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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

دوام الظلـم يسلـب النعـم 

ويجلب النقم

ص2عبد املهدي يوافق عىل عقد جلسة ملجلس الوزراء يف البرصة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

نائب تركامين يطالب بدرجات خاصة لـ »املكون« وهيدد بتظاهرات واعتصامات

الكعبي: الربملان سريعى جائزة الصحافة اإلستقصائية الدولية لكشف الفساد

جرائم »داعش« عىل الطاولة الدولية: هل ينصف العالـم العراق؟
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف فري�ق التحقي�ق ال�دويل الخاص 
بجرائ�م تنظيم »داع�ش« حصيلة عمله 
خالل النصف األول من العام الحايل، مؤكداً 
تمكن�ه م�ن الول�وج إىل 600 ألف مقطع 
فيديو عىل صلة بهذه الجرائم والحصول 
عىل 15 ألف صفحة من الوثائق الخاصة 
بالتنظيم وجرائم�ه يف العراق وخاصة يف 

املوصل وسنجار وسبايكر.
وق�ال املستش�ار الخاص، رئي�س فريق 
التحقيق االممي »يونيتاد«، كريم اس�عد 
احم�د خ�ان يف تقري�ر قدم�ه إىل مجلس 

األمن ان فريقه املس�ؤول عن التحقيق يف 
الجرائ�م املرتكبة من جانب داعش حقق 
تقدم�ا ملحوظ�ا يف عمل�ه، حي�ث يقوم 
حاليا بجمع الوثائق املادية وااللكرتونية 
الجنائي�ة  واألدل�ة  الش�هود  وش�هادات 
لغرض دعم محاكمات عنارص »داعش« 

عن الجرائم املرتكبة يف العراق.
وأعلن كريم اس�عد احمد خان عن تمكن 
فريق يونيتاد خالل األس�بوعني املاضيني 
من الولوج إىل أكثر من 600,000 مقطع 
فيديو ذي صل�ة بالجرائم الت�ي ارتكبها 
ع�ىل  الحص�ول  إىل  باإلضاف�ة  داع�ش، 
15,000 صفح�ة م�ن الوثائ�ق الخاصة 

األنش�طة  أّن  إىل  وأش�ار  بالتنظي�م. 
التحقيقي�ة األولي�ة قد رك�زت عىل ثالثة 
محاور رئيس�ية: أولها تحديد االعتداءات 
املرتكب�ة م�ن قب�ل التنظيم ض�د املكون 
األيزي�دي يف قض�اء س�نجار يف  آب ع�ام 
2014، وثانيه�ا الجرائم املرتكبة من قبل 
»داع�ش« يف املوص�ل يف الفرتة بني عامي 
2014 و2016، ثم القتل الجماعي لطالب 
س�الح الجو العراقي الُعزل يف األكاديمية 
العس�كرية الجوية يف تكريت »سبايكر« 

يف حزيران عام 2014.

التفاصيل ص2

حمافظ النجف يعلن 
وصول خمصصات اخلطورة 

لذوي املهن الصحية

حمافظ البرصة يبحث مع وزير 
التجارة الكويتي تطـوير العالقـات 

االقتصادية والتجارية بني اجلانبني

حمافظ بغداد: العاصمة تعاين 
من الطمر العشوائي ولن نسمح 

بتحوهلا اىل مكب للنفايات

بغداد قدمت لفريق التحقيق األممي »نصف مليون فيديو ووثيقة« تركز على جمازر يف سنجار واملوصل وسبايكر
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الدفـاع الربملـانيـة: لـن نفـرط بالغانمـي لصـالـح مـرشـح كـرديالرتبية تعلن جدول امتحانات الدور الثاين للعام الدرايس 2019-2018
العراق يفوز برئاسة املكتب التنفيذي ملجلس وزراء االعالم العرب 
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ظريف: القيود األمريكية عىل الدبلوماسيني اإليرانيني »غري إنسانية«
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الخارجي�ة اإليراني�ة محم�د جواد 
ظريف، أم�س األربعاء، إن »القي�ود األمريكية 
عىل تنقل الدبلوماس�يني اإليرانيني يف نيويورك 
»غري إنسانية باألساس« وهي »بالتأكيد ليست 

عمال وديا«.
واتهم ظريف أمريكا بش�ن »حرب اقتصادية« 
عىل املواطنني اإليرانيني »ترقى إىل حد اإلرهاب« 

و«بمج�رد أن تتوق�ف يمك�ن أن تعقبها أمور 
أخرى« لتهدئة التوتر، حسب »رويرتز«.

ومن جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، 
سريغى ريابكوف أن موسكو ترى تقييد حركة 
وزي�ر الخارجية اإليراني محم�د جواد ظريف، 

أثناء زيارته إىل نيويورك أمرا سلبيا.
وقال ريابكوف للصحفيني »يف حالة إيران، نرى 
مجرد محاول�ة للمضايقة السياس�ية. لكنني 
أعتق�د أن الزم�الء اإليرانيني ينظ�رون إليه من 

ناحي�ة، عىل أن�ه رش ال مفر من�ه، ومن ناحية 
أخ�رى، كثمن الس�تقالل السياس�ة الخارجية 

التي يتبعها هذا البلد«.
وأض�اف ريابكوف »نحن ندين ه�ذا الترصف، 
نعتقد أن الواليات املتحدة، التي تخلق صعوبات 
ملش�اركة ال�دول الطبيعي�ة يف أنش�طة األم�م 
املتحدة، تتجاوز اتفاق قبول مقر األمم املتحدة 
ع�ىل أراضيها، يف ع�دد من الح�االت ينتهكون 

بشكل مبارش هذا االتفاق«.

وصول أوىل قوافل احلجاج العراقيني برا
اىل الديار املقدسة

وزير الكهرباء: من يقوم بالتجاوز عىل شبكات 
3الطاقة يوضع يف خانة املخربني 3

        بغداد / المستقبل العراقي

فيما وصفت واشنطن االعتداء بالرصاص 
عىل موظفي القنصلي�ة الرتكية يف أربيل 
بالبش�ع فقد طالب إردوغان الس�لطات 

العراقية بالكشف عن الجناة رسيعا.
فقد وص�ف الرئيس الرتك�ي رجب طيب 
ع�ىل  بالرص�اص  االعت�داء  إردوغ�ان 
دبلوماسيي القنصلية االمريكية يف أربيل 
عاصمة اقليم كردستان الشمايل الهجوم 
ب�«الش�نيع«، وق�ال »نواص�ل جهودن�ا 
مع الس�لطات العراقية وحكومة االقليم 

لضم�ان العث�ور برسع�ة ع�ىل منف�ذي 
الهجوم«.

 وم�ن جهته�ا دان�ت واش�نطن الهجوم 
املسلح الذي استهدف موظفي القنصلية 
الرتكي�ة وقال�ت الس�فارة االمريكي�ة يف 
بغداد يف بيان »ُتدين بعثة الواليات املتحدة 
األمريكي�ة يف بغ�داد الهجوم البش�ع عىل 

موظفني القنصلية الرتكية يف أربيل«.
القلبي�ة  بتعازين�ا  »نتق�دم  وأضاف�ت 
للبعث�ة الدبل����وماس�ية الرتكي�����ة 
ونع�رب ع�ن تضامنن�ا يف الدف�اع ع�ن 
سالمة الدبلوماس�يني األجانب والبعثات 

الدبلوماسية يف العراق«.
وأعلن�ت قي�ادة أم�ن أربيل »أالس�ايش« 
الرتكي�ة  القنصلي�ة  يف  موظ�ف  مقت�ل 
ومواطن بهجوم مس�لح داخل املطعم يف 
عاصمة االقليم. وقالت يف بيان »يف الوقت 
ذاته نود ان نطمنئ اهايل اربيل وخصوصاً 
انن�ا ل�ن نمس�ح الي   .. الدبلوماس�يني 
اح�د بزعزعة األمن واالس�تقرار يف اقليم 
كردس�تان وفتحتن�ا تحقيق�اً يف الحادث 

وسينال الجناة عقابهم العادل«.

التفاصيل ص2

بعد مقتل دبلومايس تركي ومرافق عراقي.. واشنطن تدين 
وإردوغان يطالب بكشف القتلة 

بحــضــور وزيـر الـداخـليــة.. 
افتتاح مركز التنسيق املشرتك 

للتعاون االمني بني وزارة الداخلية 
وبعثة االحتاد االوريب
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرتبية تعلن جدول امتحانات الدور الثاين للعام الدرايس 2019-2018
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة املديري�ة العام�ة للتقوي�م واالمتحان�ات، ج�دول 
االمتحانات العامة للمراحل الدراس�ية كافة )الدور الثاني( للعام الدرايس 
2018-2019 . اوضح�ت مديرية العالقات العام�ة واإلعالم يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان » االمتحان�ات الدراس�ة االبتدائية س�تبدأ يوم 
الخمي�س املواف�ق 8/1 وتنتهي ي�وم الس�بت املواف�ق 2019/8/8 ، اما 
املرحلة املتوس�طة فس�تبدأ يوم االحد املواف�ق 8/25 وتنتهي يوم الثالثاء 
املوافق 9/3 ، اما املرحلة االعدادية فستبدأ يوم 8/25 وتنتهي يوم االثنني 
املوافق 2019/9/2 ». وتابعت انه »اذا صادفت عطلة رس�مية خالل ايام 
االمتحانات فينقل امتحان ذل�ك اليوم اىل اليوم الذي يليه وبنفس الجدول 
اعاله ، وتبدأ االمتحانات الس�اعة الثامنة صباحاً حس�ب التوقيت املحيل 

ملدينة بغداد .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف فريق التحقيق الدويل الخاص 
بجرائم تنظيم »داعش« حصيلة عمله 
خالل النصف األول م�ن العام الحايل، 
مؤك�داً تمكنه من الولوج إىل 600 ألف 
مقطع فيديو عىل صلة بهذه الجرائم 
والحص�ول ع�ىل 15 أل�ف صفحة من 
الوثائ�ق الخاصة بالتنظي�م وجرائمه 
يف العراق وخاصة يف املوصل وس�نجار 

وسبايكر.
وقال املستش�ار الخاص، رئيس فريق 
التحقي�ق االمم�ي »يونيت�اد«، كري�م 
اس�عد احم�د خان يف تقري�ر قدمه إىل 
مجل�س األم�ن ان فريق�ه املس�ؤول 
ع�ن التحقيق يف الجرائ�م املرتكبة من 
جانب داع�ش حقق تقدم�ا ملحوظا 
يف عمل�ه، حي�ث يق�وم حالي�ا بجمع 
الوثائق املادية وااللكرتونية وشهادات 
الش�هود واألدلة الجنائية لغرض دعم 
ع�ن  »داع�ش«  عن�ارص  محاكم�ات 

الجرائم املرتكبة يف العراق.
خ�ان  احم�د  اس�عد  كري�م  وأعل�ن 
خ�الل  يونيت�اد  فري�ق  تمك�ن  ع�ن 
األس�بوعني املاضي�ني م�ن الولوج إىل 
أكث�ر م�ن 600,000 مقط�ع فيدي�و 
ارتكبه�ا  الت�ي  بالجرائ�م  صل�ة  ذي 
داع�ش، باإلضاف�ة إىل الحص�ول عىل 
15,000 صفحة من الوثائق الخاصة 

بالتنظيم. 
التحقيقي�ة  األنش�طة  أّن  إىل  وأش�ار 

األولي�ة قد رك�زت عىل ثالث�ة محاور 
رئيس�ية: أوله�ا تحدي�د االعت�داءات 
املرتكبة من قب�ل التنظيم ضد املكون 
األيزيدي يف قضاء س�نجار يف  آب عام 
2014، وثانيه�ا الجرائ�م املرتكبة من 
قب�ل »داع�ش« يف املوص�ل يف الف�رتة 
بني عام�ي 2014 و2016، ث�م القتل 
الجماعي لطالب س�الح الجو العراقي 
الُعزل يف األكاديمية العسكرية الجوية 
يف تكري�ت »س�بايكر« يف حزيران عام 

.2014
وأوض�ح أّن�ه يف تط�ور إيجاب�ي حدد 
الفري�ق الط�رق الفعالة لالس�تخدام 
املحتمل لألدلة يف اإلجراءات الداخلية يف 
العراق وبما يتماىش مع اختصاصات 

فريق التحقيق.
وق�ال »بينم�ا ق�ام ع�دد م�ن الدول 
بطل�ب الدع�م م�ن الفري�ق فإنه من 
املتوقع ان يقدم الفريق دعما ملموسا 
لقضية واحدة جارية عىل األقل خالل 

الشهرين املقبلني«.
وأض�اف خ�ان: »عملنا بج�د لضمان 
ان تصب تج�ارب وأص�وات الضحايا 
يف  املت�ررة  واملكون�ات  والش�هود 
جوهر عملنا«، الفتاً إىل ان الناجني من 
الشيعة والس�نة واأليزيديني واملسيح 
والكاكائي�ني والش�بك والرتكم�ان قد 

تأثروا جميعا من جرائم داعش.
وش�ّدد رئيس فري�ق التحقيق االممي 
ع�ىل أن تع�اون فري�ق التحقي�ق مع 
حكومة العراق يبقى أساس�يا لتنفيذ 

والي�ة الفري�ق ويمك�ن مالحظة هذا 
التع�اون م�ن خ�الل امل�واد الجنائية 
الت�ي ت�م جمعها م�ن مواق�ع املقابر 
الجماعي�ة كذلك نق�ل امل�واد الداللية 
لفري�ق التحقي�ق من قبل الس�لطات 
الوطني�ة العراقي�ة، باإلضاف�ة إىل أّن 
عمل فريق التحقيق س�يبقى معتمدا 
عىل الدعم املس�تمر من مجلس األمن 

واملجتمع الدويل بصورة أوسع.

وأش�ار أيض�اً إىل ان »التواص�ل م�ع 
الجه�ات  م�ع  والتع�اون  الضحاي�ا 
الوطن�ي  املس�تويني  ع�ىل  الفاعل�ة 
الجه�ات  م�ع  والح�وار  واإلقليم�ي 
الديني�ة أظهر حقيقتني أساس�يتني: 
األوىل ان بربري�ة الجرائم املرتكبة من 
قبل داعش لم تزعزع وحدة العراق بل 
عززتها.. الثاني�ة: ان نجاح يونيتاد يف 
واليته يعتمد عىل قدرة فريق التحقيق 

يف تحدي�د موقف�ه املس�تقل واملحايد 
لتسخري الهدف االسايس وجعل عمله 
نت�اج جه�د جماعي م�ن الرشاكة ما 
بني مجلس االمن والضحايا والناجني 
من جرائم داعش والسلطات الوطنية 
والجهات الفاعل�ة املحلية واملنظمات 
واملؤسس�ات  الحكومي�ة  غ�ري 

االكاديمية«.
م�ن جهتهم، رح�ب أعض�اء مجلس 

االمن بالتق�دم امللحوظ ال�ذي حققه 
يونيت�اد خ�الل ف�رتة وجيزة، وأش�اد 
بالتعاون بني فريق التحقيق وحكومة 
الع�راق وكذلك التواص�ل مع الضحايا 
والشهود واملجاميع الدينية واملكونات 

املحلية.
 وسبق أن أشار يونيتاد يف 24 من ايار 
املايض إىل أّن�ه من خالل العمل الوثيق 
مع السلطات املحلية ومجاميع الدفاع 
ع�ن الناجني ج�رى اكمال اس�تخراج 
الرفات من 12 مقربة من مجموع 16 
مق�ربة جماعية ت�م تحديدها يف قرية 
كوجو، حيث عمل فريق التحقيق عىل 
التأك�د أيضاً من أن جمي�ع املواد ذات 
الصل�ة باالدل�ة التي ُجمع�ت من تلك 
املواق�ع يتم تخزينه�ا وحفظها طبقا 

للمعايري الدولية.
وكان يونيت�اد قد بدأ عمل�ه يف العراق 
يف التاس�ع من آب ع�ام 2018 لجمع 
وتخزي�ن وحفظ ادلة تجري�م تنظيم 
داع�ش االرهاب�ي تمهي�دا لتقديمه�ا 
للمحاك�م العراقي�ة والدولية واظهار 
حج�م الجرائم الكب�رية التي ارتكبتها 
عنارصه ضد املدني�ني العراقيني امام 

العالم. 
وقرر مجلس األمن الدويل باإلجماع يف 
21 س�بتمرب عام 2017 تشكيل فريق 
تحقيق لجمع األدلة املرتبطة بمجازر 
الع�راق ودع�م  يف  »داع�ش«  تنظي�م 
الجهود الرامية إىل محاس�بة التنظيم 
ع�ىل جرائم�ه التي تصل إىل مس�توى 

جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنس�انية 
أو إب�ادة جماعي�ة وجم�ع وتخزي�ن 
وحف�ظ األدل�ة الت�ي تج�رّم داع�ش 
تمهي�دا لتقديمها للمحاك�م الوطنية 
داع�ش  جن�اة  ومحاكم�ة  العراقي�ة 
لتحقيق العدالة واظهار حجم الجرائم 
الكب�رية التي ارتكبوه�ا بحق املدنيني 

امام العالم وفق القوانني العراقية.
 وكان األم�ني الع�ام لألم�م املتح�دة 
أنطوني�و غوترييش ق�د اعلن يف االول 
من يونيو 2018 عن تعيني الربيطاني 
املسلم كريم أسد أحمد خان مستشاراً 
خاصاً ورئيًس�ا لفريق التحقيق الدويل 
بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 
واإلبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم 

داعش يف العراق.
ويعترب خان اول رئيس لفريق التحقيق 
وهو محاٍم ومستشار مللكة بريطانيا 
وإيرلندا الش�مالية ولديه أكثر من 25 
عاًما م�ن الخ�ربة املهني�ة كمحاٍم يف 
مجال القانون الجنائي الدويل وحقوق 
اإلنس�ان ويتمت�ع بخ�ربة واس�عة يف 
العمل بصفة مدٍع عام يف مجال تقديم 
املش�ورة للضحايا ومحام�ي دفاع يف 
املحاك�م الجنائي�ة الوطني�ة والدولية 
بم�ا يف ذلك املحكم�ة الجنائية الدولية 
واملحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة لراوندا 
واملحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة 
املحاك�م  يف  االس�تثنائية  والدوائ�ر 
الكمبودية واملحكم�ة الخاصة للبنان 

واملحكمة الخاصة لسرياليون.

بغداد قدمت لفريق التحقيق األممي »نصف مليون فيديو ووثيقة« تركز على جمازر يف سنجار واملوصل وسبايكر

جرائم »داعش« عىل الطاولة الدولية: هل ينصف العالـم العراق؟

بعد مقتل دبلومايس تركي ومرافق عراقي.. واشنطن تدين وإردوغان يطالب بكشف القتلة 
        بغداد / المستقبل العراقي

فيما وصفت واش�نطن االعت�داء بالرصاص 
ع�ىل موظف�ي القنصلي�ة الرتكي�ة يف أربي�ل 
بالبش�ع فق�د طال�ب إردوغ�ان الس�لطات 

العراقية بالكشف عن الجناة رسيعا.
فق�د وص�ف الرئي�س الرتك�ي رج�ب طيب 

إردوغان االعتداء بالرصاص عىل دبلوماسيي 
القنصلي�ة االمريكية يف أربي�ل عاصمة اقليم 
كردس�تان الش�مايل الهج�وم ب�«الش�نيع«، 
وقال »نواصل جهودنا مع السلطات العراقية 
وحكوم�ة االقليم لضمان العثور برسعة عىل 

منفذي الهجوم«.
 ومن جهتها دانت واش�نطن الهجوم املسلح 

ال�ذي اس�تهدف موظفي القنصلي�ة الرتكية 
وقال�ت الس�فارة االمريكية يف بغ�داد يف بيان 
»ُتدي�ن بعث�ة الوالي�ات املتح�دة األمريكية يف 
بغداد الهجوم البشع عىل موظفني القنصلية 

الرتكية يف أربيل«.
وأضاف�ت »نتق�دم بتعازين�ا القلبي�ة للبعثة 
الدبلوماس�ية الرتكي�ة ونعرب ع�ن تضامننا 

يف الدفاع عن س�المة الدبلوماسيني األجانب 
والبعثات الدبلوماسية يف العراق«.

وأعلن�ت قيادة أمن أربيل »أالس�ايش« مقتل 
موظف يف القنصلية الرتكية ومواطن بهجوم 
مس�لح داخ�ل املطع�م يف عاصم�ة االقلي�م. 
وقال�ت يف بيان »يف الوقت ذاته نود ان نطمنئ 
اهايل اربيل وخصوصاً الدبلوماسيني .. اننا لن 

نمسح الي احد بزعزعة األمن واالستقرار يف 
اقليم كردس�تان وفتحتنا تحقيقاً يف الحادث 

وسينال الجناة عقابهم العادل«.
 وأم�س األربع�اء، قال�ت مص�ادر امني�ة يف 
القنصلي�ة  يف  موظف�ني  ان  اربي�ل  مدين�ة 
الرتكية باملدينة قتل�وا جراء اطالق نار داخل 
احد مطاعمه�ا من دون الكش�ف عن هوية 

القاتلني حت�ى االن حيث يعتقد انهم ينتمون 
لحزب العمال الرتكي الكردستاني االنفصايل 

املتواجدة قواعده يف االقليم.
ووقع الحادث حني كان عدد من الدبلوماسيني 
العامل�ني يف القنصلية الرتكي�ة متواجدين يف 
موقع الحادث وأحد القتىل هو نائب القنصل 

الرتكي.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائ�ب األول لرئي�س مجل�س 
النواب حس�ن كري�م الكعبي، أمس 
االربعاء، عىل ان السلطة الترشيعية 
ستتبنى خالل الفرتة املقبلة اإلعالن 
الصحاف�ة  لجائ�زة  التقدي�م  ع�ن 

لكش�ف  الدولي�ة  اإلس�تقصائية 
الفساد.

واع�رب الكعب�ي خ�الل اس�تقباله 
يف مكتب�ه عمي�د كلي�ة اإلع�الم يف 
جامع�ة بغ�داد هاش�م حس�ن عن 
»رغبة رئاس�ة مجلس النواب بعقد 
بروتوكل ورشاكة اسرتاتيجية طيلة 

ال�دورة النيابي�ة الحالية م�ع كلية 
اإلع�الم الت�ي تع�د من املؤسس�ات 
اإلكاديمي�ة الجامعي�ة الت�ي تمتلك 
طاقات ش�بابية مهني�ة ومبدعة«، 
الرشاك�ة  ه�دف   « ان  موضح�ا 
س�يكون إلقام�ة فعالي�ات وندوات 
وورش من ش�إنها تقديم املس�اندة 

الكاملة والالزمة يف مسألة محاربة 
الفس�اد ومراقب�ة األداء الترشيعي 
و الحكوم�ي ، وتبني آليات إعالمية 

مستحدثة بخصوصها«.
اىل  اللق�اء  خ�الل  الكعب�ي  ون�وه 
اهمي�ة ان يك�ون له�ذا الربوت�وكل 
دور فاعل يف رعاي�ة الط�����اقات 

له�م  واالس�تماع  املبدع�ة  املهني�ة 
الت����فص�����يلي�ة  واىل رؤاه�م 
ع�ن واق�ع الس�لطتني الترشيعي�ة 
والتنف����يذي�ة وبرامجهم طويلة 
األمد واإلس�تفادة منه�ا يف الخطط 
اإلسرتاتيجية وتفعيلها عىل مستوى 

الدولة برمته.

الكعبي: الربملان سريعى جائزة الصحافة اإلستقصائية الدولية لكشف الفساد 
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس كتلة دولة القانون النيابية النائب 
عن محافظة البرصة خلف عبد الصمد، أمس 
األربعاء، ع�ن موافقة رئيس ال�وزراء عادل 
عبد امله�دي عىل طلبه بعقد جلس�ة ملجلس 
ال�وزراء يف املحافظ�ة. وقال عب�د الصمد يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إنه “يثمن اس�تجابة رئيس الوزراء للكتاب 

الرس�مي الذي وجهه و املتضمن طلب عقد 
احدى جلس�ات مجلس الوزراء يف البرصة”. 
وأضاف، أن “هناك الكثري من امللفات املهمة 
و الحيوي�ة يف القط�اع الخدمي و الصحي و 
التعليم�ي فض�ال عن اس�تحقاقات البرصة 
يف املوازنات االتحادي�ة والبرتودوالر واملنافذ 
والتل�وث البيئ�ي والبطالة وملف�ات اخرى 
يمكن ان تطرح يف جلس�ة مجلس الوزراء يف 

البرصة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة اإلع�الم واالتص�االت، أمس 
األربع�اء، عن فوز العراق برئاس�ة املكتب 
التنفي�ذي ملجل�س وزراء االع�الم الع�رب 
يف دورت�ه الخمس�ني.  وقال�ت الهيئ�ة يف 
بيان مقتضب تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »العراق فاز برئاسة املكتب 

التنفي�ذي ملجلس وزراء االع�الم العرب يف 
دورته الخمسني«.

وكان�ت الهيئ�ة ق�د اعلنت يف وقت س�ابق 
أن الع�راق يحص�ل ع�ىل عضوي�ة املكتب 
التنفي�ذي ل مجل�س وزراء اإلع�الم العرب 
ويناف�س ع�ىل رئاس�ته«.  وانطلق�ت يف 
العاصمة املرصية القاه�رة أعمال الدورة 

الخمسني ل مجلس وزراء اإلعالم العرب.

        بغداد / المستقبل العراقي

حي�در  برئاس�ة  الن�رص  تحال�ف  اته�م 
العب�ادي، أم�س األربع�اء، حكوم�ة عادل 
عبد املهدي ب�”مجاملة” إقليم كردس�تان 
عىل حس�اب الش�عب العراق�ي، معتربا أن 
“مجامل�ة االقليم” احدى الثغ�رات املثبتة 
ع�ىل الحكومة. وقال النائ�ب عن التحالف 
إن  الزي�ادي يف ترصي�ح صحف�ي  فال�ح 
“غياب الترشيع والرقاب�ة الحكومية ادى 

اىل تجاهل اإلقلي�م تجاه املركز”، مبينا ان 
“حكومة كردستان خرقت قانون املوازنة 
االتحادي�ة بعدم تس�ليم واردات 250 الف 
برميل مقابل الحصول عىل رواتب موظفي 

اإلقليم”.
الس�لبيات  “أح�د  أن  الزي�ادي،  وأض�اف 
والثغ�رات املثبت�ة حالي�ا تج�اه حكوم�ة 
عادل عبد امله�دي هو مجاملة اإلقليم عىل 
حس�اب الشعب العراقي فضال عدم وجود 

عدالة اجتماعية”.

عبد املهدي يوافق عىل عقد جلسة ملجلس الوزراء
 يف البرصة

العراق يفوز برئاسة املكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
االعالم العرب 

النرص يتهم احلكومة بـ »جماملة كردستان« ويسجل »ثغرات مثبتة« عىل عملها

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت لجنة األمن والدفاع النيابية، أكس األربعاء، 
أنها ستقف بالضد من املحاوالت الكردية الرامية 
الس�تبدال رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن 

عثمان الغانمي، فيما بينت أن املحاوالت الكردية 
ستفش�ل يف الحصول عىل منصب رئاسة أركان 
الجي�ش. ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« عن عضو 
اللجن�ة كري�م علي�وي الق�ول إن “لجن�ة األمن 
والدف�اع النيابية ل�ن تفرط بالغانمي وس�تقف 

بالضد من املحاوالت الكردية الرامية الس�تبداله 
بقائ�د الق�وة الجوي�ة الفريق الرك�ن أنور حمه 
أم�ني”، الفتا إىل إن “الغانم�ي ضابط ذو كفاءة 
عالية ويستحق إن يصبح وزيرا بدل إبعاده عن 
رئاس�ة أركان الجيش”.وأض�اف أن “الغانم�ي 

حافظ عىل العمل االمني للمؤسسة العسكرية يف 
ظل غياب وزير الدفاع ويجب إن تثمن جهوده”، 
مبينا أن “مجلس النواب سيمنع إي تحرك كردي 
تجاه استبدال الغانمي واالستحواذ عىل منصب 

أركان الجيش”.

الدفاع الربملانية: لن نفرط بالغانمي لصالح مرشح كردي

        بغداد / المستقبل العراقي

اوضح�ت لجن�ة حق�وق االنس�ان النيابية، 
أم�س االربع�اء، تفاصي�ل قان�ون الناجيات 
االيزيدي�ات، فيما اش�ارت اىل ان القانون تم 
تأجيل قراءته يف مجلس النواب اىل الجلسات 

املقبلة.
وقال�ت عضو اللجن�ة فاطمة املوس�وي، ان 
»قان�ون الناجي�ات االيزيدي�ات تضمن عدم 
شمول مرتكبي جريمة السبي او االختطاف 
باي عفو عام او خاص«، مبينة ان »العقوبة 
املق�ررة قانوني�ا يف البند اوال م�ن هذه املادة 
تلت�زم الجهات القضائي�ة واالدارية بمتابعة 
القبض ع�ىل الفاعلني وال�رشكاء يف ارتكاب 

تل�ك الجرائم وتطبيق احكام القانون وتوفري 
الحماية للشهود والضحايا«.

واضافت املوس�وي ان »القانون عد يوم 8-3 
من كل س�نة يوما وطني�ا للتعريف بما وقع 
ع�ىل االيزيدي�ات«، داعي�ة »وزارة الخارجية 
ومفوضية حقوق االنسان التعريف بجريمة 
االبادة الجماعية بحق االيزيديات وبالجرائم 
املرتكب�ة ضد الناجيات ام�ام املحافل الدولة 
اج�ل  م�ن  املجرم�ني  تس�ليم  يف  للتع�اون 

محاكمتهم يف العراق«.
واش�ارت اىل ان »القانون ت�م تأجيل قراءته 
اىل الجلس�ات القادم�ة بعد ان م�دد مجلس 
النواب فصله الترشيعي من اجل اقرار جميع 

القوانني املهمة ومنها هذا القانون«.

        بغداد / المستقبل العراقي

هدد النائب الرتكماني خليل املوىل، أمس االربعاء، 
باللج�وء اىل التظاه�رات واالعتصام�ات اذا ت�م 
تهمي�ش املك�ون الرتكاني بالدرج�ات الخاصة، 
مش�ريا اىل ان املك�ون س�بق وان ت�م تهميش�ه 
بالتش�كيلة الوزارية.  ونقلت وكالة »السومرية 
ني�وز« عن املوىل الق�ول ان »املك�ون الرتكماني 
وج�ه رس�الة اىل املرج�ع الدين�ي االع�ىل ع�يل 
السيس�تاني بالتدخل بش�أن املنهاج الحكومي 
وتقسيم الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة«، 
مبين�ا ان »هن�اك تهمي�ش واض�ح للرتكم�ان 
بالدرج�ات الخاص�ة«. واض�اف انه »س�بق ان 
هم�ش الرتكم�ان يف الكابين�ة الوزاري�ة رغ�م 

مطالباتنا من الرئاس�ات الثالث بعدم تهميشنا، 
حيث تويف هذه الرئاس�ات بالعهد وبعد ذلك تبدأ 
املجامالت وعمليات بي�ع ورشاء املناصب«.واكد 
ان »لدى الرتكمان خيارات عدة منها املظاهرات 
املك�ون  تهمي�ش  ت�م  ح�ال  يف  واالعتصام�ات 
بالدرج�ات الخاص�ة«، الفت�ا اىل »انن�ا طالبن�ا 
بمنص�ب نائ�ب رئيس الجمهوري�ة او الحصول 
عىل وزارة ولكن ال اس�تجابة«.وحذر النائب عن 
ائتالف دولة القانون عبد الس�الم املالكي، يف 19 
حزيران 2019 ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد 
املهدي م�ن االنصياع لرغبات الق�وى واالحزاب 
السياسية للحصول عىل الدرجات الخاصة، فيما 
دع�اه اىل الخروج امام االعالم وكش�ف الجهات 

التي تمارس عليه ضغوط بهذا الشأن.

حقوق االنسان الربملانية تكشف تفاصيل قانون الناجيات 
االيزيديات وموعد قراءته بالربملان 

نائب تركامين يطالب بدرجات خاصة لـ »املكون« 
وهيدد بتظاهرات واعتصامات 
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   بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت ادارة الرشكة العام�ة للموانئ العراقية احدى تش�كيالت 
وزارة النقل اجتماعاً موسعاً مع مدراء رشكات التشغيل املشرتك 

للمشاريع  الحكومية يف املوانئ العراقية .
وبينت الرشكة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي« ، انه » تنفيذا 
لتوجيهات وزير النقل عبد الله لعيبي بمتابعة مش�اريع الربنامج 
الحكومي التي تقع ضمن جداول معدة مس�بقاً ، مؤكدة ،ارتفاع 
نس�ب االنجاز فيها واي تاخري يعترب تلكؤ والبد من تقديم اسباب 

قانونية«. 
واك�دت ان »الرشك�ة س�تقوم بتذليل كاف�ة العقب�ات واملعوقات 
الت�ي تواجه س�ري العمل بتقديم كافة التس�هيالت الالزمة لتنفيذ 
املش�اريع،وتوطيد عالق�ات متينة بني موانئ الع�راق والرشكات 

الجديدة والقديمة منها عىل حدا سواء .

   النجف / المستقبل العراقي

أعلن محافظ النجف األرشف ل�ؤي اليارسي، وصول مخصصات 
الخط�ورة م�ن وزارة املالي�ة ل�ذوي امله�ن الصحي�ة املهني�ة يف 

املحافظة«.
وق�ال الي�ارسي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »مخصص�ات الخطورة من وزارة املالي�ة لذوي املهن الصحية 
املهنية وصلت للمحافظة«، مباركا لهذه الرشيحة »الحصول عىل 
اس�تحقاقهم مقارنة باقرانه�م االخرين العاملني يف املؤسس�ات 
الصحية«.وأض�اف الي�ارسي أنن�ا »طالبن�ا الحكوم�ة االتحادية 
ووزارة املالي�ة بإنص�اف ه�ذه الرشيح�ة ومنحه�م حقوقهم ملا 
يقدم�وه من دور كبري يف املؤسس�ات الصحي�ة ورعاية املرىض«، 
مؤكدا ان »الجهات املعنية يف املحافظة س�تتخذ اإلجراءات الالزمة 

بالرسعة املمكنة لرصف املخصصات خالل هذا الشهر.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت ادارة الرشكة العامة لنقل املسافرين 
والوف�ود اح�دى تش�كيالت وزارة النقل ، 
عن ارتفاع نس�بة تش�غيل باصات النقل 
الداخ�ي يف بغ�داد واملحافظ�ات العراقية 

االخرى لخدمة املواطنني الكرام«.
وبين�ت الرشكة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، انه »اس�تنادا لتوجيهات وزير 
النقل بدأنا منذ اكثر من ) ٨ ( اشهر اعداد 
خطط تش�غيلية مدروس�ة لتفعيل النقل 
الجماعي يف بغ�داد واملحافظات العراقية 
نجح�ت  الرشك�ة  ،مضيف�ة،ان  االخ�رى 
بتفعيل النقل الجماعي وتش�غيل باصات 
النق�ل الداخي يف ) باب�ل ، نجف ، نينوى ، 
كركوك، تكريت ،االنبار ، ذي قار ، البرصة 
وايض�ا محافظ�ة دي�اىل ( حي�ث تعم�ل 
باص�ات النق�ل ب�ني املناطق والش�وارع 
الحيوي�ة يف املحافظات لخدمة املواطنيني 

الكرام«.
ولفت�ت اىل ان »هذا االنجاز والنجاح يعترب 
املرحلة االوىل من خطط الرشكة يف انجاح 
م�رشوع النق�ل الجماع�ي وتطوير واقع 
النقل الداخ�ي يف عموم املحافظات ،حيث 
تس�عى الرشكة اىل زيادة اع�داد الباصات 
وربط اغلب ش�وارع واملدن بش�بكة نقل 
متط�ورة تلي�ق بمكانة املواط�ن العراقي 
،وشمول املحافظات املتبقية خالل الفرتة 

املقبلة.

   البصرة / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة ملوان�ئ العراق، 
انتشال بانطون غارق يزن 400 طن، قبالة 
رصيف رقم 27 يف ميناء أم قرص الش�مايل 
جنوبي البرصة وبجهود استثنائية لقسم 

اإلنقاذ البحري.
وذك�ر بي�ان للرشك�ة تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »أن العدي�د 
من الغ�وارق البحرية كان�ت تعيق حركة 
املالحة البحرية وتسبب عرقلة يف عمليات 
االرس�اء واالقالع للسفن وعمليات الحفر 
البح�ري وتم انتش�ال العدد االك�رب منها 
والعم�ل مس�تمر بوت�رية متصاعدة عىل 

انتشال ما تبقى«.
وأض�اف البيان أنه »تم إع�داد خطط من 
قبل وزارة النقل واملوانئ النتشال الغوارق 
بجه�ود وطني�ة دون الحاج�ة ل�رشكات 
بحرية دولي�ة كانت تعمل عىل انتش�الها 
يف الس�ابق مما كان يكل�ف الدولة هدر يف 

االموال والوقت .

النقل تعلن تفعيل النقل 
اجلامعي يف عرشة حمافظات 
عرب باصات الرشكة احلديثة

انتشال غارق بوزن 
»400« طن قبالة 

أرصفة ميناء أم قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الكهرباء لؤي الخطي�ب، بأن من يق�وم بالتجاوز عىل 
شبكات توزيع الطاقة الكهربائية يوضع يف خانة املخربني«.

جاء ذلك خالل اس�تقبال الخطيب مسؤول مركز صيانة السيدية 
ف�راس حس�ن، الذي تم االعت�داء عليه من قبل ع�دد من اصحاب 
املولدات االهلية، من املتجاوزين عىل شبكات التوزيع, اثناء قيامه 
بتنفيذ حملة اطلقتها الوزارة موخرا لرفع التجاوزات عن الشبكة 

الكهربائية يف منطقة السيدية«.
وقال الخطيب يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، بوركت جهودك 
يف تنفي�ذ الواجبات, وهذا عهدنا برجال الكهرب�اء الذين يقدمون 

يوميا تضحيات المثيل لها, من اجل خدمة هذا الشعب املظلوم .
وب�نينّ »لقد اوعزن�ا اىل الدائ�رة القانونية يف مقر ال�وزارة, بأتخاذ 
كاف�ة االج�راءات ل�ردع املتجاوزين عىل منتس�بي ال�وزارة اثناء 
تأديته�م للواج�ب, فان من يق�وم بهذه الترصفات الس�لبية هو 

عدو للشعب«.

وزير الكهرباء: من يقوم بالتجاوز عىل شبكات 
الطاقة يوضع يف خانة املخربني

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، عن حملة إلزالة التجاوزات ضمن خمسة 
قواطع بلدية مختلفة.

وقال�ت األمان�ة، يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، إن 
»مالكاتها يف بلدية املنصور قام�ت بحملة الزالة التجاوزات 
ضمن منطقة الدهلة املحلة 691 تضمنت ازالة اس�يجة دور 

ومشوهات وأكشاك وغريها من التجاوزات«.
وأضاف�ت، أن »بلدي�ة الص�در االوىل رشع�ت بحمل�ة ازالت 
خالله�ا التجاوزات عن ش�ارع الداخل وواجهة مستش�فى 
الش�هيد الصدر تضمنت ازالة أكش�اك وبسطات وتجاوزات 
اخ�رى«. وبين�ت، أن »بلدية الغدير قام�ت بحملة هي ايضاً 
ازالت خاللها العديد من التجاوزات ضمن ش�ارع 77 تمثلت 
بازالة العدي�د من التجاوزات املختلف�ة كاملخالفات البنائية 

وغريها«. وأشارت األمانة، إىل »حملة ازالة التجاوزات ضمن 
قاطع بلدية الشعلة مس�تمرة ومنذ عدة اينّام ضمن منطقة 
الش�علة املحلة 462 املتضمنة ازالة اس�يجة دور وتجاوزات 

اخرى غريها مختلفة«.
وأكدت اس�تمرار حمالتها ب�«رفع وازالة التجاوزات وتدعوا 
الجمي�ع االلت�زام باألنظمة البلدية وع�دم التجاوز عىل امللك 

العام.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة املبارشة بإنشاء مركز 
النخيل والتمور ضمن دائرة البس�تنة إحدى 
تش�كيالت الوزارة، اس�تنادا إىل ق�رار هيئة 
ال�رأي يف ال�وزارة خ�الل اجتماعه�ا األخري 
وبتوجي�ه من وزير الزراع�ة الدكتور صالح 

ال�وزارة مهدي  الحس�ني«.وأكد مستش�ار 
ضم�د القي�ي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »ق�رار إنش�اء مرك�ز النخيل 
والتمور يأتي بهدف االرتقاء بقطاع النخيل 
والتمور يف الع�راق وزي�ادة إنتاجيته فضال 
عن تطوي�ر صناعة التم�ور ودعم أصحاب 
بس�اتني النخي�ل، مبينا إن »ه�ذه الخطوة 

تأتي إيمانا م�ن الوزير وأعضاء هيئة الرأي 
للنهوض بهذا القطاع الحيوي يف البلد والذي 
يمثل ثروة حقيقية وجزء أسايس من تاريخ 

العراق وهويته الزراعية«.
وأوض�ح القيي إن »إنش�اء مرك�ز النخيل 
والتمور س�يكون له انع�كاس ايجابي كبري 
ع�ىل اقتصاد البلد فضال ع�ن تطوير الواقع 

الزراعي يف العراق بع�ده مهما من النواحي 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية، من خالل 
زيادة اإلنتاجية والنه�وض بصناعة التمور 
مثل الدبس وتوف�ري أعالف الثروة الحيوانية 
عن طري�ق مخلف�ات التمور الس�ليلوزية، 
مبين�ا ان ه�ذه الخط�وة س�تكون مقدمة 

لتأسيس دائرة النخيل يف املستقبل.

    المستقبل العراقي/ جاسم كريم الطائي

أطلع�ت مدي�رة ع�ام دائ�رة االعم�ار الهنديس 
واالس�كان  االعم�ار  وزارة  تش�كيالت  أح�دى 
والبلديات واالش�غال العامة آس�يا محمد حسن 
عىل س�ري العم�ل بموق�ع ال�ورش االنتاجية يف 
بغداد«. وقالت مديرة عام الدائرة خالل جولتها 
امليداني�ة وبحض�ور مع�اون مدير ع�ام الدائرة 
محم�د حي�در الس�اكني ومدي�ر قس�م أآلليات 
والورش التخصصية س�تار جبار ومدير قس�م 
املخازن مجيد حميد ان موقع الورش االنتاجية 

يف العامري�ة م�ن املواق�ع املهم�ة يف الدائ�رة ملا 
تمتلك�ه من م�الكات فنية وهندس�ية وحرفية 
ذات كف�اءة عالي�ة فض�ال ع�ن وج�ود مكائن 
ومع�دات تخصصي�ة تخ�ص أعم�ال النج�ارة 
والحدادة واالملني�وم«.  وأضافت أنه »تم أالطالع 
عىل س�ري العمل واالس�تماع اىل أهم أحتياجات 
املوقع واملش�اكل التي تواجه العم�ل والعاملني 
لغ�رض أيجاد الحلول املناس�بة لها«. وأكدت ان 
»هن�اك أهتمام ومتابعة مب�ارشة الوزارة لعمل 
هذه الورش وأمكاني�ة النهوض بها لرفد كافة 
املش�اريع التي تقوم ال�وزارة والوزارات االخرى 

بتنفيذها باالبواب الخشبية والحديدية واالملنيوم 
والش�بابيك الحديدي�ة واالملني�وم باالضاف�ة اىل 
كاف�ة أعم�ال الح�دادة والنجارة«.فيم�ا أش�ار 
معاون مدير عام الدائرة محمد حيدر الس�اكني 
أن ال�ورش االنتاجي�ة ت�م تنفيذه�ا ع�ىل ارض 
مس�احتها عرشة دونم�ات . مبين�اً ان »املوقع 
يض�م اربع�ة مس�قفات وزع�ت وف�ق الحاجة 
لتشمل اعمال االملنيوم والحدادة والنجارة أضافة 
اىل وح�دة املخازنواالبنية الخدمية امللحقة بها«. 
وأوض�ح ان الدائرة وضعت ع�دد من املقرتحات 
أم�ام ال�وزارة لتطوي�ر وأس�تغالل وأس�تثمار 

أمكانيات هذه الكوادر واملهارات املدربة س�واء 
كانت الهندسية أو الفنية أو الحرفية. فيما نوه 
مدير قس�م أآلليات والورش التخصصية س�تار 
جبار ان الدائرة تمتلك أمكانيات وكوادر مهمة يف 
قسم االنتاج والتي تم تدريبها عىل كافة االعمال 
التي تحت�اج اىل حرفية عالية . مؤكدا ان الدائرة 
س�تكون عىل اس�تعداد لتلبية كاف�ة متطلبات 
ال�رشكات والوزارات االخرى الت�ي تقوم بتنفيذ 
املش�اريع والعمال الحدادة والنجارة بعد تأمني 
عدد من املتطلبات التي بامكانها النهوض بعمل 

هذه الورش.

   بغداد / المستقبل العراقي

برعاية وحضور السيد وزير الداخلية الدكتور ياسني اليارسي، تم 
افتتاح مركز التنس�يق املش�رتك للتعاون االمني بني بعثة االتحاد 
االوربي االستش�ارية للعراق ووزارة الداخلية لدعم القطاع االمني 
العراق�ي، بحضور عدد من ق�ادة وزارة الداخلية و حضور رئيس 
العمليات املدني�ة يف االتحاد االوربي و رئيس بعثة االتحاد االوربي 
االستشارية يف العراق وسفري بعثة االتحاد االوربي يف العراق، فضال 
عن عدد من الس�فراء واعضاء البعث�ات الدولية يف التحالف الدويل 
، وقد جاء يف كلمة الس�يد وزير الداخلية الدكتور ياسني اليارسي، 
ان افتتاح هذا الرصح االمني وهو ) مركز التنسيق املشرتك ( الذي  
اسس لتوطيد العالقة وتعزيز الرشاكة الثنائية بني وزارة الداخلية 

وبعثة االتحاد االوربي االستش�ارية لدعم واصالح القطاع االمني 
يف الع�راق ، مؤكداً ان وزارة الداخلي�ة ترتكز باالنفتاح عىل جميع 

املنظم�ات االممية العامل�ة يف العراق والتعاون البن�اء معها.  من 
جهت�ه رئيس بعثة االتحاد االوربي الدكت�ور ماركس ريرت بني انه 
م�ن دواعي رسوري ارحب بالضيوف الكرام يف االفتتاح الرس�مي 
ملركز التنس�يق املش�رتك الذي فتحت ابوابه لغرض التنس�يق بني 
وزارة الداخلي�ة من جهة وبعثة االتحاد االوربي االستش�ارية من 
جهة اخرى حيث يمكننا هذا املركز من التواصل س�وية ً وبش�كل 
عمي لغرض الوصول اىل االهداف السامية من السالمة واالستقرار 
واالزدهار يف العراق ، اما رئيس العمليات املدنية يف االتحاد االوربي 
فنزنس�و كوبوال  اوضح ان االس�ناد اآلني و القوي من السلطات 
العراقية كان العامل االهم يف نجاح جهود االتحاد االوربي ، وخالل 
الحفل تم اجراء مراسم تسليم مفاتيح املركز من قبل السيد وزير 

الداخلية اىل بعثة االتحاد االوربي االستشارية .

محلة الزالة التجاوزات يف مخسة قواطع بلدية ببغداد

الزراعة تبارش بإنشاء مراكز لالرتقاء بقطاع التمور يف العراق وزيادة إنتاجيته

مديرة عام دائرة االعامر اهلنديس تطلع عىل سري العمل ملوقع الورش االنتاجية يف بغداد

بحضور وزير الداخلية.. افتتاح مركز التنسيق املشرتك للتعاون االمني بني وزارة الداخلية وبعثة االحتاد االوريب

     بغداد / المستقبل العراقي

اكتشف مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية 
يف مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة 
قيام شخص بالحصول عىل جواز سفر عن 
طري�ق التالع�ب والتزوير واالس�تحواذ عىل 
مبال�غ حقوق أح�د املتوف�ني والبالغة 350 

مليون دينار.
وتم�ت العملية إث�ر قيام مفرزة تفتيش�ية 

تابع�ة ملفتش�ية الداخلي�ة بتدقي�ق أعم�ال 
مديرية األح�وال املدنية والجوازات واإلقامة 
حيث ضبطت معامل�ة خاصة بمواطن قام 
بإصدار جواز سفر من السفارة العراقية يف 
دبي بالتنسيق مع مديرية شؤون الجوازات 
باالعتم�اد عىل مستمس�كات ثبوتية مزورة 
وبإس�م مغاير ملا موجود يف الس�جل املدني، 
حيث قام الش�خص املزور بتغيري اسم جده 
بطريقة غري قانونية، واستغل اسمه الجديد 

املحرف للقيام بعمليات نصب واحتيال عىل 
املواطن�ني، ومن بينه�ا احتياله عىل مواطن 
بان استحوذ عىل حقوق والده املتوىف املالية 
واس�تيالئه ع�ىل مبل�غ ق�دره 350 مليون 
دين�ار، مس�تغالً التزوي�ر الذي أج�راه عىل 

مستمسكاته الثبوتية.
اىل ذل�ك أجرى مكتب املفتش العام التحقيق 
االداري االبتدائي مع املعنيني يف دائرة األحوال 
والج�وازت وتمكن من الكش�ف عن حاالت 

التزوي�ر باألدل�ة والكت�ب الرس�مية واتخذ 
االجراءات القانونية الالزمة بحق املقرصين 
يف الدائرت�ني، وطالب مديرية األحوال املدنية  
بإبطال الجواز واشعار سفارة العراق يف دبي 
بوج�ود حالة تزوير يف القضية، ودعوتها اىل 
اقامة دعوى جزائية بحق الش�خص املزور. 
وال زال�ت التحقيق�ات مس�تمرة بالقضي�ة 
م�ن أجل الق�اء القبض عىل امل�زور وارجاع 

الحقوق ألصحابها املترضرين.

مفتشية الداخلية: مزور يستحوذ عىل مبلغ 350 مليون دينار وجواز سفر ومستمسكات خالفًا الضوابط

   المستقبل العراقي/ الغانم

شكل محافظ واسط محمد جميل املياحي، غرفة عمليات خدمية 
خاصة للحي الجهاد يف املحافظة فيها عدد من الس�ادة املسؤولني 

ومدراء الدوائر الخدمية.
وقال املياحي »نواصل متابعتنا املبارشة لتحس�ني واقع الخدمات 
يف ح�ي الجه�اد برفق�ة النائ�ب عباس�ة ياب�ر و عض�و مجلس 
محافظة واس�ط عباس مايح ومدراء الدوائر املعنية«، مضيفا ان 
»كل املطالب الت�ي تقدم بها اهلنا يف وقفتهم االخرية هي مطالب 
مرشوعة ومن واجبنا تنفيذها ونعتذر لهم عن أي تلكؤ أو تقصري 
حص�ل«. وتابع بقوله ان »املش�كلة األكرب ه�ي يف الرشكة املنفذة 
التي مازالت مس�تمرة ولكن متلكئة لذا ليس أمامنا س�وى اتخاذ 
اجراءات ادارية وقانونية رادعة بحقهم« منوها »وضعنا س�قف 
زمن�ي لورقة املطالب الحقة التي تقدم بها االعزاء ونحن ماضون 

بشكل جاد للمعالجة واملتابعة .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود إحدى تش�كيالت 
وزارة النق�ل، عن وصول أوىل قوافل الحجي�ج العراقيني اىل الديار 

املقدسة براً عرب حافالت الرشكة«.
وذكر بيان للرشكة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الوجبة األوىل 
للحافالت املخصصة لنقل الحجاج العراقيني دخلت أرايض اململكة 

العربية السعودية بسالم بدون أي عارض او تأخري يذكر«.
وأشار البيان اىل ان »الساعات واأليام املقبلة ستشهد دخول اعداد 
أخرى م�ن القوافل اىل الديار املقدس�ة« مؤك�داً ان »عملية النقل 
مس�تمرة وبش�كل انس�يابي كبري وحس�ب التوقيتات والتنسيق 

املتفق عليه مع هيئة الحج والعمرة«.
وتاب�ع ان »وزير النقل عبد الله لعيبي أوعز اىل االس�تنفار الكامل 
لخدم�ة حجاج بيت الله الحرام ولضمان عملية نقل ناجحة، وان 
الرشك�ة العامة خصصت اكثر من 1٨5 حافلة قابلة للزيادة لنقل 

وتفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم الحايل .

حمافظ واسط يشكل غرفة عمليات خدمية 
خاصة حلي اجلهاد باملحافظة

وصول أوىل قوافل احلجاج 
العراقيني برًا اىل الديار املقدسة

النقل تعقد اجتامعًا مع رشكات التشغيل املشرتك 
ملتابعة سري املشاريع احلكومية يف املوانئ

حمافظ النجف يعلن وصول خمصصات 
اخلطورة لذوي املهن الصحية

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

دع�ا محافظ بغداد فالح الجزائري الحكومة 
االتحادي�ة ووزارتي الصحة والتعليم والبيئة 
اىل تضاف�ر الجه�ود إليج�اد حل�ول رسيعة 
وعاجل�ة الزم�ة التل�وث البيئي الت�ي تعاني 

منها اطراف العاصمة«.
وقال محاف�ظ بغداد، خالل ن�دوة اقيمت يف 
ناحي�ة جرس دياىل ملناقش�ة موضوع الطمر 
الصحي وط�رق املعالجة، »نرفض وبش�كل 
قاط�ع نق�ل املخلف�ات والنفاي�ات املش�عة 
والس�امة التي تس�بب االمراض الرسطانية 
وال نسمح بان تكون بغداد مكباً للنفايات«.

اىل  االتحادي�ة  الحكوم�ة  الجزائ�ري  ودع�ا 

ان »تك�ون هناك اج�راءات عاجلة ملش�كلة 
صحيح�ة  بط�رق  ومعالجته�ا  النفاي�ات 
للح�د م�ن ظاه�رة الطم�ر العش�وائي التي 
ته�دد بانتق�ال االم�راض الرسطانية ألهايل 
العاصمة«مشدداً عىل »رضورة فتح تحقيق 
عاجل بموضوع نق�ل النفايات اىل العاصمة 

وعدم املجاملة عىل حساب حياة املواطن«.
ق�ادرة  »الدول�ة  ان  بغ�داد  واك�د محاف�ظ 
ع�ىل انش�اء مكب�ات نظامية وف�ق املعايري 
الدولي�ة والصحية وطمر املخلفات املش�عة 
ام�راض  »انتش�ار  اىل  الفت�ا  والنووي�ة«، 
رسطانية بس�بب عدم االهتمام واالهمال يف 
نقل هذه املخلفات ومواقع )الس�كراب( اىل 

أماكن أخرى مناسبة».

بغ�داد  محاف�ظ  أعل�ن  اخ�رى  جه�ة  م�ن 
ق�رب افتت�اح م�رشوع مج�اري اللطيفي�ة 

االسرتاتيجي.
الجزائ�ري وخ�الل زيارت�ه امليدانية ملرشوع 
املج�اري أش�ار اىل ان » امل�رشوع يع�د م�ن 
املش�اريع املهمة بطاقة إنتاجي�ة تبلغ نحو 
1000 مرت مكعب يف الساعة ومجهز بأربعة 
مضخات عمالقة لألمطار والرصف الصحي 

وبطول شبكات تصل اىل 100 كم«.
وأضاف ان » املحافظة أدرجت إنشاء ثمانية 
مدارس جديدة ملنطقتي اللطيفية واليوسفية 
فض�ال عن مش�اريع أخرى الكس�اء الطرق 
داخل وخ�ارج حدود بلدي�ة اللطيفية والتي 

تأتي ضمن حملة خدمة بغداد رشف لنا .

حمافظ بغداد: العاصمة تعاين من الطمر العشوائي ولن نسمح بتحوهلا اىل مكب للنفايات
اعلن قرب افتتاح مشروع جماري اللطيفية االسرتاتيجي

    البصرة / المستقبل العراقي

استقبل محافظ البرصة اسعد العيداني برفقة وزير التجارة 
العراقي محمد هاش�م العاني وزير التج�ارة الكويتي خالد 
الروضان الذي يزور املحافظة ملناقش�ة الكثري من القضايا 

التي تتعلق بالتبادل التجاري بني الجانبني« .
وق�ال العيدان�ي يف بيان صحفي صدر ع�ن مكتبه االعالمي 
الخ�اص ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »اللق�اء مع وزير 

التج�ارة الكويتي خال�د الروضان س�يناقش امور مختلفة 
تتعلق بالتب�ادل التجاري وبحضور وزي�ر التجارة العراقي 
محمد العاني ومسؤولني من حكومة البرصة املحلية ومدير 

عام املنافذ الحدودية يف العراق ».
ولفت » محافظ البرصة ان هناك اجتماع س�يكون يف مبنى 
الحكوم�ة املحلي�ة وس�يتطرق اىل عدة نقاط اخ�رى تتعلق 
بالتب�ادل التج�اري واالقتصادي والذي س�يحرضه ممثلني 

عن وزارة النقل العراقية واملنافذ الحدودية .

حمافظ البرصة يبحث مع وزير التجارة الكويتي 
تطوير العالقات االقتصادية والتجارية بني اجلانبني
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3013 في 2019/7/9( .
  يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود احلكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقيية( مشييروع )انشيياء وجتهيز طبييي وتاثيث مركز صحي فييي القبلة حي املركييز / خلف مركز 

الشرطة(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وستون مليون ومائتان وثالثون  الف دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ )270يوم ( .
 -موقع املشروع) املركز  (

 -)بعرض فني (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة في هذا اجملال 

  أوالً-  سيييتم تنفيييذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنية التييي 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 :

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية 
اليقييل عيين مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسييعمائة وتسييعة وسييتون الف دينار 

عراقي .
 اخلبرة والقدرة الفنية:

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

اليقل عن)) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

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

رابعيياً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكامليية باللغة العربية من قبل املناقصيين الراغبن في  العنوان 
أدناه* ودفع رسييم غير مسييترد  قدرة 100.000 مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 

.  2019/7/18

خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعيية جلان الفتح واالحالة في يييوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   السيياعة 
العاشرة صباحاً

  سادسيياً -يجب تسييليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 السيياعة 2:00 ظهرا حسييب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11,632,300 ( احد عشر مليون وستمائة واثنان 
وثالثون الف وثالثمائة  دينار عراقي على شييكل صك مصدق او سييفتجة 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 االستمارات 
املدرجة في القسييم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيييتم اسييتبعاد 

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 الرسييمي 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  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 وجتهيز طبي وتاثيث مركز صحي يف القبلة حي املركز / خلف مركز الرشطة

مناقصة )3/ صحة   2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3013 في 2019/7/9( .
  يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود احلكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء وجتهيز طبي وتاثيث مركز املير عثمان في قضاء املدينة(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وستون مليون ومائتان وثالثون  الف دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ )270يوم ( .
 -موقع املشروع) املدينة  (

 -)بعرض فني (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة في هذا اجملال 

  أوالً-  سيييتم تنفيييذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنية التييي 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 :

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

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية 
اليقييل عيين مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسييعمائة وتسييعة وسييتون الف دينار 

عراقي .
 اخلبرة والقدرة الفنية:

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

اليقل عن)) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

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

رابعيياً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكامليية باللغة العربية من قبل املناقصيين الراغبن في  العنوان 
أدناه* ودفع رسييم غير مسييترد  قدرة 100.000 مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم اخلميس  املصادف 

.  2019/7/18
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتر في قاعيية جلان الفتح واالحالة في يييوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   السيياعة 

العاشرة صباحاً
  سادسيياً -يجب تسييليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 السيياعة 2:00 ظهرا حسييب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11,632,300 ( احد عشر مليون وستمائة واثنان 
وثالثون الف وثالثمائة  دينار عراقي على شييكل صك مصدق او سييفتجة 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 االستمارات 
املدرجة في القسييم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيييتم اسييتبعاد 

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 الرسييمي 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 جيياء بكتاب وزارة 
التخطيييط /دائييرة العقود احلكومية /قسييم االستشييارات والتدريب ذي 

العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
انشاء وجتهيز طبي وتاثيث مركز املري عثامن يف قضاء املدينة

مناقصة )4/ صحة   2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1947( الخميس  18  تموز  2019 اعالنات5

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3013 في 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء وجتهيز طبي وتأثيث بناية مركز سفوان الصحي(
 - وبكلف��ة  تخميني��ة قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وس��تون مليون ومائت��ان وثالثون  الف دينار 

عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ )270يوم ( .
 -موقع املشروع) سفوان  (

 -)بعرض فني (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة في هذا اجملال 

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

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

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

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

متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتس��عمائة وتس��عة وس��تون 

الف دينار عراقي .
 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)) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* 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 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  ق��درة 100.000 مائة ال��ف دينار عراقي اعتب��ارا من يوم اخلمي��س  املصادف 

.2019/7/18

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 
العاشرة صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 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 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11,632,300 ( احد عش��ر مليون وستمائة 
واثنان وثالثون 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 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

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائ��رة 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 وجتهيز طبي وتأثيث بناية مركز سفوان الصحي

مناقصة )5/ صحة   2019 (

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3013 في 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء وجتهيز طبي وتاثيث مركز باهلة الصحي(
 - وبكلف��ة  تخميني��ة قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وس��تون مليون ومائت��ان وثالثون  الف دينار 

عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ )270يوم ( .
 -موقع املشروع) الصادق   ع  (

 -)بعرض فني (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة في هذا اجملال 

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

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

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

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

متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتس��عمائة وتس��عة وس��تون 

الف دينار عراقي .
 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)) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* 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 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  ق��درة 100.000 مائة ال��ف دينار عراقي اعتب��ارا من يوم اخلمي��س  املصادف 

.2019/7/18

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 
العاشرة صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 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 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11,632,300 ( احد عش��ر مليون وستمائة 
واثنان وثالثون 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 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

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائ��رة 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 وجتهيز طبي وتاثيث مركز باهلة الصحي 

مناقصة )6/ صحة   2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3013 في 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء وجتهيز طبي وتاثيث مركز الثغر الصحي(
 - وبكلف��ة  تخميني��ة قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وس��تون مليون ومائت��ان وثالثون  الف دينار 

عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ )270يوم ( .
 -موقع املشروع) القائم عج  (

 -)بعرض فني (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة في هذا اجملال 

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

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

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

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

متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتس��عمائة وتس��عة وس��تون 

الف دينار عراقي .
 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)) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* 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 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  ق��درة 100.000 مائة ال��ف دينار عراقي اعتب��ارا من يوم اخلمي��س  املصادف 

.2019/7/18

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 
العاشرة صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 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 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11,632,300 ( احد عش��ر مليون وستمائة 
واثنان وثالثون 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 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

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائ��رة 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 وجتهيز طبي وتاثيث مركز الثغر الصحي 

مناقصة )7/ صحة   2019 (

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3013 في 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء وجتهيز طبي وتاثيث مركز احلاج خضير الصحي في الزبير(
 - وبكلف��ة  تخميني��ة قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وس��تون مليون ومائت��ان وثالثون  الف دينار 

عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ )270يوم ( .
 -موقع املشروع) الزبير  (

 -)بعرض فني (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة في هذا اجملال 

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

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

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

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

متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتس��عمائة وتس��عة وس��تون 

الف دينار عراقي .
 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)) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* 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 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  ق��درة 100.000 مائة ال��ف دينار عراقي اعتب��ارا من يوم اخلمي��س  املصادف 

.2019/7/18

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 
العاشرة صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 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 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11,632,300 ( احد عش��ر مليون وستمائة 
واثنان وثالثون 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 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

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائ��رة 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 وجتهيز طبي وتاثيث مركز احلاج خضري الصحي يف الزبري

مناقصة )8/ صحة   2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3013 في 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء وجتهيز طبي وتاثيث مركز الصنكر الصحي في ابي اخلصيب(
 - وبكلف��ة  تخميني��ة قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وس��تون مليون ومائت��ان وثالثون  الف دينار 

عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ )270يوم ( .
 -موقع املشروع) ابي اخلصيب  (

 -)بعرض فني (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة في هذا اجملال 

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

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

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

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

متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتس��عمائة وتس��عة وس��تون 

الف دينار عراقي .
 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)) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* 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 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  ق��درة 100.000 مائة ال��ف دينار عراقي اعتب��ارا من يوم اخلمي��س  املصادف 

.2019/7/18

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 
العاشرة صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 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 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11,632,300 ( احد عش��ر مليون وستمائة 
واثنان وثالثون 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 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

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائ��رة 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 وجتهيز طبي وتاثيث مركز الصنكر الصحي يف ايب اخلصيب

مناقصة )9/ صحة   2019 (

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3013 في 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة انشاء وجتهيز طبي وتاثيث مركز الفاو اجلنوبي(
 - وبكلف��ة  تخميني��ة قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وس��تون مليون ومائت��ان وثالثون  الف دينار 

عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ )270يوم ( .
 -موقع املشروع) الفاو  (

 -)بعرض فني (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة في هذا اجملال 

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

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

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

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

متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتس��عمائة وتس��عة وس��تون 

الف دينار عراقي .
 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)) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* 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 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  ق��درة 100.000 مائة ال��ف دينار عراقي اعتب��ارا من يوم اخلمي��س  املصادف 

.2019/7/18

خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 
العاشرة صباحاً

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 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 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11,632,300 ( احد عش��ر مليون وستمائة 
واثنان وثالثون 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 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

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائ��رة العقود احلكومية /

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
هدم واعادة انشاء وجتهيز طبي وتاثيث مركز الفاو اجلنويب

مناقصة )10/ صحة   2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3012 في 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء طريق الشلهة )املرحلة األولى((
- وبكلفة  تخمينية قدرها)2.840.700.000(  ملياران وثمامنائة واربعون مليون وسبعمائة الف دينار عراقي 

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

 -موقع املشروع) السيبة    (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة     والصنف /  انشائية 

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

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

التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- 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:

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد                             املالية 
كالس��يولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 852.210.000( ثمامنائة واثنان وخمس��ون مليون ومائتان وعشرة 

الف دينار عراقي .
 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) 852.210.000( ثمامنائة واثنان وخمسون مليون ومائتان وعشرة الف دينار عراقي ..
 لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل( .
* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة 150.000 مائة وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/18  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فتح العط��اءات فعليا  وبوجود ممثلني ع��ن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرف��ق بجميع العطاءات ضمان العط��اء بقيمة ) 28,407,000 ( ثمانية وعش��رون مليون 
واربعمائة وس��بعة الف دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

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

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العط��اء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرجة في القس��م الرابع للتحق��ق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قب��ول عطاءه . وبخالف 

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

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

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

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

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

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكت��اب 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 طريق الشلهة )املرحلة األوىل(

مناقصة )36/ بلديات    2019 (

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3013 في 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق على قطعة ارض في منطقة السودان(
- وبكلفة  تخمينية قدرها)1.600.000.000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي 

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

 -موقع املشروع) املدينة   (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة في هذا اجملال 

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

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

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

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

متطلبات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .

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

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن))480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .

 لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل( .
* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة 150.000 مائة وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/18  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 

العاشرة صباحاً

  سادس��اً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فتح العط��اءات فعليا  وبوجود ممثلني ع��ن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

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

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

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

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

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

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

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

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عشر – الزام الشركات بش��راء 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  (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل قطعة ارض يف منطقة السودان

مناقصة )134/ تربية    2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3031 في 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرس��ة 18 صف 3 طوابق على قطعة ارض في منطقة احليادر مبساحة 

)2500
- وبكلفة  تخمينية قدرها)1.600.000.000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي 

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

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

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

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

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

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

متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العط��اء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .

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

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن))480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .

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

العمل( .
* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة 150.000 مائة وخمس��ون الف دين��ار عراقي اعتبارا م��ن يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/18  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فتح العط��اءات فعليا  وبوجود ممثلني ع��ن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

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

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

سيتم استبعاد العطاء
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  عشر – الزام الش��ركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا 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  (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل قطعة ارض يف منطقة احليادر بمساحة 2500

مناقصة )135/ تربية    2019 (

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3031 في 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق على قطعة ارض في منطقة الشطيط / حاليا 

مدرسة كرفانية2500(
- وبكلفة  تخمينية قدرها)1.600.000.000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي 

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

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

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

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

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

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

متطلبات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .

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

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن))480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .

 لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل( .
* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة 150.000 مائة وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/18  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

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

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

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

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

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

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

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

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل قطعة ارض يف منطقة الشطيط / حاليا مدرسة كرفانية

مناقصة )136/ تربية    2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3031 في 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق في ساحة روضة براعم االميان(
- وبكلفة  تخمينية قدرها)1.600.000.000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي 

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

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

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

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

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

:
القدرة املالية:  -1

 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 

النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .
 اخلبرة والقدرة الفنية:

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

اليقل عن))480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .
 لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل( .
* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة 150.000 مائة وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/18  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فت��ح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني ع��ن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

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

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

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

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

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

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف ساحة روضة براعم االيامن

مناقصة )137/ تربية    2019 (

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3031 في 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء مدرسة 18 صف ثالث طوابق في ساحة مدرسة النجاح /منطقة حرير 

)
- وبكلفة  تخمينية قدرها)1.600.000.000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي 

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

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

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

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

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

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

متطلبات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .

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

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن))480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .

 لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل( .
* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة 150.000 مائة وخمس��ون ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم اخلميس  

املصادف 2019/7/18  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. 
س��يتم فتح العط��اءات فعليا  وبوجود ممثلني ع��ن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

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

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

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

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

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

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

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

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

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
انشاء مدرسة 18 صف ثالث طوابق يف ساحة مدرسة النجاح /منطقة حرير  

مناقصة )138/ تربية    2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 049/SC/19 
Provision of EPCC Project for Utility Water System for S2 Camp  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

 
Tender Title: Provision of EPCC Project for Utility Water System for S2 Camp  

Tender No.: 049/SC/19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

To seek a qualified Contractor that can provide EPCC Project for Utility Water System for S2 Camp . 
Fresh Water Supply Pipeline from 500m3 Water Tank(in Water Treatment Station) to S2 main camp and S2-2 camp, 
including engineering procurement, construction and commissioning, main materials as follows: 
1.   2000m API 15LE-HDPE PE4710 Pipe, 4  inch, DR11, pipe length 11.8m, Color and UV Stabilizer: Class C  
2.   50m Carbon Steel Pipe, 8 inch C Road casing pipe)  
3.   6 pcs Gate Valve , 4 inch 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 31th July 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
 

Part Three:  
1. All bidders shall submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond before 4:00 PM on 4th August 

2019. 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

Camp before the deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

3. The above required papers shall be separately sealed and stamped on three envelopes, and shall be prepared in 
accordance with the ITB documents, of which the tender name, number and bidder’s information will be clearly 
mentioned on the envelops. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 2nd Aug 2019 by Email: zhangsanqin@ebspetroleum.com /  
baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of 
answering as soon as possible before the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

اجلزائر: اجلانب املظلم من «املصاحلة الوطنية»
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 الحاقـا بكتابنا  ذي العدد (٣١٨٤ فــي ٢٠١٩/٦/٢٧ ) والخاص  بإعــالن اول 
للمناقصــة ١/ صحة /٢٠١٩مرشوع (تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة أجهزة 

ثرم وتعقيم النفايات الطبية عدد ٥ مختلفة االحجام )
نود ان ننوه اىل :

تعديـل الكلفة التخمينيـة لتكون (٢،٨٢٠،٠٠٠،٠٠٠) مليـاران وثمانمائة   -١
وعرشون مليـون دينار عراقي بدال مـن (٢،٨٩٥،٠٠٠،٠٠٠) ملياران وثمانمائة 

وخمسة وتسعون مليون دينار
تعديـل معدل االيـراد السـنوي لتكـون(٨٤٦،٠٠٠،٠٠٠) ثمانمائة وسـتة   -٢
واربعون مليون دينار عراقي بدال من (٨٦٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانمائة وثمانية وستون 

مليون وخمسمائة الف دينار عراقي  .
تعديل السـيولة النقدية لتكون(٨٤٦،٠٠٠،٠٠٠) ثمانمائة وستة واربعون   -٣
مليون دينار عراقي بدال من (٨٦٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانمائة وثمانية وسـتون مليون 

وخمسمائة الف دينار عراقي  .
تعديل االعمال املماثلة للمرشوع لتكون(٨٤٦،٠٠٠،٠٠٠) ثمانمائة وسـتة   -٤
واربعون مليون دينار عراقي بدال من (٨٦٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانمائة وثمانية وستون 

مليون وخمسمائة الف دينار عراقي  .
تعديـل كلفة التأمينـات االوليـة لتكـون (٢٨،٢٠٠،٠٠٠)ثمانية وعرشون   -٥
مليـون ومائتان الف دينـار عراقي بـدال مـن (٢٨٫٩٥٠٫٠٠٠) ثمانية وعرشون 

مليون وتسعمائة وخمسون الف دينارعراقي
اسـتنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة /شعبة تخطيط القطاعات ذي العدد 

٣١١٢ يف ٢٠١٩/٧/١٦ 
مع التقديـــــر ...

 الحاقـا بكتابنـا  ذي العـدد (٣١٩٠ فـــي ٢٠١٩/٦/٢٧ ) والخـاص  بإعــالن 
اول للمناقصــة ٢/ صحة /٢٠١٩مرشوع (انشـاء معامل اوكسـجني عدد (٤) 

وحسب الكشوفات الفنية م القرنة ، م.املدينة ، م. البرصة ، م. الشفاء )
نود ان ننوه اىل :

تعديـل الكلفة التخمينية لتكـون (٢،٤١٠،٠٠٠،٠٠٠) مليـاران واربعمائة   -١
وعـرشة مليون دينار عراقـي بدال من (٢،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ملياران وخمسـمائة 

مليون دينار
تعديل معـدل االيراد السـنوي لتكـون(٧٢٣،٠٠٠،٠٠٠) سـبعمائة وثالثة   -٢
وعـرشون مليون دينار عراقي بدال من (٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠) سـبعمائة وخمسـون 

مليون دينار عراقي  .
تعديل السيولة النقدية لتكون(٧٢٣،٠٠٠،٠٠٠) سبعمائة وثالثة وعرشون   -٣
مليون دينار عراقي بدال من (٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعمائة وخمسون مليون دينار 

عراقي  .
تعديل االعمال املماثلة للمرشوع لتكون(٧٢٣،٠٠٠،٠٠٠) سبعمائة وثالثة   -٤
وعـرشون مليون دينار عراقي بدال من (٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠) سـبعمائة وخمسـون 

مليون دينار عراقي  
تعديـل كلفـة التأمينـات االوليـة لتكـون (٢٤،١٠٠،٠٠٠)اربعة وعرشون   -٥
مليون ومائة الف دينار عراقي بدال من (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة وعرشون مليون 

دينارعراقي
اسـتنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة /شعبة تخطيط القطاعات ذي العدد 

٣١١٢ يف ٢٠١٩/٧/١٦ 
مع التقديـــــر ...

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

م/ (تنـــويــــــه)م/ (تنـــويــــــه)

احلقوقي 
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية 

احلقوقي 
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية 
محافظة النجف االرشف

مديرية الزراعة 
قسم االرايض واملساحة 

سكرتارية لجنة املزايدات العلنية
العدد  /10959

التاريخ / 2019/7/16
اعالن

تعلن مديرية زراعة النجف االرشف /قس�م االرايض واملساحة عن توفر املساحات املدرجة اوصافها ادناه 
لغرض تأجريها باملزايدة العلنية وفقا الحكام القانون 21 لس�نة 2013 للتعاقد حس�ب قانون 35 لس�نة 
1983 فع�ى الراغبني باالش�راك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مس�تصحبني معهم التامينات 
االولية البالغة )20%(  من القيمة املقدرة للدونم الواحد وس�وف تجري املزايدة )املناداة( بعد انتهاء الفرة 
املنص�وص عليها يف الفقرة )خامس�ا(  من القانون اعاله )البالغة ثالث�ون يوما والتي تبدأ من اليوم التايل 

لنرش االعالن ( ويف مقر مركز مديرية  الزراعة حرصا  
مواصفات االرض

د . مجيد جاسم جياد
مدير الزراعة 
يف محافظة النجف االرشف

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 21/حجة فقدان /2019

التاريخ : 2019/7/8
اىل املدعو/ كريم عزيز حسني محمد

اعالن
ق�دم طالب حج�ة الفقدان ) نج�وى حيدر 
مه�دي(  طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه 
اس�تصدار حجة فقدان بحقك كونك مفقود 
وملجهولية محل اقامتك وفق اش�عار مختار 
املنطق�ة املدعو ) ع�ي مدلول العيس�اوي(  
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاريخ ن�رش االعالن  وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 3048/ب2019/4

التاريخ 2019/7/17
اعالن

اىل املس�تأنف علي�ه )رس�ول محم�د عب�د 
الكاظم(

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3048/
ب2019/4 املؤرخ 2019/5/26 واملتضمن 
الحكم ب�� )رد دع�وى املدعي الس�يد مدير 
بلدية النجف اضاف�ة لوظيفته( وتم الطعن 
به اس�تئنافا بموجب الالئحة االس�تئنافية 
مجهولي�ة  ولثب�وت   2019/6/3 املؤرخ�ة 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف 
محكمة بداءة العباسية واشعار مختار حي 
ابو غرب /1 املختار عزيز جاس�م اليارسي 
لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام محكمة اس�تئناف 
النجف االتحادية يف موعد املرافعة املصادف 
يف 2019/8/4 وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات 
مديرية الجنائية  والحركات 

قسم الجنائية /املفقودات
العدد:  خ / 36703

التاريخ : 2019/7/12
اىل / وزارة الداخلي�ة / وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة / 

االموال
فقدان هوية اقامة

اعلمن�ا قس�م رشط�ة قض�اء النج�ف الجنوب�ي بموجب 
خ  بت�اري   2019/7/8 يف   14096 املرق�م  بكتابه�م 
2019/6/27 احال�ت محكم�ة تحقيق النج�ف اىل مركز 
رشطة الغري طلب املخرب ) س�يد احمد محمد شاه( تولد 

1980 هندي الجنسية يحمل جواز السفر املرقم 
)Z5546987(

العائ�د ل�ه  والصادر م�ن دولة الهن�د دونت اقوال�ه وافاد 
بتاري�خ 2019/6/19 فق�دت منه هوي�ة االقامة املرقمة 
)22558( العائ�دة ل�ه قضاء وقدر ورغ�م البحث عنها لم 
يجدها تم رب�ط كتاب مديرية االح�وال املدنية والجوازات 
يف النج�ف االرشف / قس�م ش�ؤون االقام�ة املرقم 4711 
يف 2019/6/24 املتضم�ن صح�ة ص�دور الهوية االقامة 
ع�رض املوض�وع ع�ى الق�ايض املخت�ص وق�رر تعمي�م 
االوص�اف واش�عار الجه�ات ذات العالقة ولك�ون حادث 
قض�اء وقدر غلق التحقي�ق مؤقتا اس�تنادا الحكام املادة 

130/ج االصولية للتفضل باالطالع مع التقدير
املرفقات :

 � صورة  من قرار املحكمة املختصة
� صورة من صحة الصدور

العميد 
محسن كامل داخل محسن 

قائد رشطة محافظة النجف االرشف /وكالة
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2622/ب2019/2

التاريخ 2019/7/16
اعالن

اىل / املدعى عليه )عبد الحليم عاكف حابس( 
اقام املدعي )السيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته( 

الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله ضدك والت�ي يطلب فيها 
الحك�م بابط�ال كافة قي�ود العقار املرق�م 3/1190 حي 
العروبة واعادة تسجيله بأس�م دائرة املدعي اعاله ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار حي الجديدة 2/أ حيدر عداي العيساوي عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2019/7/29 وعند عدم 
حض�ورك  او ارس�ال  من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/1666

التاريخ : 2019/7/15
اىل املدعوه/ رقية حسن هادي

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة ) حس�ن هادي كاظ�م(  طلبا اىل 
ه�ذه املحكم�ة يروم في�ه اس�تصدار حجة وف�اة بحقك 
كونك مفقود وملجهولية محل اقامتك وفق اش�عار مختار 
املنطق�ة املدع�وه ) رقية حس�ن هادي(  ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

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

جمهورية العراق
محكمة استئناف نينوى االتحادية 

محكمة تحقيق املوصل
العدد : 2019/10894/ذ

التاريخ 2019/6/2
اعالن مفقود

فق�د املدع�و ) ع�ي فره�ود حس�ني صنب�ول  ( بتاري�خ 
2014/6/10 يف مدين�ة املوص�ل بع�د خطف�ه م�ن قب�ل 
عصابات داعش االرهابية من سجن بادوش ورغم البحث 
والتحري عنه لم يتم التعرف عى مكان تواجده ولم يعرف 
مصريه لحد االن فمن يتوفر لدية اية معلومات عنه اخبار 

اقرب محكمة تحقيق او مركز رشطة 
القايض

محمد نجم فيصل
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1785/ب2019/3

التاريخ 2019/7/17
اعالن

اىل / املدعى عليه )حيدر كاظم شهيد( 
اقام املدعي )السيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته( 

الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله ضدك والت�ي يطلب فيها 
) الحك�م بتعوي�ض دائرت�ه مبلغ�ا مق�داره خمس�مائة 
ملي�ون دين�ار عراقي الس�تغاللك العقار املرق�م 253/ 3 
ارض املعارض املش�يد عليه معرض الس�يارات بعد تاريخ 
انته�اء العقد املربم بينك وبني دائرة املدعي يف 2009/5/3 
(   ولثب�وت ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي االم�ري 3 عب�د الرحمن 
جبار الس�المي عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف 
يف ي�وم 2019/7/30 وعند عدم حضورك  او ارس�ال  من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

السعر 
للدونم مواصفات االرض المقاطعة القطعة المساحة/

دونم ت

 4500
دينار

بالنسبة للقطعة 1/44 مقاطعة 2/ 
بحر النجف تتوفر لها الحصة المائية 
من الجدول الغربي )نهر البديرية( 

اما القطعة المرقمة 1/4 مقاطعة 17/ 
عيون سيد عبود ال تتوفر لها الحصة 
المائية وال يوجد فيها بئر تدفق ذاتي 
وحسب كتاب مديرية الموارد المائية 
في النجف المرفق بالمعاملة واالرض 
خالية من المغروسات والمنشات في 

الوقت الحاضر

2/بحر 
النجف 
و17/ 
عيون 
سيد 
عبود

جزء 
من 

 1/44
و1/4
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)االعالن(
املناقصة : مناقصة عامة لرشاء ادوية

مناقصة رقم: )Med  7/2019 عىل املوازنة اجلارية  
رقم كتاب الدعوة: )7( 

2� تدع�و )وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية 
)كيماديا( مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم العطاءات املختومة  واملوقعة للتعاقد  )تجهيز 

االدوية (
3  � سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة لجميع 

مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا كما تم تحديده يف وثيقة املناقصة 
يمك�ن ملقدم�ي العطاءات املهتمني وم�ن ذوي االهلي�ة القانونية الحصول ع�ى معلومات 
اضافية من )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية  
)كيماديا( / قس�م االعالم الدوائي والعالقات العامة  � الطابق الخامس مقر وزارة الصحة 

الربيد االلكرتوني
dg@kimadia.iq واملوق�ع االلكرتون�ي لكيمادي�ا www.kimadia.iq واالط�الع ع�ى وثائق 
املناقص�ة عى العنوان ادناه من الس�اعة الثامنة والنصف صباح�ا اىل الثانية والنصف بعد 

الظهر بتوقيت بغداد 
4 � عى مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بما يف ذلك املتطلبات  القانونية  
والفني�ة واملالية وكم�ا مذكور يف وثائق املناقصة  وس�وف يعتمد« هامش افضلية للس�لع 
الصيدالنية من املجهزي�ن / املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية يتم تحديدها يف وثائق 
املناقص�ة )انظر الفقرة 30/االفضلية املحلية من تعليم�ات اىل مقدمي العطاءات والفقرة 

30 من ورقة بيانات العطاء ( 
5 � يمك�ن ملقدم�ي العطاءات املهتم�ني رشاء املجموع�ة الكاملة لوثائ�ق املناقصة باللغة 
)االنكليزية والعربية( عند تقديم اس�تمارة تحريرية عى العنوان ادناه وبعد تسديد الرسم 

غري القابل لالسرتداد وبمبلغ مقطوع والكالتايل
ا � مليون دينار عراقي  عن املناقصة   التي تقل  قيمتها  عن مليون دوالر  

ب � مليون�ي دينار عراقي  ع�ن املناقصة  التي تزيد كلفتها عى مليون دوالر  وبخالفه فان 
العروض سوف تهمل 

طريقة دفع هذا الرس�م س�تكون نقدا سوف يتم ارس�ال وثائق املناقصة وكما مشار اليها 
يف تعليم�ات مقدمي العطاء وعى مقدم العطاء الذي س�بق  له االش�رتاك يف املناقصة املعاد 

اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع   وثائق العطاء 
6 � تاري�خ اع�الن املناقص�ة ي�وم 2019/7/18 وس�يكون تاريخ انعق�اد املؤتمر الخاصة  
باالجابة عى استفسارات املشاركني يف املناقصة يوم 2019/8/4 يتم تسليم العطاءات عى 

العنوان ادناه عند او قبل
 )8/11/ 2019لغاي�ة نهاية الدوام الرس�مي س�وف يتم رفض العطاءات املتأخرة س�يتم 
فت�ح العط�اءات بحضور ممثلني عن مقدم�ي العطاءات الذين اختاروا الحضور ش�خصيا 
ع�ى العنوان ادناه ويكون موعد فتح العطاءات اليوم الت�ايل من يوم غلق املناقصة يف مقر 

كيماديا وبصورة علنية ودعوة املناقصني للحضور يف يوم الفتح العلني 
يجب عى جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء )املبلغ بالدينار العراقي( بقيمة 1% من 
الكلفة التخمينية تكون صادرة من مرصف معتمد يف العراق بموجب نرشه يصدرها البنك 

املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل :
ا � ال تقل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عى ش�كل خطاب ضمان او صك 

مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة 
ب   � تق�دم التأمين�ات االولية  م�ن قبل مقدم العطاء او )اي من املس�اهمني يف الرشكة او 
الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( ملصلحة جهة التعاقد وكما يف النموذج املرفق يف 

مستندات العطاء / القسم الرابع
ج  � تعف�ى ال�رشكات العامة من تقدي�م التأمينات االولية وخطاب ضمان حس�ن التنفيذ 

املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014 
د � تصدر الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة وبموجب 

تخويل رسمي مصدق 
ه�� � تق�رتن الكفال�ة بكتاب صحة صدور )رسي وش�خيص( يرس�ل اىل الرشك�ة العامة 

لتسويق  االدوية واملستلزمات الطبية كيماديا من قبل املرصف املصدر للكفالة 
و � ان تكون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية 

)كيماديا( 
ز � ان تكون صادرة باللغتني )العربية واالنكليزية ( 

ح � يتم مصادرة التأمينات االولية ملن ترسو عليه املناقصة  عند نكوله عن توقيع العقد بعد 
التبليغ بأمر االحالة وتتخذ بحقه كافة االجراءات القانونية االخرى املنصوص عليها يف هذه 
التعليمات ويتم مصارة التأمينات االولية ملن تحال اليه املناقصة عند س�حب مقدم العطاء 
لعطاءه خالل فرتة نفاذيته بعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عى اخطاءه الحس�ابية 
يف العطاء وانعكاس�ها عى قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات القانونية املنصوص عليها 

يف تعليمات تنفيذ العققود الحكومية 
ط � تكون مدة نفاذية التأمينات االولية س�ارية اىل ما بع�د انتهاء نفاذية العطاء املحدد يف 

وثائق املناقصة 
1 � العناوي�ن املش�ار اليها س�ابقا هي بغ�داد   �  باب املعظ�م  � وزارة الصحة  / البيئة  / 
الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( / الطابق السادس  / القسم 

القانوني لتقديم التأمينات االولية او لجنة استالم وفتح العروض لتقديم العطاءات 
هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية 
العدد : 1165/ب/2019

التاريخ 2019/7/15
اعالن

اىل  /املدع�ى علي�ه / املدي�ر املف�وض لرشكة  
الفوزان الكويتية /اضافة لوظيفته

اق�ام املدعي ) حس�ن فياض س�عيد( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله يطلب فيه�ا باعطاء 
الق�وة  1993/ب/1997(  املرق�م  الق�رار 
التنفيذية وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي عليه تقرر 
تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني للحضور 
امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة املصادف 
ي�وم 2019/7/28 الس�اعة صباح�ا وعند عد 
م حض�او من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

مهند صالح حسن
��������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة  
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 6377
التاريخ 2019/7/17

بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي )نعمة 
حس�ني جرب( ال�ذي يطلب تبدي�ل لقبه وجعله 
)الخزعيل( بدال من  ) الدين( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
خمسة عرش  يوما  وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة  يف الدعوى وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة  

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 6272

التاريخ 2019/7/15
بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي )حيدر 
رحي�م واجد( ال�ذي يطلب تبدي�ل لقبه وجعله 
)الش�مري( بدال ) الفراغ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام  وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية  
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 24 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة  

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 6273

التاريخ 2019/7/15
بن�اء ع�ى الدع�وى املقامة م�ن قب�ل املدعي 
)حس�ن رحيم واجد( الذي يطل�ب تبديل لقبه 
وجعله )الش�مري( ب�دال ) الف�راغ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة  يف الدعوى وفق اح�كام املادة 24 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

��������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الديوانية 

العدد / 156/موجزة/2019
التاريخ 2019/7/15

اعالن
م�رزه  حلي�ص  س�الم   ( اله�ارب  املته�م  اىل 

الزحيمي( 
التهام�ك بالدع�وى الجزائي�ة املرقم�ة 156/

موج�زة/2019 املش�تكي فيها )الح�ق العام( 
وفق احكام املادة )245 / من قانون العقوبات 
املحكم�ة ولهروب�ك  ام�ام ه�ذه  ( واملقام�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا 
بجريدتني رس�ميتني واس�عتي االنتشار وعني 
يوم 2019/8/29 موعاد الجراء محاكمتك ويف 
حالة عدم حضورك يف املوعد املحدد فس�تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

خالد عيل مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية 

��������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الشامية
العدد: 534/ج/2019
التاريخ 2019/7/16

اعالن
اىل / املته�م اله�ارب ) اي�اد عب�د الجلي�ل رعد 

البديري( 
التهام�ك بالدعوى املرقم�ة )534/ج/2019( 
عقوب�ات(   )1/456/أ  امل�ادة  اح�كام  وف�ق 
ولهروبك ومجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني وعني 
يوم 2019/7/28 موع�دا للمحاكمة ويف حال 
عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك غيابيا 

وعلنا وفقا للقانون
القايض

محمد تكليف خشان

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1778 / ب / 2019 

التاريخ : 17 / 7 / 2019 
م / اعالن 

اىل / املدعى عليه / هشام عدنان حامد 
اق�ام املدع�ي ) مرتىض بوهان عباس ( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 1778 / ب / 2019 ام�ام ه�ذه املحكمة ضدك 
وال�ذي يطلب فيها الحكم بالزامك بتس�ديد املبلغ والبالغ 
) مائت�ان وثماني�ة وثمان�ون ( ملي�ون دين�ار عراقي – 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتايي�د املجلس البل�دي ملنطقة الخليج العرب�ي الثالثة – 
عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
25 / 7 / 2019 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول .
القايض 

علوان بربوت البزوني
�����������������������������������������������

السيد قايض محكمة بداءة النجف املحرتم
تحية  طيبة واحرتام

املدع�ي  / ماجد عيل حس�ني / وكيله املحامي زياد جواد 
الخيكاني

املدعى عليه / نعمان اب�و الجيج ثجيل / النجف منطقة 
الرباق الجديدة
جهة الدعوى 

مل�وكيل بذمة املدعى عليه مبلغ وق�دره )مليونني ومئتان 
واثن�ان واربع�ون ال�ف دينارعراق�ي( وذلك ع�ن بضاعة 
اط�ارات الس�يارات وزيوت محركات الس�يارات بموجب 
الوصل املرف�ق يف عريضة الدعوى ومس�تحق االداء عليه 
ورغ�م مطالبت�ي باملبل�غ اال ان�ه ممتنع ع ن دف�ع املبلغ 
وعلي�ه اطلب من محكمتك�م املوقرة دع�وة املدعى عليه 
للمرافع�ة والحكم بتأديته يل املبل�غ كامال وتحميله كافة 

الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة
وملحكمتكم جزيل الشكر والتقدير

االدلة الثبوتية : 
1 � سائر البيانات القانونية 

املدعي 
ماجد محمد عيل حسني

وكيله املحامي زياد جواد الخيكاني

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 319 

اعالن فقدان 
قدمت السيدة ) سناء عيل حميد طلبا اىل هذه املحكمة بتنصيب 
نفس�ها قيما عى شقيقها املفقود ) يوس�ف عيل حميد ( وذلك 
لفقدانه بتاري�خ 20 / 1 / 2007 فمن لديه االعرتاض الحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة خالل س�بعة ايام م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
لتقدي�م اعرتاض�ه واعالمنا وبخالفه س�وف تنظ�ر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض 

خضري عباس التميمي 

�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 

العدد : 2931 / ش / 2019 
التاريخ : 9 / 7 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / عقيل جواد عبد الكاظم 

قدم�ت املدعية س�ناء مه�دي عب�ود الدعوى الرشعي�ة املرقمة 
2931 / ش / 2019 تطل�ب فيه�ا تصدي�ق الط�الق وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب الرشح القائ�م بالتبليغ من مركز رشطة 
ح�ي الحس�ني بالع�دد 6345 يف 30 / 5 / 2019 وتاييد املجلس 
البلدي ملنطقة حي الخليج العربي – عليه قرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
الس�اعة التاس�عة صب�اح ي�وم 25 / 7 / 2019 ويف حالة عدم 
حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

وسام عبد الحسن عيل 

�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 

العدد : 2930 / ش / 2019 
التاريخ : 9 / 7 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / عقيل جواد عبد الكاظم 

قدم�ت املدعية س�ناء مه�دي عب�ود الدعوى الرشعي�ة املرقمة 
2930 / ش / 2019 تطلب فيها نفقة ماضية ونفقة مس�تمرة 
لها والطفاله�ا وملجهولية محل اقامتك وحس�ب الرشح القائم 
بالتبلي�غ من مركز رشطة حي الحس�ني بالع�دد 6345 يف 30 / 
5 / 2019 وتايي�د املجل�س البلدي ملنطقة ح�ي الخليج العربي 
– علي�ه ق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاسعة صباح يوم 25 
/ 7 / 2019 ويف حال�ة ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

وسام عبد الحسن عيل

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 832 / ب1 / 2019 

التاريخ : 16 / 7 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليها / انتصار هاتف حسني 
اقامت عليك املدعية ) قطر الندى مهدي حس�ني ( اضافة 
لرتك�ة مورثها املرحوم مهدي حس�ني ع�الوي امام هذه 
املحكم�ة الدع�وى البدائي�ة بالع�دد اعاله ، طلب�ت فيها 
الحك�م بابطال تس�جيل نصف العق�ار املرقم 3 / 247 م 
19 خان اللوالوة واعادة تس�جيل النصف يف العقار باسم 
مورثها اع�اله وتحميلك املصاريف والرس�وم وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار مختار حي العم�ال صباح 
مهدي حسن املؤرخ يف 3 / 7 / 2019 متضمن ) ان املدعى 
عليه�ا اعاله تس�كن العن�وان املثبت يف عريض�ة الدعوى 
والذي هو الش�قق الس�كنية / قضاء الخالص وارتحلت 
اىل جهة مجهول�ة واليوجد تاريخ لالرتحال والتوجد لدينا 
سجالت ( قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف الساعة 
التاس�عة من صب�اح ي�وم 1 / 8 / 2019 ويف حال تبلغك 
وعدم الحضور او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة السد العظيم 
العدد : 57 / ب / 2019 

التاريخ : 16 / 7 / 2019 
م / اعالن 

املدعية / بلقيس عيل عطية .
املدعى عليه / صالح محيميد ذياب .

اقامت املدعية بلقيس عيل عطية دعوى دين وعند ارسال 
التبلي�غ لغرض تبليغك بموع�د املرافعة اعيدت الينا ورقة 
التبليغ بموجب كتاب مركز رشطة املفرق بالعدد 10199 
يف 15 / 7 / 2019 ومرفق�ة ورقة التبليغ واش�عار كونك 
ق�د ارتحل�ت اىل جهة مجهول�ة وملجهولية مح�ل اقامتك 
تق�رر تبليغك بصحيفتني محليت�ني بموعد املرافعة 23 / 
7 / 2019 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون .
القايض 

هيثم حسني طراد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنح الشامية
العدد: 535/ج/2019

التاريخ 2019/7/9
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) سجاد عبد الله حسني الجبوري( 
التهام�ك بالدع�وى املرقم�ة )535/ج/2019( وف�ق 
اح�كام امل�ادة )431عقوب�ات(  ولهروب�ك ومجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني ةعني يوم 2019/7/29 موعدا للمحاكمة ويف 
ح�ال عدم حضورك س�تجري املحاكم�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفقا للقانون
القايض

محمد تكليف خشان

��������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الديوانية 

العدد : 1535/ج/2019
التاريخ 2019/7/16

اعالن
اىل املتهم الهارب ) حمودي رحيم مهدي( 

التهامك بالدعوى املرقمة 1535/ج/2019 املش�تكي 
فيه�ا )رحيم عبد الحس�ني مهدي( وفق اح�كام املادة 
453 عقوب�ات واملقامة  امام ه�ذه املحكمة ولهروبك 
ومجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني واس�عتي االنتش�ار وعني يوم 2019/8/18 
الجراء محاكمتك ويف حالة عدم حضورك باملوعد املحدد 

ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض

زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية 

��������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الديوانية 

العدد : 1130/ج/2019
التاريخ 2019/7/16

اعالن
اىل املتهم الهارب ) اسعد عيدان عبد الحسني( 

التهامك بالدعوى املرقمة 1300/ج/2019 املش�تكي 
فيه�ا )كرار جاس�م فره�ود( وفق احكام امل�ادة 331 
عقوب�ات واملقام�ة  ام�ام ه�ذه املحكم�ة ولهروب�ك 
ومجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني واس�عتي االنتش�ار وعني يوم 2019/8/18 
الجراء محاكمتك ويف حالة عدم حضورك باملوعد املحدد 

ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض

زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية 

��������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الديوانية 

العدد / 2180/ج/2019
التاريخ 2019/7/16

اعالن
اىل املتهم الهارب ) غيث جاسم عبيد عرس( 

التهامك بالدعوى الجزائي�ة املرقمة 2180/ج/2019 
املش�تكي فيها )الحق العام( وفق اح�كام املادة )240 
/ من قانون العقوب�ات ( واملقامة امام هذه املحكمة 
ولهروب�ك وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك اعالنا 
بجريدت�ني رس�ميتني واس�عتي االنتش�ار وع�ني يوم 
2019/8/29 موعاد الج�راء محاكمتك ويف حالة عدم 
حض�ورك يف املوع�د املحدد فس�تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

خالد عيل مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية 

��������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الديوانية 

العدد / 1810/ج/2019
التاريخ 2019/7/10

اعالن
اىل املتهم الهارب ) فالح حسن عيل( 

التهامك بالدعوى الجزائي�ة املرقمة 1810/ج/2019 
املش�تكي فيها )حنني محمد رايض( وفق احكام املادة 
)384 / م�ن قان�ون العقوبات ( واملقام�ة امام هذه 
املحكمة ولهروبك وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالنا بجريدتني رسميتني واسعتي االنتشار وعني يوم 
2019/8/28 موعدا الج�راء محاكمتك ويف حالة عدم 
حض�ورك يف املوع�د املحدد فس�تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

خالد عيل مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية 

��������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف الديوانية االتحادية
محكمة جنايات الديوانية / الهيئة الثانية 

العدد :448/ج/2019
التاريخ 2019/7/11

اىل املحكوم الهارب ) سيف حسن نعمة الحسني( 
اص�درت محكمة جناي�ات القادس�ية قراره�ا املرقم 
واملتضم�ن   2019/7/7 يف  امل�ؤرخ  448/ج/2019 
الحكم عليك غيابيا بالس�جن املؤقت ملدة سبع سنوات 
وبغرامة مالية مقدارها خمس�ة ماليني دينار استنادا 
الح�كام القس�م 3/24  من قان�ون ادارة امل�رور رقم 
86 لس�نة 2004 عن ش�كوى املدعني بالحق الشخيص 
)بتول طعمة عبد الواحد وحيدر عدنان محمد وحمدية 
نج�م عبي�د (ولهروبك وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قرر 
تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
واسعتي االنتشار استنادا للمادة 143  / االصولية ولك 
حق االعرتاض عى الحكم الغيابي عند تسليم نفسك او 

القاء القبض عليك 
الرئيس 

حسون عبادي حسان 
رئيس محكمة جنايات القادسية 

��������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الديوانية 

العدد / 1278/ج/2019
التاريخ 2019/7/11

اعالن
اىل املتهم الهارب ) كرار غازي عبد( 

التهامك بالدعوى الجزائي�ة املرقمة 1278/ج/2019 
املش�تكي فيها )الحق الع�ام( وفق احكام املادة )10 / 
5 من قانون االحوال الش�خصية  ( واملقامة امام هذه 
املحكمة ولهروبك وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالنا بجريدتني رسميتني واسعتي االنتشار وعني يوم 
2019/8/28 موعاد الج�راء محاكمتك ويف حالة عدم 
حض�ورك يف املوع�د املحدد فس�تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

خالد عيل مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

جهة التعاقد : )وزارة الصحة /البيئة/ الرشكة العامة لتسويق االدوية املستلزمات الطبية )كيماديا( 
سلطة التعاقد : )الصيدالني : مظفر عيل عباس(

املنصب : )املدير العام / وكالة  /رئيس مجلس االدارة ( 
التوقيع )  موقع   (

التاريخ )  /   /2019  (
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تعل�ن رشكة غاز الش�مال )رشكة عام�ة( الكائن�ة يف محافظة كرك�وك عن اجراء 
املناقص�ة )2019/2294( والخاصة بمخترب مركزي للمعايرة يف املنطقة الش�مالية 

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :
1 � مراجع�ة مق�ر الرشكة الكائن يف محافظة كركوك الس�تالم املواصفات الخاصة 

باملناقصة اعاله
2 � تقدي�م تأمين�ات اولي�ة بمبلغ ق�دره )6500$( س�تة االف وخمس�مائة دوالر 
امريكي فقط ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل ش�كل صك مصدق او خطاب 
ضمان صادر من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة )120( مائة 

وعرشون  يوما من تاريخ الغلق
3 � تق�دم الرشكات كتاب عدم املمانعة من الدخ�ول يف املناقصات صادر من الهيئة 
العامة للرضائب ومعنونا اىل رشكة غاز الش�مال )النسخة االصلية( مع تأييد حجب 

البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية 
4 � ارفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة / دائرة 
تس�جيل الرشكات الوطنية بالنس�بة للرشكات العراقية و /او هوية غرفة التجارة 

وشهادة تسجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة
5 � عىل كافة املش�اركني امالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرتونية 

املؤيدة من قبلنا ويطلب استالم القرص 
)CD(

واملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع 
املعلومات الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد

6 � يت�م انعق�اد مؤتمر الخاصة باالجابة عن استفس�ارات املش�اركني يف الس�اعة 
العارشة صباحا من يوم )2019/8/18( يف استعالمات رشكة غاز الشمال 

7 � اخر موعد لتقديم املناقصات يف موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم االربعاء 
املوافق 2019/8/21

8 � يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االس�تعالمات الرئيس�ية 
للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور اصحاب العطاءات املشاركة ويف حالة مصادفة 

عطلة رسمية فيكون يف اليوم الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة 
9 � ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة اجور نرش االعالن
10 � الكلف�ة التخمينية للمناقصة تبلغ )650000( س�تمائة وخمس�ون الف دوالر 

امريكي 
11  �ف�ي حال�ة عدم التزام مق�دم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية والرشوط 

الواردة يف االعالن بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه 
12 � ثمن املناقصة غري قابلة للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل رشكتنا

13 � تك�ون العطاءات املقدم�ة نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوم من 
تاريخ الغلق

14 � تهمل العطاءات املرسلة بالربيد االلكرتوني 
15 � ارفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد العطاء

16 � للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني 
)www.ngc.oil.gov.iq(

ويمكن مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني 
)ngc_contract@ngc.oil.iq(

)ngcoil.gov.iq@gmail.com(
)ngc_info.iqoil@yahoo.com(

ء / مدير هيئة اخلدمات واملواد

اعالن صادر من حمافظة بغداد
تعل�ن لجنة البي�ع وااليج�ار االوىل يف محافظة 
بغ�داد عن اج�راء مزايدة علني�ة يف مقر ديوان 
محافظ�ة بغداد وفق احكام قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل اليجار 
املحل املرقم 8/7 )شيخ عمر( الواقع عىل قطعة 
االرض املرقم�ة 64/574 ف�رج الله  من امالك 
مجلس اللواء العام يف بغداد وملدة ثالث س�نوات 
بمس�احة 4م2 والواقعة ضمن الحدود االدارية 
لقاممقامية قضاء الرصافة  وبمبلغ بدل تقدير 

سنوي 700,000سبعمائة الف دينار
فعىل الراغبني الدخول يف املزايدة مراجعة ديوان 
محافظ�ة بغداد بعد م�رور 15 يوما  من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف تمام الساعة الثانية عرش 
ظهرا مستصحبني معهم وصل قبض صادر من 
محافظ�ة بغداد بالتأمين�ات القانونية الالزمة  
والبالغ�ة 20% م�ن القيمة التقديري�ة من بدل 
االيج�ار لكام�ل مدته واملستمس�كات الثبوتية 
ويف ح�ال مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 

فستجري يف اليوم الذي يليه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1684/ج2019/2

التاريخ : 2019/7/17
اعالن

اىل املتهمة الهاربة / زينب حميد عبد جرب
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )1684/ج2019/2( والخاص�ة 
باملش�تكية ) ليىل رس�ول عبد ( وفق احكام امل�ادة )1/456( من قانون 
العقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا هذه 
الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوج�وب الحضور يف موعد 
املحاكم�ة املصادف يوم 2019/8/25 وعند عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد : 374/ب/2019
التاريخ : 2019/7/17

اعالن
اىل املدعى عليه / نادر عبد الهادي حمود

اق�ام املدعي عامر ترتي�ب كريم الدعوى املرقم�ة 374/ب/2019 ضدك 
امام ه�ذه املحكمة طالبا الحكم فيها بالزامك له مبلغ قدره س�بعمائة 
وخمسون الف دينار وملجهولية محل اقامتك حسب ما جاء برشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة حي بغ�داد لذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني للحضور الساعة الثامنة من يوم 
املرافعة املصادف 2019/7/25 او ارسال من ينوب عنك قانونا وبخالفه 

ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

احمد عبد مسلم
������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 218/ب/2019
التاريخ : 2019/7/17

اعالن مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلني�ة القطعة املرقم�ة 7/8/مقاطعة 
2 بح�ر النجف فعىل الراغب�ني بالرشاء الحضور اىل ه�ذه املحكمة خالل 
ثالثون يوم م�ن اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة التقديرية للقطعة ويتحمل املش�رتي 

اجور االعالن  والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

القطعة  عبارة عن قطعة زراعية مساحتها 80 دونم و13 اولك و18 سم 
ارض القطعة بور مرتوكة يف الوقت الحارض تحيط بها االرايض الزراعية 
م�ن جميع جهاتها ويمر من خالل جزء منها نهر البديرية وتس�قى منه 
وتحتوي عىل مجموعة من اشجار النخيل تقدر بحوايل 12 نخلة ومجموعة 
من الفس�ائل تقدر بحوايل 110 فس�يلة قيمة املغروس�ات ) 7300000( 
سبعة ماليني وثالثمائة الف دينار وقيمة االرض ) 241800000( مائتان 
وواح�د واربعون مليون وثمانمائة الف دينار والقيمة التقديرية للقطعة  

)249100000( مائتان وتسعة واربعون مليون ومائة الف دينار
������������������������������������������������������������

مديرية تنفيذ املقدادية
العدد/284/ت/2019

  اىل / املنفذ عليه/ساجد احمد قدوري 
لق�د تحقق لهذه املديرية من خ�الل  كتاب مركز رشطة املقدادية  املرقم 
553 يف 2019/6/17واش�عاراملختار أن�ك مجهول مح�ل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او موقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه  واس�تنادا  
للم�ادة) 27( من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية  
التنفيذ  يف املقدادية خالل  خمس�ة عرش يوما تبداء من اليوم التايل للنرش  
ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل  االقدم

بركات محمد  حسني
اوصاف املحرر

قرار  الحكم  الصادر  م�ن محكمة بداءة املقدادية بالعدد 92/ب/2019 
يف 2019/3/19 واملتضم�ن ال�زام املدع�ي علي�ه س�اجد احم�د قدوري 
باعادته وتس�لمه للدائ�ن برهان وهيب ع�واد املبلغ املطالب ب�ه والبالغ 
ق�دره)9000000(  تس�عة مالي�ني دينار باالضافة اىل رس�م التس�جيل 
واملصاريف ورسم التحميل وتحميله اتعاب املحاماة  لوكيل الدائن املحامي 
ذو الفقار اسماعيل محمود مبلغ قدره) 500000( خمسمائة الف دينار 

باالضافة اىل رسم التحصيل واملورش اكتسابه  الدرجة الفطعية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/1781

التاريخ : 2019/7/17
اىل املدعوه/ رقية طالب هاشم

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة ) طالب هاشم مارد(  طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحقك كونك مفق�ود وملجهولية محل اقامتك 
وفق اشعار مختار املنطقة املدعوه ) رقية طالب هاشم(  قررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامه�ا خالل عرشة ايام من 

تاريخ نرش االعالن  وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/ 4019

التاريخ : 2019/6/18
اىل املدعو/  حسني عقيل كريم هاشم البو مرعب 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة ) س�هاد جاس�م حم�ادة(  طلبا اىل هذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق�ك كونك مفق�ود وملجهولية محل 
اقامتك وفق اش�عار مختار املنطقة املدعو ) حس�ني عقيل كريم(  قررت 
املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة 

ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/371

التاريخ 2019/7/17
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ النجف الس�يارة املرقم�ة ) 2832  نجف حمل ( نوع 
)س�كانيا لوري(  اللون )ابيض( املوديل )1978( العائدة للمدين ) مختار 
جاس�م نياز( لق�اء طل�ب الدائن )نبي�ل عبد مس�لم م�رزوق( واملدرجة 
اوصافها ادناه فمن له الرغبة بالرشاء الحضور يف تمام الساعة الخامسة 
عرصا يف اليوم العارش من اليوم التايل للنرش يف الصحف املحلية يف معرض 
)النج�ف االرشف(  الواق�ع يف ) النج�ف املعارض القديمة  (  مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة عرشة باملئة من  القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية وهوي�ة االح�وال املدني�ة وان الثمن يدف�ع نق�دا والداللية عىل 

املشرتي
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � النوع  : سكانيا لوري
2 � املوديل : 1978

3 � االطارات : خالية من االرضار وصالحة لالستخدام
4 � البطارية صالحة لالستخدام

5 � بدن السيارة خايل من االرضار
6 � زجاج السيارة خايل من االرضار

7 � دواخل السيارة مستخدمة استخدام طبيعي
8 � القيمة املقدرة اثنا عرش مليون دينار عراقي

������������������������������������������������������������
محكم�ة ق�وى األم�ن الداخيل األوىل / املنطق�ة الخامسة 

إعالن
إىل/ املتهم الغائب / )املالزم عقيل خليل رحيمة كاظم( 

املنسوب إىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات.       
العنوان / محافظة البرصة.

بما إنك متهم وفق املادة / 32 من ق.ع. د رقم 14 لسنة 2008 الختالسك 
املسدس الحكومي مع ملحقاته و)45( خمسة وأربعون إطالقة من نوعه 
والبندقية الحكومية مع مخازن عدد)2( اثنان و)60( س�تون إطالقة من 

نوعها التي بذمتك ولم تقوم بإعادتها لحد اآلن.
وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن عىل أن تحرض أمام محكمة 
ق�وى األمن الداخيل األوىل/ املنطقة الخامس�ة البرصة، خالل مدة ثالثون 
يوم�اً من تاري�خ نرش هذا اإلع�الن يف صحيفة محلية يومي�ة وتعليقه يف 
محل اقامت�ك ومقر دائرتك وتجي�ب عن التهم��ة املوج�ه ض�دك وعن�د 
ع�دم حض�ورك س��وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�اً اس�تن�اداً ألحك�ام 
امل�واد )65 و68 و69( من قان�ون أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

األم�ن الداخل�ي رقم 17 لسن�ة 2008. 
اللواء الحقوقي 

رئي�س محكم�ة قوى االمن الداخيل األوىل 
/ املنطقة الخامسة

نوع 
التخصيص 

المالي

عدد 
مرات 
االعالن

اسلوب 
التعاقد

مبلغ 
التأمينات 

االولية
سعر البيع 

للطلبية المواصفات رقم الطلبية ت

تشغيلية الثانية مناقصة 
عامة

6500

دوالر

 200000
دينار 
عراقي

 Design&supply
 complete

calibration LAB
2019/2294 1

)رشكة غاز الشامل /رشكة عامة( 
اعالن للمرة الثانية
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العراق يصطدم بإيران.. ومواجهات عربية ساخنة يف التصفيات
رمسيًا.. ملعب البصرة الدولي أرضًا ألسود الرافدين يف تصفيات آسيا املزدوجة

              المستقبل العراقي/ متابعة

اآلس�يوية  التصفي�ات  قرع�ة  أس�فرت 
آس�يا  ملوندي�ال 2022، وكأس  املش�ركة 
أُُقيم�ت أم�س األربع�اء، يف  الت�ي   ،2023
العاصمة املاليزية كواالملبور، عن صدامات 

عربية ساخنة.
وجاء املنتخب الس�عودي، ضمن املجموعة 
الرابع�ة، إىل جان�ب منتخب�ي فلس�طني، 
ألوزبكس�تان،  باإلضاف�ة  واليم�ن، 

وسنغافورة.
كم�ا ضم�ت املجموع�ة الثالث�ة، منتخبي 
إي�ران،  جان�ب  إىل  والبحري�ن  الع�راق، 
وهونج كون�ج، وكمبوديا، وه�و ما تكرَّر 
يف املجموعة الثاني�ة، التي ضمت منتخبي 
أس�راليا،  جان�ب  إىل  والكوي�ت،  األردن، 

وتايوان، ونيبال.
أيًض�ا  الخامس�ة،  املجموع�ة  وضم�ت 
منتخبني عربيني، وهم�ا قطر، وعمان، إىل 
جانب بنجالدي�ش، وأفغانس�تان، والهند، 
فيما ج�اء املنتخب اإلمارات�ي يف مجموعة 
متوازن�ة مع فيتن�ام، وتايالن�د، وماليزيا، 

وأندونيسيا.
وجاء املنتخب الس�وري يف مجموعة سهلة 

مع الص�ني، والفلبني، ومالدي�ف، وجوام، 
فيم�ا ج�اء منتخ�ب لبن�ان يف مجموع�ة 
متوازن�ة م�ع كوري�ا الجنوبي�ة، وكوري�ا 

الشمالية، وتركمانستان، سرييالنكا.
ولم تضم املجموعة السادس�ة، أي منتخب 
عرب�ي، حي�ث ترأس�ها منتخ�ب الياب�ان، 
وميانمار،  وطاجيكستان،  وقريغيزستان، 

ومنغوليا.
وهنا املجموعات:

املجموعة األوىل: الصني، س�وريا، الفلبني، 
مالديف، جوام

األردن،  أس�راليا،  الثاني�ة:  املجموع�ة 
تايوان، الكويت، نيبال

املجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، 
هونج كونج، كمبوديا

الس�عودية،  الرابع�ة:  املجموع�ة   
اليم�ن،  فلس�طني،  أوزبكس�تان، 

سنغافورة

املجموعة الخامس�ة: بنجالديش، عمان، 
الهند، أفغانستان، قطر

الياب�ان،  السادس�ة:  املجموع�ة 
قريغيزس�تان، طاجيكس�تان، ميانمار، 

منغوليا
املجموع�ة الس�ابعة: اإلم�ارات، فيتنام، 

تايالند، ماليزيا، أندونيسيا
الجنوبي�ة،  الثامن�ة: كوري�ا  املجموع�ة 
لبنان، كوريا الش�مالية، تركمانس�تان، 

سرييالنكا
وُتقام منافسات هذا الدور، خالل الفرة 
م�ن 5 أيلول/س�بتمرب 2019، وحت�ى 9 

حزيران/ يونيو 2020.
كل  يف  األول  املرك�ز  صاح�ب  ويتأه�ل   
مجموع�ة، وأفض�ل 4 منتخبات حاصلة 
ع�ى املركز الثاني »املجم�وع 12 فريًقا« 
إىل نهائي�ات كأس آس�يا 2023، وال�دور 
العال�م  كأس  تصفي�ات  م�ن  النهائ�ي 

.2022
 يف املقاب�ل فإن املنتخبات ال��24 التالية 
تتنتقل للمنافس�ة إىل املرحلة التالية من 
تصفي�ات كأس آس�يا، للمنافس�ة ع�ى 
املقاع�د املتبقية يف نهائيات كأس آس�يا 

2023 يف الصني.

كم�ا أكد االتحاد العراقي لكرة القدم، أنه 
أشعر نظريه اآلسيوي، بأن ملعب البرصة 
الدويل »جذع النخلة« سيكون أرض أسود 
الرافدي�ن يف التصفيات اآلس�يوية لكأس 
العالم 2022 يف قطر وكأس آس�يا 2023 

يف الصني.
وق�ال رئيس لجن�ة املس�ابقات يف اتحاد 
الكرة فالح م�وىس، إن »االتحاد العراقي 
أشعر نظريه اآلسيوي بأن ملعب البرصة 
املنتخ�ب  مباري�ات  س�يحتضن  ال�دويل 

الوطني التي تقام عى أرضه«.
وأوضح موىس، أن »االتحاد اختار ملعب 
الب�رصة كون�ه امللع�ب األك�رب يف العراق 
وبإمكان�ه احتضان املباريات الرس�مية 
املهم�ة بع�د رف�ع الحظ�ر ع�ن املالعب 

العراقية«.
وم�ن املق�رر أن يحتضن ملع�ب البرصة 

املباريات التالية للمنتخب الوطني:
 /10  ..... كون�ج  هون�ج   VS الع�راق 

2019/10
العراق VS إيران ..... 14/ 11/ 2019

 /11  /19  ..... البحري�ن   VS الع�راق 
2019

العراق VS كمبوديا ..... 4/ 6/ 2020.

وكيل اعامل بشار رسن يكشف حقيقة جتديد عقد موكله مع بريسبوليس

توخيل يرحب برحيل نيامر.. ويتهرب من كوتينيو
            المستقبل العراقي/ وكاالت

ال يج�د توم�اس توخي�ل، املدي�ر الفن�ي 
يف  مش�كلة  جريم�ان،  س�ان  لباري�س 
االس�تغناء عن النجم الربازي�ي نيمار دا 
س�يلفا، خالل فرة االنتق�االت الصيفية 
إمكاني�ة  ع�ن  ُس�ئل  الجارية.فعندم�ا 
العم�ل ب�دون نيم�ار يف املوس�م الجديد، 
ق�ال توخيل خالل ترصيح�ات لصحيفة 
»ل�و باريزي�ان« الفرنس�ية: »أن�ا جاهز 
لكل يشء، يجب التأقلم عى كل الظروف 
والتعامل بمرونة ش�ديدة، وطاملا تواجد 

نيمار سأعمل معه«.
وأردف: »بش�كل ع�ام ال أجد مش�كلة يف 
فرة اإلع�داد، لوجود وف�رة من الالعبني 
يف املعس�كر، بعكس ما ح�دث قبل بداية 
املوس�م املايض، كم�ا أن العب�ي الربازيل 
بصدد الع�ودة للتدريبات ي�وم 31 يوليو 

قليل�ة  بأي�ام  وسيس�بقهم  )تم�وز(، 
إدينسون كافاني«.

وواص�ل: »نيمار أبلغن�ي بالفعل برغبته 
يف الرحي�ل بنهاية املوس�م املايض، واآلن 
ال أعلم ما س�يحدث، فاألم�ر بني الالعب 
وإدارة النادي، ولن أشارك يف املفاوضات، 

أنا مدرب فقط«.
واس�تطرد امل�درب األملان�ي: »إذا تواج�د 
نيمار س�أعمل معه، رغم أنن�ي بالطبع 
لف�رة  انضمام�ه  تأخ�ر  م�ن  محب�ط 
اإلعداد«.وأض�اف: »ه�و ي�ؤدي برنامجا 
بدني�ا قويا ملدة يوم�ني، يف خطوة مهمة 
لتجهيزه، خاص�ًة أن زمالءه تدربوا ملدة 
أسبوع، ليكونوا مس�تعدين لخوض أول 
مب�اراة ودي�ة، ونفس األم�ر يرسي عى 
نيمار، فهو ما زال العبا بصفوف بي إس 

جي«.
وبش�أن إمكانية قدوم فيليبي كوتينيو، 

الع�ب برش�لونة، مقابل االس�تغناء عن 
نيم�ار، ق�ال توخي�ل: »ال تس�ألوني عن 
الع�ب آخ�ر، ه�ذا لي�س ه�ديف يف الوقت 

الحايل«.
ثغرة الوسط

ويف س�ياق آخ�ر، أكد م�درب بوروس�يا 
دورتمون�د الس�ابق أن�ه يحت�اج لالعب 
وس�ط مداف�ع، رافض�ا التعلي�ق عى ما 
تردد عن اهتمامه بضم السنغايل إدريسا 

جاي، العب إيفرتون اإلنجليزي.
وتاب�ع: »لق�د أدى أندي�ر هريي�را مهام 
العب الوس�ط املدافع يف ودية دريس�دن، 
وبانضم�ام عب�دو ديالو لكتيب�ة الدفاع، 
يمكنن�ا أيضا االعتماد ع�ى ماركينيوس 

مجددا يف خط الوسط«.
واس�تدرك: »إال أننا بحاج�ة لتدعيم هذا 
املرك�ز قب�ل بداية املوس�م، أناقش املدير 
الري�ايض ليوناردو ونتب�ادل اآلراء يف هذا 

الشأن، والتعاون بيننا جيد«.
ول�م ين�س توخي�ل اإلش�ادة بمهاجمه 
الشاب كيليان مبابي، الذي سجل هدفني 

خالل الفوز )6-1( عى دريسدن وديا.
»كيلي�ان  قائ�اًل:  ترصيحات�ه  وخت�م 

يحتف�ل باأله�داف يف املباريات 
مث�ل التدريب�ات، فه�و يتطلع 
للتسجيل دائما، وأعجبني أيضا 
الدفاعية..  بالواجب�ات  التزامه 
لقد بدا عليه الركيز والس�عادة 

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشف بهروز دزهبود، وكيل اعمال نجم املنتخب 
الوطن�ي ون�ادي بريس�بوليس االيراني، بش�ار 
رس�ن، حقيقة تجديد عقد الالع�ب مع فريقه 
وحقيق�ة الص�ورة الت�ي انترشت ع�رب مواقع 
التواص�ل االجتماعي.وانت�رشت صورة لرس�ن 

وه�و يحم�ل عقداً لن�ادي بريس�بوليس، حيث 
انت�رشت االنباء عن تجديد العقد رس�مياً.وقال 
دزهبود، إن »اجتماعاً حاسماً سيجمع بني إدارة 
بريسبوليس مع بشضار رسن يوم غٍد االربعاء 
من اجل تجديد عقد الالعب«.وعن صورة رسن 
مع العقد، اكد الوس�يط االيران�ي، إن »الصورة 
قديم�ة وليس�ت جديدة«.وبحس�ب املعلومات 

التي حصلت عليها الس�ومرية نيوز، 
ف�إن رس�ن س�يوافق ع�ى تجديد 
عقده مع بريسبوليس مع اضافة 
بند، يس�مح له بمغ�ادرة الفريق 
يف حال تلقى عرض�ًا من أوروبا. 

الص�ورة »القديمة« الت�ي تداولها 
رواد مواقع التواصل االجتماعي.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قال تقرير صحفي إس�باني، إن تعنت إدارة 
مانشس�ر يونايتد بش�أن مطالبه�ا املادية 
لالس�تغناء عن نجم الفري�ق، الفرنيس بول 
بوجب�ا، يجعل من الصعب ع�ى ريال مدريد 
االستمرار يف املفاوضات للتعاقد معه.وذكرت 
صحيف�ة »م�اركا« املدريدي�ة، أن اليونايتد 
يتمس�ك بالحص�ول عى 200 ملي�ون يورو 
لبي�ع بوجبا )26 عاما(، األمر الذي يزيد من 
صعوبة املفاوضات، خاصًة مع اقراب يوم 

8 أغس�طس/آب، آخر أيام سوق االنتقاالت 
الصيفي�ة.و أضاف�ت أن رحي�ل بوجب�ا عن 
»الشياطني الحمر« أصبح أمرا صعب املنال، 
مش�ريًة إىل أن املدي�ر الفني للفري�ق امللكي، 
زين الدي�ن زيدان، صار يع�رف ذلك، يف ظل 
رف�ض إدارة مانشس�ر التف�اوض، وكذلك 
للقيمة املرتفع�ة التي وضعتها لالس�تغناء 
عن الفرنيس.وتبلغ القيمة السوقية لبوجبا 
حاليا 100 مليون يورو، ويستمر عقده مع 
يونايتد الذي انض�م إليه يف 2016 قادما من 

يوفنتوس، حتى صيف 2021.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

د تقرير صحفي إيطايل، اليوم األربعاء، أنَّ  أكَّ
نادي يوفنتوس، بدأ التحرك، من أجل التعاقد 
م�ع األرجنتيني م�اورو إي�كاردي، مهاجم 
إنر ميالن.ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت« 
اإليطالي�ة، ف�إنَّ اهتم�ام يوفنت�وس بضم 
إيكاردي خالل املريكاتو الصيفي الحايل، لم 
يع�د رًسا، بعد أن قام الن�ادي بتحركه األول 
ص�وب إتم�ام الصفقة.وأش�ارت إىل أنَّه تم 
الس�ماح للوس�طاء يف الصفقة بالتفاوض 

مع إدارة إنر بش�أن ضم إيكاردي، ال سيما 
أنَّه االختي�ار األول لفابي�و باراتييس، املدير 
الري�ايض ليوفنتوس، من أجل دعم الهجوم 
يف املوس�م الجدي�د.كان أنطوني�و كونت�ي، 
مدرب إنر ميالن الجديد، اس�تبعد إيكاردي 
من قائمة الفريق التي ستغادر لسنغافورة 
لخ�وض الجول�ة اآلس�يوية، واملش�اركة يف 
ال�كأس الدولية لألبطال؛ تحضريًا للموس�م 
الجديد.كم�ا أعلنت إدارة إنر ميالن يف وقت 
سابق أن إيكاردي خارج حسابات النادي يف 

املوسم املقبل، ما فتح الباب أمام رحيله.

مانشسرت يونايتد يقتل حلم ريال 
مدريد ببوجبا

يوفنتوس يبدأ التحرك صوب ضم إيكاردي

منبوذ فالفريدي يرحب بالرحيل
            المستقبل العراقي/ وكاالت

رح�ب الع�ب برش�لونة، بالرحي�ل عن صف�وف ناديه 
الكتالوني، من أجل املش�اركة بشكل أكرب يف املباريات، 
حيث لم يش�ارك بص�ورة كب�رية تحت قي�ادة املدرب 
إرنستو فالفريدي.وذكرت صحيفة سبورت، أن ممثي 
الربازي�ي مالكوم جناح برش�لونة، تقابلوا مع مس�ئويل 
البارس�ا، للتع�رف ع�ى نواياه�م فيما يتعلق بمس�تقبل 
الالعب.وقالت الصحيفة إن مالكوم مستعد للرحيل 
عن برشلونة، حال تلقيه عرًضا جيًدا، خاصة 
يف ظل صعوبة مشاركته مع الفريق بعد 
انضمام أنط�وان جريزمان، واقراب 
عودة نيمار.وال يمانع برش�لونة، 
رحي�ل مالك�وم، لكن�ه يري�د 
ملي�ون   60 ع�ى  الحص�ول 
ي�ورو، ع�ى األقل م�ن وراء 
بي�ع الالعب.وانتق�ل مالكوم 
إىل برش�لونة مطل�ع املوس�م 
امل�ايض، بعدما كان يف طريقه 
اإليطايل.ويعت�رب  روم�ا  إىل 
آرس�نال، م�ن األندي�ة املهتمة 
بالحصول عى خدمات مالكوم، 
لكن صحيفة »إكسربيس« أكدت 
أن عرض الجانرز سيكون بعيًدا عن 
طموحات البارس�ا والالعب نفس�ه.

ويريد النادي اإلنجليزي، ضم مالكوم 
عى سبيل اإلعارة مع خيار الرشاء يف 
نهاية املوس�م، لكن برشلونة يرغب 
يف الحص�ول عى 55.7 مليون يورو، 
من أجل السماح برحيل صاحب ال� 

22 عاًما.

        المستقبل العراقي / وكاالت

يب�دو أن تمس�ك نيك�والس بورديس�و، املدي�ر الري�ايض لبوكا 
جوني�ورز األرجنتين�ي، والالعب الس�ابق يف روم�ا، بالتعاقد مع 
دانيي�ي دي رويس، ق�د تؤت�ي ثماره�ا، ليلع�ب النج�م اإليطايل 
بقيمص بوكا يف املوسم الجديد.ووفًقا لشبكة »سكاي إيطاليا«، 
فإن الرغبة األوىل لدي رويس )35 عاًما( كانت االعتزال واالتجاه 
للعم�ل يف الجهاز الفني ملنتخب إيطاليا، لك�ن يبدو أن زميله 
الس�ابق يف روما أقنعه، باللعب بقميص بوكا ملدة 5 أشهر.
ومن املقرر أن ينتهي العق�د املحتمل لدي رويس مع بوكا 

يف م�ارس/ آذار 2020، وس�يحصل ع�ى 800 ألف ي�ورو خالل 
تلك املرحلة.وارتبط اس�م دي رويس باالنتق�ال لفيورنتينا، لكن 
املفاوض�ات بني الطرف�ني تعطلت، ليتخذ بعده�ا الدويل اإليطايل 
قراًرا باالعت�زال، قبل أن يتدخل ب�وكا جونيورز.ومن املتوقع أن 
يط�ري دي رويس إىل األرجنتني خالل األيام القليلة املقبلة، لتوقيع 
عق�ده، ويبدأ أول تجرب�ة له يف كرة القدم بعي�ًدا عن روما.وفاز 
دي رويس بكأس إيطاليا مرتني مع روما يف 2007 و2008 وكان 
قريب�ا من لقب دوري الدرجة األوىل اإليطايل يف 2010 حني تصدر 
روم�ا الرتيب قبل 4 جوالت عى النهاية لكن تجاوزه إنر ميالن 

بقيادة املدرب جوزيه مورينيو، حينها.

أسطورة روما يقرتب من بوكا جونيورز
            المستقبل العراقي / متابعة

 
ليفاندوفس�كي،  روب�رت  طال�ب 
مهاجم بايرن ميونخ، ناديه بتعزيز 
صف�وف الفريق قبل بداية املوس�م 
املقب�ل، مح�ذًرا م�ن أنَّ اإلخفاق يف 
ذلك قد يس�فر عن معاناة الفريق يف 

املنافسة عى األلقاب.
مؤتم�ر  يف  ليفاندوفس�كي  وق�ال 
صحف�ي بل�وس أنجل�وس يف وقت 
متأخ�ر مس�اء أمس الثالث�اء إنه يف 
حال�ة ع�دم تعزيز صف�وف الفريق 
م�ن  »س�يكون  جدي�دة  بعن�ارص 
األلق�اب  ع�ى  التناف�س  الصع�ب 

الكبرية«.
وأض�اف: »عيَّ أن أق�ول بأمانة إنه 
ال يف�رض حالًي�ا أن نكتف�ي بهذا 

العدد القلي�ل من الالعبني املحرفني 
بالفريق. الكل يعلم ذلك«.

ويس�تعد باي�رن ميون�خ ملواجه�ة 
أول  يف  األربع�اء،  الي�وم  أرس�نال 
الت�ي  الث�الث  الودي�ة  املباري�ات 
يخوضه�ا بايرن يف جولته بالواليات 

املتحدة.
ومنذ انضمام ليفاندوسكي للفريق 
البافاري، توج الالعب بلقب الدوري 
األملاني »بوندسليجا«، 5 مرات ضمن 
صفوف بايرن، لكنه يتطلع للتتويج 
أبط�ال  الفري�ق بلق�ب دوري  م�ع 
أوروب�ا. وق�ال ليفاندوفس�كي، 30 
عاًما: »إذا كن�ت تفكر يف الفوز بكل 

األلقاب، عليك تعزيز صفوفك«.
وأكد ليفاندوفس�كي أن املناقش�ات 
ب�دأت بش�أن تجدي�د عق�ده، لكنه 

يس�تغرق  »ك�م  أض�اف 
األمر م�ن الوق�ت، ال أعرف 

تحديًدا«.
وعزز بايرن ميونخ بالفعل خط 
دفاعه بضم لوكاس هرينانديز، 
وبنيام�ني باف�ارد، اللذين توجا 
مع املنتخب الفرنيس بلقب كاس 
العالم 2018. كما ذكرت صحيفة 

»ماركا« اإلس�بانية أمس الثالثاء، 
ل التفاق  أنَّ الن�ادي البافاري، توصَّ
لض�م مارك روكا العب خط وس�ط 
إس�بانيول. ول�م تنج�ح مح�اوالت 
بايرن ميونخ التي أجراها حتى اآلن 
من أجل تعزيز هجومه قبل املوس�م 
الجديد، خاصة فيما يتعلق بمحاولة 
ضم لريوس س�اني من مانشس�ر 

سيتي.

ليفاندوفسكي حيذر بايرن ميونخ قبل بداية 
املوسم اجلديد

             بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د رئي�س ن�ادي الرشط�ة وه�اب الطائ�ي، أن إدارة الن�ادي 
س�تتعاقد مع م�درب جديد س�يكون أفضل من امل�درب الحايل، 

الرصبي نيبوشيا يوفوفيتش.
وم�ن املق�رر أن يغ�ادر نيبوش�يا إىل تون�س لاللتح�اق بن�ادي 

الصفاقيس التونيس، بعد أن اتفق عى جميع تفاصيل العقد.
وق�ال الطائي إن »إدارة نادي الرشطة بدأت يف البحث عن مدرب 
جديد خلفاً للمدرب نيبوشيا، منذ ما يقارب شهر ونصف الشهر 

تقريباً من أجل اإلعداد مبكراً للموسم املقبل«.
وأوضح أن »عملية البحث عن املدرب الجديد، تمت بمس�اعدة 

نيبوش�يا، حيث س�نتعاقد م�ع مدرب يلب�ي طموحات 
الفري�ق ويكون أعى من الناحي�ة الفنية واملادية 

من املدرب نيبوشيا«.
يذكر أن نادي الرشط�ة توج بلقب الدوري 

العراقي املمتاز للموس�م الحايل 2018/ 
أبط�ال  دوري  يف  وس�يلعب   ،2019

آسيا املوسم املقبل.

رئيس نادي الرشطة: سنتعاقد مع مدرب أفضل من نيبوشيا
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل، الي�وم األربعاء، 
العق�د  يف  الجدي�دة  التفاصي�ل  بع�ض 
املرتقب للمدافع الهولندي، ماتياس دي 
ليخت، م�ع يوفنتوس.فق�د ذكر موقع 

»كالتش�يو مريكات�و«، أن قيمة ال�رشط الجزائي 
يف عق�د دي ليخت س�تبلغ 150 مليون يورو، لكن 
ه�ذا البند س�يظل غري مفعل حت�ى صيف 2021.
ويريد مس�ؤولو اليويف تأمني بقاء نجم الطواحني 
ملدة موس�مني، عى األقل، قبل التفاوض معه عى 
عقد جديد إلزالة ال�رشط الجزائي.وذكرت تقارير 

صحفي�ة س�ابقة، أن دي ليخ�ت أرص ع�ى وضع 
رشط جزائ�ي، يف عقده م�ع نادي�ه الجديد، وهو 
ما أفس�د انتقاله إىل باريس سان جريمان.وكانت 
صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« الكتالوني�ة، ق�د 
زعمت أن العب أياكس أمس�ردام يهدف من وراء 
ال�رشط الجزائ�ي، إىل االنتقال لصفوف برش�لونة 

يوفنتوس يقيد حركة دي ليخت ملوسمني

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يستعد ميالن اإليطايل لالنقضاض عى الكرواتي 
ل�وكا مودريت�ش، والتعاقد مع�ه، إذا أراد ريال 

مدريد بيعه هذا الصيف.
ووفًقا لشبكة »سكاي إيطاليا«، فإن فالدو 
ليميتش وكيل مودريتش تواجد يف مكتب 

ميالن، الثالثاء، ملناقش�ة وضع موكله وإمكانية 
انتقال�ه للروس�ينريي.وينتهي تعاقد مودريتش 
)34 عاًم�ا( م�ع ري�ال مدري�د بنهاي�ة املوس�م 
املقبل، ولم يعد املريينجي حريًصا عى االحتفاظ 
به.ويتمن�ى مي�الن أن يجم�ع ب�ني مودريت�ش 
وأس�طورة كرواتي�ا زفونيم�ري بوب�ان يف دوره 
التوجيهي الجديد مع ميالن.لكن، من املتوقع أن 

تكون نقطة الخالف الرئيس�ية هي راتبه، والذي 
يبلغ حالًيا 12.5 مليون يورو س�نوًيا، بما يف ذلك 
املكاف�آت املرتبطة باألداء، لذل�ك يجب تخفيض 
ذلك املبلغ بش�كل كبري.وكان ميالن قد تعاقد مع 
الظهري اإلسباني ثيو هرنانديز العب ريال مدريد 
ه�ذا الصيف، كما أن هناك محاوالت للتعاقد مع 

داني سيبايوس أيًضا.

ميالن يستهدف ضم مودريتش
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اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: س�اير األوضاع وال تعرتض، وابتع�د عن املواجهة 
حالياً، وانتظر ريثما تتضح األمور 

عاطفي�اً: عليك التنبه من بعض األخبار الكاذبة التي تؤثر 
سلباً يف أوضاعك العاطفية 

مهنياً: يش�ر هذا الي�وم اىل عملية ترويجي�ة ناجحة وإىل 
ع�روض مهمة تتلقاها، ق�د توقع عقداً جدي�داً أو تبارش 
عمالً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير. عاطفياً: تختار 

الوقت املناسب لتعرب للرشيك عن مدى تعلقك به

مهني�اً: ق�د تواج�ه معارضني لخطط�ك، فتح�لَّ بالصرب 
لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك 

عاطفي�اً: تبح�ث ع�ن جديد يف الح�ب لتخرج م�ن املأزق 
العاطفي الذى تمر به

مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد 
تجعلك تثر بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض النتقادات 
وتجد نفسك محرجاً .عاطفياً: يساعدك الوحي عىل القيام 

بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك عىل الرشيك وتؤثر فيه 

مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم عىل خطوة كبرة، 
ل�ن تكون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة رصيدك 

الشعبي أو تحسني االنطباع عنك 
عاطفياً: ال تكن كثر العتاب واال ابتعد الحبيب عنك

مهنياً: أنّبهك إىل بعض املماطلة أو التأخر يف املعامالت، فال 
تراهن عىل الّدقة أو الخرب اليقني .عاطفياً: ينتقل فينوس 
اىل البيت التاس�ع ليبرّشك بي�وم عاطفي افضل بكثر من 

السابق وتكون عىل موعد مع تغير ايجابي

مهني�اً: تأث�رات إيجابية وجّيدة عىل صعي�د العمل، وهذا 
يرتافق مع مطالبك املالية املحقة وقد تبلغ الهدف قريباً 

عاطفياً: تتحس�ن األوضاع مع الرشيك عىل الصعد كافة، 
بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما 

مهني�اً: ينتقل فين�وس اىل البيت الثامن يف اواخر الش�هر، 
ليتح�دث عن رشاك�ة أو عالقة امل�ال بالحي�اة العاطفية، 
انتب�ه من بعض الفضائح . عاطفياً: التس�وية املطروحة 

مع الرشيك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخالفات

مهنياً: ال أنصحك الي�وم باملغامرة وكن حذراً يف الخطوات 
التي تقوم بها تجاه الزمالء 

عاطفياً: تناقش بعض األمور املهمة مع الحبيب فال تفكر 
فيه بطريقة سلبية 

مهنياً: قد ال يكون هذا اليوم هو األفضل عىل صعيد حياتك 
املهنية، وقد تواجه بعض املتاعب والخالفات البسيطة

عاطفي�اً: تصطدم ببعض األس�باب الت�ي تجعلك محبطاً 
وحزينا لكن ساعة الحقيقة مع الرشيك باتت قريبة

مهنياً: من املستحسن عدم املراهنة عىل أّي نجاح، ال ترتدد 
يف طلب املساعدة والنصيحة من األصدقاء واألحّباء 

عاطفي�اً: صحيح أنك تم�ر بيوم عصيب جراء مش�كالت 
عاطفية، لكن حافظ عىل رباطة جأشك

مهنياً: ان فينوس املنتقل اىل البيت الس�ادس اي اىل االس�د 
يرّكز عىل الش�ؤون املالية، ويجعلك مزاجًيا قليالً ومتقلّباً 
وربما تنكّب عىل دراسة مرشوع مهم لكن حاذر من جرح 

املقرّبني.

احلوتالعذراء

اختالف مواعيد النوم قد يسبب السكري
أظهرت دراس�ة حديثة أن األش�خاص الذين 
ال يحصل�ون عىل نف�س القدر م�ن النوم أو 
يذهبون إىل الفراش يف نفس التوقيت كل ليلة 
ربما يكونون أكثر عرضة لإلصابة بمشاكل 
صحي�ة مث�ل البدان�ة وارتفاع ضغ�ط الدم 
وارتف�اع الكوليس�رتول والس�كري.وترتبط 
قلة النوم منذ فرتة طويلة بمجموعة واسعة 
م�ن مش�اكل التمثي�ل الغذائ�ي بم�ا يف ذلك 

الس�منة وارتفاع ضغط الدم والكوليسرتول 
وم�رض الس�كري. وق�ال تيان ي�ي هوانج 
الذي شارك يف الدراس�ة وهو من مستشفى 
بريجهام يف كلية هارفارد للطب يف بوس�طن 
إن جانبا كبرا من هذا البحث ركز عىل تأثر 
متوس�ط س�اعات النوم التي يحصل عليها 
الناس وليس ع�ىل التغير يف نظام النوم من 

يوم إىل آخر.

وأض�اف ع�رب الربي�د اإللكرتون�ي ”يف هذه 
الدراس�ة أظهرن�ا أن االختالف�ات الكبرة يف 
مواعي�د الن�وم م�ن ليل�ة ألخرى )س�واء يف 
امل�دة أو التوقيت( ترتبط بزي�ادة احتماالت 
اإلصابة بمش�اكل التمثي�ل الغذائي وخاصة 
تش�وهات التمثيل الغذائي املتعددة يف نفس 
الوقت“.وتاب�ع ”األه�م أن ه�ذه النتائج ال 

تتعلق بمدة/جودة النوم.

الساعة »اخلفية« األغىل ثمنًا
خالل حفل أقامته يف جزيرة كابري اإليطالية، 
الفاخ�رة  للمجوه�رات   Bulgari دار  قّدم�ت 
مجموعة من الس�اعات أطلق�ت عليها صفة 
»الخفّي�ة«، ألن الق�رص فيه�ا أُخف�ي بدّق�ة 

وعناية فائقتني ضمن التصميم.
وق�د ت�ّم بهذه املناس�بة كش�ف النق�اب عن 
س�اعة Serpenti Misteriosi Romani، التي 
تعترب األغىل سعراً يف العالم، بكلفة تقرتب من 
مليوني ي�ورو، أي ما يعادل 2266210 دوالراً 

أمركياً.
تّم ترصيع هذه الس�اعة املميزة بش�تى أنواع 
األحجار النفيسة، فرأس األفعى فيها مرّصع 
بعرش قراطات من الصفر الرسيالنكي وأكثر 
من 60 قراطاً من املاس، فضالً عن 35 قراطاً 
من الصفر، تشّكل جسم األفعى وحراشفها، 
وقد جرى تزيني مشبكها بحراشف من املاس 
مقصوصة بأسلوب »الباغيت«، ليبدو املعصم 

كأنه جزء من تصميم الساعة.

 من الساعات الالفتة التي تّم تقديمها أيضاً يف 
 Serpenti Misteriosi هذا الحفل، نذكر ساعة
Intrecciati التي تمّث�ل تصميماً جديداً كلياً، 
يجّس�د س�واراً متش�ابكاً يلتّف حول املعصم 
ويتزّين برأس أفعى Serpenti الش�هر، هذه 
الس�اعة تأتي بتصميم�ني: األول يزدان بأكثر 
من 80 قراطاً من الياقوت، فيما جرى تزيني 
الثاني بما يزيد عن 35 قراطاً من خرز الزمرد 

الربّاق، و40 قراطاً من الصفر.

سودوكو

؟؟هل تعلم
أّن الحضارة السومرّية هي أول من اخرتعت الكتابة 

يف القرن الرابع ق.م.
]2[ أن أول كت�اب منش�ور يعتق�د بأن�ه ملحم�ة 
جلجامش املكتوبة باللغة املس�مارّية يف حوايل سنة 

3000 ق.م.
]2[ أن أقدم جريدة ما زالت موجودة حتى هذا اليوم 
هي صحيفة وينر تس�ايتونج الصادرة يف النمسا يف 

عام 1703م.
]2[ أن صموئيل جونسون كتب يف عام 1755م أول 

قاموس يف اللغة اإلنجليزّية.
]2[ أن العرب ُيش�ّكلون 5% من عدد ُسّكان العالم، 
ولكنهم نرشوا 1% من إجمايل عدد الُكتب املنش�ورة 

عاملّياً.
]2[ أّن أل�وان علم املباري�ات الرياضّية األوملبّية هي 
األصف�ر، واألخ�ر، واألزرق، واألس�ود، واألحمر، 
وتوج�د عىل مس�تطيل أبيض؛ بس�بب أن أحد هذه 
األل�وان ع�ىل األق�ّل يوجد ع�ىل علم دول�ة من دول 

العالم.

المتاهات

تطبيق إلبعاد املراهقني عن التنمر اإللكرتوين
اكتش�اف »نقطة ضعف« جديدة لألورام 

الرسطانية!
تمّك�ن علماء م�ن تحديد »كع�ب أخيل« 
)نقطة ضع�ف( األورام الرسطانية، الذي 
يدفع الخالي�ا التي تنرش املرض إىل تفعيل 

عملية التدمر الذاتي.
وأظهرت التجارب أن حجب بروتني محدد 
)ATF4 ( يق�وم بتغذي�ة األورام، ي�ؤدي 
إىل قتله�ا، حيث عملت ه�ذه التقنية عىل 
مجموع�ة من األش�كال البرشية للمرض 
وكذلك الف�ران املصابة برسطان األمعاء 

والدم.
وق�ال عالم األورام يف جامعة بنس�لفانيا، 
الربوفيسور كونس�تانتينوس كومينيس، 
أحد كبار الباحثني ومعدي الدراس�ة: »ما 
تعلمن�اه ه�و أننا نحت�اج إىل امليض قدما 

ملن�ع نم�و ال�ورم بطريق�ة ال تس�تطيع 
الخاليا الرسطانية اإلفالت منها بسهولة، 

وتحدد دراستنا الهدف من القيام بذلك«.
وكل ي�وم، تق�وم املاليني م�ن خاليانا ب� 

»قتل« نفس�ها، وتساعد عىل حمايتنا من 
الخاليا الضارة.

وم�ن ناحي�ة أخ�رى، تتجاه�ل الخالي�ا 
الرسطانية إش�ارات موت الخلية يف جهاز 
املناعة. لذا فإن إيجاد وس�يلة لوقف ذلك، 
يش�كل مثابة »الكأس املقدس�ة« ألبحاث 

الرسطان.
وقام الدكت�ور كومينيس بذلك عن طريق 
إدخ�ال ATF4 يف خالي�ا األمع�اء والصدر 
واألورام اللمفاوي�ة البرشي�ة، التي ُتزرع 
يف املخترب، وكذلك القوارض املعدلة وراثيا 

لتطوير رسطان الغدد اللمفاوية.
ولس�نوات، ظل العلم�اء يحاول�ون دون 
 ،MYC ج�دوى اس�تهداف ج�ني يس�مى
ُيع�رف بأنه يدف�ع نمو الخاليا ويس�مح 
وج�د  واآلن،  يس�ترشي.  أن  للرسط�ان 

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 1 كيل�و لحم�ة مفرومة - x 1 معلقة صغ�رة جنزبيل - x 1 عدد 
مكع�ب مرقة دجاج )لعم�ل الصوص( - x 1 ع�دد بصلة )مقطعة 
لعم�ل الص�وص( - x 1 حزم�ة بقدون�س ط�ازج )مقط�ع لعم�ل 
الصوص( - x 1 معلقة صغرة ملح )أو حس�ب الرغبة( - x 1 عدد 
بصلة مفرومة - x 1 رشة جوزة الطيب - ½ x معلقة صغرة فلفل 
اس�ود مطحون )أو حس�ب الرغبة( - ½ x لرت كريمة لّباني )لعمل 
الصوص( - ¼ x كيلو كوسة )مبشورة( - ¼ x كيلو جزر )مبشور( 

- ¼ x كوب زيت عباد شمس
الخطوات:

ىف وع�اء عميق نخلط اللحم والخض�ار وجميع البهارات جيدا حتى 
تتجانس.
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العنف ضد األطفال مسؤولية الفشل الرتبوي
عادل عبد الحق ماجد عبد الغفار الحسناوي

لم تمنع األديان الس�ماوية والدنيوي�ة وكذلك املجتمعات 
ع�ى مختل�ف ثقافاتها الوالدي�ن من تربي�ة أطفالهم بل 
أعطته�م كل الحق يف الرتبية والتأديب كٌل حس�ب ثقافتِه 
ومرتكزات بيئتِه ومجتمعِه، وتأخذ الرتبية والتأديب ُطرقاً 
مختلفة من مجتمع إىل آخر بل وحتى من عائلة إىل أخرى، 
إال أن ه�ذا الحق لم يكن حٌق مطلق، بل قّيد برشوط حتى 
ال يتمادى املربي بإس�تخدام ُسلطتِه وسطوته عى املُرّبى، 
فوضع�ت أحكام رشعي�ة وقانونية للحد م�ن اإلرساف يف 

التأديب.
هنال�ك  املجتمع�ات،  وكباق�ي  العراق�ي،  ويف مجتمعن�ا 
قوان�ن وضعته�ا الدولة ل�أرسة والطف�ل، وكذلك رشع 
ديننا الحنيف قوانن الرتبي�ة ووضع عقوبات ملن يخالف 
الترشيع�ات، ويف اآلون�ة األخ�رة وبحس�ب م�ا يظهر يف 
وس�ائل اإلعالم ووس�ائل التواصل االجتماعي من حاالت 
تعنيف قاس�ية جداً ضد األطفال من قبل ذويهم قد تودي 
يف بعض الحاالت إىل امل�وت، بات األمر يتطلب وقفة جادة 

من اجل محاربة هذه الظاهرة الدخيلة.
وهذه الظاهرة ليس�ت غريبة عى مجتمعنا فحس�ب، بل  
أنها مرعبة، إذ أن التعنيف لم يبلغ هذا املس�توى من قبل، 
ول�م تكن الرتبي�ة وال التأدي�ب بهذا الش�كل، وعليه صار 
لزاماً محاربة هذا التطور املخيف بقوانن وذلك من خالل 
قوان�ن صارمة تبدأ من أعى الس�لطات إىل أدناها حتى ال 

تتفاقم وال تصبح خارج السيطرة.
وّحت�ى اآلن، لم تقف الجهات املعني�ة أمام هذه الحاالت. 
وبالرغ�م م�ن أن ما ظهر قلي�ل جّداً، إال أن�ه ييش بتفاقم 
تعني�ف األطفال. ومن ه�ذا املنطلق ال يجب عى الحكومة 
الوق�وف مكتوفة األيدي، وعى األجه�زة األمنية املختصة 
التح�رّك برسعة ملعالج�ة هذه الظاهرة قب�ل أن تتفاقم، 
وع�ى الجهات الصحي�ة كذلك القيام بعمله�ا، فضالً عن 
اس�تمرار وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية باالستنكار 
لهذه الظواهر والقيام بحملة توعّية، من خالل اإلعالن يف 

الصحف والفضائيات والشوارع.
وأخ�راً، ف�إن عى القان�ون أن يكون أكثر رصامة واش�د 
قس�وة تجاه من يقوم برضب األطف�ال بعنف مما يؤدي 
إىل رقوده�م يف املستش�فيات كأدن�ى ح�د أن ل�م تتطور 
حاالتهم، وعى الوزارات املعنية أن تش�كل لجان للزيارات 
امليداني�ة واالط�الع عى أح�وال األطفال ومدى ُحس�ن أو 
س�وء معاملتهم، وعى العوائل أن تراقب أبنائها يف كيفية 
تعاملهم مع أطفالهم، واملسؤولية ال تبتعد كثراً عن رجال 
الدي�ن ورجال العش�ائر ورجال املجتمع ب�ل هي يف صلب 
مهامه�م، وكذلك عى منظمات املجتم�ع املدني املختصة 
بهذا الش�أن أن تقيم ندواتها لرتسيخ ثقافة الشكوى ضد 
املُعنفن، فكما هو مع�روف إن الخوف يف األغلبية الغالبة 
من األحيان هو املسيطر واملعنف ال يستطيع أن يشكو من 
عنفه إىل الجهات املس�ؤولة لذلك ف�ان هذه الثقافة يجب 
أن تفعل بق�وة وأن تأخذ العدال�ة االجتماعية والقانونية 

مجراها الصحيح.
إن س�وء املعاملة والتعني�ف املبالغ فيه ب�ل وحتى إجبار 
األطفال عى العمل يف أقىس واشد الظروف من قبل ذويهم 
يف أعمال ال تتناس�ب مع أبدانهم، من خالل إرغامهم عى 
التسول وغره من األمور األخرى سيؤدي حتماً إىل نتائج 

مستقبلية كارثية عى الفرد واملجتمع.
إن مجتمعن�ا مع�روف عن�ه تمس�كه باألخ�الق واملبادئ 
والقيم اإلنس�انية إضافًة إىل س�م���احة الدين اإلسالمي 
زائداً الثقافة املدنية الجميلة التي يتمتع بها اغلب أطياف 
مجتمعن�ا وكل هذا ال يس�مح أب�داً بمثل ه�ذا الترصفات 
الش�اذة، وبما إن الكالم هنا يخص بعض الناس والعوائل 
وال يع�م فاألغلبي�ة العظم�ى م�ن ع����وائلن�ا الكريمة 
ال تعن�ف وال تربي بهذا الش�كل، لذلك يج�ب محاربة هذا 
الشذوذ االجتماعي بوقفة جادة وصارمة تقع مسؤوليتها 
عى عاتق الجميع ولتكن العقوبة ليست قانونية فقط بل 
اجتماعية ودينية وعشائرية )أنقذوا األطفال من التعنيف 

وسوء املعاملة(.

البد ان يكون هناك اصالح تربوي ش�امل إلعادة الثقة بالتعليم بعد 
تدني مس�تواه واط�الق رصاصة الرحمة عى مس�تقبل ابنائنا اي 
مستقبل العراق ال بد من تحديد مسؤولية الفشل الرتبوي وحسب 

النقاط التالية:
• نجاح التعليم يعتمد يف االس�اس عى رغبة املتعلم وعى املدرس�ة 

خلق ارضيه لذلك.
• عدم اهتمام املدرس يف النتيجة الرتبوية بقدر اهتمامه املادي من 

حوانيت الدروس الخصوصية.
• عدم متابعة ومراقبة املجالس املحلية الرتبوية لتحليل املش�كالت 

التي تعاني منها املدارس.
• عدم تأهيل املدرس ومتابعة التطورات الرتبوية .

• افتقاد الخطط واملقاييس واملهارات التي اكتسبها التلميذ.
• املحس�وبية باختي�ار ادارات املدارس دون االعتم�اد عى الكفاءة 

والخربة.
• البيئ�ة االجتماعي�ة والتدخ�ل يف ش�ؤون املدرس�ة والتهدي�دات 

إلدارتها.
• تفعيل القوانن بحق من يتعاطى الرشوة لبعض االساتذة.

• التغي�رات املس�تمرة يف املناه�ج الدراس�ية مم�ا يس�بب ارب�اك 
الطالب.

• وضع حدود لبعض االس�اتذة حضورهم اىل املدرسة شكليا وغر 
فاعل بق�در اهتمامهم وتفكره�م بمصالحه�م الذاتية كاملحالت 

التجارية او املهن كالحالقة.
• البع�ض من املدرس�ات او املعلمات حضوره�ا او عدمه ال يفرق 
ش�يئا بق�در اهتمامهن باألزي�اء واملكي�اج واملظه�ر وترسيحات 

الشعر.
• عدم ترقية االس�اتذة اال بعد اجتيازهم امتحان بتخصصهم وذلك 

لحثهم عى القراءة واملتابعة .
• الح�رص املفق�ود م�ن ايص�ال املعلوم�ة وتوجي�ه الطالب نحو 

اهدافه.
• عدم متابعة اولياء امور الطلبة ألبنائهم .

• فقدان التفاعل والتفاهم بن الطلبة واملدرسن واولياء االمور.
• التأخر يف توزيع املناهج الدراسية .

• محاسبة املدرسن عى نتائج عملهم واحالتهم اىل القضاء بسبب 
التقصر او االهمال وعند ش�عورهم باملحاسبة يبذلون جهدا اكرب 

لتفهم املنهج واهدافه ما دام هذا يؤثر عى مستقبلهم.
• عى رئيس الوزراء تش�كيل لجنة بدراسة اوضاع الرتبية وكيفية 

االرتقاء فيها.

اكتشاف »خلية فريدة« قد تساعد 
عىل شفاء القلب!

اكتش�ف علم�اء جامعة »كالغ�اري« الكندي�ة خلية مناعي�ة تقع يف 
الفض�اء املحي�ط بالقلب، ق�ادرة عى من�ع تندب عضل�ة القلب بعد 
اإلصابة. ويحيط بالقلب غشاء ميلء بالسائل يسمى »سائل تامور«، 

الذي لم يتمكن العلماء من فهم وظيفته بشكل جيد سابقا.
واآلن، وجد العلماء أن هذا السائل الغامض يحتوي عى بالعم وخاليا 
مناعية، تساعد عى ترميم القلب بعد اإلصابة. وأوضحت الدراسة أن 
الدم ينقل األكسجن إىل القلب، ودون ذلك، تتعرض األنسجة العضلية 
لإلصابة وتبدأ باملوت. وعندما ُيصاب شخص ما بأمراض القلب، فإن 
أفضل أمل لديه هو إدارة األعراض وتقليل املزيد من األرضار املحتملة. 
ويمك�ن للجراحن إصالح األوعية الدموية املصاب�ة يف جراحة القلب 
املفتوح، ووضع أجهزة ضبط رسع�ة القلب أو إجراء عمليات زراعة 
القل�ب )يف حاالت نادرة(. ولكن ال يوجد س�وى إجراءات قليلة يمكن 

القيام بها لتوخي اإلصابات طويلة األجل.

مرض الزهري ينترش يف أوروبا
أعلن املركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها، أن عدد املصابن 
بم�رض الزه�ري يف أوروبا ازداد بنس�بة 70% ، وأن 85 % منهم هم من 

الرجال.
تش�ر بيانات املركز األوروبي للوقاية ومكافح�ة األمراض، إىل أنه منذ 
ع�ام 2010 ازداد عدد املصابن بمرض الزهري بنس�بة 70 %. فإذا كان 
ع�دد املصابن باملرض يف أوروبا 33 ألفا عام 2017 ، فإن عددهم حاليا 
أصب�ح 260 ألفا. هذا يعني أن ع�دد املصابن بمرض الزهري يف أوروبا 

أعى من عدد املصابن بمرض نقص املناعة.
وقد سجلت أكثر اإلصابات بمرض الزهري يف إيسلندا وإيرلندا وبريطانيا 

وأملانيا ومالطا.
ووفقا ألن�درو أماتو غويس، رئيس مركز مكافحة مرض نقص املناعة 
واألمراض املنقولة عن طريق االتصال الجنيس والتهاب الكبد الفرويس، 
فإن مرض الزهري يصيب عادة الرجال الذين يعيش�ون نمط حياة غر 
تقليدي )مثلين(. مش�را إىل أن »النس�اء أصبح�ن أقل عرضة لإلصابة 

بهذا املرض، لذلك نالحظ انخفاض عددهن حاليا«.

احلرمان من النوم يؤدي إىل مشكلة صحية خطرية!
يمك�ن أن يؤدي الحرمان من النوم إىل زيادة 
خطر اإلصابة بالسمنة، ما أثار حرة خرباء 
الصحة الذين عمدوا إىل تس�ليط الضوء عى 

ماهية هذه العالقة.
وُيعرف )عى نطاق واسع( أن النوم يساهم 
يف عملية ترمي�م الدماغ، ويعد مهما لصحة 

الجسم بأكمله.
وق�ال ش�يفاني راجديف، املعال�ج الغذائي: 
»أظه�ر العديد من الدراس�ات وج�ود صلة 
مبارشة بن قلة النوم والسمنة. ويؤدي األرق 
إىل انخفاض الطاقة باإلضافة إىل التأثر عى 
الهرمون�ات، مثل زيادة مس�تويات هرمون 
الغريل�ن، وبالتايل زي�ادة الش�هية وتعزيز 
تخزي�ن الدهون. وباإلضاف�ة إىل ذلك، تؤدي 
قلة الن�وم أيض�ا إىل انخفاض الحساس�ية 

لأنس�ولن وتحمل الجلوكوز، وكذلك زيادة 
مس�تويات الكورتيزول. وكل هذه العوامل 
ترتبط ارتباطا مبارشا بالس�منة«. ووجدت 
دراس�ة ُنرشت يف مجلة BMJ، وجود عالقة 

وثيقة بن الحرمان من النوم والسمنة لدى 
البالغن.واس�تعرضت دراسة أخرى أجرتها 
معاهد الصح�ة الوطنية باملكتب�ة الوطنية 
األمريكية للط�ب، األدلة الحديثة التي تربط 
انخف�اض م�دة النوم وس�وء نوعي�ة النوم 
بالس�منة، مع الرتكيز عى الدراس�ات التي 

أجريت عى البالغن. 
وخلصت الدراس�ة إىل أن الحرمان من النوم 
يؤثر عى توازن الطاقة، حيث يزيد من معدل 

اإلنفاق ويؤثر عى السعرات الحرارية.
ويزيد النعاس واإلرهاق من السلوك املستقر، 
وبالت�ايل يقلل من نفق�ات الطاقة املرتبطة 
بممارس�ة النش�اط. وال يق�ل الن�وم الجيد 
ليال أهمية عن ممارسة التمارين الرياضية 

بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي.

أفضل مرشوب طبيعي مثايل للصحة
أعلن خ�رباء املركز العلمي للنظم الغذائية التابع 
ألكاديمي�ة العلوم الروس�ية، أن م�رشوب دوار 
الش�مس الدرن�ي الخايل من الكح�ول هو أفضل 
م�رشوب للصحة املثالية. عباد الش�مس الدرني 
ويسمى أيضا خرشوف القدس  وكمثرى األرض، 
هو نبات يتبع جنس دوار الشمس من الفصيلة 
النجمية، دائم الخرضة يتميز بخصائص عالجية 

عديدة، حيث يستخدم يف صنع أدوية لعالج النوع 
الثان�ي من مرض الس�كري والس�منة وأمراض 
الكى والجهاز الهضمي. بحسب الخرباء. إضافة 
لهذا يحت�وي عباد الش�مس الدرني عى نس�بة 
عالية من األحماض األمينية ومجموعة فيتامن 
В وكربوهيدرات مفيدة وحمض األس�كوربيك، 
و بيت�ا كاروت�ن وعن�ارص معدنية أخ�رى مثل 

والك�روم  والفس�فور  والحدي�د  الكالس�يوم 
والبوتاسيوم واملغنيس�يوم والزنك والسيليكون. 
ويش�ر الخرباء إىل أنه يمكن صنع مرشوب غر 
كحويل أساس�ه عباد الشمس الدرني مع إضافة 
القلي�ل من عص�ر الج�زر  واليقط�ن والتفاح 
والربق�وق واألناناس، ع�ى أال تقل نس�بة عباد 

الشمس الكحويل فيه عن 20-15 %.

توج�د الكث�ر م�ن األس�اطر املتعلق�ة 
بتأثرات الس�كر عى صحتن�ا، حيث أنه 
رغم حاج�ة البرش إىل الجلوك�وز للبقاء 
عى قي�د الحي�اة، إال أن كميات الس�كر 

الكبرة يمكن أن تهدد حياتنا بالفعل.
وتحمل غالبية الوجبات اليومية الحديثة 
كميات كبرة من املُحليات اإلضافية، مثل 
األطعم�ة الخفيف�ة املصنع�ة واألطعمة 
املعلبة واملرشوبات الغازية وحتى الخبز. 
ويعد ارتف�اع أعداد املصابن بالس�منة، 
م�ن أه�م التأثرات الس�لبية الت�ي تأتي 
م�ن األطعم�ة الغنية بالس�كر والدهون 
والكربوهي�درات، لك�ن هناك آث�ارا أكثر 
رعبا يمكن للغذاء الغني بالسكر أن يرض 
بها الصح�ة العامة، والتي كش�ف عنها 
عدد من الخ�رباء واملتخصصن يف مجال 

التغذية، وهي:
- تسوس األسنان:

تس�وس  الواق�ع  يف  الس�كر  يس�بب  ال 
األس�نان خالف�ا لالعتقاد الش�ائع، ومع 
ذلك، ف�إن األحماض الناجمة عن تفاعل 
السكر مع س�طح األسنان سوف يسفر 

عن تسوس األسنان.

- مشاكل البرشة:
توص�ل العلم�اء مؤخ�را إىل العالق�ة بن 
استهالك منتجات األلبان واألطعمة ذات 
النس�بة املرتفع�ة م�ن الس�كر )وتعرف 
أيضا باسم األطعمة املحالة(، ومشكالت 
يف الجلد. وقالت دراسة نرشت عام 2014 
إن نتائجها أثبتت دور بعض األطعمة مثل 
منتج�ات األلبان وكذلك بع�ض األنماط 
الغذائية بما يف ذلك النظم الغذائية عالية 
نس�ب الس�كر املتبعة يف النظام الغذائي 

الغربي، يف إنتاج مش�كالت عديدة لصحة 
الجلد، من بينها ظهور حب الشباب.

- زيادة الرغبة الشديدة يف تناول السكر:
ال يوج�د حتى اآلن أي إجماع علمي حول 
م�ا إذا كان الس�كر يس�بب اإلدمان مثل 
الكوكاي�ن أو بع�ض الس�لوكيات غ�ر 
الصحية، لكن�ك عندما ت�أكل الكثر من 
السكر، يطلق الدماغ هرمون الدوبامن، 
وهو م�ادة كيميائي�ة »ُتش�عر بالرضا« 
تصدر عند التفاعالت البرشية اإليجابية، 

وهذا »ما قد يكون إدمانا«، ألنه قد يدفع 
إىل استهالك الس�كر برشاهة، تماما كما 

يحدث مع مدمني املخدرات أو الكحول.
- خطر ما قبل اإلصابة بالسكري:

ع�ى  يحت�وي  يشء  أي  ت�أكل  عندم�ا 
الجلوك�وز أو كت�ل بن�اء الكربوهيدرات 
س�يطلق  جس�مك  ف�إن  األساس�ية، 
األنسولن ألن هذا يساعده عى معالجة 
لك�ن  طاق�ة،   إىل  ويحول�ه  الجلوك�وز 
املشكلة هي عندما يحصل الشخص عى 
الكثر من السكر يف وقت واحد، إذ يكون 
هناك إفراز كبر لأنسولن ويمكن بذلك 
تطوير نقص الس�كر يف الدم أو مقاومة 
األنس�ولن، حي�ث ال يس�تطيع الجس�م 
امتص�اص الجلوك�وز بش�كل صحي�ح 
وبرسع�ة كافي�ة، م�ا ينتج عن�ه تراكم 

للجلوكوز يف مجرى الدم والكبد.
- االكتئاب والقلق:

ترتبط النظم الغذائية الغنية بالنشويات 
واألطعمة الس�كرية بااللتهاب بمستوى 
أعى بكث�ر من النظ�م الغذائي�ة الغنية 
بالربوتين�ات والخ�رضوات الخالي�ة من 
الده�ون. وتش�ر دراس�ة ن�رشت ع�ام 
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Psychiatry إىل أن االلته�اب يعد مؤرشا 
اإلجه�اد  ومس�تويات  لالكتئ�اب  قوي�ا 
العالي�ة. وأك�د الخرباء أن »الس�كر يزيد 
االلتهابات يف جميع أنحاء الجسم، بما يف 
ذلك الدماغ«، وهذا بدوره يؤدي إىل زيادة 

التوتر والقلق وحتى االكتئاب.
- مرض القلب:

من أكث�ر األع�راض الجس�دية وضوحا 
لتن�اول الكث�ر م�ن الس�كر ه�و زيادة 
الوزن، لك�ن األبحاث املثرة للقلق تظهر 
أنه حتى لو لم تكن بدينا، فإن اتباع نظام 
غذائي غني بالس�كر يمك�ن أن يزيد من 
خطر اإلصابة بأم�راض القلب واألوعية 

الدموية بشكل كبر. 
واكتش�فت دراسة بحثت عن آثار السكر 
عى امل�دى الطويل أن »املش�اركن الذين 
استهلكوا ما يقرب من 17% إىل 21% من 
السعرات الحرارية من السكر كانوا أكثر 
عرضة بنس�بة 38% م�ن وفيات أمراض 
القلب واألوعية الدموية«، وخاصة أولئك 
الذي�ن يس�تهلكون بانتظ�ام املرشوبات 

السكرية.
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