير – الزام الشركات بشييراء 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  (
انشـــاء قاعــات دراسيـــة يف كليــة االدارة واالقتصـــاد 

مناقصة )3/ تعليم عايل    2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العدد  )2797 في 2019/6/27(.
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )تأهيل وصيانة محطات مجاري الفاو(
 - وبكلفة  تخمينية قدره)5,994,140.000(  خمس��ة مليار وتس��عمائة واربعة وتس��عون مليون ومائة واربعون الف  

دينار عراقي .
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 

 - مدة التنفيذ ) 180  يوم ( .
 - موقع املشروع )الفاو  (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة   والصنف /  انشائية -كهرباء-ميكانيك-كيمياوي/شركات متخصصة 
في هذا اجملال  

  -)بعرض فني (
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 

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

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

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

معدل اإليراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )4.495.605.000( اربع  مليار واربعمائة  أ - 
وخمسة وتسعون مليون وستمائة وخمسة الف دينار عراقي 

متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العط��اء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة  ب - 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )1.998.047.000( مليار وتسعمائة وثمانية وتسعون مليون وسبعة واربعون الف  دينار 

عراقي.
احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر س��نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد  ت - 
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للس��نتني التي 
تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 
2-اخلبرة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
أ-املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ اليقل 
عن)3.596.484.000( ثالث مليار وخمس��مائة وس��تة وتس��عون مليون واربعمائة واربعة وثمان��ون الف   دينار عراقي 
لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

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

رابع��اً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقص��ني الراغبني في  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غير مسترد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/9   

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23   الس��اعة العاشرة 
صباحاً

  سادس��اً -يج��ب تس��ليم العطاءات ف��ي أو قبل يوم االثن��ني املصادف 2019/7/29 الس��اعة 1:00 ظهرا     حس��ب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/29.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 59,941,400 ( تسعة وخمسون مليون وتسعمائة 
وواحد واربعون الف واربعمائة  دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

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

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

 3-تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة في 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االستمارات املدرجة 

في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهورية 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 الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا 
الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستش��ارات 

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  (
تـــأهيــل وصيـــانـــة حمطـــات جمـــاري الفــاو

 مناقصة )3/ جماري    2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2776 في 2019/6/26( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دع��وة مقدمي العطاءات املؤهل��ني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)الغلقة( مشروع )انشاء مجمع قاعات احملاضرات مع مختبرات في كلية تربية القرنة ) الكيمياء 

واالنكليزي((
 - وبكلفة  تخمينية  قدره)1,918,879,000( مليار وتسعمائة وثمانية عشر مليون وثمامنائة وتسعة وسبعون 

الف    دينار عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة     والصنف /  انشائية 

  - املوقع : ) القرنة  (
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من                        )قسم 
العقود احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا 

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

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )575,663,700( خمس��مائة وخمس��ة وسبعون مليون وستمائة وثالثة وستون 

الف وسبعمائة  دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

 على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة ادناه:
 املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن )575,663,700( خمس��مائة وخمس��ة وس��بعون مليون وستمائة وثالثة وس��تون الف وسبعمائة  

دينار عراقي
توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  ق��درة )150,000( مائ��ة  الف دينار عراق��ي اعتبارا من يوم الثالث��اء  املصادف 

.  2019/7/9
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت��ح واالحالة في يوم الثالثاء املصادف 2019/7/16   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/7/22 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 االثنني املصادف 2019/7/22.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 19,188,790 ( تس��عة عش��ر مليون ومائة 
وثمانية وثمانون  الف  وسبعمائة وتسعون دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان 

نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل 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
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق 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  (
انشاء جممع قاعات املحارضات مع خمتربات يف كلية تربية القرنة ) الكيمياء واالنكليزي(

 مناقصة )5/ تعليم عايل    2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



Apago PDF Enhancer

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1941( الثالثاء  9  تموز  2019 اعالنات6

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2832 في 2019/6/30( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )جتهيز مراكز الشرطة بالعجالت عدد )54((
 - وبكلفة  تخمينية قدرها)2,430,000,000(  ملياران واربعمائة وثالثون مليون  دينار عراقي

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

 -موقع املشروع) عام (
- )بعرض فني (

  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرج��ة / السادس��ة   والصن��ف /  كهرباء-ميكانيك-كيمياوي/ش��ركات 
متخصصة في هذا اجملال  

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس����ية الوطنية التي حددت���ها تعليمات 
تنفيذ    العقود احلك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح 

جل��ميع   املتناقصني.
ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املشاريع( 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 املشتري ( ما يلي :

الق��درة املالية:على مقدم العط��اء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عل��ى القيام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

1- احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد 
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتني 
التي تس��بق عام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكت��اب وزارة التخطيط /دائرة العق��ود احلكومية العامة 

قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2-معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر سبع س��نوات يجب ان ال يقل عن )729,000,000( سبعمائة وتسعة 

وعشرون مليون  دينارعراقي
3-متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 

النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن )729,000,000( سبعمائة وتسعة وعشرون مليون  دينارعراقي
-اخلبرة والقدرة الفنية:

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 ))729,000,000( سبعمائة وتسعة وعشرون مليون  دينارعراقي.
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( .

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش��عبة 
بيع الوثائق القياس��ية  / قس��م العقود احلكومي��ة / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غير 

مسترد  150.000 مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الثالثاء     املصادف 2019/7/9 
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��اً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/16   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  س��ابعاً - يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/7/22.الس��اعة 1:00 ظهرا   حسب 
التوقي��ت احملل��ي ملدينة البصرة  وعل��ى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى دي��وان محافظة البصرة )اجلديد( / 

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

س��يتم فت��ح العطاءات فعليا  وبوج��ود ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في   -
العنوان التالي  

     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/22.

     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.
ثامناً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 24,300,000 ( اربعة وعشرون مليون وثالثمائة 
الف دينار عراقي  على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

وحس��ب مقتضيات املصلح��ة العامة و اليحق للمش��ركني ف��ي املناقصة 
املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

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

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

جتهيز مراكز الرشطة بالعجالت عدد )54(
مناقصة )12/ امن وعدالة    2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العدد  )2753 في 2019/6/25(.
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
)املغلقة( مش��روع )تنفيذ مشروع تأهيل وتوسيع وتطوير وتشجير وانارة مدخل البصرة من جهة الزبير من الطريق 

السريع الى بوابة الزبير (
 - و بكلفة  تخمينية قدره  )24،880،000،000 (  وعشرون مليار  وثمامنائة وثمانون مليون دينار عراقي .

 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 
 - مدة التنفيذ ) 700  يوم ( .

   - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / االولى        والصنف /  إنشائية   و )بعرض فني (
   - موقع املشروع )الزبير (

  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 للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود احلكومية  / 
ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حس��ب التوقيت احمللي 

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

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

معدل اإليراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال                                                                 يقل  أ - 
عن )14،404،410،600( اربعة  عشر مليار واربعمائة واربعة مليون واربعمائة وعشرة الف وستمائة  دينار عراقي

متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العط��اء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة  ب - 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )6،490،434،800( س��تة مليار واربعمائة وتسعون مليون واربعمائة واربعة وثالثون الف 

وثمامنائة دينار عراقي
احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر س��نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد  ت - 
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للس��نتني التي 
تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 
2-اخلبرة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
أ-املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ اليقل 
عن)14،928،000،000( اربعة عشر مليار وتسعمائة وثمانية وعشرون مليون  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
ه��ذا العق��د و مت أجنازه��ا بنجاح  بالكام��ل. و يعنى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا 

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

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غير مسترد  قدرة )250,000( مائتان وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/9   

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنني  املصادف 2019/7/29   الس��اعة العاشرة 
صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/8/5 الساعة 1:00 ظهرا     حسب التوقيت 
احملل��ي ملدين��ة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/8/5.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يج��ب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيم��ة ) 248،800،000 ( مائتان وثمانية واربعون مليون 
وثمامنائة الف  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

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

العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عش��ر -  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

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

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
)تنفيذ مرشوع تأهيل وتوسيع وتطوير وتشجري وانارة مدخل البرصة من جهة الزبري من الطريق الرسيع اىل بوابة الزبري (

مناقصة )30/ بلديات  2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2753 في 2019/6/25( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود احلكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشييروع )انشيياء شييوارع ترابية وسييبيس على القطعة املرقميية 595/382 م 48 كوت 

الصلحي(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره)496,000,000( اربعمائة وستة وتسعون مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) ابو اخلصيب (

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

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

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

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

متطلبييات السيييولة النقدييية : على مقييدم العطاء توضيييح املقدرة املالييية وتوفير املييوارد املالية   -1
كالسيييولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )148,800,000( مائة وثمانييية واربعون  مليون وثمامنائة الف  دينار 

عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

 على مقدم العطاء توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة 
االشغال( 

رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدناه* ودفع رسييم غير مسييترد  قييدرة )100,000( مائيية  الف دينار عراقييي اعتبارا من يييوم الثالثاء  املصادف 

.  2019/7/9
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتييح واالحالة في يوم الثالثاء املصادف 2019/7/16   السيياعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنن املصادف 2019/7/22 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 

التوقيييت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. 
سيييتم فتييح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عن املناقصيين الذين إختاروا احلضور شييخصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/22.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سييابعاً - يجييب أن يرفق بجميع العطيياءات ضمان العطاء بقيميية ) 4,960,000 ( اربعة مليون وتسييعمائة  
وستون مليون دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 

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

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

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

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

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

يلي يوم العطلة 
اثنييا عشيير - للدائييرة احلق في الغيياء املناقصة فييي أي مرحلة ميين مراحلها وقبييل االحالة وعييدم اجراء 

املفاضلة  
  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورييية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود احلكومية/ 

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

خمسيية  عشيير – الزام الشركات بشييراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
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  (
انشاء شوارع ترابية وسبيس عىل القطعة املرقمة 595/382 م 48 كوت الصلحي 

مناقصة )31/ بلديات   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2753 في 2019/6/25( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود احلكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشييروع )انشيياء كراج اليات مع محطة وقود على القطعة املرقمة 24/25 مقاطعة 20 

شيخ ابراهيم مساحتها 1840ر م2(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره)790,130,000( سبعمائة وتسعون  مليون ومائة وثالثون الف  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاسعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) ابو اخلصيب (

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

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

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

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

متطلبييات السيييولة النقدييية : على مقييدم العطاء توضيييح املقدرة املالييية وتوفير املييوارد املالية   -1
كالسيييولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )237,039,000( مائتان وسبعة وثالثون مليون وتسعة وثالثون  الف  

دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

 على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة ادناه:
 املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة ومببلغ 

اليقل عن )237,039,000( مائتان وسبعة وثالثون مليون وتسعة وثالثون  الف  دينار عراقي
 توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدناه* ودفع رسييم غير مسييترد  قييدرة )100,000( مائيية  الف دينار عراقييي اعتبارا من يوم الثالثيياء  املصادف 

.  2019/7/9
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتييح واالحالة في يوم الثالثاء املصادف 2019/7/16   السيياعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنن املصادف 2019/7/22 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 

التوقيييت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. 
سيييتم فتييح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عن املناقصيين الذين إختاروا احلضور شييخصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/22.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سييابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 7,901,300 ( سييبعة مليون وتسييعمائة 
واحد الف وثالثمائة دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد 

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

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

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

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

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

يلي يوم العطلة 
اثنييا عشيير - للدائييرة احلق في الغيياء املناقصة فييي أي مرحلة ميين مراحلها وقبييل االحالة وعييدم اجراء 

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

ثالثة عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورييية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود احلكومية/ 
شعبة بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسيية  عشر – الزام الشركات بشييراء 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  (
انشاء كراج اليات مع حمطة وقود عىل القطعة املرقمة 24/25 مقاطعة 20 شيخ ابراهيم مساحتها 1840ر م2

مناقصة )32/ بلديات   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم (٢٧٥٣ في ٢٠١٩/٦/٢٥) .
ــني وذوي اخلبرة لتقدمي  ــوة مقدمي العطاءات املؤهل ــم العقود احلكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم(الغلقة) مشروع (تطوير مدخل ناحية السيبة (املرحلة الثانية )
ــة وثالثون الف دينار  ــار ومائة وثمانية مليون وثمامنائ ــدره(٣٫١٠٨,٨٣٠,٠٠٠) ثالثة ملي ــة  تخمينية  ق  - وبكلف

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٢١٠  يوم ) .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / اخلامسة   والصنف /  انشائية 

  - املوقع : ( السيبة )
  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 :

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة   -١
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٩٣٢,٦٤٩,٠٠٠) تسعمائة واثنان وثالثون مليون وستمائة وتسعة واربعون  الف  

دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية :  -٢

 على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة ادناه:
 املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي في (١) عقد وللسنوات (٧) السبع السابقة ومببلغ 

اليقل عن (٩٣٢,٦٤٩,٠٠٠) تسعمائة واثنان وثالثون مليون وستمائة وتسعة واربعون  الف  دينار عراقي 
 توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان  رابعاً- ميكن ش
ــاء  املصادف  ــي اعتبارا من يوم الثالث ــة  الف دينار عراق ــدرة (١٥٠,٠٠٠) مائ ــترد  ق ــم غير مس أدناه* ودفع رس

.  ٢٠١٩/٧/٩
ــاعة  ــح واالحالة في يوم الثالثاء املصادف ٢٠١٩/٧/١٦   الس ــيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفت ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني املصادف ٢٠١٩/٧/٢٢ 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 االثنني املصادف ٢٠١٩/٧/٢٢.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ــد وثالثون مليون  ــة ( ٣١,٠٨٨,٣٠٠ ) واح ــاءات ضمان العطاء بقيم ــب أن يرفق بجميع العط ــابعاً - يج س
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ  ــكل صك مصدق او س وثمانية وثمانون الف  وثالثمائة دينار عراقي على ش

ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من 
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 ٣-تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
ــم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف  ــتمارات املدرجة في القس االس

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

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

يلي يوم العطلة 
ــدم اجراء  ــا وقبل االحالة وع ــة من مراحله ــة في أي مرحل ــي الغاء املناقص ــرة احلق ف ــر - للدائ ــا عش اثن

املفاضلة  
ــأي تعويض جراء  ــركني في املناقصة املطالبة  ب ــة العامة و اليحق للمش ــب مقتضيات املصلح   وحس

ذلك 
ــم العقود احلكومية/  ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان املش ثالثة عش

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

ــراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن  ــر – الزام الشركات بش خمسة  عش
استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم 

االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ 

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

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  )
تطوير مدخل ناحية السيبة (املرحلة الثانية )

مناقصة (٣٣/ بلديات   ٢٠١٩ )

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

اعالن 
اىل / مساهمي رشكة مرصف املستشار االسالمي لالستثمار والتمويل ) ش . م . خ ( 

دعوة اجتماع الهيئة العامة 
اس�تنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 
االدارة امل�ؤرخ يف 17 / 4 / 2019 ، يرسنا دعوتك�م لحضور اجتماع الهيئة العامة 
الذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة يف صباح يوم االربعاء املصادف 21 / 8 / 2019 
يف بغ�داد – الك�رادة – عرصات الهندية – محلة 292 – زقاق 9 – بناية 15 – ولذلك 

ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليه 
2 – مناقش�ة تقريري مراقبي الحسابات للس�نة املالية املنتهية 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليه .
3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامية املالية للس�نة املالية املنتهية 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليها .
4 – مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2018 .

5 – مناقشة تعيني مراقبي حسابات لعام 2019 وتحديد اجورهما .
6 – مناقشة تقرير الهيئة الرشعية لعام 2018 .

7 – ابراء ذمة السادة رئيس املجلس واعضاء مجلس االدارة .
8 – مناقشة دخول املرصف اىل سوق العراق لالوراق املالية .

راجني حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب سند انابة او توكيل الغري 
بموج�ب وكال�ة مصدقة من كات�ب عدل مع مراع�اة احكام امل�ادة 91 من قانون 
ال�رشكات الناف�ذ ويف حالة عدم حص�ول النصاب القانوني يؤج�ل اىل يوم االربعاء 

املصادف 28 / 8 / 2019 .

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

بالنظر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة 
العلنية  اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية الحيدرية وملدة )اثنان سنة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )15( خمس�ة 
ع�رش يوما م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغة )200%( من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري يف بلدية الحيدرية الس�اعة التاس�عة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه مصاريف املزايدة وتكون مندة 

كرس القرار خمسة ايام من يوم اجراءها 

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

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

3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار 
او اللجوء اىل املحاكمة ووفقا لرشوط العقد املربم

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

6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 � ع�ىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باي�ة وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا 
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21 

8 � تكون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 
2016/1/3

BRC9 � الساحة يكون سياجها من مادة  بدون اي مشيدات
10 � يلت�زم املس�تاجر لالمالك الواقعة يف واجهة ش�ارع النجف � كربالء الش�ارع الرئييس يعمل واجه�ة من مادة بطول 4م   

K-spane
11 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ رقم 6782 يف 

 2018/5/20
12 � عىل املستأجر دفع بدل االيجار السنوي للمده كامال

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 159/ب/2019
التاريخ: 2019/7/7 

اعالن
اىل / رشك��ة اتصالن��ا ع�رب الع��راق لالتص��االت 

املح�دودة  
اقام املدع�ي )عبدالكري�م منص��ور عل�ي( الدعوى 
البدائي�ة املرقم��ة 159/ب/2019 ام�ام محكم��ة 
ب�داءة اب�ي الخصي�ب والت�ي يطل�ب في�ه�ا الحكم 
بإلزامك�م بدف�ع مبل�غ ق�دره )س�بعة وعش��رون 
ملي�ون دين�ار( عن بدل ايجار سط�ح الدار املشي�دة 
عىل العق��ار املرقم 10/124 مقاطعة 28 قصبة بلد 

سلط�ان.
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك�م، تق�رر تبليغكم 
بالحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع��ة 
املواف��ق 2019/7/16 الس�اعة التاس�ع�ة صباحاً 
ع�دم  حال�ة  ويف  يوميت�ني  صحيفت�ني  ويف  ن�رشاً 
حضوركم او حضور من ينوب عنكم قانون�اً س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحقكم غيابي�اً علن�اُ وفق القانون 
ويف حالة مصادفة موع�د املرافع�ة عطل�ة رس�مية 

يؤج�ل املوع�د لليوم الذي يلي��ه.   
 القايض / فيص�ل سلم�ان عط�ار

دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاريخ  

2019/6/18لتسجيل
تمام العقار تس�لس4 الرميلة بأ س�م العراقي 
س�عد فالح حس�ن مج�ددا بأعتبار حائ�زا له 
بصفة املالك للم�دة القانوني�ة ولغرض تثبيت 
امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قان�ون التس�جيل العقاري  رقم)43   ( لس�نة 
1971 قررن�ا اع�الن ه�ذا الطلب فع�ىل كل من 
يدعى بوجود عالق�ه او حقوق معينه عىل هذا 
العقار تقديم مالدية من بينات اىل هذه الدائرة 
خ�الل مدة ثالثني يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لن�رش ه�ذا االعالن وكذل�ك الحض�ور يف موقع 
العق�ار يف الس�اعة العارشة صباح�ا من اليوم 
الت�ايل النتهاء م�دة ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات 
حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز

دائرة التسجيل العقاري يف منديل
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ  

2019/6/18لتسجيل
تم�ام العقار تس�لس69 محلة  قلم حاج بأ س�م 
العراقي حكمت نافع حسني مجددا بأعتبار حائزا 
له بصفة املال�ك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت 
امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام 
قان�ون التس�جيل العق�اري  رق�م)43   ( لس�نة 
1971 قررن�ا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعى 
بوج�ود عالقه او حق�وق معينه عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م مالدية من بين�ات اىل ه�ذه الدائرة خالل 
مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
خطاب عامر سلمان

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف منديل

مدة التأجير المساحةم2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

اثنان سنة  15 م2 680 كشك مؤقت ـ مقابل حي 17 ربيع االول ـ فرن الصمون

اثنان سنة  180م2 1186ـ1188ـ1198ـ1199ـ1192 مكتب )كرفان( بابعاد )4×5( لالدارة ومساحة ارض لبيع الخضر داخل ساحة رقم )55( 

اثنان سنة  30 م2 261 مخزن لالقمشة ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 

اثنان سنة  15 م2 210 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 

اثنان سنة  24 م2 240 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 

اثنان سنة  15 م2 839ـ840ـ841ـ820ـ821 كشك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء

اثنان سنة  15م2 686 كشك مؤقت ـ مقابل فرن الصمون

العدد : 60
التاريخ 2019/7/8

عيل محيد احلسيني
قائمقام قضاء النجف االرشف

رئيس اللجنة

هدير رسول سالـم 
رئيس جملس االدارة
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وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة

م/اعالن فرصة استثامر رقم )2019/3( 
يرس الرشكة العامة ملعدات االتصاالت القدرة احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن واس�تنادا الحكام 
املادة 15/ثالثا من قانون الرشكات العامة رقم 22 لسنة 1997 املعدل ان تعلن عن توفر فرصة استثمار 
بمبدأ املش�اركة لتطوير معمل )االنارة بالليد الضوئي( وحس�ب املواصفات املعتمدة لدى وزارة الكهرباء 
العراقي�ة وتدعو ال�رشكات العراقي�ة والعربي�ة واالجنبية من ذوي الخ�رة واالختص�اص يف هذا املجال 
للمشاركة يف فرصة االستثمار اعاله  ومراجعة قسم االستثمار يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة صالح 
الدين /قضاء الدور / املجمع السكني للحصول عىل الرشوط والوثائق املطلوبة وامللف الخاص باملرشوع 
لق�اء مبلغ قدره )150000 ( مائة وخمس�ون الف دين�ار غري قابل للرد .. ويتم تقدي�م العروض الفنية 

والتجارية بظرف مغلق يف صندوق العطاءات /قسم االستثمار 
الرشوط والوثائق املطلوبة :

1 � تكون االفضلية للرشكات  العاملية املصنعة واملتخصصة يف هذا املجال وكذلك يتم قبول  العروض  من 
الرشكات االخرى او املؤسس�ات املالية او التجارية او املس�تثمرين او اصحاب االموال  عىل ان ترفق معها 
وثائق تعاقدها وتعاونها )تخويل او وكالة او مشاركة( مع رشكات مصنعة متخصصة سائدة يف املجال 

املعلن عنه
2 � ان يكون قد مىض عىل تاسيس الرشكة مدة ال تقل عن )2( سنة

3 � تقدي�م الرشك�ة وثائقها مع ش�هادة التأس�يس والبيانات املالي�ة )باللغة االنكليزي�ة للرشكات غري 
العربية( الخر سنتني 

4 � يخضع العقد اىل القوانني والترشيعات والتعليمات النافذة
5 � تقدي�م كتاب تأيي�د من املصارف الرصينة تؤي�د كفاءتها املالية  وتعامالتها مع كش�ف تأييد النقود 
والودائع الخر سنة مالية مصادق عليها من مراقب حسابات ومجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات 

للرشكات العراقية داخل العراق او من سفارة جمهورية العراق يف بلد الرشكات غري العراقية
6 � تقدي�م الرشكة صاحبة الع�رض امكانياتها الفنية وخطتها لتطوير املنتج�ات القائمة او الدخول يف 

منتجات جديدة
7  � تقدي�م كش�وفات تتضمن املكائ�ن واملعدات او الخط�وط االنتاجية والعدد واالدوات ووس�ائل النقل 
واالنتق�ال والخدمات املطلوبة واالس�تعداد لنقل التكنولوجيا والتدريب م�ع تفاصيل املبالغ املرصدة لكل 

فقرة ..مع التاكيد عىل ان تكون املكائن والخطوط والعدد واملعدات جديدة ومن منايشء معتمدة 
8 � يخض�ع العق�د اىل القوانني والترشيعات العراقية لفض النزاع ويكون القضاء العراقي هو املختص يف 

النظر يف ذلك 
9 � تقديم خطاب ضمان لحس�ن التنفيذ قبل توقيع العق�د بمبلغ ال يقل عن )100000( مائة الف دوالر 

يتم اطالقه حال اكتمال املتطلبات املرتتبة عىل الرشيك )الطرف الثاني(
10 � وج�وب فتح فرع مس�جل يف العراق للرشكات االجنبية عند التعاقد وتس�جيل اصوليا لدى مس�جل 
الرشكات خالل مدة )3( اشهر من تاريخ توقيع العقد او فرع للرشكات املوصوفة يف )1( اعاله املتعاقدة 

مع املتخصصة
11 � يتم ش�مول املؤسس�ات والرشكات املالية والجهات االخرى غري الصناعية واملس�تثمرين واصحاب 

رؤوس االموال املنوه عنهم يف )1( اعاله لتقديم ما جاء بالفقرات للرشكات املتخصصة الساندة لها
12 � ال يت�م فت�ح العروض اال بعد ميض م�دة ال تقل عن )30( يوم من تاريخ نرش االعالن ويف حالة ورود 
عرض او اكثر خالل املدة انفة الذكر يتم ايقاف االعالن الغراض الدراسة  والتحليل ويف حالة عدم االحالة  

يصار اىل االستمرار باالعالن ملدة 30 يوم اخرى عىل ان ال تزيد عن سنة تقويمية من تاريخ اول نرش 
13 � استضافة وفد من رشكتنا لالطالع عىل امكانيات الرشكة قبل توقيع العقد

14 � يخضع العقد للرسوم والرضائب وفقا للتعليمات النافذة
العنوان /العراق/ صالح الدين /الدور

موبايل :07710155235
07832977706

gc.cep.co@gmail.com :الريد االلكرتوني
صندوق بريد : بغداد � الصالحية  � ) 8107 (

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع ميسان

اعالن مناقصة 
املوضوع : مناقصة 2019/2 االمالءات الرتابية لقطعة االرض املخصصة ملرأب اسطول النقل

1 � ي�رس رشك�ة توزيع املنتجات النفطية /هياة توزيع الجنوب / فرع ميس�ان دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخ�رة  لتقديم عطاءاتهم لعمل ) 
االم�الءات الرتابية لقطع�ة االرض املخصصة ملرأب اس�طول النقل ( وبكلفة تخمينية قدرها )608,000,000( س�تمائة وثماني�ة مليون ضمن تخصيصات 

املوازنة التشغيلية لعام 2019 ح/112 مباني وانشاءات 
2 � ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية / الصباح الجديد واملستقبل والبينة الجديدة

2 � عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبي يف الحصول عىل عىل معلومات اضافية االتصال رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع ميسان الواقع يف العمارة   
� منطقة الش�بانة مقابل جرس  الجمهورية وعىل الريد االلكرتوني missan_dis@scopd.com.iq خالل س�اعات الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحا اىل 

الساعة 12:00 ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
4  �  متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � تقديم شهادة وعقد تأسيس الرشكة مصدقة قانونيا
ب � هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام 2019 مع شهادة ممارسة مهنة نافذة لعام 2019 

ت � الصنف االنشائي / الدرجة الثالثة اىل تصنيف الدرجة االوىل 
ث � رأس مال الرشكة ال يقل عن )2( مليار دينار عراقي

ج � املتطلبات املالية 
)الحسابات الختامية للسنتني االخريتني مصدقة من قبل محاسب قانوني ، رأس مال الرشكة ، الكفاءة املالية ، السيولة النقدية ( 

ح � عىل مقدم العطاء توفري السيولة النقدية الخاصة باملرشوع وبمبلغ ال يقل عن )243,200,00( مائتان وثالثة واربعون مليون ومائتان الف دينار عراقي 
مؤيدة بكتاب صادر من مرصف عراقي معتمد ورصني ومجاز من قبل البنك املركزي العراقي معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع الجنوب 

/فرع ميسان
خ � كتاب عدم ممانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر  من الهيأة العامة للرضائب معنون اىل رشكتنا 

د � كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للمشمولني بموجب التعليمات 
ذ � االعمال املماثلة املنجزة بتأييد من الجهات الرسمية التعاقدية مع تحديد مستوى التنفيذ

ر � وصل رشاء وثائق املناقصة )النسخة االصلية( 
ز � قائمة باسماء ومؤهالت الكادر الفني واالداري واالختصاصيني العاملني لدى مقدم العطاء واملعدات واالليات التخصصية لديه 

س � بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها
ش � املنهجية املقرتحة لتنفيذ املناقصة

ص � مدة تنفيذ العمل بااليام )180( يوم
5 � يلتزم مقدم العطاء باعتماد وتقديم الهوية الرضيبية واستخدام الرقم الرضيبي 

6 � بامكان مقدمي العطاءا املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع ميس�ان / الش�عبة القانونية 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مائتان وخمسون الف دينار الغري قابلة للرد

وسيتم تسليم الوثائق يدويا 
7 � يتم تسليم العطاءات اىل )رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع ميسان /مقرر لجنة فتح العطاءات (يف املوعد املحدد

*)قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يوم االربعاء املصادف )2019/7/24( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة
*وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف العنوان التايل / مقر رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع ميس�ان 
/لجن�ة فت�ح العطاءات /الطاب�ق االول / قاعة االجتماع�ات /يف الزمان والتاريخ الس�اعة الثانية عرشة من اخ�ر يوم لتقديم العط�اءات املصادف االربعاء 

 )2019/7/24(
*كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء خطاب ضمان مرصيف او س�فتجة او صك مصدق وبمبلغ )12,160,000( اثنى عرش مليون ومائة وس�تون 

الف دينار نافذة لغاية )6اشهر( من تاريخ املناقصة عىل ان يتم اكمال باقي التأمينات البالغة )5%( عند االحالة
8 �س�يتم عق�د  مؤتم�ر خاص لالجابة عن استفس�ارات املقاولني يف تمام الس�اعة التاس�عة صباحا بتوقيت العاصم�ة بغداد من ي�وم )االربعاء(  املصادف 

2019/7/17 يف مستودع وقود العمارة القديم / مقر القسم الفني /الكائن يف العمارة /حي القاهرة الثانية / الشارع العام
 9 � ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام االشرتاك باملناقصات بصورة مبارشة او غري مبارشة مع مراعاة احكام الترشيعات النافذة وللرشكة الحق 

يف استبعاد العطاءات الغري مستوفية للرشوط واملعايري 
10 � يلتزم مقدم العطاء بمىلء الجزء الرابع من من الوثيقة القياسية بكافة بياناته وبعكسه يتم استبعاد العطاء

11 � رشكة توزيع املنتجات النفطية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � اذا صادف موعد غلق املناقصة او موعد انعقاد املؤتمر عطلة رس�مية فأن موعد الغلق واملؤتمر حس�ب الحال س�يكون يف اليوم الذي ييل العطلة وبتمام 

الساعة املحددة يف التاريخ االساس لعقد املؤتمر وساعة غلق املناقصة 
13 � العطاءات املدونة بقلم رصاص او  اي مادة قابلة للمسح يتم استبعادها 

14 � يف حال فشل مقدم العطاء الفائز يف تقديم ضمان حسن االداء او توقيع العقد سوف يرتتب عنه الغاء االحالة ومصادرة ضمان العطاء دون الحاجة اىل 
حكم قضائي

15 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن واملصاريف االخرى
16 � يلتزم مقدم العطاء بتقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان 

17  �اذا  صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا للغلق

العدد :2
التاريخ 2019

قاسم مطرش قاسم 
و. مدير هياة توزيع اجلنوب 

مدير فرع ميسان

وزارة الرتبية
اعالناملديرية العامة لرتبية املثنى 

تعلن املديرية العامة للرتبية يف محافظة املثنى  عن اجراء مزايدة علنية للحوانيت املدرسية للعام الدرايس 2019 
� 2020 فعىل الراغبني املشاركة يف املزايدة مراجعة ادارات املدارس املذكورة ادناه وحسب الرشوط التالية 

1 � اليجوز العضاء اللجنة التقديرية وااليجار والزواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة املشاركة يف املزايدة
2 � يش�رتط عىل املشرتك يف املزايدة ان يكون عراقيا ومن ذوي االخالق الحسنة والسمعة الطيبة وغري محكوم 

عليه بجناية او  جنحة مخلة بالرشف بعد ان يقدم املستمسكات الثبوتية 
3 � عىل املستاجر حرصا اسماء وعناوين من يعمل معه يف الحانوت بالتنسيق مع ادارة املدرسة 

4 �  استحصال عىل اجازة صحية والزامهم بتعهد خطي بعدم بيع االطعمة املكشوفة 
5 � اس�تيفاء التأمينات القانونية حسب )املادة 12/ الخامسة( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( 
لس�نة 2013 والتي تقيض ع�ىل دفع تأمينات ال تقل عن )20%( من قيمة املقدرة قبل االش�رتاك يف املزايدة من 

كافة  املتزايدين 
6 � براءة ذمة من هيئة الرضائب املثنى

7 �  تايد من  مجلس البلدي ان يكون من سكنة املنطقة وذو سرية حسنة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 2872 / ش4 / 2019 

التاريخ : 8 / 7 / 2019 
اىل / املدعى عليه / بكر مصطفى سالم 

م / اعالن 
ملقتضيات الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
واملقام�ة م�ن قب�ل املدعية ) كف�اح خلف 
محمود ( والتي موضوعها ) تفريق للرضر 
( وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مبل�غ مركز رشطة العظيم يف دياىل – عليه 
قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني 
موع�د  يف  بالحض�ور  محليت�ني  يوميت�ني 
املرافع�ة يف 18 / 7 / 2019 ويف حالة عدم 

حضورك ستجري املرافعة بحقك غيابيا .
القايض 

منذر خالد خضري 
��������������������������������������

فقدان 
فق�دت الوثيق�ة املدرس�ية الص�ادرة م�ن 
ثانوي�ة صناعة اب�ي الخصي�ب – مديرية 
تربي�ة محافظ�ة البرصة باس�م الطالب ) 
احم�د عبد الرزاق عيىس ( فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فقدت شهادة كيل صادرة من رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطية / هي�أة توزيع الجنوب 
والعائدة للسيارة املرقمة 118941 – اربيل 
س�كانيا موديل 2002 باسم / حيدر امني 
حسن – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .

اجلمعية التعاونية اإلسكان موظفي وزارة النفط /واسط  
تعل�ن الجمعية التعاونية عن اع�الن مناقصة إيصال 
التي�ار الكهربائي واملاء وفرش الش�وارع بالس�بيس 
للقطع�ة املرقم�ة 91/2 مقاطع�ة 37 ام هليل فعىل 
كاف�ه املقاول�ني وال�رشكات الراغب�ني بالدخ�ول يف 
املناقصة الحضور يف مقر الجمعية الكائن يف الكفاءات 
قرب ن�ادي املنتظر لالطالع ع�ىل التعليمات الخاصة 
بتقديم العط�اءات و األمور االخ�رى اعتبارا من يوم 
2019/7/5 اىل يوم 2019/7/15 مستصحبني معهم 
التأمينات البالغة )50000( خمس�ون الف دينار غري 

قابلة للرد 
اإلدارة

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 

العدد : 1003 / ش / 2019 
التاريخ : 28 / 5 / 2019 

اىل / املدع�ى علي�ه / مالك اضويحي 
فلغوص 

م / اعالن 
اقامت املدعية فاطمة فالح كش�يمر 
الدعوى الرشعية امام هذه املحكمة 
بالع�دد اع�اله والت�ي تطل�ب فيه�ا 
الحكم بالتفريق للهجر ولدى تبليغك 
بموجب كتاب مركز رشطة س�فوان 
بالع�دد 3243 يف 7 / 4 / 2019 تبني 
انك مرتحل اىل جهة مجهولة لذا تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 
للحضور امام ه�ذه املحكمة بتاريخ 
16 / 7 / 2019 الس�اعة الع�ارشة 
ويف حال عدم حضورك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا .
القايض 

فالح حسن حصني

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1107 / ب3 / 2019 

التاريخ : 7 / 7 / 2019 
اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدع�ى علي�ه / زك�ي عب�د الرحم�ن 
محسن 

اق�ام املدعي : مدير بلدية بعقوبة اضافة 
لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة 1107 
/ ب3 / 2019 والت�ي موضوعه�ا ابطال 
املرق�م 2 / 11115 م 27  العق�ار  قي�د 
كاطون وملجهولية محل اقامتكم حسب 
رشح مبلغ مركز رشطة املفرق بكتابهم 
املرقم 8617 يف 13 / 6 / 2019 ومرفقه 
اشعار مختار منطقة حي املعلمني قرب 
جامع الش�هيد وضاح املدع�و اياد خالد 
جاس�م تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ع�ىل موع�د املرافعة 
املواف�ق 22 / 7 / 2019 ويف ح�ال ع�دم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف 
تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

لطيف خليل ابراهيم

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الك�رخ 

االتحادية 
محكمة بداءة الدورة 

العدد : 1802 / ب / 2019 
التاريخ : 27 / 6 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه ) معاذ س�عد ش�اكر ( مجهول 

محل اقامتها حاليا . 
املدي�ر  داود  املدع�ي ) محم�ود طال�ب  اق�ام 
املف�وض لرشك�ة الي�رسة للتج�ارة العام�ة / 
اضافة لوظيفت�ه ( الدعوى املرقمة اعاله لدى 
ه�ذه املحكم�ة يطالبك فيها بالحك�م بالزامك 
بتادي�ة املبلغ املختلس والبالغ مائة وتس�عون 
الف دوالر امريكي بما يقابله بالدينار العراقي 
ومائت�ان  ملي�ون  وثالث�ون  وواح�د  مائت�ان 
وثالث�ون الف دين�ار عراقي تحميلك الرس�وم 
واالتعاب واملصاري�ف وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس 
البل�دي انتقالك اىل جهة مجهول�ة قرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
يوم 22 / 7 / 2019 الس�اعة التاسعة صباحا 
ويف حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحقك�م غياب�ا وعلنا وفق 

القانون  .
القايض 

احمد مثنى احمد 
��������������������������������������

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) كاظم حسني 
زي�اره ( الذي يطلب في�ه تبديل ) لقب ( من ) 
الكنع�ان ( اىل ) الزام�يل ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

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

العامة

وقت المزايدة مكان المدرسة يوم المزايدة اسم المدرسة  ت
التاسعة صباحا  السماوة/ كاع باني 2019/7/16 اعدادية نهج البالغة 1
التاسعة صباحا  السماوة/ حي المعلمين 2019/7/16 متوسطة الغد المشرق 2

التاسعة ونصف صباحا السماوة/ حي العسكري 2019/7/16 مدرسة المتنبي االبتدائية 3
التاسعة ونصف صباحا السماوة/ حي العسكري 2019/7/16 مدرسة المروة االبتدائية 4

العاشرة صباحا السماوة/ حي الحيدرية  2019/7/16 مدرسة امنة بنت وهب االبتدائية 5
العاشرة صباحا السماوة/ حي الحيدرية  2019/7/16 مدرسة الصادق االمين االبتدائية 6

العاشرة ونصف صباحا السماوة/  حي العمال 2019/7/16 مدرسة الفراهيدي االبتدائي 7
العاشرة ونصف صباحا السماوة/ حي العمال 2019/7/16 مدرسة الحوراء االبتدائية 8
الحادية عشر صباحا السماوة/ حي اور  2019/7/16 مدرسة ميثم التمار االبتدائية 9
الحادية عشر  صباحا السماوة/ حي اور  2019/7/16 مدرسة الغافقي  10
الثانية عشرة ظهرا  السماوة /القشلة 2019/7/16 اعدادية المثنى للبنين 11
الثانية ونصف ظهرا السماوة /حي ام العصافير 2019/7/16 اعدادية القلم المسائية 12

العدد : 45/2/3
التاريخ   /   /2019
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نفط الوسط يضم اإليراين فرهاد توكيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاقد نفط الوستط مع املحترف اإليراني 
فرهتاد توكيل، لالنضمتام إىل فريق النادي 
لكترة الصاالت، الذي يستتعد للمشتاركة 
يف بطولة أندية آستيا التي ستتقام الشهر 

املقبل يف تايالند.
وقال مدرب الفريق هيثم بعيوي إن توكيل 
وقتع العقد بعدما وصتل إىل مدينة النجف 

قادما من إيران، وستيغادر مع الفريق إىل 
معستكر طهران تحضترا لبطولتة آندية 

أسيا.
وأشتار إىل أن املعسكر فرصة لزج الالعبني 
املحرفني متع الفريق وختوض مباريات 

تجريبية عىل مستوى مميز.
يشتار إىل أن ادارة نفتط الوستط ستبق 
وأن ضمن املحترف الكولومبي أنجلوت 

ألكسندر.

تشيلسي يدخل عهدًا جديدًا مع المبارد

البلوز بال تعاقدات يبحث عن تأمني موسم سيشهد كل الصعوبات!!

مهاجم الصقور: ختبطات االدارة واالنتخابات اثرت عىل اجلوية خالل املوسم احلايل

            لندن - سالم المناصير

تشتيليس بعد 2004 ال تستغرب أن يقيل يف 
املوستم أكثر من مدرب، وال تستأل ملاذا يتم 
إبعتاد املدربني املتوجتني باأللقتاب، النادي 
اللندنتي بتات ال يقبتل بمجترد التواجد بني 
األربعة الكبار أو حتى الظفر بباقي األلقاب 

ان لم يكن الربيمرليغ من ضمنها!.
مثالً »سبيشل وان« املدرب الربتغايل جوزيه 
مورينيو والذي صنع التاريخ مع تشتيليس 
أقيل من منصبه مرتني ويف األخرة لم يكمل 
املوستم حتى، حيث خترج بطريقة وصفت 
باملهينتة، لتذا ال تأمن لتإدارة الزرقاء فهل 
تضتع مصلحتة الالعبتني فتوق كلَّ إعتبار 

وصيحات الجماهر عىل اإلسراتيجيات!.

لماذا أقيل كونتي؟
آنطونيتو كونتتي نجتح يف أول موستم أن يعيد هيبة 
تشيليس بعد موستم يسء تركه مورينيو مع الالعبني 
واإلدارة، املتدرب اإليطتايل أنتتزع لقتب الربيمرليتغ 
بجتدارة ولكنته طالتب يف املوستم الثانتي بصفقات 
تدعيم للحفاظ عىل اللقب واملنافسة، تصور أن صوته 
ستيلقى صدى كما هو يف إيطاليتا، اإلدارة لم ترد عىل 
الطلبتات وأكتفتت بالقتول: إلعتب بما هتو متوفر!. 
املدرب القادم من الكالتشيو لم يستوعب تلك الحروف 
فخرج لإعالم ليرصح ضتد اإلدارة بأنه لن يعد بيشء 
طاملا النادي لن يوفر ما نحتاجه، اإلقالة كانت مسألة 
وقت ولم يؤخرها لقب كأس اإلتحاد اإلنكليزي والذي 

يعد ثاني األلقاب املحلية.

كرة ساري… الفاشلة!!
عاش تشيليس يف املوسم السابق لحظات صعبة، املالك 
الرويس رومان إبراموفيتش أبعد من لندن عىل خلفية 
التوتر الدبلومايس بني بريطانيا وروستيا، فالقرارات 
باتتت تتختذ عترب الواتستاب واملكاملات، بعد دراستة 
ومفاوضتات أتخذ القترار بأن يكتون البديل لإيطايل 
إيطاليتاً إيضتاً ولكنته ستيكون مختلفاً هتذه املرة، 
تشتيليس بات يحتاج ملرشوع عىل غرار غوارديوال مع 
السيتي وكلوب مع ليفربول ألن مسألة حسم األلقاب 
من أول موستم لتم تعد مقبولة وواقعية يف مستابقة 
أصبحت أكثر صعوبة من ذي قبل.  ماوريسيو ساري 
أراد أن ينقتل فلستفته الفنيتة إىل دوري الضباب بعد 
أن تميتزت هنتاك يف نابويل، لكنه وجتد عقبات عديدة 
منها عدم تقبلها من أبرز الالعبني وإنعكاس ذلك عىل 
صيحات املدرجات التي وصلت حتى اإلستاءة والشتم 

وبخاصة بعد الهزيمة بسداسية من مانشسر سيتي. 
مدمتن التدخني أقتنتع أن الدوري اإلنكليتزي وعقلية 
تشتيليس لن تمنحته الفرصة يف التنفس واإلستتمرار 
فعقتد كل العزم عىل الخروج برأس مرفوع، تحقق له 
ما عجز عنه لستنوات بعد أن توج بالدوري األوروبي 
عتىل حستاب الجار والغريتم أرستنال 4-1، لقٌب يعد 
األول يف حيتاة ستاري التدريبية فكانتت أجمل نهاية 
متع بلوز لندن ليهرب بعدها إىل دياره وهذه املرة مع 

الغريم يوفنتوس!. 

المبارد بين ورطة واإلنقاذ؟!
املقربتون من تشتيليس كانوا يترّددون أثناء املوستم 
الستابق بأن البديل القادم ستيكون ابن النادي فرانك 
المبتارد بعتد أن ختاض تجربتة رسيعتة متع ديربي 
كاونتي ووصفت بالناجحة. قرار التستمية لم يتأخر 
واألستباب كثترة.  أوالً أن النادي تمتت معاقبته من 

الفيفتا بعتدم إجتراء تعاقدات ملوستم كامتل وإيضاً 
ستيفتقد لورقته األوىل إيدين هتازارد املنتقل إىل ريال 
مدريتد، فلن يجتدوا غر المبتارد يف ختوض التجربة 
متربعاً ومتحديتًا. ثانياً اإلدارة أرادت أن تكستب ثقة 
املشتجعني فأختتارت لهم األستطورة املحببتة والذي 
بكلِّ تأكيد ستيحظى بثقة »ستامفورد برديج« لوقت 
ليس بالقليل وهذا ما يراهن عليه املالك الرويس وربما 
يفعلها كزيتدان وغوارديتوال يف أوىل تجاربهم وحينها 
ستحتفل اإلدارة بإنجازها!. الترسيبات التي تكشفها 
الصحافة اإلنكليزية تقول إن رومان إبراموفيتش وعد 
املدرب الشتاب بميزانية خيالية أن نجح تمرير السنة 
األوىل دون مشتاكل وأزمات وعندها ستيكون موسم 
الحصاد بعد عامني وليس األن!. ولكن ال تستتبعد أبداً 
أن تقتّدم إدارة تشتيليس رأس المبارد كبتش فداء أن 
سمعت أصوات معارضة يف غرفة املالبس، نجوم اليوم 

باتوا الحرب الذي تكتب به قرارات اإلدارات!!.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قال العب القوة الجوية عماد محسن ان 
تخبطتات االدارة واالنتخابات اثرث عىل 
الصقور خالل املوستم الحتايل .واوضح 
محستن  »واجهتت صعوبتة حيتث لم 
اللعب يف موقعي الحقيقي وهو كمهاجم 
، وجلستت متع املتدرب ايوب اوديشتو 
واعطاني موقعي الحقيقي خاصة بعد 

اصابتة حمتادي احمد حيتث اصبحت 
راس حربتة الفريق«،مبينتا »تعرضتت 
للغبتن الكثتر يف نادي القتوة الجوية«.
واضاف محستن »لم نرى وجه االحرام 
متن ادارة القتوة الجويتة لكتي نتكلتم 
معهم باملشاكل واالدارة لم تحل مشكلة 
استتحقاقي املتايل لغايتة االن«موضحا 
انه »بعد استالم الكابتن ايوب بدا فريق 
الجوية يعود اىل التنافس«.وبني »ممكن 

ان تكون هناك اخفاقات وعىل الجمهور 
ان تتحمتل االخفاقتات معنتا  واالدارة 
كالعبني«،موضحا«،هذا املوستم االخر 
يل مع القتوة الجوية وانتا انتظر نهاية 
املوستم لكتي اعترف وضعيتة الجوية 
واجدد العقد او ال ». وكشتف »تعرضت 
لعتروض عديدة داخليتة وخارجية عن 
طريق وكالء االعمال وارغب باالحراف 
يف التدوري املرصي«،مضيفا ان »هناك 

امتور صعبتة يف فريتق القتوة الجوية 
حيتث توجد مشتاكل اداريتة يف النادي 
وهتذا يؤثر عتىل الالعب«.وتابتع بقوله 
ان »بعتض املشتجعني بستبب تدخلهم 
مع الفريق يستبب مشتاكل لنا،وهناك 
املشتجعني يجعلتون قيمتهتم اكثر من 
الالعبني«،منوهتا اننا »كالعبني التوجد 
لدينا لياقة 100% حيث نلعب يف الدوري 

عرشة شهور«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد مينتو رايتوال وكيل أعمتال الهولندي 
أياكتس  مدافتع  ليختت  دي  ماتيتاس 
أمستردام، أن الالعب توصل التفاق حول 
البنود الشتخصية مع يوفنتتوس، تمهيًدا 
لالنضمام إىل السيدة العجوز هذا الصيف.
وقال رايتوال يف ترصيحتات لصحيفة دي 
تيليجتراف »دي ليختت لديته اتفتاق مع 
يوفنتوس، من الرضوري توافق يوفنتوس 
وأياكس حول الصفقة«.وسئل رايوال عما 
إذا كان الالعتب قد يتمترد عىل ناديه، عىل 

غترار ما يفعلته أنطتوان جريزمتان مع 
أتلتيكو مدريد، لترد بقوله »هذا أمر غر 
وارد، هو ليتس أسلوبه«.وتشتر تقارير 
توصتل  البيانكونتري  أن  إىل  صحفيتة 
التفاق مع دي ليخت، يقيض بتوقيعه عىل 
عقد ملدة 5 ستنوات، مقابل الحصول عىل 
9 ماليني يتورو كراتب ستنوي باإلضافة 
إىل املكافآت.ويرغتب يوفنتوس يف اإلعالن 
عن الصفقة، األربعتاء املقبل، مع انطالق 
باملوستم  الختاص  التدريبتي  املعستكر 
الجديتد، أو يتوم 19 يوليو/تموز الجاري 
مع بدء الجولة اآلسيوية للسيدة العجوز.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن شتنجهاي شتينهوا الصيني، اليوم االثنني، انضمام اإليطايل ستتيفان الشعراوي، 
جناح روما، إىل صفوف الفريق خالل فرة االنتقاالت الصيفية الجارية.

وذكر الحستاب الرستمي للنادي الصيني عىل »توير«، أن الشتعراوي سيصل اليوم إىل 
شنجهاي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وأشارت تقارير صحفية إىل أن روما وافق عىل رحيل الشعراوي، يف صفقة تبلغ قيمتها 
18 مليون يورو، بما يف ذلك املكافاَت املتعلقة باألداء، بينما ستيحصل الالعب عىل 15 أو 
16 مليون يورو كراتب سنوي.وكان الشعراوي، البالغ من العمر 26 عاًما، قد انضم إىل 
رومتا يف يناير/كانون الثاني 2016، قادًما من ميتالن، مقابل 14.4 مليون يورو.ولعب 
الدويل اإليطايل 28 مباراة برفقة روما، يف الكالتشتيو باملوستم 

املنرصم، تمكن فيها من تسجيل 11 هدفا.

دي ليخت يتجنب تكرار سيناريو جريزمان

رسميًا.. الشعراوي ينتقل للدوري الصيني

المستقبل العراقي/ وكاالت

اعتتذر املهاجتم جابرييل 
جيستوس، الذي ستجل 
ختالل  الثانتي  الهتدف 
 )1-3( الربازيتل  فتوز 
عىل برو، أمس األحد، عن 
ستلوكه العنيف بعد طرده من نهائي كوبا 

أمريكا 2019.
وقال العب مانشستر ستيتي »أريد االعتذار 
ملن كانوا هناك، لم أكن أفكر يف أن أؤذي أحدا.. 
كنتت أعتقتد أنني هتددت )وضتع فريقي( يف 

املباراة، أتمنى أن يتفهموني«.
وبعد حصوله عتىل البطاقة الصفتراء الثانية، 
قبل نهاية اللقاء بت20 دقيقة، ترك جيستوس 
امللعتب غاضبتا، ورضب بقوة أثنتاء مغادرته 
الجتزء املخصتص لتقنية التحكيتم بالفيديو 
)فار(.وقتال الالعب »بالغت قليال لكن الفار 
لم يستقط«.وبعدها ظهر جيستوس وهو 

يبكي بشدة.
وقتال »كان بوستعي تجنتب الخطتأ، لقتد 
نضجت كثرا فيما يتعلق بانفعاالتي، لكن ألن 

األمر يتعلق باللقب، باملنتخب، بماراكانا«.

جابرييل جيسوس يعتذر 
عن سلوكه العنيف

        المستقبل العراقي / وكاالت

بدا آندي موراي املصنف األول عىل العالم ستابقا، يف حالة انتعاش 
مع عودته لرياضة التنتس، عقب خضوعه لجراحة يف أعىل الفخذ 
أنقتذت مسترته، ويبتدو واثقا متن قدرته عتىل استتعادة مكانه 
ضمن العبي الصفوة.وقال موراي )32 عاما( قبل بطولة أستراليا 
املفتوحة، إن مسرته شبه انتهت، يف ظل معاناته من ألم شديد.لكنه 
قال يف ترصيحات نرشتها صحيفة »تايمز« الربيطانية، اليوم االثنني 
»أعترف مدى الشتعور باأللم الذي أحسستت به يف أستراليا، ومدى 

الصعوبة التي شتعرت بها العتام املايض، أثناء املشتاركة يف الفردي 
هنا.. لذا، فلو تمكنت من الوصول ملستتوى جيد من الناحية البدنية، 
فإن مستتواي الفني ال يزال عىل ما يترام«.وأردف »أنا متأكد أنه عىل 
صعيد التنس، ستيكون بوستعي مجتاراة زمالئي«.وتأهل املزيد من 
الالعبتني ممن يبلغتون 30 عاما أو أكثر، للتدور الرابع يف ويمبلدون، 
مقارنًة بمن هم أقل من الثالثني.وقال الالعب الربيطاني إنه ال يشعر 
بأن هناك متا يمكن أن يوقفه، عن أن يكون ضمن »األربعة الكبار«، 
مع روجر فيدرر ورفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش.وأضاف موراي 

»الكثر من الالعبني يف مثل سني ال يزالون يلعبون.

موراي: قادر عىل العودة إىل األربعة الكبار

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كشف برشلونة النقاب، اليوم االثنني، عن القميص 
الثانتي الذي سترتديه يف املوستم الجديتد )2019-
موقعته  عترب  الكتالونتي،  النتادي  2020(.وذكتر 
الرستمي، أنته قترر االحتفتاء بالذكترى األربعتني 
لتأسيس الماستيا )أكاديمية الشباب بالنادي(، من 
ختالل إطالق القميتص الثاني باللتون األصفر، مع 
وجود رشيط مائل بألوان البلوجرانا التقليدية.وجاء 
ذلك تماشتًيا مع القميتص الذي ارتداه برشتلونة، 

عتام 1979، وهتو نفس العتام الذي تأسستت فيه 
األكاديميتة.ويف هذا الصدد قال سترجي روبرتو، 
العتب البارستا: »ليستت مصادفتة أن الماستيا 

أخرجتت للعالتم العديد متن الالعبتني الكبار«.
وأضاف: »إنها مكان خاص ومميز وله فلسفة 

فريتدة، ويرسني أن القميص الثاني يستلط 
الضوء عىل األكاديمية.. 40 عاًما لالماستيا 

هتو بالفعل عمل يستتحق االحتفال به«.
وأخرجتت الماستيا العديد متن النجوم 

عىل مدار التاريخ، أمثال ليونيل مييس، 

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يواجه ليونيل مييس قائد املنتخب األرجنتيني، خطر 
اإليقاف لفرة طويلة، عىل خلفية اتهاماته بانحياز 

التحكيم للربازيل يف منافسات بطولة كوبا أمريكا.
وودع ميتيس ورفاقه، بطولة كوبا أمريكا، من املربع 
الذهبي عقب الهزيمة أمام الربازيل )0-2(، يف مباراة 
شتهدت الكثر من الجدل التحكيمي.وكان مييس قد 
اتهتم التحكيم باالنحيتاز إىل الربازيل وتفضيله لفوز 
الستامبا بلقب البطولة، بعدما رفض حكم مواجهة 
الربازيل واألرجنتني، العودة لتقنية الفيديو، يف ركلتي 

جزاء لم يحتسبا لراقيص التانجو.كما تعرض مييس 
للطرد من مباراة تشييل، يف تحديد صاحب املركز 

الثالتث، مشتدًدا عتىل أن طرده جتاء ملعاقبته 
عتىل ترصيحاته، كمتا أكد عقب املبتاراة أنه 

رفض استتالم امليداليتة نظرًا ألنته ال يريد 
أن يكون ضمن الفستاد.ووفًقا لصحيفة 

»مرور« الربيطانية، فإن ليونيل مييس 
يواجته خطتر اإليقتاف ملتدة عامني، 

عن املشتاركة متع األرجنتتني، بعد 
أن  األخرة.وأضافتت  ترصيحاتته 

لوائح اتحاد أمريكا الجنوبية.

برشلونة خيلد الماسيا بقميصه الثاين

مييس يواجه خطر اإليقاف لفرتة طويلة

             بغداد/ المستقبل العراقي

قتال العتب الوستط الربازيتيل، فيليتب كوتينيتو، بعد 
التتويج بلقتب كوبا أمريكا عىل حستاب برو )1-3(، 
إن منتختب بالده حقق الهدف بالتتويج بلقب البطولة 
عىل أرضه.وأضتاف كوتينيو يف ترصيحات عقب اللقاء 
»ستعيد ألننتا حققنا الهتدف بأن نصبتح األبطال عىل 
أرضنا، كنا نعرف أهمية البطولة. لذلك خرجنا سعداء، 

لقتد حان وقتت االحتفال مع األرس التتي هي دائًما 
معنا«.وبستؤاله عمتا إذا كان هتذا اللقب قد خفف 
جراح خروج السيليستاو من نصف نهائي مونديال 
2014 التذي أقيتم يف الربازيل، بالخستارة 1-7 أمام 
أملانيا، شدد كوتينيو عىل أن هذا الفريق يسعى لكتابة 

تاريخه الخاص.وأوضح »ال يمكن تغير املايض، نحن 
نبنتي تاريخا هنا شتيئا فشتيئا، الفريق يستتحق ما 

فعلناه يف هذه املسابقة وخرجنا سعداء بذلك«.

كوتينيو عن السباعية املذلة: ال يمكن تغيري املايض
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
دافتع متدرب الربازيتل، أدينتور ليونتاردو باتيش 
»تيتتي«، عن طريقتة لعب منتخب بتالده، وانتقد 
الحكتم التشتييل روبرتتو توبار بشتدة، عقب 
تتويج »السيليستاو« بلقب كوبا أمريكا، 
أمس األحد، بالفوز يف النهائي )1-3( 
عتىل برو.وقال تيتتي »النقد جزء 
من عملية التطور، واألمر واضح 

بالنسبة يل.. لكن هناك أشكال عديدة للفوز وللعب 
كترة القدم، وهناك تركيز عىل اللعب بشتكل جيد.. 
نحن مخلصون لفكرة كترة قدم تبحث عن نتائج، 
دون التختيل عتن الجانب اإلبداعي التذي يرجم إىل 
أهداف«.وانتقد تيتي بشدة الحكم التشييل روبرتو 
توبار، الذي تعرض لت«ضغط شديد« ولم يكن لديه 
معيار.وقال »احتسب ركلة جزاء لم تكن صحيحة، 
وجعلنتا نلعتب بعرشة العبتني.. كان علينتا إعادة 
تنظيتم انفستنا واستتطاعوا التعادل معنتا.. لقد 

كان حكما ستيئا، ارتكب أخطتاء جوهرية«.وعن 
فتوز منتخب بالده باللقب، أجتاب »ال أجد كلمات 
لوصف سعادتي، لكني سأستمتع )بالتتويج( حني 
أذهب للمنزل«.وأشار تيتي إىل صعوبة إعداد قائمة 
املنتختب لهذه البطولة، وعدم استتدعاء دوجالس 
كوستتا ومارستيلو، وقتال إنته كان متن املمكتن 
أن يكونتا يف الفريق.وحتول غيتاب نيمتار، قال إن 
املنتخب عرف كيف يمكنته الركيز عىل كرة القدم 

الجماعية.

تيتي يستشهد برونالدو حول غياب نيامر

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تحتدث النجتم الستويرسي، روجتر فيتدرر، باستتفاضة حول 
ويمبلتدون، بطولتته املفضلة التي تتوج بلقبها 8 مترات، من بني 
102 لقتب أحرزهتم يف مسترته االحرافية.وكان التستاؤل األبرز 
ختالل حواره متع مجلة »فتوج« العاملية، هو أيتن يحتفظ فيدرر 
بكل هذه الكؤوس؟وأجاب النجم الستويرسي: »أملك غرفة كبرة 
خاصتة بالكؤوس يف منزيل، ودائًما ما أملك مستاحة خاصة للمزيد 
من األلقاب، يمكنني تأكيد ذلك«.وعن نجاحاته يف ويمبلدون، قال: 

»الفتوز باللقب 8 مترات أمر رائع للغاية، هذا هتو رقمي املفضل.. 
لكن رقم 9 ستيكون له وقتع أفضل عتىل األذن«.وعندما كان يبلغ 
متن العمر 12 عاًما، كان فيدرر أحتد حاميل الكرات يف بطولة بازل 
)فئة 500 نقطة(، التي يملك الرقم القيايس لها حالًيا، بعد التتويج 
بلقبها 9 مرات.وبالتايل يف كل مرة يتجول فيها فيدرر، يف أروقة نادي 
عموم إنجلرا، يحرص عىل التواصل مع األطفال حاميل الكرات.ويف 
هتذا الصدد، قال »علينا أن نتمتع بأحالم كبرة، يف بعض األحيان ال 
تكتون أحالمنا كبرة بما فيه الكفايتة، لخوفنا من العوائق.. علينا 

التمسك بالحلم والذهاب إليه«.

فيدرر يكشف تسديدته املفضلة واألمر اجلنوين يف مسريته
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مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة 

رقم الدعوى / 1304/ب/2019
التاريخ 2019/7/7

اعالن
اىل املدعى عليه /عيل عبد الزهرة خليل

املدع�ي  اق�ام   2019/6/20 بتاري�خ 
اخ�الص حم�زة عب�ود ض�د الدع�وى 
1304/ب/2019  املرقم�ة  البدائي�ة 
مبل�غ  بتأديت�ك  فيه�ا  الحك�م  طل�ب 
مق�داره ثالثة االف وخمس�مائة دوالر 
امريكي وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار 
واختيارية منطقة الرش�ادية / الكوفة 

املدعو عالء حميد الزريف 
فق�د تقرر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املواف�ق  املرافع�ة  موع�د  يف  املحكم�ة 
2019/7/18 الساعة التاسعة صباحا 
وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�الك من 
ين�وب عنك قانون�ا او تقديم�ك ملعذرة 
مرشوعة فسوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي
������������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد :580/ حجة وفاة / 2019
التاريخ :2019/6/11

اعالن
اىل / املدع�وة / زه�راء عيل طعمة عبد 

الحمزة الجبوري
ق�دم طالب حج�ة الوفاة حس�ني عيل 
طعم�ه طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة يروم 
فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوة 
)زه�راء ع�يل طعمه ( ق�ررت املحكمة 
فعلي�ك  املحلي�ة  الصح�ف  يف  تبليغ�ك 
الحضور امامها خ�الل عرشة ايام من 
تاري�خ ن�رش االع�الن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

فقدان 
فق�د دف�ر تجهيز وق�ود بأس�م )عيل 
خويالن ابو عبي�د( الصادرة من رشكة 
توزي�ع املنتجات النفطي�ة يف املثنى من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
������������������������������������

فقدان 
فقد دف�ر تجهيز وقود بأس�م )س�عد 
خريج�ان كطان( الص�ادرة من رشكة 
توزي�ع املنتجات النفطي�ة يف املثنى من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
������������������������������������

تنويه
ورد يف صحيفة املستقبل بالعدد 1937 

يف 2019/7/3 
1 � رقم السيارة 5518/ف بغداد خطأ 

والصحيح 75518/ ف / بغداد 
2 � ذكر يف اوصاف السيارة بالفقرة )2( 
الس�يارة ذات )بدنة( خط�أ والصحيح 

ذات )بدن( 
3  �ذكر يف اوصاف السيارة بالفقرة )2( 
وجود خ�دش عن الجامل�غ والصحيح 

وجود خدش )عىل (الجاملغ 
لذا اقتىض التنويه 

������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
املدني�ة والج�وازات  مديري�ة االح�وال 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 1858

التاريخ 2019/2/14 
اعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)عقيل كامل عبود رميض الجليماوي( 
وجعل�ه  لقب�ه  تبدي�ل  يطل�ب  ال�ذي 
)الجليح�اوي( بدال م�ن )الجليماوي( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خ�الل مدة اقصاها )خمس�ة 
عرش يوما( وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام  املادة 
)22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 
اللوائ

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������

فقدان
فقدت من�ي براءة الذم�ة الصادرة من 
الهيئ�ة العام�ة للرضائب ف�رع النجف 
بتاري�خ   )2562( الع�دد  ذي  االرشف 
2015/2/8 واملعنونة اىل الهيئة العامة 
للرضائ�ب فرع املحاويل بأس�م )عادل 
عبد الحس�ني عب�اس( فعىل م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد : 2040/ش/2019
التاريخ 2019/7/8

اعالن
اىل / املدعى عليه )سالم كاظم شنتار(

اقام�ت املدعية زوجت�ك )تمارض نعمه 
/2040 املرقم�ة  الدع�وى   ) محم�د 

ش/2019 ام�ام ه�ذه املحكمة طلبت 
فيها التفريق بينكما للهجر وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب كت�اب مديرية 
التبليغ�ات القضائي�ة بالع�دد 460 يف 
2019/7/7 واش�عار مخت�ار منطقة 
بس�اتني محم�د ع�يل يف الس�ماوة ل�ذا 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
ي�وم  صب�اح  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام 
2019/7/22 وبعس�كه س�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق احكام 

القانون
القايض

فارس نجم ابو حسنه

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 562/ 2013

التاريخ : 2019/7/7 
اىل  /املنفذ عليه / نورية حسن محمد

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خالل رشح 
املبل�غ القضائ�ي له�ذه املديرية   واش�عار 
مختار محلة الرباق حس�ني عيل الحداد  انك 
مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ  
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ 
م�ن الي�وم التايل للن�رش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راء التنفي�ذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر:

ق�رار محكمة بداءة النج�ف بالعدد 2707/
واملتضم�ن   2012/12/9 يف  ب2012/3 
تس�ديد مبل�غ مائتان وس�تة ع�رش مليون 
دين�ار للدائ�ن حي�در ه�ادي توم�ان وه�و 
كتعويض عن ف�رق البدلني الخاص بالعقار 
وتحميل�ك  امل�رشاق  محل�ة   819 تسلس�ل 
الرس�وم واملصاريف واتعاب املحاماة وكذلك 
ق�رار محكمة بداءة النج�ف بالعدد 2739/

املتضم�ن   2012/12/10 يف  ب2012/1 
ازالم املدع�ى عليه�ا نوري�ة حس�ن محم�د 
بتأديته�ا للمدعي حيدر ه�ادي تومان مبلغ 
ق�دره ملي�ون دينار وه�و بدل بي�ع العقار 
املرقم 819 محلة املرشاق وتحميلها الرسوم 

واملصاريف يف الدعوى 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 32/ب2019/2

التاريخ  :2019/7/4
اعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العقار املرقم  3/57511 حي 
الن�داء   يف النجف عليه تعل�ن هذه املحكمة 
ع�ن بي�ع العق�ار  املذك�ور اع�اله واملبينه 
الراغب�ني  فع�ىل  ادن�اه  وقيمت�ه  اوصاف�ه 
املحكم�ة خ�الل  بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه 
)خمس�ة عرش ( يوما من اليوم الثاني لنرش 
االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق المر  محكمة ب�داءة النجف وصادر 
من م�رف الرافدي�ن رق�م )7(  يف النجف 
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
ع�رش من الي�وم االخري من االع�الن يف هذه 
املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

يف  الن�داء  ح�ي   3/57511 املرق�م  العق�ار 
النج�ف عب�ارة عن عرصة فارغ�ة تقع عىل 
ش�ارع بع�رض 10 مر املس�احة االجمالية 
200 مر مربع وهي فارغة وغري مش�غولة 
من اح�د وان القيم�ة املقدرة للعق�ار مبلغ 
مق�داره )37,000,000( س�بعة وثالث�ون 

مليون دينار ال غريها
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد / 1016/ش/2019

التاريخ : 2019/7/8
اعالن

اىل / املدع�ى عليه�ا / دع�اء عب�د الس�تار 
حنش

اصدرت ه�ذه املحكمة ق�رار الحكم بالعدد 
1016/ش/2019 يف 2019/6/30 املتضمن 
الحك�م باس�قاط حضانة الطف�ل )عباس( 
من والدته املدعى عليها )دعاء عبد الس�تار 
حنش( وضم حضانته لوالده املدعي )حبيب 
فرج بلكت ( وملجهولية محل اقامتك حسب 
كت�اب مديري�ة التبليغات القضائي�ة املرقم 
اش�عار  ومرفق�ة   2019/3/26 يف   )287(
مخت�ار منطق�ة الحيدرية لذا تق�رر تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة 
لغرض اعراضك خالل عرشة ايام وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : فقدان/1402 
التاريخ :2019/7/4

اعالن
اىل / املدعو / كاظم ناهي متعب

قدم طالب حجة الفقدان حيدر كاظم ناهي 
طلب�ا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بحق املدعو )كاظم ناهي متعب( 
قررت املحكم�ة تبليغك يف الصح�ف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاري�خ نرش االع�الن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عامر حسني حمزة
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 1716/ج/2019

التاريخ 2019/7/8
اعالن

اىل املتهم الهارب / اسامة قاسم ابراهيم 
حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة 1716/

)حي�در  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2019/1 
جاس�م حم�ادي( وف�ق امل�ادة 456/أ م�ن 
قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة  عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/8/15 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل

مجلس القضاء االعىل 
الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 

العدد : 724 / ش / 2019 
التاريخ : 23 / 6 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه ) رعد نشمي سلمان ( 

اقامت املدعية ) حس�ناء محس�ن رستم ( 
الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله لدى هذه 
املحكم�ة تطل�ب فيه�ا ) تايي�د حضانتها 
للقارصات فاطمة وهاج�ر ( وقد اصدرت 
ه�ذه املحكم�ة قرارها امل�ؤرخ يف 17 / 4 
/ 2019 ال�ذي يق�ي بتايي�د حضانته�ا 
البنتيه�ا الق�ارصات ) فاطم�ة وهاج�ر ( 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
يف مرك�ز رشط�ة الهادي وحس�ب كتابهم 
بالع�دد 5653 يف 3 / 6 / 2019 وتايي�د 
املجل�س البلدي ملنطقة ش�ط الرك يف 2 / 
6 / 2019 املتضم�ن ارتحال�ك والنتقال�ك 
اىل جهة مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ويف حال�ة عدم تقديمك 
طعن�ا بالقرار خ�الل امل�دة القانونية فان 

القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية .
القايض 

جاسم محمد محمود املوسوي 
������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 2019/5007 
التاريخ :2019/6/25

نرش اعالن
قدمت الس�يدة )مريم خالد محمود( طلباً 
اىل ه�ذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار حجة 
حج�ر وقيموم�ة ع�ىل املفق�ود )صال�ح 
عب�د الكري�م صالح( والذي فق�د يف تاريخ 
لقانون  2014/10/28 وعلي�ه واس�تناداً 
رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت املحكمة نرشه 
يف صحيفت�ني محليتني لغ�رض التثبت من 

حياة املفقود.
مع التقدير

القايض 
قير عباس رشيد

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 804/ش/2019 

التاريخ :2019/7/4
اعالن

اىل املدعى عليها عذراء محمد احمد
اق�ام زوج�ك املدعي )عبد الباس�ط محمد 
املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى  محم�ود( 
804/ش/2019 والتي يطلب فيها الحكم 
بمطاوعت�ك ل�ه وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة القادس�ية 
واش�عار   2019/6/22 يف   3712 بالع�دد 
املخت�ار )فاض�ل عب�اس ياس�ني( مختار 
ح�ي الرشطة/س�امراء واملذي�ل بتوقي�ع 
الش�اهدين )عبد الله عاي�د حمد ومحمود 
حس�ن عب�د( واملصدق م�ن قب�ل املجلس 
املح�يل لقض�اء س�امراء ق�ررت املحكمة 
محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة  تبليغ�ك 
يوميتني للحضور بموع�د املرافعة املوافق 
2019/7/24 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
من ين�وب عنك قانوناً فس�تجري املرافعة 

بحقك غياباً وعلناً وفق القانون.
القايض

طالل خليل محمود
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة السماوة
العدد : 242/ب/2019

التاريخ 2019/7/7
اعالن

تنفي�ذا لقرار هذه املحكم�ة بالعدد 242/
واملكتس�ب   2019/2/7 يف  ب/2012 
الدرج�ة القطعي�ة املتضمن ازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 683/77 مقاطع�ة 19 ام 
العصافري يف الس�ماوة بيعا  وبالنظر لعدم 
حص�ول راغب بال�رشاء يف موع�د املزايدة 
العلني�ة املواف�ق لي�وم 2019/7/3 علي�ه 
ق�ررت تمدي�د املزاي�دة ملدة خمس�ة عرش 
يوم�ا م�ن الي�وم التش�ايل لن�رش االع�الن 
وستجري املزايدة يف هذه املحكمة الساعة 
الثانية عرش ظه�را فعىل الراغبني بالرشاء 
مس�تصحبني  املحكم�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغة %10 
من القيمة املق�درة البالغة اربعون مليون 
وس�تمائة ال�ف دينار بص�ك  مصدق المر 
هذه املحكم�ة ان لم يكن من الرشكاء من 
مرف حكومي واذا ص�ادف يوم املزايدة 
عطلة رس�مية فس�تجري املزايدة يف اليوم 

الذي يليه من الدوام الرسمي
القايض

فليح حسن جاسم
االوصاف:

عرصة خالية من البناء تقع يف منطقة حي 
الرس�الة يف السماوة مس�يجة من واجهة 
الشارع بسياج طوله 10 م2 وبارتفاع م2 
تقريبا بناء السياج من الطابوق واالسمنت 
جنس العقار ملك رصف مساحته 2 اولك 
������������������������������������

تنويه
 947 بالع�دد  الع�راق  صحيف�ة  يف  ن�رش 
وصحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1907 
اع�الن تنفي�ذ النج�ف ذكر رق�م االضبارة 
ه�و  والصحي�ح  خط�أ   2018/1247

2019/1247 لذا اقتىض التنويه

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لحصول حالة كرس قرار بالتأجري...

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط  وللمرة الثانية عن تاجري 
االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائة اىل مديرية بلدية الحي وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالشراك يف 
املزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدية الحي خالل فرة )7( س�بعة ايام تبدأ 
م�ن اليوم التايل لنرشه�ا يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة )%30( من قيمة الض�م االخري بعد اضافة مبلغ بنس�بة 
)%15(   بص�ك مص�دق او نق�دا وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة 
االعالن يف مقر مديرية  بلديات واسط  يف تمام الساعة )العارشة صباحا ( واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فك�ون موعدها اليوم الذي يليه  ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل 
املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مصورة واصلية ويت�م االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

الموقع مدة االيجار مساحته م2 رقم الملك نوع الملك ت
الشارع العام سنة واحدة  6 834 كشك 1

العدد 1822
التاريخ 2019/7/3

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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كـاريكـاتـير

ام�ضاءات ا�ضبع على اجلرح

املكونات: من لبنان إىل العراق تثبيت االجور .. بني الواضح واملستور 
أمجد الدهامات منهل عبد االمير المرشدي 

م�ن الن�ادر أن تجد بلداً بدون مكونات، فأغلب ش�عوب دول العالم عبارة 
ع�ن جماعات متنوعة من حيث القومية، الدين، املذهب، اللغًة، اللون، ... 
أل�خ، مثل: ماليزيا )18 مجموع�ة دينية(، الهن�د )22 مجموعة لغوية(، 
بوليفي�ا )36 جماع�ة عرقي�ة(، كازخس�تان )130 قومي�ة(، وقد عانت 
املكون�ات، خاصة القليلة العدد )األقليات(، من اإلبادة الجماعية والتمييز 
العنرصي واإلقصاء عن الوظائف العامة، ولهذا فأن أهم املش�اكل املزمنة 
للمكونات هي: الحماية والعيش الكريم وضمان املستقبل، ويعتقدون أن 
أفضل وس�يلة لحل هذه املش�اكل هو املشاركة يف السلطة وتويل املناصب 

العليا يف الدولة.
وق�د تعامل�ت ال�دول واملجتمع�ات م�ع مكوناته�ا بط�رق مختلفة، من 

أهمها: 
أوالً: اإلبادة الجماعية والحرب االهلية: هذا خيار مدمر للبلدان وش�عوبها 
ويرتك جروحاً يف جسد املجتمع ال يمكن شفائها بسهولة، كما أن محاولة 
األغلبيات التخلص من األقليات العددية ش�به مستحيلة والتأريخ شاهد 
ع�ى ذل�ك، وهذه الطريقة ال يمك�ن أن تنتج حالً ع�ادالً ومرضياً لجميع 
مكونات الش�عب، بأختص�ار انها جريم�ة ضد اإلنس�انية، مثل: مجزرة 
األرمن )1915(، إبادة الغجر )1935(، الحروب االهلية يف: لبنان )1975(، 

البوسنة والهرسك )1992(، رواندا )1994(.
ثاني�اً: املحاصصة: لبنان، الذي تعي�ش فيه )18( طائفة دينية، هو املثال 
األب�رز عى هذه الطريقة، يف ع�ام )1943( حصل اتفاق غري مكتوب بني 
رئيس الجمهورية بش�ارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح ُس�مي 
ب�� )امليثاق الوطني(، ت�م فيه تقاس�م املناصب العلي�ا يف الدولة )رئيس 
الجمهوري�ة مس�يحي مارون�ي ورئيس الربملان مس�لم ش�يعي ورئيس 
الوزراء مس�لم س�ني ونائب رئيس الربمل�ان مس�يحي ارثوذكيس(، لكن 
ه�ذه الصيغة تمددت إىل أغلب الوظائف يف الدول�ة، فمثالً حاكم املرصف 
املركزي ماروني ونائبه األول ش�يعي والثاني درزي والثالث سني والرابع 
أرمني ارثوذكيس، بل حتى إىل األجهزة العس�كرية واألمنية )قائد الجيش 
ماروني، رئيس األركان درزي، مدير األمن العام ش�يعي، مدير قوى األمن 
الداخيل س�ني، مدير أمن الدولة كاثوليكي(، بل حدثت أزمة سياس�ية يف 
عام )2017( بسبب تعيني )حراس غابات( مسلمني أكثر من مسيحيني!

طبعاً هذا النظام القائم عى تقاس�م الوظائف بش�كل طائفي دّمر نظام 
التدرج الوظيفي، بحي�ث أصبحت الطائفة والقرب من زعيمها معياراً يف 
ت�ويل الوظائ�ف العامة بدالً من املهني�ة والكفاءة وهذا م�ا أدى بالتايل إىل 
تشجيع الطائفية واملحسوبية والتوارث السيايس العائيل، وأنتج بالنهاية 

الحرب األهلية التي استمرت ملدة )15( سنة. 
واملثال اآلخر يف جمهورية البوسنة والهرسك، إذ بموجب اتفاقية )دايتون( 
لع�ام )1995(، الت�ي أنه�ت الح�رب األهلي�ة )1992-1995(، يحكمها 
مجلس رئ�ايس ثالثي يمثل املكونات الثالثة )بوس�ني، رصبي، كرواتي(، 
وبرملان مقس�م عى أساس ثلث لكل مكون، وهكذا بقية املناصب األخرى 

يف الدولة.
ثالثاً: الديموقراطية: تعتمد قاعدة املس�اواة وع�دم التمييز بني املواطنني 
وإتاحة مناصب الدولة للجميع حس�ب الخ�ربة والكفاءة واملهنية، ولهذا 
يوجد أش�خاص ُكث�ر من املكون�ات ف�ازوا باالنتخابات وتول�وا مناصب 
قيادية يف بلدانهم بالرغم من أن مكوناتهم ال تشكل نسبة عددية كبرية يف 

تلك الدول، وهذه بعض األمثلة: 
أُنتخ�ب )أبو بكر زي�ن العابدين( رئيس�اً لجمهورية الهن�د )2002( مع 
ان نس�بة املس�لمني ح�وايل )14%( من الس�كان، و)مانموهان س�ينغ( 
رئيس�اً للوزراء لفرتتني )2004-2014( وهو من الس�يخ الذين ال تتعدى 
نسبتهم )2%( فقط، وأُنتخب )إيفو موراليس( رئيساً لجمهورية بوليفيا 
لث�الث مرات اعتب�اراً من )2005( وه�و من أحدى قبائ�ل الهنود، وتضم 
الحكوم�ة الكندية )2015( وزيراً من الهنود الحمر وآخر من األس�كيمو، 
وأُنتخبت أمينة غريب رئيس�ة لجمهورية موريش�يوس )2015( رغم أن 
املس�لمني يشكلون نس�بة )17%( فقط من الس�كان، وكذلك تم انتخاب 
حليمة يعقوب رئيس�ة لجمهورية س�نغافورة )2017( ونسبة املسلمني 
ال تتع�دى )15%(، ويف كوس�وفو يوجد )4( وزراء م�ن املكون الرصبي يف 
حكومة )2017(، ويف اثيوبيا أصبح )آبي أحمد( رئيس�ًا للوزراء )2018( 
واملس�لمون يش�كلون حوايل )34%(، وحت�ى يف األردن توىل منصب رئيس 
ال�وزراء س�عيد املفتي )من املكون الرشكيس( وس�عد جمعة )من املكون 
الكردي(، ويف سوريا أصبح فارس الخوري )من املكون املسيحي( رئيساً 

للوزراء.
بالنسبة للعراق فقد سار منذ )2003( عى الطريقة الثانية )املحاصصة(، 
وأن غلّفها بالديمقراطية ودائماً ع�ى الطريقة اللبنانية، ولكنها أوصلته 
إىل الطريق�ة األوىل وذاق مرارته�ا خ�الل )2006-2007( وه�ذا ما حصل 
يف لبن�ان بالضب�ط، وال ت�زال الطبقة السياس�ية مس�تمرة باملحاصصة 
الطائفي�ة وكأنها الطريق�ة الفضى التي جلبت األم�ن والتقدم وضمنت 

مستقبل زاهر للشعب اللبناني.
طبع�اً م�ن الواضح أن أفضل طريقة للتعامل م�ع املكونات بل مع عموم 
الش�عب هي الديموقراطية، وأكيد أقصد الديمقراطية الحقيقية وليست 

عى النموذج اللبناني أو العراقي.
لكن يف العراق بدالً من أن نتعلم أفضل تجارب العالم اعتمدنا أسوئها!

Aldhamat1@yahoo.com

استبرش الناس خريا  لقرار تحويل العاملني بنظام االجر اليومي للدوائر الحكومية 
اىل عقود وتثبيت العاملني بنظام العقد عى املالك الدائم حيث يمثل ذلك بارقة امل 
لتحس�ني الوضع املعايش للمواطنني وانصاف ذوي الش�هادات  واصحاب الخدمة 
الوظيفية لعدة سنني يف الدوائر الحكومية كما يعطي صورة ايجابية لدى املواطن 
عن مدى قيام الدولة بواجبها الدستوري ازاء حقوق املواطنة واالستحقاق املتمثل 
بتوفري فرصة عمل وحياة حرة كريمة لكل مواطن كما ينص الدستور . اال ان الذي 
حصل ويحصل حتى اآلن يدعو للريبة ويفتح مجاالً واس�عاً للش�عور باألحباط إذ 
تغي�ب العدالة املطلوبة واملس�اواة عى مس�توى اللتطبيق من قب�ل وزارات الدولة 
ومؤسساتها فبينما نجد ان هذا القرار تم تنفيذه وتطبيقه عى العاملني يف وزارة 
معين�ة كالكهرباء عى س�بيل املث�ال نجد ان وزارات اخرى ومؤسس�ات حكومية 
ل�م تلتزم بتنفيذه كأمانة بغداد ايضا عى س�بيل مثال علما ان االمر ال ينحرص يف 
وزارة الكهرباء ايجابا او امانة بغداد س�لبا بل ان هناك تفاوت كبري بني مؤسس�ة 
واخرى و وزارة واخرى من حيث التطبيق من عدمه . التساؤل الذي يفرض نفسه 
ه�و ماهية الضواب�ط القانونية التي من املفرتض ان تك�ون ملزمة للجميع وعى 
الجميع تنفيذها وزيرا كان ام رئيس هيئة مس�تقلة حيث ينحرص االمر يف تطبيق 
قانون اق�ره مجلس الوزراء وصادق عليه مجلس الن�واب وليس مكرمة من احد 
او امتي�از لجهة دون س�واها او طرف دون غ�ريه اال اننا ازاء حال�ة من التخبط 
واالرباك تش�هدها املؤسس�ات الحكومية يف ما يخص تنفي�ذ القرار . مئات اآلالف 
من العاملني عى نظام االجور او العقود الذين تفاجئوا من عدم ش�مولهم باالمر 
حتى اآلن ليجدوا انفسهم يف حرية من امرهم وقلق مرشوع ينتابهم عن مصريهم 
الوظيف�ي خصوصا وان الكث�ري منهم مىض عليه اكثر من عق�د من الزمان وهو 
يعم�ل بالوظيفة بصفة اجر او عقد ب�ل ان الغالبية العظمى ال يمتلك مصدر رزق 
لعياله غريما يتلقاه من راتب يسري ال يكاد يسد رمق العيش واذا بهم اليوم يجدوا 
انفس�هم عى ش�فا الهاوية مهددين بمجهولية املصري وقطع االرزاق . البد لنا ان 
نس�أل ابتدائا  عن الجهة التي يمكن ماش�دتها او مخاطبتها او اللجوء اليها لتاليف 
ما يحصل والزام الجميع بتنفيذ القرار . السيد رئيس الوزراء هو االجدر باالتدخل 
الف�وري والتش�ديد عى ال�وزارات والهيئ�ات املعنية التي لم تنف�ذ االمر حتى االن 
بالتطبيق الفوري وش�مول الجميع دون تمييز او انتقائية وبالتنس�يق مع وزارة 
املالي�ة الت�ي يقال او هكذا تت�رب االخبار ان هناك ضغط غ�ري مبارش او عرقلة 
وتعطي�ل من قبل الوزارة يف املصادقة عى الدرجات الوظيفية لدى بعض الوزارات 
دون سواها. نتمنى ان نكون يف هذا الشأن ازاء حالة تمثل مصداق لعمل حكومي 
وبرنامج دولة  وليس رهناً لحكم مزاَج او محسوبية لهذا الشخص او ذاك فبعض 
االم�ور خصوصا تلك التي تالمس حياة الناس ومعيش�تهم واس�باب كرامتهم ال 
تحتم�ل املرون�ة او املهادنة او التغليس او التس�ويف وال بد من اس�تخدام الحزم 
والعدال�ة يف التطبيق عى الجميع . نناش�د عرب هذه املقال�ة االخ رئيس الوزراء ان 
يكون له اثراً مبارشاً وايعازاً فوري يلزم جميع املؤسس�ات الحكومية التي تلكأت 
او تأخ�رت عن تحويل االج�ور اىل عقود والعقود اىل مالك دائ�م بالتطبيق الفوري 
وبما يؤمن للعاملني فيها اس�باب العيش الكريم�ة و يعضع الناس ازاء حالة من 
االمل ب�أن هناك من يرعى الرعية ويداري ش�ؤونها ومصالحها وان النرتك الحبل 
عى الغارب او كما يقول املثل ) نعطي االذن الطرشة ( لرصاخ املظلومني و آهات 

اآلالف من الشباب العاملني يف دوائر الدولة التي لن تنفذ حتى اآلن .

ملاذا ُينصح بمامرسة الرياضة 
يف الوقت نفسه يوميًا ؟

وجدت دراس�ة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية يف الوقت نفسه 
يومي�ا يمك�ن أن يس�اعدك يف الحصول ع�ى اللياقة البدنية وخس�ارة 

الوزن الزائد بمعدل أعى.
وتوصل�ت الدراس�ة التي ش�ملت 375 ف�ردا، إىل أن األش�خاص الذين 
مارسوا الرياضة الروتينية بمتوسط 4.8 أيام يف األسبوع، ما مجموعه 

350 دقيقة، حققوا نتائج أفضل مقارنة بغريهم.
وكت�ب فريق البحث أنه يجب ممارس�ة النش�اط البدن�ي املعتدل مدة 

ساعتني ونصف الساعة أسبوعيا، لتحسني الصحة العامة.
وق�ال الخ�رباء يف مستش�فى »مريي�ام«، رود آيالند، إن هن�اك حاجة 
ملمارس�ة الرياضة مدة 250 دقيقة عى األق�ل، من أجل »الحفاظ عى 
فق�دان الوزن عى املدى الطويل«. وأظهرت الدراس�ات أن األش�خاص 
الذي�ن ينجح�ون يف الحفاظ عى وزنه�م الصحي، يميل�ون إىل االلتزام 

بالنظام الغذائي الصارم وممارسة التمارين الرياضية.

مادة غذائية تقي من الرسطان والسكري بآن معًا!
اكتشف العلماء اإلسبان أن استهالك منتج حيواني بأشكاله املتنوعة 

يقلل من خطر اإلصابة بعدد من األمراض الخطرية.
وأج�رى العلم�اء تحلي�ال تلويا ل� 14 دراس�ة متخصص�ة، يف فحص 
الخصائص الوقائية ملنتجات األلبان عى اختالف أش�كالها، فتوصلوا 
إىل نتيج�ة مفادها أن التن�اول الدوري ملنتجات األلبان قليلة الدس�م 
وخاص�ة اللب�ن الرائب، يقل�ل من خط�ر اإلصابة بمتالزم�ة التمثيل 

الغذائي.
وتنت�ج متالزم�ة التمثي�ل الغذائي بصفة رئيس�ية عن زي�ادة الوزن 
والسمنة، وهي عبارة عن مزيج من االضطرابات، التي تزيد من خطر 
اإلصابة بأم�راض القلب والرشايني وداء الس�كري، وتصيب حس�ب 
اإلحصائي�ات، واحدا من كل 5 أش�خاص، ويزيد تأثريه�ا مع التقدم 

يف العمر.
كما أكد العلماء اإلسبان، أن استهالك منتجات األلبان يقلل من خطر 
اإلصابة بمرض السكري من الدرجة الثانية، ويقي أيضا من اإلصابة 

برطان القولون واملستقيم واملثانة.

ح�ذر خرباء من أن س�لس البول ه�و أحد اآلث�ار الجانبية املحتملة 
لتعاط�ي الكوكاي�ني، إىل جان�ب اإلصاب�ة بالغرغرين�ا يف األمع�اء 

وااللتهابات والقروح.
ووج�دت إح�دى الدراس�ات العلمي�ة أن األف�راد الذي�ن يتعاط�ون 
الكوكاي�ني كان�وا أكثر عرض�ة بأربعة أضع�اف لإلصابة برطان 

املثانة، مقارنة بغريهم.
وتشمل عالمات املرض الرغبة املفاجئة أو الحاجة إىل التبول بشكل 

متكرر، مع وجود دم يف البول واإلحساس بالحرقة عند التبول.
وأطل�ق موق�ع »ذي صن« حملة End Of The Line هذا األس�بوع، 
لتسليط الضوء عى األرضار الجسدية والعقلية الرهيبة، التي يمكن 

أن ُيحدثها الكوكايني.
وكش�ف التحلي�ل األخ�ري للكوكاي�ني ال�ذي أج�راه خ�رباء م�ن 
DrugAbuse.com يف املخت�رب، أن املادة الكيميائية املعروفة باس�م 
»فيناسيتني« ُتس�تخدم يف 80% من الكوكايني. وُحظر مسكن األلم 
القوي هذا يف ع�ام 1983، الرتباطه بزيادة خطر اإلصابة برطان 
املثانة وفش�ل الكى، وكذلك زي�ادة خطر اإلصاب�ة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.
ولكن الكثري من املواد الكيميائية املروعة األخرى ُتس�تخدم أيضا يف 

الكوكايني، مثل ليفاميزول، التي ُوجد أنها تفسد الجسد.
ومن اآلثار الجانبية األخرى النادرة واملعرتف بها إلدمان الكوكايني: 
الته�اب املفاصل أو انهيار النس�يج العضيل الذي يس�مم الدم، ويف 

نهاية املطاف يرض الكى.

الكوكايني خيفي خطرًا أكرب من اإلدمان!

جيناتنا ليست الوحيدة املسؤولة عن السمنة!
يق�ول علماء يف النرويج إن�ه ال يمكن إلقاء 
الل�وم عى عل�م الوراثة فق�ط فيما يخص 
اإلصابة بالسمنة، ألن خيارات نمط الحياة 

السيئة هي املحرك الرئيس لزيادة الوزن.
وحلل العلماء قياسات مؤرش كتلة الجسم، 
من دراسة سابقة ش�ملت 118 ألفا و959 
بالغا، حيث قام املشاركون بتكرار قياسات 
الوزن والطول املس�جلة ب�ني عامي 1963 
و2008. وُقّسم املشاركون إىل 5 مجموعات 
اعتم�ادا ع�ى املخاط�ر الجينية للس�منة، 
وُحلّل مؤرش كتلة الجسم لديهم مع عوامل 
أخ�رى تؤثر عى الس�منة، بما يف ذلك العمر 
والجنس وعادات التدخني والعوامل البيئية. 
وكش�فت الدراس�ة الت�ي ُن�رشت يف املجلة 
الطبي�ة الربيطاني�ة ، أن قياس�ات م�ؤرش 

ال�وزن ازدادت زي�ادة كبرية ب�ني منتصف 
الثمانيني�ات ومنتص�ف التس�عينيات. كما 
أظهرت النتائج أيضا أن مؤرش كتلة الجسم 
زاد ل�دى كل م�ن األفراد القابل�ني »وراثيا« 

لذلك وغ�ري املهيأين منذ الس�تينيات. وقال 
العلم�اء إن ه�ذا يش�ري إىل أن الطع�ام غري 
الصحي وعدم ممارسة الرياضة، يؤثران يف 
قابلية الجس�م لزيادة الوزن. ووافق خرباء 
الس�منة عى النتائ�ج، قائل�ني إن الجينات 
الوراثي�ة تلع�ب »دورا بس�يطا« يف زي�ادة 
الوزن. ووجدت الدراس�ة، عى سبيل املثال، 
أن الرج�ال الذي�ن يبلغ�ون م�ن العمر 35 
عام�ا ولديهم »جني الس�منة«، كان وزنهم 
أعى بنحو 3.9 كغ يف منتصف الس�تينيات، 
مقارنة بأبناء جيلهم ممن ليس لديهم هذا 
الجني. وبع�د 4 عقود، تضاعفت الفجوة يف 
مجموعتي الرجال تقريبا، وذلك تماشيا مع 
ارتفاع معدالت السمنة، وكانت االتجاهات 

ذاتها لدى النساء.

املضادات احليوية تزيد خطر الوفاة من اإلنفلونزا بثالثة أضعاف!
توصلت دراس�ة حديثة إىل أن تن�اول املضادات 
الحيوي�ة يزي�د بأكثر من ثالث�ة أضعاف خطر 
الوف�اة بس�بب اإلنفلون�زا، كم�ا أنها ق�د تزيد 
األعراض س�وءا. ويحذر الباحثون من أن هذه 
العقاق�ري تقت�ل البكتريي�ا الجي�دة يف األمع�اء 
والتي تس�اعد الجس�م عى محاربة الفريوس. 
وخ�الل االختب�ارات املعملي�ة، ت�ويف واحد من 

كل 5 ف�ران عندم�ا أصيب�ت باإلنفلونزا، لكن 
ه�ذا العدد ارتف�ع إىل حالتي وف�اة من بني كل 
3 أعطي�ت املضادات الحيوية س�ابقا، وهو ما 
يع�ادل خطرا أكرب بمق�دار 2.3 مرة من الوفاة 
بس�بب الف�ريوس. وح�ذر الدكت�ور أندرياس 
واك، من معهد فرانس�يس كري�ك يف لندن، من 
اإلف�راط يف تن�اول املض�ادات الحيوي�ة، قائال: 

»وجدن�ا أن املضادات الحيوية يمكن أن تقيض 
عى مقاومة اإلنفلونزا املبكرة، ما يضيف دليال 
جدي�دا عى أن�ه ال ينبغ�ي تناوله�ا أو وصفها 
بش�كل مخف�ف«. وأض�اف: »االس�تخدام غري 
املناسب ال يشجع فقط عى مقاومة املضادات 
الحيوية، ويقتل بكترييا األمعاء املفيدة ، ولكنه 

قد يجعلنا أكثر عرضة للفريوسات.

زهرة اجلبوري 
رئيس رابطة املرأة الصحفية يف العراق


