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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

من لم يؤثر اآلخرة على الدنيا 

فال عقل له

ص2املالية الربملانية تشدد عىل امهية اعداد احلكومة لـ »موازنة تكميلية« خالل الشهر املقبل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

قيادي باحلشد للبيشمركة: انشغلوا بأمن اربيل وال حتلموا بالعودة إىل كركوك

وزير اخلارجية يدعو من واشنطن إىل وضع »برنامج عاملي« ملواجهة الفكر املتطرف 

حزام بغداد »حتت جمهر« القوات األمنية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رشع�ت الق�وات األمنية بغط�اء جوي من 
الط�ران العراق�ي، أمس الس�بت، بعملية 
عسكرية واسعة لتأمني حزام بغداد، وذلك 
ب�إرشاف مبارش م�ن القائد الع�ام للقوات 
املسلّحة ووزيري الدفاع والداخلية. وأعلنت 
قي�ادة العملي�ات املش�ركة ع�ن انط�اق 
املرحل�ة الثانية من عملي�ة »ارادة النرص« 
يف ش�مال بغ�داد واملناطق املحيط�ة بها يف 
ث�اث محافظات، وذلك بعد ايام من اطاق 
املرحلة الثانية التي استهدفت خايا تنظيم 
»داعش« يف مناطق غربالعراق حتى الحدود 

م�ع س�وريا. وق�ال نائ�ب قائ�د العمليات 
الفري�ق القوات خاص�ة الرك�ن عبداالمر 
رش�يد يارالل�ه يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن�ه »بتوجيه من 
القائ�د العام للقوات املس�لحة ع�ادل عبد 
امله�دي، وبعدما حقق�ت املرحلة األوىل من 
عملية إرادة النرص أهدافها املرسومة بدقة 
ونجاح، فق�د انطلقت املرحل�ة الثانية من 
هذه العملية فجر )الس�بت(، لتعزيز األمن 
واالستقرار يف مناطق شمال بغداد واملناطق 
املحيط�ة به�ا ملحافظ�ات دي�اىل )ش�مال 
رشق( وص�اح الدي�ن واالنب�ار )غرب(«.
واض�اف يارالل�ه ان »قطع�ات م�ن قيادة 

عمليات بغداد مع قطع�ات قيادة عمليات 
دي�اىل وس�امراء واالنبار وقي�ادة الرشطة 
االتحادي�ة وفرق�ة الرد الرسي�ع وقطعات 
من الفرقة املدرعة التاس�عة وقطعات من 
الحش�د الش�عبي وفوج الق�وات الخاصة 
اركان  لرئاس�ة  التاب�ع  العملي�ات  دائ�رة 
الجي�ش وف�وج املهم�ات الخاص�ة التابع 
ملديرية االس�تخبارات العسكرية تشارك يف 
ه�ذه العملية الت�ي تأتي بدع�م جوي من 
القوة الجوي�ة وطران الجي�ش والتحالف 
ال�دويل، فضاً عن مفارز م�ن رجال املرور 

والجنسية والرشطة النهرية«.
التفاصيل ص2

وزير النقل يوجه
 بزيادة اإلنارة يف اروقة املحطة 

العاملية لسكك احلديد

حمافظ البرصة يوجه بإعالن 
مناقصات مشاريع الرتبية والصحة 

يف خمتلف مناطق املحافظة

إطالق عملية أمنية بإشراف »أكرب القيادات األمنية«.. ورئيس الوزراء: االمن واخلدمات ال ميكن جتزئتهما
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نائب ترامب يلوح بـ »عقوبات جديدة« عىل قادة فصائل باحلشد الشعبي وشخصيات بالعراق قوات األمن الكردية تعتقل قاتل الدبلومايس الرتكي وتعلن االستمرار بالبحث عن معاونيه
نائب يتوقع أن »تؤجل« اخلالفات السياسية »حسم« الرتبية إىل أيلول 

رادار برشلونة
 يـرصـد هدف بايـرن

 ميونـخ
ص3 ص3

حمافظ بغداد يصادق عىل التصميم 
القطاعي ملدينـة بغـداد الصنـاعيـة 

االقتصادية يف النهروان
ص3

إيران: نحن الضامن ألمن اخلليج ومضيق هرمز
      بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب وزير الخارجي�ة االيران�ي محمد جواد 
ظريف، أمس السبت، بريطانيا بوقف تواطئها 
مع االرهاب االقتصادي االمركي ضد الش�عب 

االيراني.
واكد ظريف يف تغريدة عىل حس�ابه الخاص يف 
موق�ع توي�ر ان »ايران هي الت�ي تضمن أمن 

الخليج ومضيق هرمز«.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة االيران�ي »عىل عكس 

القرصن�ة البحرية يف مضي�ق جبل طارق، فإن 
أجراءاتن�ا يف الخلي�ج تدعم القوان�ني البحرية 
الدولي�ة، وكما اعلن�ت يف نيويورك ف�ان ايران 
ه�ي التي تضمن أمن الخلي�ج ومضيق هرمز، 
ويجب عىل بريطانيا وقف تواطئها مع االرهاب 

االقتصادي االمركي«.
وكانت الق�وة البحرية للحرس الثوري االيراني 
اعلن�ت، الجمع�ة، ع�ن توقي�ف ناقل�ة النفط 
  Stena Impero  »الريطاني�ة »س�تينا ام�رو
ملخالفته�ا قوانني املاح�ة واصطدامها بقارب 

صيد يف مضيق هرمز، بناء عىل طلب مؤسس�ة 
املوانئ واملاحة البحرية االيرانية، واقتادتها اىل 

ميناء بندرعباس للتحقيق حول الحادث.
وس�بق ان احتجزت البحري�ة الريطانية أوائل 
الش�هر الج�اري ناقل�ة غري�س Grace1 التي 
تحمل النفط االيراني، يف املياه الدولية بمضيق 
جبل طارق، والتي قيل انها متوجهة اىل سوريا 
خرقا الجراءات الحظر األوروبية ضد دمش�ق، 
ورفضت ايران ذلك مطالب�ة باالفراج فورا عن 

السفينة.

مرصف الرشيد يوضـح أنواع القـروض
 والسلف وتعليامهتا

وزير العمل يعلن قرب املبارشة بالبحث امليداين لألرس 
3التي لـم تشمل براتب اإلعانة منذ عام ٢٠١٦ 2

        بغداد / المستقبل العراقي

جدد الع�راق، أم�س الس�بت، التأكيد عىل 
دع�م الع�ودة الطوعي�ة ولي�س القرسي�ة 
للنازح�ني. وذك�ر املكتب اإلعام�ي لوزير 
الهجرة، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »وزير الهجرة واملهجرين 
نوفل بهاء موىس اس�تقبل وف�د اليونامي 
لدى العراق مارتا روديس منس�ق الشؤون 
االنس�انية لام�م املتح�دة وآي�دن اوالري 
مس�ؤول ochla يف مقر الوزارة بالعاصمة 
بغداد  وجرى خ�ال اللقاء بحث  االوضاع 

االنس�انية للنازح�ني والعائدي�ن ومراحل 
توزيع املس�اعدات الرضوري�ة لهم و دور 
االمم املتحدة وبعثة اليونامي يف مس�اعدة  
ال�وزارة، فض�ا ع�ن دور ال�دول املانح�ة 
بتقدي�م الدعم ال�ازم العادة اعم�ار املدن 
املدم�رة«. وقال الوزي�ر إن »الوزارة تنتظر 
من املجتمع الدويل خطوات اكر يف التحرك 
ملس�اعدة ال�وزارة بتذليل  التحدي�ات التي 
تواجه النازحني وتش�جعهم عىل العودة«، 
مطالب�ا املجتمع ال�دويل ب�«دع�م الوزارة 
حيال مش�كلة قل�ة التخصيص�ات املالية 
الت�ي تعان�ي منه�ا ال�وزارة حي�ال  ملف 

الع�ودة واغاق ملف الن�زوح واملخيمات«. 
وتابع موىس، أن »الحكومة العراقية تدعم 
العودة الطوعي�ة وليس القرسية رغم انها 
تدرك جيدا  بان بعض األرس مستفيدة من 
البقاء يف املخيمات والدليل استمرار  الوزارة  
بتلبية احتياجات العوائل يف املخيمات لحني 
عودته�م اىل اماك�ن س�كناهم االصلي�ة«، 
داعي�ا املنظمات الدولي�ة والجهات املعنية 
اىل »تش�كيل لجن�ة مش�ركة والتنس�يق 
املبارش مع الوزارة لغل�ق املخيمات ودمج 

املتبقي منها .
التفاصيل ص2

العراق جيدد لـ »اليونامي« تأكيده عىل دعم »العودة الطوعية« 
وليس القرسية للنازحني 

وزير الداخلية يوجه بتمديد فرتة 
السامح للعجالت التي ال حتمل لوحات 

حتى هناية الشهر اجلاري
ص3
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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مرصف الرشيد يوضح أنواع القروض والسلف وتعليامهتا
نرش مرصف الرش�يد ان�واع وتعليم�ات القروض 
والس�لف للمواطنني واملوظفني، وتنوعت القروض 
والس�لف بني قروض املشاريع وس�لف املتقاعدين 

وسلف املتزوجني وقروض االسكان.
وفيما ييل انواع القروض والسلف:

1-قروض املشاريع الصغرية والحرفية:
يمن�ح الق�رض ألصح�اب املرشوع�ات الصناعية 
الصغ�رية املعتمدة واملس�جلة يف اتح�اد الصناعات 
العراقي�ة الحد األقىص للقرض الذي يعادل 12 ألف 
دوالر أمريك�ي وم�دة الق�رض 4 س�نوات )مؤهل 
الس�نة األوىل(، ويدف�ع عىل أقس�اط ربع س�نوية 
متساوية )كل ثالثة أشهر( مع معدل فائدة إجمايل 

قدره 6 ٪ سنويا تتحمله وزارة املالية بالكامل.
2- سلف املتقاعدين:

الح�د األدنى ملبل�غ الدفعة املقدم�ة مليون ونصف 
امللي�ون دين�ار والحد األق�ىص ثالثة مالي�ني دينار 
وحس�ب رات�ب التقاع�د، والضام�ن ه�و موظف 
حكوم�ي من املوظفني الدائمني أو من املتقاعدين، 
برشط أال يتجاوز مجموع الخصومات )50 ٪( من 

الراتب وسعر الفائدة هو 8 ٪.
3-إقراض موظفي بنك الرشيد وعدد من الوزارات 

ألغراض اإلسكان والبناء.
4-س�لف الزواج )مع وق�ف التنفيذ حتى إش�عار 
آخ�ر(، ومبلغ الدفع�ة املقدمة ثالث�ة ماليني دينار 

وسعر الفائدة )4 ٪(.
تكون رشك�ة التأمني الوطنية ه�ي الضامن لدفع 
مبلغ الس�لفة مقابل ضمان مق�داره عرشة آالف 
م�ن مبلغ الس�لفة ، والت�ي يقوم النظ�ام املرصيف 

بتحصيله�ا مقدم�ا وتحويله�ا إىل رشك�ة التأمني 
الوطنية.

5-ق�روض اإلس�كان للمواطنني الذي�ن يمتلكون 
قطع أرايض يف الرصافة من جانب بغداد وعدد من 
املحافظات يالحظون أن الكرخ وبعض املحافظات 
األخ�رى ينتمون إىل مرصف الرافدي�ن )تم تعليقه 
حتى إش�عار آخر( ومبلغ القرض 30 مليون دينار 
ومدة القرض 15 سنة وسعر الفائدة )8 ٪( سنوياً 
ويتم منحها عىل دفعتني متساويتني وضمان رهن 

العقار للبنك.
6- قروض املشاريع الفردية واملشرتكة:

مبل�غ الق�رض م�ن )2-10( ماليني دين�ار، ومدة 
الق�رض س�نتني وف�رتة س�ماح 3 أش�هر وس�عر 

الفائدة )12 ٪( الضمان / الضامن.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رشع�ت الق�وات األمنية بغط�اء جوي 
م�ن الط�ريان العراقي، أمس الس�بت، 
بعملية عس�كرية واسعة لتأمني حزام 
بغداد، وذلك بإرشاف مبارش من القائد 
العام للقوات املس�ّلحة ووزيري الدفاع 
العمليات  والداخلي�ة. وأعلن�ت قي�ادة 
املش�رتكة ع�ن انطالق املرحل�ة الثانية 
م�ن عملي�ة »ارادة الن�رص« يف ش�مال 
بغ�داد واملناط�ق املحيطة به�ا يف ثالث 
محافظ�ات، وذلك بعد اي�ام من اطالق 
املرحل�ة الثانية التي اس�تهدفت خاليا 
تنظيم »داع�ش« يف مناطق غربالعراق 
حتى الحدود مع س�وريا. وق�ال نائب 
قائ�د العمليات الفري�ق القوات خاصة 
الرك�ن عبداالمري رش�يد يارالله يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن�ه »بتوجيه من القائ�د العام للقوات 
املس�لحة ع�ادل عب�د امله�دي، وبعدما 
حقق�ت املرحلة األوىل م�ن عملية إرادة 
النرص أهدافها املرسومة بدقة ونجاح، 
فقد انطلقت املرحل�ة الثانية من هذه 
العملي�ة فجر )الس�بت(، لتعزيز األمن 
واالس�تقرار يف مناط�ق ش�مال بغ�داد 

واملناط�ق املحيطة بها ملحافظات دياىل 
)ش�مال رشق( وصالح الدي�ن واالنبار 

)غرب(«.
واضاف يارالل�ه ان »قطعات من قيادة 
عملي�ات بغ�داد م�ع قطع�ات قي�ادة 
عمليات دياىل وسامراء واالنبار وقيادة 
الرشط�ة االتحادية وفرقة الرد الرسيع 
وقطعات من الفرقة املدرعة التاس�عة 
وقطع�ات من الحش�د الش�عبي وفوج 
الق�وات الخاصة دائرة العمليات التابع 
لرئاس�ة اركان الجيش وفوج املهمات 
الخاص�ة التابع ملديرية االس�تخبارات 
العسكرية تشارك يف هذه العملية التي 
تأت�ي بدع�م جوي م�ن الق�وة الجوية 
وطريان الجيش والتحالف الدويل، فضالً 
عن مفارز من رجال املرور والجنس�ية 

والرشطة النهرية«.
وقد أرشف رئيس ال�وزراء القائد العام 
عبدامله�دي  ع�ادل  املس�لحة  للق�وات 
ميدانيا عىل اط�الق املرحلة الثانية من 
عملي�ة إرادة الن�رص، وتفق�د الق�وات 
املش�اركة ومقار الوحدات العس�كرية 
يف منطقت�ي الطارمي�ة واملش�اهدة يف 
شمال بغداد. والتقى بالقادة واآلمرين، 
واس�تمع اىل رشح مفصل عن الخطط 

واالجراءات والتش�كيالت املش�اركة يف 
ه�ذه العملي�ة التي تس�تهدف تحقيق 
األم�ن واالس�تقرار وس�يادة القان�ون 

يف ه�ذه املناطق، ومنع فل�ول عصابة 
»داعش« من التس�لل اليها او اتخاذها 
ممرات لتنفيذ عمليات إرهابية. ووّجه 

عبد املهدي، بحس�ب بيان ملكتبه تلقت 
من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
ب�أداء  كاف�ة  العس�كرية  »القطع�ات 

واجبها بمهنية عالية وبإسناد وتعاون 
كاملني م�ن املواطنني وابناء العش�ائر 
والوجهاء واهايل املناطق التي تش�ملها 
العملية العس�كرية«. وق�ال ان »وحدة 
ش�عبنا وتعاونه م�ع قواتنا املس�لحة 
واالس�تقرار  االم�ن  بتوف�ري  كفي�الن 
وتوفري ال�رشوط لتقدي�م الخدمات اىل 
املواطنني«. وش�دد عب�د املهدي عىل ان 
»االم�ن والخدم�ات كل واح�د ال يمكن 
تجزئتهم�ا، لهذا ح�ث الدوائر الخدمية 
واالداري�ة والقضائية والجهد الهنديس 
لخدم�ة  جهوده�م  مضاعف�ة  ع�ىل 
املواطنني الذين عانوا كثريا من االهمال 
واإلرهاب«، فيما اشاد بالتنسيق العايل 
يف م�ا بني القوات املش�اركة يف العملية 
وبالعالقة املتميزة ب�ني القوات األمنية 
والت�ي  ثقته�م  وكس�ب  واملواطن�ني 
تع�د عامال اساس�يا يف نج�اح العملية 
وتحقيق أهدافها. ورافق رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات املس�لحة يف جولته 
امليداني�ة وزيرا الدفاع والداخلية ونائب 
رئيس هيأة الحش�د الشعبي وعدد من 
الق�ادة العس�كريني يف قي�ادة عمليات 
بغ�داد والعمليات املش�رتكة والرشطة 
والق�وات  الرسي�ع  وال�رد  االتحادي�ة 

الجوية والنهرية.
وبالت�وازي، أعلنت خلية اإلعالم االمني 
الرس�مية ع�ن مقت�ل 10 ارهابي�ني يف 
تنظي�م »داع�ش« رضب�ة جوي�ة عىل 

الحدود العراقية السورية.
واشارت الخلية يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه »وفقا ملعلومات 
دقيق�ة فإنه تم قتل 10 إرهابيني داخل 
وكر لهم وتدمري عجلتهم برضبة جوية 
لطريان التحالف الدويل يف شمال بحرية 
سنيس�لة التابع�ة لقض�اء البعاج عىل 

الحدود العراقية السورية«.
وع�ن العملي�ات، ق�ال الفري�ق الركن 
الس�كرتري  البيات�ي  حمي�د  محم�د 
الشخيص للقائد العام للقوات املسلحة 
ع�ادل عبد امله�دي أن األخري زار قضاء 
الطارمي�ة يف ش�مال العاصم�ة بغ�داد 
لإلطالع عىل س�ري املرحل�ة الثانية من 
عملي�ة إرادة النرص. وأبل�غ البياتي ان 
عب�د املهدي ق�د أكد عىل »ع�دم إخراج 
املواطن�ني م�ن املناطق التي تش�ملها 
العمليات العس�كرية وتوفري الخدمات 
له�م، وع�دم انتهاك حرم�ة املواطنني، 
والتنس�يق مع الحكومة املحلية لتوفري 

الخدمات لألهايل«.

إطالق عملية أمنية بإشراف »أكرب القيادات األمنية«.. ورئيس الوزراء: االمن واخلدمات ال ميكن جتزئتهما

حزام بغداد »حتت جمهر« القوات األمنية

العراق جيدد لـ »اليونامي« تأكيده عىل دعم »العودة الطوعية« وليس القرسية للنازحني 
        بغداد / المستقبل العراقي

جدد العراق، أمس الس�بت، التأكيد عىل دعم 
العودة الطوعية وليس القرسية للنازحني.

وذكر املكتب اإلعالمي لوزير الهجرة، يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»وزير الهجرة واملهجري�ن نوفل بهاء موىس 
اس�تقبل وف�د اليونامي ل�دى الع�راق مارتا 
رودي�س منس�ق الش�ؤون االنس�انية لالمم 

املتحدة وآيدن اوالري مس�ؤول ochla يف مقر 
الوزارة بالعاصمة بغداد  وجرى خالل اللقاء 
بحث  االوضاع االنسانية للنازحني والعائدين 
ومراحل توزيع املس�اعدات الرضورية لهم و 
دور االمم املتحدة وبعثة اليونامي يف مساعدة  
الوزارة، فضال عن دور الدول املانحة بتقديم 

الدعم الالزم العادة اعمار املدن املدمرة«.
وقال الوزير إن »ال�وزارة تنتظر من املجتمع 
ال�دويل خط�وات اك�ر يف التح�رك ملس�اعدة 

تواج�ه  الت�ي  التحدي�ات  بتذلي�ل   ال�وزارة 
النازحني وتش�جعهم عىل الع�ودة«، مطالبا 
املجتمع الدويل ب�«دعم الوزارة حيال مشكلة 
قل�ة التخصيص�ات املالية الت�ي تعاني منها 
ال�وزارة حي�ال  مل�ف الع�ودة واغ�الق ملف 

النزوح واملخيمات«.
وتابع م�وىس، أن »الحكوم�ة العراقية تدعم 
الع�ودة الطوعي�ة وليس القرسي�ة رغم انها 
تدرك جي�دا  بان بعض األرس مس�تفيدة من 

البقاء يف املخيمات والدليل اس�تمرار  الوزارة  
بتلبية احتياج�ات العوائل يف املخيمات لحني 
االصلي�ة«،  س�كناهم  اماك�ن  اىل  عودته�م 
داعيا املنظمات الدولي�ة والجهات املعنية اىل 
»تشكيل لجنة مشرتكة والتنسيق املبارش مع 
ال�وزارة لغلق املخيمات ودم�ج املتبقي منها 
الت�ي يقطنه�ا  عددقليل م�ن األرس  والعمل 
عىل اس�تبدال الخي�م التي مر ع�ىل وجودها  
ارب�ع أعوام  ك�ون العمر االف�رتايض للخيمة  

ستة اشهر فقط«. واستدرك، أن »أهم االمور 
التي تش�جع النازحني عىل العودة هي تقديم 
املنح من قب�ل املنظمات لالرس العائدة ،وذلك 
بالتنس�يق املش�رتك بني ال�وزارة واملنظمات 
الدولي�ة لتفعي�ل موض�وع املش�اريع املدرة 
للدخل  و دعم مرافق الحياة املهمة كالصحة 
والرتبي�ة واعمار البن�ى التحتي�ة يف املناطق 
املحررة س�يما  قرى س�هل نين�وى التي تعد 

فسيفساء التنوع العراقي«.

من جهتها، اعربت مارتا روديس عن تأييدها 
اىل »م�ا ذه�ب اليه الوزي�ر التي من ش�أنها  
تش�جع النازح�ني عىل الع�ودة« موضحة ان 
»املجتم�ع الدويل يف املرحلة املقبلة  س�يرسع 
يف تقدي�م كل ما يمكن  التنس�يق مع الوزارة 

والجهات املعنية«.
وزادت ان »االم�م املتح�دة ستس�هم يف حث 
الدول املانحة بتوفري االموال الالزمة ملساعدة 

العراق يف تشجيع النازحني عىل العودة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عض�و اللجن�ة املالي�ة الرملانية 
احمد الصفار، أمس الس�بت، اهمية 
اع�داد الحكوم�ة االتحادي�ة ملوازنة 
تكميلي�ة بالش�هر املقب�ل تتضم�ن 
الفروقات بأسعار النفط عاملياً وآليات 

توزيع الفائض ع�ىل األبواب املهمة.  
وق�ال الصف�ار يف ترصي�ح صحفي 
إن »مجل�س النواب عموم�اً واللجنة 
املالية خصوصاً لديها وضمن عملها 
جدية كاملة بغية مخاطبة الحكومة 
لتقدي�م موازن�ة تكميلية يف الش�هر 
املقبل«. وأوضح أن »هناك اختالفات 

واضحة بأس�عار برميل النفط عاملياً 
عما تم وضع�ه يف املوازنة االتحادية، 
ما يس�توجب إيجاد تعديالت ألبواب 
ال�واردات تنس�جم مع حج�م الفرق 
بني الوارد املخط�ط والوارد الفعيل«. 
وأشار الصفار إىل أن »جميع األموال 
الفائضة والتبويبات املستحدثة بعمل 

املؤسس�ات وال�وزارات واملحافظات 
س�يتم إدخالها باملوازنة التكميلية«. 
التكميلي�ة  »املوازن�ة  أن  وأض�اف 
أم�ر رضوري ومعم�ول ب�ه عاملي�اً 
لك�ن باملوازن�ات الس�ابقة يف العراق 
ت�م إهم�ال ه�ذا الجانب وس�نعمل 
بكل قوة ع�ىل تفعيله�ا كونها جزءاً 

أكث�ر  تص�وراً  ويعطين�ا  رضوري�ًا 
دق�ة وواقعية عن الجوان�ب التي تم 
التنفيذية«.  الجوانب  تنفيذها ضمن 
يش�ار إىل أن مجلس الن�واب صوت، 
األربعاء )24 كان�ون الثاني 2019(، 
عىل قانون املوازنة االتحادية للعراق 

لعام 2019.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا القيادي يف الحش�د الشعبي املحور الشمايل 
عيل الحس�يني، أمس السبت، قوات البيشمركة 
اىل الرتكيز يف حماية اربيل بدال الحديث عن العودة 

اىل كركوك، مبينا ان كركوك لم تس�جل اي خرق 
ارهابي منذ انطالق عمليات فرض االمن ولغاية 
اللحظة. ونقلت وكالة »املعلومة« عن الحسيني 
الق�ول إن »الحدي�ث ع�ن عودة البيش�مركة إىل 
كركوك غري دقيق لعدم إمكانيته الس�يطرة عىل 

االوض�اع االمنية يف املدين�ة«. واضاف ان »قوات 
البيش�مركة أخفقت يف حماية اربيل ومناطقها 
من الهجمات كم�ا أخفقت يف ادارة امن كركوك 
اب�ان دخولها منذ ع�ام 2003 ولغاي�ة عمليات 
ف�رض االمن”، داعيا اياها اىل “االنش�غال بامن 

اربي�ل بدل الحديث عن حلم العودة اىل كركوك«. 
وأوضح الحسيني ان »االوضاع االمنية يف كركوك 
جيدة للغاية وهي لم تشهد اي خرق ارهابي منذ 
انطالق عملي�ات فرض االمن وانتش�ار القوات 

االتحادية يف املحافظة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن نائ�ب الرئي�س األمريكي ماي�ك بنس، 
أمس السبت، أن واشنطن ستفرض عقوبات 
جديدة ع�ىل قادة فصائل بالحش�د الش�عبي 

وشخصيات متنفذة يف العراق.
وقال بن�س، خالل مؤتم�ر الحري�ات الدينية 

املنعق�د يف واش�نطن، إن »واش�نطن لن تقف 
مكتوف�ة اليدين أمام الفصائ�ل املوالية إليران 
املتح�دة  »الوالي�ات  أن  مؤك�داً  الع�راق”،  يف 
س�تفرض عقوب�ات عىل قادة فصائ�ل تابعة 
إلي�ران، إضاف�ة إىل ش�خصيات ناف�ذة أخرى 
يف الع�راق«.  وأض�اف أن »الخزان�ة األمريكية 
فرض�ت عقوبات عىل 4 عراقيني بتهم فس�اد 

وانتهاك لحقوق اإلنسان«.
وفرضت الوالي�ات املتحدة االمريكية عقوبات 
اقتصادية عىل قادة فصائل يف الحشد الشعبي 

بينهم النائب املسيحي ريان الكلداني.
وذك�ر موق�ع The National  يف خ�ر عاجل 
إن »وزارة الخزان�ة االمريكة فرضت عقوبات 
عىل اربعة ش�خصيات بينهم قادة يف الحش�د 

الشعبي«.
واض�اف املوق�ع، ان »العقوبات ش�ملت قائد 
حش�د بابليون ري�ان الكلداني، وقائد حش�د 
الش�بك وع�د الق�دو، واثن�ني م�ن املحافظني 
الس�ابقني وهم�ا نوف�ل حم�ادي الس�لطان 
محاف�ظ نين�وى وأحم�د الجب�وري محافظ 

صالح الدين«.

املالية الربملانية تشدد عىل امهية اعداد احلكومة لـ »موازنة تكميلية« خالل الشهر املقبل 

قيادي باحلشد للبيشمركة: انشغلوا بأمن اربيل وال حتلموا بالعودة إىل كركوك

نائب ترامب يلوح بـ »عقوبات جديدة« عىل قادة فصائل باحلشد الشعبي وشخصيات بالعراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزي�ر الخارجية محمد الحكيم، أمس 
الس�بت، إىل وضع برنام�ج عاملي ملواجهة 

الفكر املتطرف.
وق�ال الحكيم، يف كلمت�ه باملؤتمر الوزاري 
لتعزيز حرية االديان املنعقد يف واش�نطن، 
إن »التعاي�ش ب�ني االدي�ان يف الع�راق هو 
ثقاف�ة س�ائدة لدى الش�عب اف�رزت بيئة 
زاخرة باالبداع يف مجاالت عدة، منها االدب 

والفن  والبحث العلمي«.
واضاف، ان »العراق عانى من اسوأ هجمة 

عرفها التاريخ االنس�اني املعارص املتمثلة 
بما قامت به عصابات داعش االجرامية من 
انتهاكات، واعت�داءات بحق العراقيني من 
مختل�ف االديان والطوائ�ف  والقوميات«، 
الفتاً إىل ان »الحكوم�ة العراقية يف مرحلة 
م�ا بعد هزيم�ة عصاب�ات داعش رشعت 
يف تنفيذ برنامج موس�ع، ومتعدد املحاور 
للتعام�ل مع ازمة املهجرين، واعادتهم  اىل 
مدنه�م عر اعمار البن�ى التحتية، وتوفري 

الخدمات االساسية«.
ودع�ا خ�الل املؤتم�ر، إىل »وض�ع برنامج 

عاملي ملواجهة الفكر املتطرف«.

        بغداد / المستقبل العراقي

رج�ح النائب عن تحالف س�ائرون عباس 
عليوي، أمس السبت، تأجيل حسم مرشح 
وزارة الرتبية إىل ش�هر أيلول املقبل، عازيا 
األم�ر إىل عدم اتفاق الكتل السياس�ية عىل 

اسم معني الستيزار الرتبية حتى اآلن.
ونقلت وكالة »املعلومة« عن عليوي القول 
إن “رئيس ال�وزراء عادل عبد املهدي ملزم 
دون  للرتبي�ة  املرش�حني  أس�ماء  بتق�دم 
العودة للكتل السياس�ية كونها فش�لت يف 

تقديم مرش�ح ينال ثق�ة مجلس النواب”، 
الفتا إىل إن “الخالفات السياس�ية بش�أن 

مرشح الرتبية الزالت قائمة حتى اآلن”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيعقد خمس 
جلس�ات قب�ل انته�اء فصل�ه الترشيعي 
الرتبي�ة  تمري�ر  ع�دم  ح�ال  ويف  الثان�ي 
ستحس�م عر الفصل الترشيعي الثالث”، 
مرجحا “تأجيل حسم الرتبية لشهر أيلول 
املقبل لع�دم وجود اتفاق س�يايس عليها، 
فض�ال عن ع�دم تقديم مرش�ح م�ن قبل 

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي”.

        بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت محكم�ة جناي�ات ذي ق�ار أحكام�اً 
بالس�جن املؤبد بحق ثالثة مدانني عن جرائم 
االش�رتاك بقت�ل  ش�خص وجرائ�م أخ�رى يف 
بغ�داد وبعقوبة .  وذكر املركز االعالمي ملجلس 
القض�اء األع�ىل يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
االوىل  »الهيئ�ة  أن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
ملحكمة جنايات ذي قار  قضت بالسجن املؤبد 

بح�ق مدانني اثنني عن جريمة اش�رتاكهما يف 
قت�ل احد املواطنني يف بغداد –  املدائن وبدوافع 
إرهابي�ة .»  وأضاف أن »محكم�ة جنايات ذي 
قار نظ�رت قضية مدان ثال�ث وحكمت عليه 
بالس�جن  املؤب�د ملرتني ع�ن جريمت�ني األوىل 
تفج�ري عب�وة ناس�فة يف بعقوبة تس�ببت يف 
إصاب�ة اح�د املواطنني  والجريم�ة الثانية عن 
تفجري عبوة ناسفة يف املنطقة نفسها تسببت 

يف اصابة سبعة مواطنني  وبدوافع إرهابية«.

وزير اخلارجية يدعو من واشنطن إىل وضع 
»برنامج عاملي« ملواجهة الفكر املتطرف 

نائب يتوقع أن »تؤجل« اخلالفات السياسية »حسم« 
الرتبية إىل أيلول 

جنايات ذي قار حتكم باملؤبد عىل )3( مدانني عن جرائم إرهابية  
        بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت قوات األمن الكردية، أمس الس�بت، بياناً 
بشأن اعتقال قاتل نائب القنصل الرتكي يف اربيل 

قبل ايام. 
وقالت القوات يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن�ه »بعد حمل�ة واس�عة النطاق، 
لقوات أس�ايش إقليم كردستان، تم إلقاء القبض 

ع�ىل )مظلوم داغ( املس�ؤول والقات�ل الرئيس يف 
حادث إطالق النار بأحد مطاعم مدينة أربيل، من 
قبل قوات مكافحة اإلرهاب يف إقليم كردستان«.

وأضاف�ت »إذ نش�كر قوات األس�ايش ومكافحة 
اإلرهاب بإقليم كردستان التي استطاعت اعتقال 
املتهم برسع�ة، نثني أيضاً ع�ىل مواطني االقليم 
لتعاونه�م«، مؤكدة »اس�تمرار الجه�ود العتقال 

جميع املتهمني عىل الصلة بالحادث«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د نائب رئي�س الرملان حس�ن الكعب�ي، أمس 
الس�بت، عىل اجراء االنتخاب�ات املحلية بموعدها 
املق�رر يف ش�هر نيس�ان من الع�ام املقب�ل، مبديا 
ح�رص املجلس عىل امل�ي باج�راءات التعديالت 
املحافظ�ات.  وق�ال  لقان�ون مجال�س  الالزم�ة 
مكتب الكعبي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »النائ�ب االول لرئي�س مجل�س 
الن�واب اجتماعا مع ع�دد من مجال�س األقضية 

والنواحي يف العراق، بحضور اعضاء لجنة االقاليم 
واملحافظات النيابية«. واضاف املكتب، ان »الكعبي 
ناق�ش التعدي�ل االول لقانون انتخاب�ات مجالس 
املحافظات، فيما اكد عىل اجراء االنتخابات املحلية 
يف موعدها املقرر خالل ش�هر نيس�ان م�ن العام 
املقب�ل دون تأجي�ل«. وتابع املكت�ب، ان »الكعبي 
ابدى حرص هيئة رئاس�ة مجلس النواب يف املي 
باج�راءات التعدي�الت الالزم�ة لقان�ون مجالس 
املحافظات، ومنها ايجاد هيكل تنظيمي للمجالس 

املحلية بما يتناسب مع املهام املناطة بها«.

قوات األمن الكردية تعتقل قاتل الدبلومايس الرتكي 
وتعلن االستمرار بالبحث عن معاونيه

الكعبي يؤكد عىل اجراء االنتخابات املحلية بموعدها املقرر يف نيسان
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   بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الزراعة الدكتور صالح الحس�ني ان قرار إنش�اء مركز 
للنخي�ل ت�م اتخاذه من قب�ل الوزارة وليس�ت هناك ام�اءات او 
اقرتاحات خارجية بخصوص املوضوع ، نافيا جملة وتفصيا ما 
عرضته قناة الرشقية الفضائية وماروجت له حول إنش�اء مركز 
للنخي�ل وكونه اقرتاح قدم من قبل الصحف�ي والكاتب املخرضم 

حسن العلوي« .
واش�ار الحسني ،بحسب بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، اىل ان 
»قرار إنش�اء املركز قد اتخ�ذ باإلجماع خال جلس�ة هيئة الراي 
األخ�رة ، ويقع ذلك ضمن الخطط االس�رتاتيجية لوزارة الزراعة 
والهادفة إىل النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 
ومنه�ا قطاع النخيل حي�ث صنفت وزارة الزراع�ة التمور ضمن 

املحاصيل االسرتاتيجية جنبا إىل جنب مع محاصيل الحبوب ».
واض�اف »حيث يأتي ق�رار التصويت عىل إنش�اء مرك�ز للنخيل 
ليضي�ف خطوة مهمة عىل طريق إع�ادة قطاع النخيل اىل مكانته 
املهم�ة يف املنطقة والعالم ، كما اولت وزارة الزراعة قطاع النخيل 
االهتم�ام البالغ من خال تفعي�ل البحث العلمي واعتماد الزراعة 
النسيجية كطريقة علمية متطورة تهدف إىل تنمية واكثار اشجار 
النخي�ل فض�ا عن الحف�اظ عىل االصن�اف الفاخرة م�ن التمور 

العراقية املعروفة بجودتها وإقبال املستهلك عليها.

   بغداد / المستقبل العراقي

أحبطت مف�ارز املديري�ة العامة لاس�تخبارات واألم�ن محاولة 
تهريب النفط الخام يف محافظة البرصة.

وذكر بيان للمديرية تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، »بجهد 
اس�تخباري ومتابعة دقيق�ة تمكنت مفارز مديرية اس�تخبارات 
وأم�ن البرصة امليداني�ة التابعة إىل املديرية العامة لاس�تخبارات 
واألم�ن وبالتعاون مع قوه أمنية مش�رتكة م�ن العثور عىل عدة 
ثقوب يف األنبوبني املمتدي�ن عىل الخطني من قضاء ابي الخصيب 
وناحي�ة الس�يبة إىل قض�اء الف�او مع�دة لتهريب النف�ط الخام 

بواسطة صهاريج حمل كبرة«.
وبني ان�ه »تم ضبط عدد من أدوات الرب�ط الخاص باألنابيب من 
قبل القوة أعاه وإش�عاَر الجه�ات املختصة لغرض رفع التجاوز 

واتخاذ اإلجراءات القانونية.

   بغداد / المستقبل العراقي

 نفى البن�ك املركزي العراق�ي، اي عملية 
تهريب للعملة العراقية.

»املس�تقبل  تلقت�ه  للبن�ك  بي�ان  وذك�ر 
العراق�ي«، ان�ه »تناقل�ت بعض وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي مقطع فيديو تظهر 
في�ه بع�ض فئ�ات العمل�ة العراقي�ة، يف 
صنادي�ق كتب عليها اس�م البنك املركزي 
العراقي، األمر الذي اثار لغطاً عن عمليات 
تهريب للعملة العراقي�ة. ويف الوقت الذي 
ينفي فيه البنك حصول أي عملية تهريب، 

فانه يود ان يبني االتي:
١. ان الصناديق املعروضة ال تخص البنك 
املرك�زي، وتختلف عن الصناديق الخاصة 
بالعملة العراقية، من حيث الشكل واللون 

واملادة والحجم.
٢. بارش البن�ك املركزي بمتابعة املوضوع 
مع الجه�ات االمني�ة، ووزارة الخارجية، 
وس�فارات ال�دول التي ُذك�رت يف مقطع 
الفديو. علماً ان هناك حاالت سابقة أثبت 
البح�ث فيها، م�ن قبل األجه�زة األمنية، 

عدم صحتها كليا.
٣. ل�م يتم العث�ور، حت�ى االن، عىل هذه 
االوراق ول�م يت�م عرضها بص�ورة علنية 
يف اي بلد، واثبت�ت التحريات الحالية انها 

صور وافام فقط.
٤. ان البن�ك املركزي يطب�ع عملته يف دور 
الطباعة العاملية، ويراقب انتاجها، ابتداءا 
م�ن صن�ع ال�ورق اىل الصيغ�ة النهائية، 
ق يف كل  وفق جداول وارقام تسلسلية ُتَدقَّ

مرحلة إىل حني استامها يف العراق.
٥. انن�ا نح�ّذر م�ن عملي�ات التش�ويش 
الت�ي تجري به�دف النيل م�ن البلد، ومن 
مؤسساته الناجحة، ومنها البنك املركزي. 
فكلّم�ا حقق�ت إح�دى هذه املؤسس�ات 
نجاح�اً محلي�اً ودولياً، تعرض�ت اىل مثل 
ه�ذه االف�رتاءات. وتأت�ي ه�ذه الهجمة 
الي�وم متزامن�ة مع اعان البن�ك عن نمو 
احتياطياته والسيطرة عىل سعر الرصف، 

بهدف التقليل من هذا النجاح.
وأه�اب البنك املرك�زي »بوس�ائل اإلعام 
ة يف تن�اول االخبار، ملا  �ة، توخ�ي الدقَّ كافَّ
لاخبار غر الدقيقة من آثار س�لبية عىل 

استقرار النظام املايل واملرصيف يف العراق.

البنك املركزي ينفي أي 
عملية هتريب للعملة 

العراقية بواسطة صناديق

    بغداد / المستقبل العراقي

تفق�د وزي�ر النق�ل عب�د الل�ه لعيب�ي، املحط�ة العاملية لس�كك 
الحديد لألطاع عىل س�ر القط�ارات الصاع�دة والنازلة وطبيعة 
الخدمات التي تقدمها الرشكة العامة لس�كك الحديد العراقية اىل 

املسافرين«.
وج�ه لعيبي، بحس�ب بي�ان للوزارة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، »إدارة السكك بمضاعفة  وبذل قصارى الجهود من 
أج�ل توفر الخدمات التي تليق باملس�افر العراقي موعزا بتنظيم 
حم�ات واس�عة  لتنظيف وادامة اروقة الس�كك ، كما وجه ايضا 
بتس�هيل اجراءات حج�ز التذاكر للمس�افرين وزي�ادة اإلنارة يف 

اروقة املحطة.
واكد ان وزارة النقل تضع تطوير منظومة الس�كك الحديد ضمن 
أولوياتها يف خطة عمل ال�وزارة الهادفة إىل إزالة العقبات وتهيئة 

األجواء للمسافرين بشكل أكرب.

وزير النقل يوجه بزيادة اإلنارة 
يف اروقة املحطة العاملية لسكك احلديد

   بغداد / المستقبل العراقي

حققت الرشك�ة العامة للس�منت العراقية احدى رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن نس�ب ايجابي�ة يف كميات اإلنتاج 
واملبيع�ات خال النص�ف األول من الع�ام الجاري مقارنة 

بنفس الفرتة من العام املايض«.
وبني مدير عام الرشكة حس�ني محسن الخفاجي يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »نس�بة تحق�ق الخط�ة 
االنتاجي�ة ملعام�ل الرشك�ة الجنوبي�ة والش�مالية خال 

الف�رتة املذك�ورة بلغ�ت 6٣% فيم�ا بلغت نس�بة املبيعات 
68% ، الفت�ا اىل ان ه�ذه التحقق�ات ش�ملت كافة معامل 
الرشك�ة باس�تثناء املعامل املتوقفة التي تض�م املعامل يف 
ط�ور التأهيل وأخرى يف طور اإلحالة كفرص اس�تثمارية 

والبالغة )٥( معامل ».
واك�د »اس�تمرار الرشك�ة ومن خ�ال معامله�ا املنترشة 
يف عم�وم الب�اد وبالتعاون م�ع معامل القط�اع الخاص 
بس�د الحاجة املحلي�ة من مادة الس�منت بمختلف االنواع 
والكمي�ات وللعام الرابع عىل الت�وايل وبجودة عالية تفوق 

مثياتها يف الدول املجاورة«.
ون�وه املدير العام بأن »الرشكة العامة للس�منت العراقية 
تمتل�ك )١8( معمل النت�اج جميع انواع الس�منت العادي 
واملقاوم اضافة اىل السمنت الخاص بآبار النفط والخاص 
بتحش�ية السدود ، مفصحا عن ان اسعار السمنت العادي 
واملقاوم التتجاوز ال�)6٥( الف دينار للطن الواحد مطروح 
يف معامل الرشكة وان هناك تس�هيات لجميع املستفيدين 
من مواطنني ورشكات ومؤسسات الدولة يف عملية القطع 

والتجهيز بعيدا عن الروتني والبروقراطية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
آلية احتس�اب تكاليف االمتح�ان التقويمي 

للدراسات األولية.
والتقوي�م  االرشاف  جه�از  رئي�س  وق�ال 
العلمي نبيل هاش�م االعرجي، يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »آلي�ة احتس�اب 
للدراس�ات  التقويم�ي  االمتح�ان  تكالي�ف 
جامع�ة  كل  تتحم�ل  ان  تتضم�ن  األولي�ة 
حكومي�ة او أهلي�ة او كلية أهلي�ة جامعة, 
النفق�ات املالي�ة الت�ي ترتت�ب ع�ن اج�راء 
االمتح�ان التقويم�ي وفقا لع�دد طابها«، 

مبين�ا أن »الجامع�ات الحكومي�ة واألهلية 
والكلي�ات االهلي�ة الجامع�ة تتوىل تس�ديد 
املصاريف املتحققة عن االمتحان التقويمي 
اىل الجامعة الرئيسة كا حسب عدد طابها 

وفقا لجداول تفصيلية«.
وأض�اف أن »مكاف�أة اللج�ان املركزي�ة يف 
الجامعة الرئيسية ٥00 ألف دينار مقطوعة 
ل�كل عض�و وترصف مل�رة واحدة«، مش�را 
إىل أن »مكاف�أة لج�ان االمتح�ان التقويمي 
الفرعي�ة والس�اندة بم�ا فيها لج�ان وضع 
األس�ئلة يف الجامع�ات الحكومية الرئيس�ة 
٢٥0 ال�ف دينار مقطوعة لكل عضو عىل ان 

ترصف ملرة واحدة«.

وتاب�ع رئي�س جه�از اإلرشاف أن »مكافأة 
لج�ان االمتح�ان التقويم�ي يف الجامع�ات 
الحكومي�ة واألهلية تك�ون ٢٥0 ألف دينار 
وترصف م�ن التخصصات املالي�ة الخاصة 
به�ا، ويف حال ع�دم توف�ر التخصيص املايل 
يف املوازن�ة باإلم�كان رصفها م�ن صندوق 

التعليم العايل يف تلك الجامعة والكلية«.
وأوض�ح أن »املقص�ود م�ن اللج�ان ه�ي 
تل�ك التي لها عاق�ة باالمتح�ان التقويمي 
ح�رصا«، الفت�ا إىل أن »أج�ور تصحي�ح كل 
دفرت امتحاني تبل�غ ٢000 دينار توزع عىل 
املصح�ح واملدق�ق 80% للمصححني و٢0% 

للمدقق«.

وبني األعرج�ي أن »أجر املراقب املرشف من 
الجامع�ة الحكومية عىل كل قاعة إمتحانية 
يجري فيها االمتحان التقويمي يف األقس�ام 
واألهلي�ة  الحكومي�ة  للجامع�ات  العلمي�ة 
والكليات األهلية الجامعة هو ٥0 ألف دينار 
لليوم الواحد داخل وخارج املحافظة«، مبينا 
انه ال يشمل مراقب سر االمتحان التقويمي 
من األقسام العلمية للجامعة األهلية والكلية 
األهلية الجامعة للقس�م العلمي يف الجامعة 

الحكومية املناظرة«.
وأش�ار اىل ان »النفق�ات الس�فر واإليف�اد 
ترصف عىل وفق قانون السفر واإليفاد رقم 

٣8 لسنة ١98١ .

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الداخلية ياس�ني الي�ارسي بتمدي�د فرتة 
الس�ماح للعجات التي ال تحمل لوحات لنهاية الش�هر 

الجاري.
وذك�ر بيان للمكت�ب االعام�ي لوزي�ر الداخلية تلقت 
»املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، ان�ه »لغرض أتاحت 
بمراجع�ة  العج�ات  للمواطن�ني وس�ائقي  الفرص�ة 

مديري�ات ومواق�ع امل�رور  لتثبي�ت لوحات التس�جيل 
وتقديم الخدم�ة لهم يف هذا الصدد ، أمر وزير الداخلية 
بتمدي�د فرتة الس�ماح للعجات الت�ي ال تحمل لوحات 

لنهاية الشهر الجاري .

السمنت حتقق تقدمًا يف كميات االنتاج واملبيعات رغم توقف »5« من معاملها

التعليم العايل تعلن آلية احتساب تكاليف االمتحان التقويمي

وزير الداخلية يوجه بتمديد فرتة السامح للعجالت التي ال حتمل لوحات حتى هناية الشهر اجلاري

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت وزارة التج�ارة، ان تطوير وتأهيل 
منفذ س�فوان العبديل اليؤث�ر عىل حركة 

املوانئ العراقية .
وقال�ت الوزارة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، إن » تطوير املنفذ سيس�هم يف 
تطوير حركة التجارة بني العراق والكويت 
وينشط السياحة الدينية من خال دخول 
اع�داد كبرة جدا م�ن املواطنني الكويتني 

اىل املناطق الدينية يف العراق«.

واشار  البيان اىل ان » هذا املنفذ يعد رابطا 
مهما مع دولة الكوي�ت ويمر من خاله 
يومي�ا الكثر من املس�افرين من البلدين 
بس�بب الروابط االجتماعية املتعددة التي 
تربط ابن�اء بالبرصة والكويت ببعضهما 
فض�ا اىل اهميته يف النق�ل التجاري بني 
البلدين خاصة وانه اصبح معطل لسنوات 

طويلة السباب مختلفة«.
واض�اف ان«حديث البعض عن االتفاقية 
املشرتكة بني العراق والكويت وما تلحقه 
م�ن ارضار للموانئ العراقية او ملحافظة 

البرصة س�ابق ألوانه كون االتفاقية تمر 
بمراحل القراءة االولية يف جميع الجهات 
التي لها عاقة يف املوضوع ومنها محافظة 
البرصة لدراستها وبيان مصلحة كل جهة 
فيها بما يخدم مصلحة العراق فضا عن 
تشكيل اربع لجان مش�رتكة بني البلدين 
تقوم بحلحل�ة القضاي�ا العالقة ووضع 
حل�ول لها بما يس�هم يف تحقيق خطوات 

مهمة لامام«.
وش�دد البيان ع�ىل، ان«رغب�ة البلدين يف 
تطوي�ر منفذ س�فوان العبديل ل�ه اهمية 

اقتصادية واجتماعية كبرة ودالالت ليس 
عاق�ة بعم�ل اي مرفق اخر ك�ون هذه 
املنف�ذ احد أوج�ه التطور الذي تنش�د له 
اي دولة م�ع دولة اخرى اضافة اىل كونه 
احد اوجه الباد وهي تستقبل املسافرين 
من بلد مجاور واالبق�اء بحالتها الحاليه 
الس�يئة من حي�ث املرافق واملس�تلزمات 
ليس ل�ه ماي�ربره ول�ن يخ�دم مصالح 

الجميع«.
وتاب�ع البي�ان أن«الرغبة املش�رتكة لدى 
قي�ادة البلدين واالرصار ع�ىل تجاوز كل 

العقب�ات الت�ي تع�رتض تحقي�ق تق�دم 
يف مس�توى العاق�ات يف ش�تى املجاالت 
سيس�هم يف ردم الفج�وة واع�ادة الثق�ة 
للبلدي�ن يف تجاوز حقب�ة مظلمة اعادت 
مس�توى العاقات اىل ال�وراء، كذلك فأن 
اي تطور منش�ود يبدأ م�ن البرصة النها 
الرابط االول يف العاقة مع دول الشقيقة 
الكويت التي ابدى املسؤولني فيها الرغبة 
الشديدة لاستثمار يف البرصة ومعاونتها 
رشي�كا  ولتك�ون  عافيته�ا  لتس�تعيد 

اقتصاديا مهما .

التجارة: تطوير منفذ سفوان العبديل ال يؤثر عىل حركة املوانئ العراقية

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لنقل املس�افرين 
والوفود احدى تش�كيات وزارة النقل ، عن 
افتت�اح خط النق�ل ذو الدالل�ة ) ٤6 ( عرب 
 king ( باص�ات النقل الداخيل الحديثة نوع

. ) long
وذك�رت الرشكة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، إنه«وبعد توقف دام لعدة سنوات 
تم افتتاح خ�ط النقل ذو الداللة ٤6  والذي 
ينطلق من ساحة النرص ) الباب الرشقي ( 
مرورا بش�ارع مستشفى الجملة العصبية 

باتجاه وزارة النقل وقناة الجيش اىل مدينة 
الصدر ) ش�ارع الداخل تقاطق املستشفى 
املناط�ق  يف  املواطن�ني  ونق�ل  لخدم�ة   )

املذكورة«.
دراس�ات  خ�ال  »وم�ن  ان�ه  واضاف�ت 
مس�تفيضة وخطط تش�غيلية استطاعت 

الرشك�ة م�ن تفعي�ل اغلب خط�وط النقل 
ب�ني مناط�ق العاصم�ة بغ�داد وايضا بني 
املحافظ�ات العراقي�ة االخ�رى والتي تأتي 
انس�جاما مع توجهات الحكوم�ة الحالية 
لتقدي�م افض�ل خدمات النق�ل  للمواطنني 

الكرام .

النقل تعلن اعادة افتتاح خط باب الرشقي - مدينة الصدر بعد توقفه لسنوات

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر العمل ورئيس هيئة الحماية االجتماعية، باس�م عبد 
الزمان، عن املبارش مطلع االس�بوع الحايل بالبحث امليداني لألرس 

التي لم تشمل براتب اإلعانة منذ عام ٢0١6.
وق�ال عبد الزم�ان يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن »يوم 
غ�د االثنني املصادف ٢٢ من تموز الحايل، س�يتم املبارشة بالبحث 
امليدان�ي لألرس التي حدث�ت عناوينها الكرتوني�ا وهي االرس التي 
تقدمت للش�مول براتب االعانة منذ عام ٢0١6 ولم يزرها الباحث 

االجتماعي سابقا.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد، عن فتح ٢٥0 ش�ارعا رئيس�ا وفرعيا ضمن 
قاطع بلدية الدورة بالتعاون مع القوات االمنية.

واوضحت االمانة يف بيان تلقته « املس�تقبل العراقي« ان »ماكات 
دائ�رة بلدية ال�دورة بالتع�اون مع الق�وات االمني�ة قامت برفع 
الحواجز الكونكريتية وفتحت ٢٥0 ش�ارعا رئيس�ا وفرعيا خال 
الف�رتة املاضية كانت مغلق�ة منذ )١0-١6(ع�ام فضا عن رفع 
الحواج�ز الكونكريتي�ة م�ن محي�ط مراك�ز الرشط�ة واملدارس 

والدوائر الحكومية وايضا من عىل املجرسات«.
واضاف البيان ان »ماكات الدائرة قامت بأعمال تاهيل الش�وارع 
بع�د فتحها عرب صيان�ة الخدمات التحتية وترقيع واكس�اء عدد 
من الشوارع وصيانة القالب الجانبي واستبدال اغطية املشبكات 

املترضرة فيها .

وزير العمل يعلن قرب املبارشة بالبحث امليداين 
لألرس التي لـم تشمل براتب اإلعانة منذ عام ٢٠١٦

امانة بغداد تعلن فتح »٢5٠« 
شارعًا ضمن قاطع الدورة

وزير الزراعة: قرار إنشاء مركز للنخيل صادر عن هيئة 
رأي الوزارة وال وجود إلمالءات خارجية

إحباط حماولة هتريب للنفط 
اخلام يف البرصة     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

ص�ادق محافظ بغ�داد ف�اح الجزائري عىل 
التصمي�م القطاعي ملدينة بغ�داد الصناعية 
االقتصادية بمساحة )٢000( دونم يف مدينة 

النهروان ».
صح�ايف  مؤتم�ر  خ�ال  الجزائ�ري  وق�ال 
عق�ده باملناس�بة بحضور أعض�اء مجلس 
الن�واب ومجل�س محافظة بغ�داد والرشكة 
االس�تثمارية, إن »امل�رشوع س�يوفر نح�و 
أكثر من خمس�ني الف فرص�ة عمل ويهدف 
بغ�داد,  مدين�ة  خ�ارج  الصناع�ات  لنق�ل 
لتخفيف الزخم ع�ن العاصمة وإفراغها من 
الصناعات غر املائمة ملا يحتويه لعدد كبر 
من املش�اريع الوطنية الجديدة كما يتضمن 
والس�كنية  الصناعي�ة  النش�اطات  جمي�ع 

والتش�غيلية والخدمات االقتصادية صديقة 
البيئة«.

وأش�ار املحافظ إىل »وجود س�احة كمركية 
وتب�ادل تج�اري وم�دن صناعي�ة متكاملة 
للمرشوع، إذ بلغت  كلفة إنشاءه  ٢9 مليون 

دوالر وبمدة انجاز  تصل إىل 7 سنوات ».
م�ن جه�ة اخرى ق�دم محافظ بغ�داد فاح 
الجزائري التهاني والتربيك اىل رئيس طائفة 
الصابئ�ة املندائي�ة وعدد من ابن�اء الطائفة 
بمناس�بة العي�د الكب�ر )دهوا رب�ا( ورأس 

السنة املندائية«.
ج�اء ذل�ك خ�ال زي�ارة املحاف�ظ اىل مندى 
الصابئة يف بغ�داد، وكان باس�تقباله رئيس 
الطائف�ة الش�يخ س�تار جبار حل�و وممثل 
الطائف�ة يف مجل�س الن�واب نوف�ل الن�ايش 
وعضو مجلس محافظة بغداد رعد الخمييس 

وعدد من ممثيل الطائفة ووجهائها«.
وق�ال الجزائ�ري، يف ترصيح خ�ال الزيارة، 
ان »الصابئ�ة املندائي�ني مكون أس�اس من 
مكون�ات الش�عب العراق�ي وقد ش�اركوا يف 
حماي�ة املجتمع ع�ىل نس�يجه ودافعوا عن 
امل�ايض  يف  رشكاؤن�ا  وه�م  الوط�ن،  ارض 

والحارض واملستقبل«.
وش�دد محاف�ظ بغ�داد ع�ىل ان »حكوم�ة 
مكون�ات  بجمي�ع  تعت�ز  املحلي�ة  بغ�داد 
املجتم�ع البغ�دادي الس�يما ابن�اء الطائفة 
املندائي�ة باعتباره�م مص�در تن�وع وغن�ى 
وقوة لعاصمتنا الحبيبة التي س�تكون دائما 

حاضنة وراعية لكل ابنائها«.
من جهته رحب رئيس الطائفة بزيارة السيد 
املحاف�ظ مل�ا له�ا من وق�ع يف نف�وس ابناء 

الطائفة يف عيدهم األكرب.

حمافظ بغداد يصادق عىل التصميم القطاعي ملدينة بغداد الصناعية االقتصادية يف النهروان
زار مندى الصابئة املندائية وهنئهم بالعيد األكرب

    البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ الب�رصة أس�عد عب�د االم�ر 
العيداني ش�عبة اع�ان املش�اريع التابعة اىل 
قس�م التعاقدات يف دي�وان محافظة البرصة 
بإعان مناقصات مش�اريع قطاعي الصحة 
والرتبية ضم�ن خطة تنمية األقاليم الخاصة 
بع�ام ٢0١9 ».وقال العيداني يف بيان صحفي 
ص�در عن مكتب�ه االعام�ي الخ�اص تلقته 
»املستقبل العراقي«، خال اجتماع مع مدير 

تعاق�دات ديوان املحافظة اي�اد كاظم مبارك 
انه »وجه قس�م التعاق�دات بإعان عام لعدد 
من مشاريع قطاعي الصحة والرتبية، مشراً 
اىل ان م�ن ب�ني املش�اريع الخاص�ة بالقطاع 
الصحي انش�اء وتجهيز طب�ي وتأثيث مركز 
صح�ي يف منطق�ة القبل�ة حي املرك�ز خلف 
مرك�ز الرشطة، وانش�اء وتجهيز طبي ملركز 
طبي يف قضاء املدينة ومراكز صحية اخرى يف 
سفوان، والثغر، وقضاء الزبر، وقضائي ابي 
الخصي�ب والفاو«.واض�اف محافظ البرصة 

ان�ه »فيم�ا يتعلق بإع�ان مش�اريع الرتبية 
فق�د تضمنت ايضاً مش�اريع بناء مدارس يف 
مناطق السودان ومنطقة الحيادر والشطيط 
ومدرس�ة يف س�احة روض�ة برع�م اإليم�ان 
ومدرسة يف ساحة مدرس�ة النجاح بمنطقة 
حري�ر«.وكان محاف�ظ الب�رصة اس�عد عبد 
االم�ر العيدان�ي قد وقع خال حفل رس�مي 
عق�داً م�ع رشك�ة النرجس إلحال�ة مرشوع 
البن�ى التحتية الخاص بمنطقة دور الرشطة 

التي لم تشمل باي مرشوع منذ )١٥( عام.

حمافظ البرصة يوجه بإعالن مناقصات مشاريع 
الرتبية والصحة يف خمتلف مناطق املحافظة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3045 في 2019/7/10 ( .
  يس��ر )محافظ��ة البص��رة / قس��م العق��ود احلكومي��ة ( دع��وة مقدم��ي العط��اءات املؤهل��ن وذوي اخلب��رة لتق��دمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )جتهيز اجهزة مختبرية خملتبر النانوتكنولوجي للدراسات العليا واخملتبرات االولية لكلية 

العلوم / جامعة البصرة / قسم الفيزياء مع توفير اجهزة خملتبر التلوث البيئي(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )926,000,000( تسعمائة وستة وعشرون  مليون  دينار عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التجهيز ) 120  يوم ( .

-موقع املشروع ) عام (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاس��عة   والصنف /  كهرباء - ميكانيكية وكيميائية / ش��ركات متخصصة 

في هذا اجملال   و  ) بعرض فني (
 أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن خ����الل إج��راءات العطاءات التنافس������ية الوطني��ة التي حددت���ه��ا تعليمات 
تنفي��ذ    العقود احلك����������ومية العامة رقم )2( لس�����نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح جل��ميع   

املتناقصن.
ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األه���لية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود احلكومية  

/ شعبة اعالن املشاريع( 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 املشتري ( ما يلي :

القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية: أ - 
1- احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر س��نتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي حالة 
عدم امتالك الش��ركة حسابات ختامية الخر س��نتن فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتن التي تسبق عام 2014 
وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قس��م املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 في 2017/8/29 .
2- معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن ) 277,800,000( مائتان وسبعة وسبعون مليون 

وثمامنائة الف دينار عراقي فقط .
3- متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العط��اء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة النقدية 

مببلغ اليقل  قدره  عن  ) 277,800,000( مائتان وسبعة وسبعون مليون وثمامنائة الف دينار عراقي فقط .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه: 

اخلب��رة والقدرة الفنية:على مق��دم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية متطلبات اخلبرة   •
الفنية املدرجة أدناه:

2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع السابقة ومببلغ اليقل 
عن)277,800,000( مائتان وسبعة وسبعون مليون وثمامنائة الف دينار عراقي فقط .

لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعم��ال هذا العقد و مت أجنازه��ا بنجاح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من ش��عبة بيع الوثائق 
القياس��ية  / قس��م العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غير مسترد  )100,000( مائة  

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنن   املصادف 2019/7/22 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العط��اء وملحق العط��اء 2-اجلداول الكاملة املطلوب��ة  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 اخمل��ول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املص��ادق عليها من اجلهات احملددة في 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االستمارات املدرجة في 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم الثالثاء املصادف 2019/7/30   الس��اعة العاش��رة 

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنن   املصادف 2019/8/5 الساعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت احمللي 

ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.
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 االثنن  املصادف 2019/8/5.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )9،260،000( تس��عة  مليون  ومائتان وس��تون الف  دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

احلادي عش��ر  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام  الرس��مي الذي يلي يوم 
العطلة .

الثاني عش��ر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس��ب 
مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq الثالث عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
الرابع عش��ر – س��بب االعالن الثاني * مت التقدمي عليها من قبل ش��ركة واحدة 

فقط  )عطاء واحد  ( في االعالن االول  .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين  (
)جتهيز اجهزة خمتربية ملخترب النانوتكنولوجي للدراسات العليا واملختربات االولية لكلية العلوم / جامعة البرصة / قسم الفيزياء مع توفري اجهزة ملخترب التلوث البيئي(

مناقصة )1/ تعليم عايل 2019 ( 

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2205 في 2019/5/20(  وتوصيات 
جلنة التحري عن اسباب عدم املشاركة في االعالن  وحسب الكتاب املرقم ق/9 في 2019/7/10.

  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )تاهيل البنى التحتية جملمع احملاكم )قصر القضاء ( في البصرة   (

 - وبكلفة  تخمينية قدرها ) 1،860،000،000  (   مليار وثمامنائة  وستون  مليون  دينار عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 300  يوم ( .
- موقع املشروع )عام ( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   

املتناقصن.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ن ذوي األهلية الراغبن أن يحصل��وا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
احلكومي��ة  / ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباح��ا الى 2:00 ظهرا 

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

:
الق��درة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية  أ - 

اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير امل��وارد املالية   -1
كالس��يولة النقدي��ة اليقل عن مبلغ ق��دره )558,000,000( خمس��مائة وثمانية وخمس��ون  مليون دينار 

عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات   •

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( السبع السابقة 
ومببلغ اليقل عن)558,000,000( خمس��مائة وثمانية وخمس��ون  مليون دينار عراق��ي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم��ال هذا العق��د و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب 

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 شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غير مس��ترد  ق��درة )150,000( مائة الف دينار عراق��ي اعتبارا من ي��وم االثنن املصادف 

.  2019/7/22
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/30   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/8/5 الساعة 2:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

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

س��ابعاً - يج��ب أن يرف��ق بجميع العط��اءات ضمان العطاء بقيم��ة ) 18,600,000 ( ثمانية عش��ر  مليون 
وس��تمائة  الف دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد 

تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي 

يوم العطلة .
احدى 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 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ جلنة  

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

اربعة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 

خمسة عشر – سبب االعالن الثاني * مت التقدمي عليها من قبل شركة 
واحدة فقط  )عطاء واحد ( في االعالن االول .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين  (
)تاهيل البنى التحتية ملجمع املحاكم )قرص القضاء ( يف البرصة   (

مناقصة )6/ امن وعدالة   2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة



Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1948( االحد  21  تموز  2019 اعالنات5

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3047 في 2019/7/10( .
يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود احلكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشييروع )بناء مدرسيية 18 صف 3 طوابق علييى القطعة املرقمة 18/233/ 

مقاطعة 11 طالع املعيدي((
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

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

املتناقصن.
  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسييم العقود 
احلكومية  / شييعبة اعالن املشيياريع( 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 :
القييدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقييدم أدلة موثقة تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبات  أ - 

املالية اآلتية:
متطلبات السيييولة النقدية : على مقدم العطاء توضيييح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبييرة والقدرة الفنية:على مقييدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضييح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة 
ومببلييغ اليقل عيين)480,000,000( اربعمائة وثمانييون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقييود مماثله ألعمال 
هييذا العقييد و مت أجنازهييا بنجاح  بالكامييل. و يعنى باملماثليية  حجم العمل ، تعقيداته ، األسيياليب 

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 شييراء مجموعيية وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية ميين قبل املناقصن الراغبن في  

العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 
االثنن املصادف 2019/7/22  .

خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتيير في قاعة جلان الفتييح واالحالة في يييوم الثالثاء   املصييادف 2019/7/30   
الساعة العاشرة صباحاً

  سادسيياً -يجب تسييليم العطاءات في أو قبل يييوم االثنن  املصادف 2019/8/5 السيياعة 2:00 ظهرا     
حسييب التوقيت احمللييي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بهييا(. العطاءات املتأخرة 
سيييتم رفضها. سيييتم فتح العطاءات فعليا  وبوجييود ممثلن عن املناقصن الذييين إختاروا احلضور 

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

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

سييابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( سييتة عشيير  مليون 
دينار عراقي على شييكل صك مصدق او سييفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

يلي يوم العطلة .
احدى عشيير - للدائييرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضليية  وحسييب مقتضيات املصلحيية العامة و اليحق للمشييركن في املناقصيية املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشيير -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

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

اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 

خمسيية عشيير – سييبب االعالن الثاني *لم يتم التقدمي عليها من 
قبل اي شركة ) صفر عطاء ( في االعالن االول .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين  (
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 18/233/ مقاطعة 11 طالع املعيدي( 

مناقصة )32/ تربية   2019 (

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )3047 في 2019/7/10( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف ثالثة طوابق على القطعة املرقمة 1/3 اجلريعة((
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع )االمام الصادق   (
  - 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   

املتناقصن.
  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسييم العقود 
احلكومية  / شييعبة اعالن املشيياريع( 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 :
القييدرة املالية: على مقييدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرتييه على القيام باملتطلبات  أ - 

املالية اآلتية:
متطلبات السيييولة النقدية : على مقدم العطاء توضيييح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
اخلبييرة والقدرة الفنية:على مقييدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضييح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة 
ومببلييغ اليقل عيين)480,000,000( اربعمائة وثمانييون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقييود مماثله ألعمال 
هييذا العقييد و مت أجنازهييا بنجاح  بالكامييل. و يعنى باملماثليية  حجم العمل ، تعقيداته ، األسيياليب 

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 شييراء مجموعيية وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية ميين قبل املناقصن الراغبن في  
العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 

االثنن املصادف 2019/7/22  .
خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتيير في قاعة جلان الفتييح واالحالة في يييوم الثالثاء   املصييادف 2019/7/30   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادسيياً -يجب تسييليم العطاءات في أو قبل يييوم االثنن  املصادف 2019/8/5 السيياعة 2:00 ظهرا     
حسييب التوقيت احمللييي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بهييا(. العطاءات املتأخرة 
سيييتم رفضها. سيييتم فتح العطاءات فعليا  وبوجييود ممثلن عن املناقصن الذييين إختاروا احلضور 

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

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

سييابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( سييتة عشيير  مليون 
دينار عراقي على شييكل صك مصدق او سييفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

يلي يوم العطلة .
احدى عشيير - للدائييرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضليية  وحسييب مقتضيات املصلحيية العامة و اليحق للمشييركن في املناقصيية املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشيير -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

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

اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 

خمسيية عشيير – سييبب االعالن الثاني *لم يتم التقدمي عليها من قبل اي شييركة ) صفر عطاء ( في 
االعالن االول  .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين  (
)بناء مدرسة 18 صف ثالثة طوابق عىل القطعة املرقمة 1/3 اجلريعة( 

مناقصة )34/ تربية   2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1948( االحد  21  تموز  2019 اعالنات6

  اس��تنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2422 في 2019/6/3( وتوصيات 
جلنة التحري عن أسباب عدم املشاركة في االعالن وحسب الكتاب  املرقم ق/8 في 2019/7/10  .

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهل��ن وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صف على القطعة املرقمة 3910 /2 البحار

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

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

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

  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ن ذوي األهلي��ة الراغبن 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:

الق��درة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدل��ة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية  أ - 
اآلتية:

متطلب��ات الس��يولة النقدي��ة : على مقدم العط��اء توضيح املق��درة املالية وتوفير امل��وارد املالية   -1
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

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

2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع السابقة 
ومببل��غ اليقل ع��ن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دين��ار عراقي لتنفيذ عق��ود مماثله ألعمال هذا 
العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب 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 شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة وخمس��ون  ال��ف دينار عراقي اعتب��ارا من يوم االثنن 

املصادف 2019/7/22  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/30   الس��اعة 

العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/8/5 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 ممثلن ع��ن املناقصن الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 

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

     التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/8/5.
     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 للمشركن 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 

س��تة عشر- سبب االعالن الثاني لم يتم التقدمي عليها) صفر عطاء ( 
في االعالن االول . 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين  (
بناء مدرسة 18 صف عىل القطعة املرقمة 3910 /2 البحار 

مناقصة )73/ تربية   2019 (

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2192 في 2019/5/20 ( .
  يس��ر )محافظ��ة البص��رة / قس��م العق��ود احلكومية ( دع��وة مقدمي العط��اءات املؤهل��ن وذوي اخلب��رة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )صيانة وتأهيل مشروع اجلبيلة (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )999.690.000( تسعمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة وتسعون الف  دينار عراقي 

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التجهيز )  240 يوم ( .

-موقع املشروع ) املركز(
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاس��عة  والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش��ركات متخصصة 

في هذا اجملال ) بعرض فني (
 أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ����الل إج��راءات العطاءات التنافس������ية الوطنية الت��ي حددت���ها تعليمات 
تنفيذ    العقود احلك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح جل��ميع   

املتناقصن.
ثاني��اً- ميك��ن للمناقصن ذوي األه���لية الراغب��ن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�������م الع�������قود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( 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 املشتري ( ما يلي :

القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية: أ - 
1- احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر س��نتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد وفي 
حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر سنتن فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للسنتن التي تسبق 
عام 2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسم املناقصات والعقود 

ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2- معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )299.907.000( مائتان وتس��عة وتسعون   

مليون وتسعمائة وسبعة  الف دينار عراقي .
3- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية 

مببلغ اليقل  قدره  عن )299.907.000( مائتان وتسعة وتسعون   مليون وتسعمائة وسبعة  الف دينار عراقي .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه: 

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

2- ملشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ اليقل 
عن )299.907.000( مائتان وتسعة وتسعون   مليون وتسعمائة وسبعة  الف دينار عراقي .

لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، تعقيداته ، 
األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من شعبة بيع الوثائق 

القياسية  / قسم العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غير مسترد  )100,000( مائة 
الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنن  املصادف 2019/7/22 

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

القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة في 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االستمارات املدرجة 

في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم الثالثاء املصادف 2019/7/30   الس��اعة العاشرة 

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنن   املصادف 2019/8/5 الساعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت 
احملل��ي ملدين��ة البصرة  وعلى العنوان  : البص��رة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البص��رة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح 

العطاءات.
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 االثنن   املصادف 2019/8/5.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )9,996,900( تسعة  مليون وتسعمائة وستة وتسعون 
ال��ف  وتس��عمائة  دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 

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

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

العطلة .
الثاني 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 
 basra.gov.iq الثالث عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

الرابع عشر –سبب االعالن الثاني *السعر املقدم من قبل الشركة اعلى من املبلغ التخميني *لم يقدم اعمال مماثلة 
حس��ب ما مطلوب في االع��الن االول *العرض الفني غي��ر مطلوب *لم يذكر 
سعر الفقرة واملبلغ االجمالي للفقرة كتابة في جميع صفحات التندر *قدم 
حس��ابات ختامية لس��نة 2018 خالفا ملا مطلوب في االعالن االول حس��ب 

توصيات جلنة التحليل والتقييم االولى ذي العدد 13 في 2019/7/10 .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين  (
)صـيــانــة وتــأهـيــل مــشـــروع الــجـبـيـلـة ( 

مناقصة )6/ ماء 2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة
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 الحاقا بكتابن�ا ذي العدد)3438 يف 
2019/7/8 ( الخاصة بإع��الن اول 
للمناقص�ة 12/ امن وعدالة  2019 
م�رشوع ) تجهي�ز مراك�ز الرشطة 

بالعجالت عدد )54(  
ن���ود ان نن���وه إىل تمديد  موعد 
غلق املناقصة اعاله ليكون يوم االحد  
2019  الس�اعة  املص�ادف 7/28/ 
2:00 ظه�را ب�دال م�ن ي�وم االثنني 
7/22/ 2019 الساعة 1:00 ظهرا.

 الحاق�ا بكتبن�ا  ذوات االع�داد )3662 و3664 ف���ي 
2019/7/17 ( والخاص  بإع��الن اول للمناقص��ات 
134/ تربية /2019 مرشوع )بناء مدرسة 3 طوابق عىل 
قطعة ارض يف منطقة السودان ( و136/تربية /2019 
م�رشوع )بناء مدرس�ة 18 صف 3 طواب�ق عىل قطعة 

ارض يف منطقة الشطيط /حاليا مدرسة كرفانية(
نود ان ننوه اىل :

تعديل اسم املرشوع للمناقصة 136 / تربية 2019    -1
لتك�ون  ) بناء مدرس�ة 18 صف 3 طواب�ق عىل قطعة 
ارض يف منطقة الشطيط /حاليا مدرسة كرفانية( بدال 
من  ) بناء مدرس�ة 18 صف 3 طوابق عىل قطعة ارض 

يف منطقة الشطيط /حاليا مدرسة كرفانية 2500(
تعدي�ل الدرج�ة والصن�ف للمناقص�ة 134/ تربية   -2
/2019 لتكون الدرجة /الس�ابعة ، الصنف / انش�ائية 
بدال من الدرجة /الثامنة ، الصنف / انشائية /رشكات 

متخصصة يف هذا املجال.

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/ ) متديد(

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

احلقوقي 
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية 

اس��تنادا الى كتب  قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذوات االعداد/2727 في 2019/6/24و2995 في 
2019/7/9 و3111 في 2019/7/16.

يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
)املغلقة( مشروع )تبليط شوارع االصمعي اجلديد قرب جامع السهالني(

 - وبكلفة  تخمينية قدره)8,114,380.000(  ثمانية مليار ومائة واربعة عش��ر مليون وثالثمائة وثمانون الف  دينار 
عراقي .

 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
 - - موقع املشروع )املركز   (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة    والصنف / انشائية
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي 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 )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 :

الق��درة املالية:عل��ى مقدم العط��اء أن يقدم أدل��ة موثقة تثبت قدرت��ه على القي��ام باملتطلبات املالية  أ - 
اآلتية:

معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يق��ل عن )6.085.785.000( س��تة مليار   -1
وخمسة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون  الف دينار عراقي 

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره )2.704.794.000( ملياران وس��بعمائة واربعة مليون وس��بعمائة واربع وتس��عون الف  دينار 

عراقي.
احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد  أ - 
وف��ي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للس��نتني 
التي تس��بق عام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قس��م 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 
اخلب��رة والقدرة الفنية:على مق��دم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات   •

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع السابقة   -2
ومببلغ اليقل عن)4.868.628.000( اربعة مليار وثمامنائة وثمانية وس��تون مليون وس��تمائة وثمانية وعشرون  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( 

ب-  توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب  في الوثيقة القياسية 
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* 

ودفع رسم غير مسترد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/7/22   
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم اخلميس  املصادف 2019/8/1   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس املصادف 2019/8/8 الس��اعة 2:00 ظهرا     حس��ب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

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

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

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 81,143,800 ( واحد وثمانون مليون ومائة وثالثة 
واربعون الف وثمامنائة  دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد 

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

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

 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع 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 
املدرج��ة في القس��م الراب��ع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشراً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد 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 الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم 

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

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

 )مناقصة عامة – اعالن اول(          
تبليط شوارع االصمعي اجلديد قرب جامع السهالين 

مناقصة )4/ بلدية     2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة
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 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ٣٥ (رقم اعالن مناقصة  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                  

 االنبارمحافظة /  ]  انشاء محطة ماء الكرابلة في قضاء القائماعادة هدم و[  :اسم المناقصة                 
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  االنبارلمحافظة  االستثماريةخطة الضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب ) استثماري/ ٥٣/٢٠١٩(
بكلفة تخمينية اجمالية قدرها المناقصة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ 

 . يوم) ٠٨١(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٠٠٥٥،٩١٩،(
هلين ضمن االختصاص         سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤ -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )خامسة ( والدرجة  )مدني (  
 المناطقصندوق إعادة اعمار (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٧/  ٢٩الموافق ) ثنيناال(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار  مئتان وخمسون)  ٢٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .ة نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالمناقصة في الصحف المحلية ولغاي
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

ية بعد الظهر من يوم الثان) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ٨/  ٥الموافق ) االثنين(

 .سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق تم سي -٧

ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا
 .رسميموعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام 

بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 . من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقيابتداء ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع يحق  -١٠
 

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    

 .المتضررة من العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 

 .بطاقة السكن +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية ( وض الثبوتيةمستمسكات المدير المف -و  
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 اعالن مناقصة
                          بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تجهيز السلع                  

 )برامج خاصة  / ٢٠١٩/  ٥٥ (رقم المناقصة                                         
 محافظة ديالى) تجهيز مواد لتأهيل شبكة كهرباء شمال المقدادية والكاطون( اسم المناقصة             

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
 ٢٠١٩ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة البرامج الخاصة لمحافظة ديالى عام ) برامج خاصة/ ٥٥/٢٠١٩(

بكلفة تخمينية اجمالية قدرها لتنفيذ المناقصة طاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم والدعوة عامة لمقدمي الع
 :وتشمل المشاريع يوم) ٦٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ٥١٥،٨١٦،٠٠٠(

 اسم المشروع ت
 تجهيز أعمدة كهربائية مع الملحقات لقرى شمال المقدادية ١
 لمنطقة الكاطون في بعقوبة ٤٠عدد ) أيكي في  ٢٥٠(تجهيز محوالت كهربائية سعة  ٢

         سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص        -٢
) ثالثة(والدرجة ) استيراد وتصدير(المسجلين في وزارة التخطيط او حاملي هوية الغرف التجارية  )الرابعة(والدرجة  ) كهرباء( 

 .الصادرة وفق معايير وزارة التجارة لشراء وثائق المناقصة
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]لمتضررة من العمليات اإلرهابية ا
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٩/٧/٢٠١٩الموافق  ) االثنين(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
. هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية اختصاص ونفاذية: الموقف القانوني -

 .الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية: الموقف المالي
 .السابقة) ١٠(خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات : المتطلبات الفنية -

مئتان وخمسون الف دينار )  ٢٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق المناقصة في الصحف
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ٨/ ٥الموافق ) االثنين(

 .م الذي يليه بدوام رسميسوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليو
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا
 .الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسميموعد 

بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 . يالمناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقابتداء من تاريخ غلق ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية -:مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٨هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او هوية غرفة تجارة صادرة من وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام   - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق       / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  - ت

 .المتضررة  من العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(ائمة باإلعمال المماثلة ق - ث
 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة )لثالث سنوات متتالية(تقديم الحسابات الختامية  - ج
 .بطاقة السكن +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية   - ح
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 اعالن مناقصة                    
                          بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تجهيز السلع                  

 )برامج خاصة  / ٢٠١٩/  ٥٤ (رقم المناقصة                                         
 محافظة نينوى) / ٢تجهيز ونصب وتشغيل جهاز تفتيت الحصى عدد ( اسم المناقصة             

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
 ٢٠١٩رامج الخاصة لمحافظة نينوى عام ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة الب) برامج خاصة/ ٥٤/٢٠١٩(

)/  ٢تجهيز ونصب وتشغيل جهاز تفتيت الحصى عدد (والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 
 .يوم) ١٨٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ٢،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها محافظة نينوى 

         معتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص       سيتم العمل وفق األلية ال -٢
) استيراد وتصدير(المسجلين في وزارة التخطيط او حاملي هوية الغرف التجارية  )الرابعة(والدرجة  )كهرباء او ميكانيك ( 

الصادرة وفق معايير وزارة التجارة لشراء وثائق المناقصة ويفضل من لديه هوية مكتب علمي معتمد لدى وزارة ) ثالثة(والدرجة 
 .الصحة من المسجلين اعاله

صندوق إعادة اعمار  المناطق  [ول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحص -٣
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 .ر الصندوقمقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٩/٧/٢٠١٩الموافق  ) االثنين(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤

. اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية: الموقف المالي

 .السابقة) ١٠(ذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات خبرة تخصصية بتنفي: المتطلبات الفنية -
ثالثمائة وخمسون الف دينار )  ٣٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥

ابتداء من تاريخ نشر إعالن ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 
 .غاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالمناقصة في الصحف المحلية ول

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
ثانية بعد الظهر من يوم ال) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ٨/ ٥الموافق ) االثنين(
سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 

 .بدوام رسمي
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا
 .ام رسميموعد الفتح لليوم الذي يليه بدو

بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

 . العراقي
شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية -:مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٨هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او هوية غرفة تجارة صادرة من وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام   - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق       / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  - ت

 .المتضررة  من العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(ائمة باإلعمال المماثلة ق - ث
 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة )لثالث سنوات متتالية(تقديم الحسابات الختامية  - ج
 .بطاقة السكن +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) قيةشهادة الجنسية العرا+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية   - ح
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 ) برامج خاصة/  ٢٠١٩/  ٥٦(رقم اعالن مناقصة  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                  

 بغدادمحافظة /  ] تأهيل مجمعات الماء في ناحيتي المشاهدة والنهروان  [  :اسم المناقصة                 
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

 ٢٠١٩ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة البرامج الخاصة لمحافظة بغداد عام ) برامج خاصة/ ٥٦/٢٠١٩(
طاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها والدعوة عامة لمقدمي الع

 :وتشمل المشاريع  يوم) ١٥٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠،٠٠٠٥٢،٦٧٩(
 اسم المشروع ت
 في المشاهدة) س/٣م ٢٠٠( تأهيل مجمع ماء المشاهدة سعة  ١
 )س/٣م ٥٠(تأهيل مجمع ماء اصالح األحمد سعة  ٢
 صيانة ماء النهروان ومشروع التوسعة ومحطة الخام ٣
 

         سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص         -٢
 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )خامسة ( والدرجة  )مدني او ميكانيك (  

صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٧/  ٢٩الموافق ) االثنين(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .مالية والسيولة النقديةالموارد ال: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

مئتان وخمسون الف دينار )  ٢٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(يع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي عراقي غير قابل للرد ويتم الب

 .المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ٨/  ٥الموافق ) االثنين(

 .سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا
 .يموعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسم

بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 . من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقيابتداء ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / ادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية صندوق إع/ عنوان مقر الدائرة -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    

 .المتضررة من العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 

 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية ( ر المفوض الثبوتيةمستمسكات المدي -و  
 

 رئيس الصندوق    

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 2101/ش3 /2017

التاريخ  :2019/7/18
اعالن

اىل / املدعى عليه / عزام نجاح هاشم
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالدعوى املرقم�ة 2101/

ش2017/7 يف 2017/7/3 غيابي�ا بحق�ك والقايض الزامك 
بتصدي�ق الط�الق الخلعي م�ن املدعيه ) حنني عبد القاس�م 
يونس( وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار حي القدس / النجف قررت املحكمة تبليغك 
بالق�رار بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك حق 
االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عامر حسني حمزة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

العدد7/تسجيل مجدد/2019
التاريخ 2019/7/1

اعالن
قرار تثبيت عقار مجددا

بناء عىل صدور قرار تثبيت العائدية )تمام العقار( تسلس�ل )350( 
الرشق�ي يف الس�ماوة  القايض بتثبي�ت امللكية باس�م  ورثة املرحوم 
حس�ني يونس داود بموجب قرار تثبيت العائدية املؤرخ 2019/7/1 
الص�ادر من لجن�ة تثبيت امللكية واس�تنادا اىل اح�كام املادة 49 من 
قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل نعلن هذا القرار 
م�د ة ثالثني يوما وعىل من لديه اعرتاض ع�ىل القرار املذكور الطعن 
فيه لدى رئاسة محكمة االستئناف اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة االستئناف 
بوق�وع الطعن ع�ىل القرار لديها خالل املدة املذكورة س�تبارش هذه 

الدائرة بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية 
القايض

رئيس لجنة تثبيت امللكية
قايض محكمة البداءة يف السماوة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 1476/ب/2019

التاريخ : 2019/7/16
اعالن

اىل املدعى عليه / صادق مهدي جوير كريم
بتاري�خ 2019/7/8 اق�ام املدع�ي )حس�ن س�امي لطيف( 
ض�دك الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 1476/ب/2019 طل�ب 
الحكم فيها بدفع ما بذمتك  من املبلغ البالغ )خمسة ماليني 
دينار( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واشعار مختار واختيارية منطقة الكوفة حي الصدر الثالث 
املدعو يعقوب يوس�ف البدراني فقد قرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافع�ة املصادف 2019/7/28 الس�اعة التاس�عة صباحا  
عند عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا  فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1734/ج2019/3

التاريخ 2019/7/18
اعالن

اىل املتهم الهارب / فائز عبيد مرار 
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة ) 1734/ج2019/3( 
والخاصة باملشتكي )ياسني موىس جعفر( وفق احكام 
امل�ادة 1/459 م�ن قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/8/27 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 االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ : 2019/7/18
اىل املدعوه  / هدية حبيب محمد

اعالن
قدم طال�ب حجة الوفاة رزيقة حبي�ب محمد طلبا اىل 
هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدعوه ) هدية حبيب محم�د( قررت املحكمة تبليغك 
يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاري�خ نرش االع�الن  وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 589/ب/2018
التاريخ  :2019/7/18

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار تسلسل   
)497/124 م 7 محلة الس�هيلية(  يف الكوفة عليه تعلن هذه املحكمة 
عن بي�ع العقار  املذكور اعاله واملبينه اوصاف�ه وقيمته املقدرة  ادناه 
فع�ىل الراغب�ن بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خ�الل )ثالثون( يوما 
م�ن اليوم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة بموجب صك مص�دق المر  محكمة 
ب�داءة الكوف�ة وصادر من مرصف الرافدين فرع مس�لم بن عقيل )ع( 
يف الكوفة  وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخ�ر من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

حسن ابراهيم وايل الشافعي
االوصاف : 

وه�و عبارة ع�ن عقار تبلغ مس�احته 169,45  م ويحت�وي عىل ثالث 
غرف نوم وهول واس�تقبال ومطبخ وحمام ومرافق صحية ومس�قفة 
بالش�يلمان ومبلط بال�كايش ومجهز باملاء والكهرب�اء ودرجة عمرانه 
متوس�طة وموحد مع العقار املرقم 499/124 م7 بصورة غر رسمية 
ومش�غولة  من قب�ل املدعى عليه وال�ذي يرغب بالبق�اء يف العقار بعد 

البيع 
القيمة املقدرة :

)101,400,000( مائة وواحد مليون واربعمائة الف دينار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 400/ب/2018
التاريخ  :2019/7/18

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار تسلسل   
)499/124 م 7 محلة الس�هيلية(  يف الكوفة عليه تعلن هذه املحكمة 
عن بي�ع العقار  املذكور اعاله واملبينه اوصاف�ه وقيمته املقدرة  ادناه 
فع�ىل الراغب�ن بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خ�الل )ثالثون( يوما 
م�ن اليوم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة بموجب صك مص�دق المر  محكمة 
ب�داءة الكوف�ة وصادر من مرصف الرافدين فرع مس�لم بن عقيل )ع( 
يف الكوفة  وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخ�ر من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

حسن ابراهيم وايل الشافعي
االوصاف : 

وهو عبارة عن دار سكن  تبلغ مساحته 81,90  م ومشيد عليها غرفة 
ن�وم ومطب�خ وحم�ام ومرافق صحية ومس�قفة بالش�يلمان  ومبلط 
بال�كايش وموح�د مع العق�ار املرق�م 497/124 بصورة غر رس�مية 
ومش�غولة  من قب�ل املدعى عليه وال�ذي يرغب بالبق�اء يف العقار بعد 

البيع 
القيمة املقدرة :

)49,140,000( تسعة واربعون مليون ومائة واربعون  الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1823/ب2019/5

التاريخ  :2019/7/17
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرقم   )3/53886 حي النداء (  يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بي�ع العقار  املذك�ور اعاله واملبين�ه اوصافه وقيمت�ه املقدرة  
ادناه فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )ثالثون( 
يوم�ا م�ن اليوم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة بموج�ب صك مصدق 
الم�ر  محكمة بداءة النجف وصادر م�ن مرصف الرافدين رقم )7( 
يف النج�ف  وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من 
اليوم االخر من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرق�م 3/53886 حي الن�داء يف النجف عب�ارة عن عرصة 
خالي�ة تق�ع عىل ش�ارع بع�رض 10 مر وه�ي فارغ�ة يف منطقة 
مأهولة بالس�كان وغر مشغولة من احد مساحتها االجمالية 200 
مر مربع وان القيم�ة الكلية للعقار مبلغ )40,000,000( اربعون 

مليون دينار ال غرها
����������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية تنفيذ الرميثة

رقم االضبارة : 441 /2019
التاريخ 2019/7/17

اعالن
نظ�را لوجود ضم عىل ب�دل املزايدة االخ�ر البال�غ 900000 دينار 
للعقار العائد للمدين راهي كدر علوان لقاء طلب الدائن لهيب هادي 
ابو السود البالغ 10,000,000  عرشة مالين دينار عليه تقرر فتح 
املزاي�دة ملدة ثالثة ايام ابت�داء  من اليوم التايل للن�رش فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة عرش من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

خالل املدة املذكورة وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل
املواصفات :

1 �  موقع�ه ورقم�ه : الوركاء � ابو شوش�ة يف العق�ار 33م 73  / 
ابو شوشة 

2 � جنسه ونوعه  : ارض زراعية 
3 � حدوده واوصافه 

4 � مش�تمالته : تق�ع ع�ىل طريق ال�وركاء الرميث�ة القديم بعض 
البيوت املتفرقة واشجار النخيل

5 � مساحته : سهام املدين 3 اولك و84 مر 
6 � درجة العمران : 

7 � الشاغل : بعض الرشكاء
8 � القيمة املقدرة : 921,600,000 تسعمائة وواحد وعرشون الف 

وستمائة دينار
9 � الب�دل بعد الضم : 945,000 تس�عمائة وخمس�ة واربعون الف 

دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1740/ب2019/1

التاريخ  :2019/7/15
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرق�م   )1/2029 ح�ي الصناعي (  يف النج�ف عليه تعلن هذه 
املحكم�ة عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته 
املقدرة  ادناه فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
)ثالثون( يوما م�ن اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق المر  محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
رقم )7( يف النجف  وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
عرش من اليوم االخر من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : العقار املرقم 1/2029 حي الصناعي يف النجف عبارة 
عن كراج يقع عىل شارع بعرض 20 مر بواجهة 7,5 مر ونزال 
19 مر وهو يحتوي بالواجهة عىل باب حديد وجام خانه مبني 
بالطابوق مس�قف بالجينكو غر مبلط مجهز باملاء والكهرباء 
يحتوي عىل مواد احتياطية  قديمة خاصة بالس�يارات الكورية 
بمس�احة اجمالية مقدارها 142,5 مر مربع مش�غول من قبل 
املدع�ي ليث ه�ادي ابراهيم وه�و يرغب بالبق�اء يف العقار بعد 
البيع بصفة مس�تاجر درجة عمرانها دون الوس�ط وان القيمة 
املقدرة  للعقار مبلغ مقداره )78,375,000( ثمانية وس�بعون 

مليون وثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار ال غرها
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 3028/ب2019/1

التاريخ  :2019/7/17
اىل  /املدعى عليه ) عبد االمر جاسم هوير(

اقام املدع�ي ) انوار توفيق رحم( الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها الحكم ب� )بتس�ديدك له مبلغا مقداره عرشة 
مالي�ن دينار مع احتس�اب الفوائد القانوني�ة والثابت بموجب 
وصل االمان�ة املذيل بتوقيعه ( ولثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الكوفة واش�عار 
مخت�ار ح�ي الف�رات 1 رزاق لفت�ة  النعمان�ي لذا ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتن محليت�ن يوميتن للحضور 
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 2019/7/31 وعن�د عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 693/ب/2014
التاريخ  :2019/7/17

اعالن
بناءا ع�ىل القرار الص�ادر من هذه 
املحكمة بازالة شيوع العقار تسلسل   
)856 رساي ( محل�ة ) الرساي (  يف 
الكوفة عليه تعلن هذه املحكمة عن 
بيع العق�ار  املذكور اع�اله واملبينه 
اوصاف�ه وقيمت�ه املق�درة  ادن�اه 
فع�ىل الراغب�ن بال�رشاء مراجع�ة 
)ثالث�ون(  خ�الل  املحكم�ة  ه�ذه 
يوما من الي�وم الثاني لنرش االعالن 
مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة 
بموجب صك مص�دق المر  محكمة 
ب�داءة الكوفة وص�ادر من مرصف 
الرافدين فرع مسلم بن عقيل )ع( يف 
الكوفة  وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش م�ن اليوم 
االخر من االع�الن يف هذه املحكمة 
وعىل املش�ري جلب هوي�ة االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

حسن ابراهيم وايل الشافعي
االوصاف : دار س�كن بمساحة 120 
م2 يقع يف قض�اء الكوفة / منطقة 
ال�رساي يحتوي عىل ثالث غرف نوم 
ومطب�خ وحم�ام ومراف�ق صحي�ة 
مبني بالطابوق ومسقف بالشيلمان 
وارضي�ة مبلطة باالس�منت ومزود 
بامل�اء والكهرب�اء مش�غول من قبل 
املدع�ى علي�ه الثان�ي ال�ذي يرغ�ب 
بالبق�اء يف العق�ار كمس�تأجر بعد 

البيع 
القيمة املقدرة :

ملي�ون  س�بعون   )70,000,000(
دينار فقط ال غر

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

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي 
العدد العمومي : 20321 

السجل : 102 
التاريخ : 17 / 7 / 2019 

ادناه االنذار املس�ر من قبل الس�يد 
كاتب عدل الب�اب الرشقي املحرم . 
بالع�دد 20000 واملؤرخ يف 15 / 7 / 
2019 واملوج�ه اىل الس�يد جواد عبد 

الكاظم سلمان 
 828 م  ال�دورة  بغ�داد   – العن�وان 
وملجهولي�ة   2083 س   14 د   19 ز 
مح�ل االقامة قرر نرشه يف الصحف 

املحلية 
جهة االنذار : 

يل بذمت�ك مبلغ قدره 000 / 000 / 
40 ( اربع�ون مليون دين�ار عراقي 
وبموج�ب الكمبيال�ة املرقم�ة بعدد 
عمومي 14168 س�جل 71 يف 16 / 
5 / 2019 املصدق�ة من دائرة كاتب 
عدل الب�اب الرشقي وعند مراجعتي 
املتك�رر هلك لغ�رض تس�ديد املبلغ 
اعاله يل اال انك لم تدفعه يل لذا انذرك 
به�ذا االن�ذار بوج�وب دف�ع املبل�غ 
اع�اله يل خالل م�دة ثمانية ايام من 
تاري�خ تبلغك بهذا االن�ذار وبخالفه 
سوف اكون مضطر ملراجعة الطرق 
القانوني�ة واحمل�ك كافة املصاريف 

واتعاب املحاماة . 
املنذر / انمار عباس علوان 

رق�م  الوطني�ة  البطاق�ة 
 /  12  /  17 يف   197479466132
2017 – بغداد الس�الم م 410 ز 15 

د1 االستمارة / 3208 .
قدم هذا االنذار السيد اعاله .

وبعد ان وقعه امامي طلب تبليغه اىل 
السيد اعاله .

حفظ االصل وارسلت النسخة الثانية 
للتبليغ يف يوم 17 / 7 / 2019 

الكاتب العدل 
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد 

الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد : 2994 / ب / 2019 
التاريخ : 17 / 7 / 2019 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / عص�ام طعم�ة 

داود 
اق�ام املدع�ي ) ولي�د ميخائيل توما 
( الدع�وى املرقمة اع�اله لدى هذه 
املحكم�ة يطالب�ك فيه�ا ) دعوت�ك 
للمرافع�ة والحك�م بتخلية الش�قة 
 –  6  / ز   –  224  / م  الصالحي�ة   (
ش�قة رق�م ) 1 ( ط االول الكريمات 
. وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي انتقال�ك اىل جه�ة مجهولة 
ق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ن يوميتن 
بموعد املرافعة يوم 23 / 7 / 2019 
التاس�عة ويف ح�ال ع�دم  الس�اعة 
حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

عقيل طارق محمد 
�����������������������������

فق�دان
فق�دت اجازة مخب�ز تجاري األزكي 
املرقم�ة 6683 بإس�م / عبدالرض�ا 
م�ن  والص�ادرة  حس�ون  جمع�ة 
الرشك�ة العامة لتصني�ع الحبوب/

البرصة، فمن يعثر عليها يسلمها اىل 
جهة اإلصدار.

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف منديل 

العدد : 79 / ش / 2019 
التاريخ : 17 / 7 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / محمد كامل متعب 

م / تبليغ 
اقامت زوجت�ك ) هدية محمود داود ( 
الدعوى الرشعي�ة املرقمة 79 / ش / 
2019 امام هذه املحكمة ضدك طالبة 
اثبات نس�ب ابنتها الطفلة ) ابتس�ام 
تول�د 1 / 6 / 2008 ( منك وملجهولية 
اقامتك حس�ب اش�عار مخت�ار قرية 
الس�عادة يف ناحية منديل املؤرخ يف 23 
/ 5 / 2019 لذا قررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفتن محليتن وتحديد 
ي�وم 24 / 7 / 2019 موعد للمرافعة 
ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري 
بحقك املرافعة غيابا وحس�ب االصول 

.
القايض 

قحطان خلف خالد 
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : بال 
اعالن مفقود 

م / تبليغ 
اسم املفقود / محمد رعد حسان 

بتاري�خ 18 / 7 / 2019 قدم ) والدك 
( املدعو ) رعد حس�ان عطيه ( يطلب 
في�ه نصبه قيما علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 3 / 8 / 2016 ول�م تعد لحد 
االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة 
عرش يوم من الي�وم الثاني من تاريخ 
الن�رش س�وف ينصب ) وال�دك ( قيما 

عليك الدارة شؤونك .
القايض 

عمر حميد محمود 
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
دار القضاء يف هبهب 

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 
العدد : 300 / ش / 2019 
التاريخ : 17 / 7 / 2019 

م / اعالن 
اىل / املدعى عليه / عقيل فالح حسن 
/ يسكن ناحية هبهب قرية االسود . 

اقام�ت املدعية ي�رسى خضر طعس 
اع�اله  املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 
لتبليغك للحضور امام محكمة االحوال 
الش�خصية يف هبهب بموع�د املرافعة 
املص�ادف 30 / 7 / 2019 وملجهولية 
اقامتك حس�ب اش�عار مخت�ار قرية 
االس�ود املدعو ع�ايص كريم بريس�م 
ق�ررت تبليغ�ك بصحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن بموع�د املرافعة اع�اله مع 

التقدير .
القايض 

غازي جليل عبد 
�����������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة من 
غرفة تجارة البرصة بأس�م / 
عالوي احمد ع�الوي – هوية 
املفوض لرشك�ة خور  املدي�ر 
البرصة للتج�ارة واملقاوالت – 
فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان 
امان�ة صادر  فقد وص�ل 
من مديرية بلدية البرصة 
املرق�م 475687 يف 26 / 
 675 بمبل�غ   2018  /  6
الف دينار باسم / عباس 
ضاحي غانم – فمن يعثر 
علي�ه تس�ليمه اىل جه�ة 

االصدار .
�����������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل  � دائرة التنفيذ
رقم االضبارة 262 / 2018

التأريخ : 15 / 7 / 2019
إىل / املنف�ذ علي�ه / املدي�ر املف�وض لرشكة 
س�حر الوميض للمقاوالت العام�ة املحدودة 

اضافة لوظيفته
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن رشح مركز 
رشط�ة الرباضعي�ة بالع�دد 7596 يف 9 / 7 
/ 2019 ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت أو مخت�ار ، يمكن 
اجراء التبليغ عليه ، استناداً للمادة ) 27( من 
قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالناً بالحضور 
يف مديرية التنفيذ ابي الخصيب خالل خمسة 
ع�رش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون. 
أوصاف املحرر :

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية
الهيئة االستئنافية الثانية .

محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 
بالع�دد 1804 / س2 /  االصلي�ة  لصفته�ا 

2017 يف 29 / 1 / 2018 اإلعالم / 66 .
املنفذ العدل

أحمد فالح حمودي

�����������������������������
اعالن

اىل ال�رشكاء )1- طالب ج�واد كاظم. 
2-عزت خضر جب�ار ( توجب عليكم 
الحض�ور اىل مقر بلديه النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 
86075 /3 ح�ي الن�داء خالل عرشه 
ايام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك  
طالب االجازه ختام عيل صاحب

وزارة النقل
الرشكة العامة لسكك حديد العراق

قسم العقود والشؤون التجارية
الشعبة االستريادية 

العدد : جتهيز مواد احتياطية / 123
التاريخ : 2019/7/18

اعالن مناقصة للمرة االوىل 
رقم املناقصة : 2019/1 التبويب 4/2/12

تجهيز مواد احتياطية ملكائن التحكيم ومنظمات الحجر نوع 
هارسكو

تدع�و الرشكة العامة لس�كك الحدي�د العراقية مقدم�ي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخربة لتقديم عطاءاته�م لتجهيز )مواد احتياطية 
ملكائ�ن التحكي�م ومنظم�ات الحج�ر ن�وع هارس�كو( وبموج�ب 
املواصف�ات الفني�ة واملتطلب�ات املذك�ورة يف الفصل الس�ادس من 
الوثائ�ق القياس�ية والتي يمكن الحص�ول عىل الوثائ�ق بعد تقديم 
طلب تحريري من قس�م العقود والشؤون التجارية يف مقر الرشكة 
مقاب�ل دفع مبلغ قدره )500000( خمس�مائة الف دينار غر قابل 
لل�رد عىل ان تق�دم تأمينات اولية بمبلغ يس�اوي ) 100000( مائة 
ال�ف دوالر امريكي بموجب خطاب ضمان  او صك مصدق نافذ ملدة 
118 ي�وم من تاريخ الغلق صادر من احد املصارف املعتمدة من قبل 
البنك املركزي العراقي مثبت عليه اسم ورقم املناقصة عىل ان تكون 
املراجع�ة  من قبل ممثل مخول رس�ميا من قب�ل املناقصن ويكون 
العرض نافذ ملدة 90 يوما من تاريخ الغلق علما علما ان موعد املؤتمر 
الخاص باالجاب�ة عىل استفس�اراتكم 2019/8/7 تقدم العطاءات 
يف ظ�رف مغلق يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة ويوضع يف صندوق 
العطاءات املركزية يف مقر الرشكة يف موعد اقصاه الساعة 12 ظهرا 
يوم االربعاء املصادف 2019/8/21 وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 
اجور نرش االعالن ان هذه الرشكة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
وان الكلفة التخمينية )3982450( ثالثة مالين وتس�عمائة واثنان 
وثمانون واربعمائة وخمسن دوالر امريكي وسوف يهمل اي عطاء 
غر مس�تويف بما ورد يف الوثائق القياس�ية وان هذا االعالن مشمول 
بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 ولالستفسار 

يمكنكم مراسلتنا عىل 
tender@scr.gov.iq

ولالطالع عىل اعالناتنا من خالل موقع الوزارة االلكروني 
www.motrans.gov.iq

وموقع الرشكة 
www.scr.gov.iq
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد : 2930/ش/2019

التاريخ 2019/7/9
اعالن

اىل املدعى عليه / عقيل جواد عبد الكاظم
قدمت املدعية س�ناء مهدي عبود الدعوى الرشعية املرقمة 
نفق�ة ماضي�ة ونفق�ة  فيه�ا  تطل�ب  2930/ش/2019 
مس�تمرة لها والطفالها  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
ال�رشح القائ�م بالتبلي�غ  م�ن مركز رشطة حي الحس�ن 
بالعدد 6345 يف 2019/5/30 وتاييد املجلس البلدي ملنطقة 
ح�ي الخليج العربي عليه قرر تبليغك بواس�طة صحيفتن 
محليت�ن يوميتن للحضور امام هذه املحكمة يف الس�اعة 
التاسعة صباح يوم   2019/7/25 ويف حالة عد م حضورك 
او م�ن ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

وسام عبد الحسن عيل
������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / حميد عطشان حاجم

اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان العراق�ي الكائن يف 
)البرصة � كوت الحجاج / مجمع وزارة االعمار واالسكان  
/ تقاط�ع حي الرس�الة ( وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
عىل  قيام الرشي�ك ) بهاء نوري كاظم( بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة )535/838 ( مقاطعة )القبلة( 
لغرض تس�ليفه قرض االسكان وخالل مده اقصاها )15(  
يوم�ا داخل العراق وش�هرا خ�ارج العراق م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية

الفرات االوسط
محطة كهرباء الحيدرية الغازية

اعالن
اىل كافة الرشكات واملكاتب واملقاولن املتعاقدين مع )رشكة بغداد للوحدات 
الغازي�ة املح�دودة ( ومديره�ا املفوض )ممت�از صبيح رش�دي(  اضافة اىل 
وظيفته املنفذة مل�رشوع محطة كهرباء الحديرية الغازية 4×125 ميكاواط 
بموج�ب العق�د املرق�م )41( يف 2011/7/7 ممن لديهم مس�تحقات مالية 
م�ع الرشكة اع�اله او لديهم م�واد او اليات داخل موقع امل�رشو ع مراجعة 
محط�ة كهرباء الحديرية الغازية الكائن عىل طريق كربالء  � النجف مجاور 
مصف�ى النف�ط خالل فرتة اقصاه�ا )14( يوم من تاريخ ن�رش االعالن م ع 
جلب م�ا يثبت مس�تحقاتهم املالي�ة او عائديته�م للمواد وااللي�ات لغرض 
اكمال اجراءات وضع اليد واس�تالم املرشوع واملبارشة باعمال لجنة االرساع 
وتنفيذ االعمال املتبقية وبخالف ذلك يسقط حق ذوي العالقة باملطالبة بأي 

مستحقات مالية او متعلقات اخرى
املهندس 

كرار فائق محسن 
مدير محطة كهرباء الحيدرية  الغازية

اعالن
اىل املتهم الغائب / )الرشطي اكرم صبيح عبد محمود( 

املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
العن�وان / محافظة البرصة � ح�ي الخليج الثالث�ة الجمعيات � 

قرب روضة عبد الله الرضيع 
بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة /5/ من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 2016/12/13  لحد االن 
وملجهولية اقامتك اقتى تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكم�ة قوى االمن الداخ�يل االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة 
خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ نرش هذا االع�الن يف صحيفة 
محلي�ة يومية وتعليقه يف محل اقامت�ك ومقر دائرتك وتجيب عن 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الفاو
رقم االضبارة : 9/ 2019

التاريخ : 2019/7/10 
اىل  /املنفذ عليه / كريم خضري صبيح

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن رشح مركز رشط�ة الفاو 
حسب كتابهم بالعدد 5934 يف 2019/6/26 ورشح املجلس 
املح�يل يف قض�اء الف�او بالع�دد ز / 1059يف 2019/6/26  
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

احمد فالح حمودي
اوصف املحرر:

ق�رار حك�م ص�ادر من محكم�ة ب�داءة الف�او بالعدد43/
ب/2018 يف 2018/9/5 سداد دين 

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

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

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 6451
التاريخ 2019/7/18

بن�اء ع�ىل الدعوة املقامة  م�ن قبل املواط�ن ) محمد حاتم 
مه�اوش( الذي يروم تبديل لقبه وجعله )الطفييل( بدل من 
)البو ع�ارض( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مده اقصاها خمسة عرش يوما وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد : 2930/ش/2019

التاريخ 2019/7/9
اعالن

اىل املدعى عليه / عقيل جواد عبد الكاظم
قدمت املدعية س�ناء مهدي عبود الدعوى الرشعية املرقمة 
2931/ش/2019 تطل�ب فيها تصدي�ق الطالق وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب الرشح القائ�م بالتبلي�غ  من مركز 
رشطة حي الحس�ن بالع�دد 6345 يف 2019/5/30 وتاييد 
املجلس البلدي ملنطقة حي الخليج العربي عليه قرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتن محليتن يوميت�ن للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف الس�اعة التاس�عة صباح ي�وم   2019/7/25 
ويف حالة ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

وسام عبد الحسن عيل
�������������������������������������������������

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الب�رصة العق�ار تسلس�ل 1664/
الرب�اط الكب�ري يف الجمهوري�ة العائد للمدي�ن جعفر خلف 
خاب�ط املحجوز لق�اء طلب الدائن جعفر زك�ي غالم البالغ 
45,902,000 دين�ار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة ثالثن يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 1664/الرباط الكبري
2 � جنسه ونوعه : ارض الدار مع ابنيتها/ ملك رصف

3 � حدوده واوصافه : طريق عام و 1663 و1677 وطريق 
عام

4 � مش�تمالته :دار س�كن من طابق�ن مكونة من طارمة 
واربع�ة غرف�ة ومرفق صح�ي وحمام وثالث غ�رف وهول 

وحمام فوقاني
5 � مساحته : 103م2

6  � درجة العمران : متوس�طة
7 � الشاغل : املدني جعفر خلف خابط

8 � القيم�ة املق�درة : 103,000,000 مائ�ة وثالث�ة مليون 
دينار ال غري 

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعل�ن مديري�ة زراع�ة صالح الدين عن تاجري املس�احات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام   القانون ) 35 لس�نة 
1983 ( وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبن بالتأجري الحضور اىل مقر 
مديرية زراعة صالح الدين الساعة )10( صباحا  مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة ) 20%( من القيمة 
التقديرية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يوم الواحد والثالثن اعتبارا من 

اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت
زراعية   800 60/دونم 45 المبدد 24/54 1
زراعية 1000 500/دونم 45 المبدد 24/54 2
زراعية 700 6/دونم 26/الحاوي تل السوك 30 3
زراعية 700 45/دونم 29 الخزاميه 89/12 4
زراعية 800 100/دونم 64/ سرات االغير 25/122 5
زراعية 1000 600/دونم 45 المبدد 24/54 6

زراعية 1000 220/دونم 46/ الدراجية 16/39 7

زراعية 700 50/دونم 42/ العكله والذكوره 175 8

زراعية 700 50/دونم 42/ العكله والذكوره 175 9

زراعية 800 40/دونم 44/المعيبدي 43/1 10

زراعية 700 50/دونم 42/ العكله والذكوره 175 11

زراعية 1000 600/دونم 45 /المبدد 24/54 12

زراعية 700 50/دونم 42/ العكله والذكوره 157 13

زراعية 700 50/دونم 42/ العكله والذكوره 157 14

زراعية 700 50/دونم 42/ العكله والذكوره 157 15

زراعية 700 50/دونم 42/ العكله والذكوره 157 16

زراعية 700 40/دونم 45/المبدد 24/54 17

زراعية 700 25/دونم 45/المبدد 24/54 18

زراعية 1100 200/دونم 48/المعيبدي 157/12 19

زراعية 1100 200/دونم 48/المعيبدي 157/12 20

زراعية 1200 26/11 دونم 42/ الحسك 1/11 21

زراعية 800 18/دونم 32 تل البنات 3220/162 22

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اعالن
تعلن عمادة كلية الرتبية / جامعة القادسية عن اجراء مزايدة علنية لتأجري 
االكش�اك والنادي الطالبي املدرجة تفاصيلها ادن�اه للعام الدرايس 2018 � 
2019 باملزاي�دة العلني�ة وفقا لقانون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم )21( 
لس�نة 2013 فع�ىل الراغب�ن بااليجار مراجع�ة وحدة الحس�ابات لالطالع 
عىل ال�رشوط مس�تصحبن معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة 20% من 
القيمة املقدرة وبصك مصدق مع جنس�ية وشهادة الجنسية وبطاقة سكن 
وبطاق�ة تموينية وبراءة  ذمة من الرضيبة واجازة صحية وعدم محكومية 
والترصي�ح االمن�ي وملدة ثالثن يوما تب�دأ من اليوم التايل لن�رش يف الجريدة 
الرس�مية وستجري املزايدة يف قاعة الش�يخ الوائيل الساعة التاسعة صباحا 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعد املزايدة يف اليوم الذي يليه 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة %2

اعالن
تعلن هيئة ادارة واس�تثمار اموال الوقف السني /مالحظية امالك الوقف 
الس�ني يف القادس�ية ع�ن اجراء مزاي�دة علني�ة اليجار القط�ع املدرجة 
ادن�اه والواقعة يف حي النهضة ويكون موعد املزايدة بعد س�بعة ايام من 
تاري�خ النرش يف الجريدة يف الس�اعة الع�ارشة يف مق�ر املالحظية مقابل 
بناي�ة املحافظة علما ان اج�ور نرش االعالن عىل املزاي�د االخري مع جلب 
املستمس�كات الرس�مية للمزايد ويكون دفع االيجار عىل من ترسو عليه 
املزايدة صفقة واحدة مع مالحظة املادة الثامنة عرش من نظام املزايدات 
الخاصة باالوقاف لسنة )1969( املعدل التي منعت املسؤولن يف االوقاف 

واقرباءهم حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ كربالء
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ كربالء العقار تسلس�ل 427 م 73 عباس�ية الواقع كربالء يف العباسية الرشقية العائد 
للمدين / حيدر غانم جبار املحجوز لقاء طلب الدائن اسعد سامي غازي البالغ 430,000,000 اربعمائة 
وثالث�ون مليون دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالث�ن يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 

املواصفات :
1 �  موقعه ورقمه : كربالء العباسية الرشقية املرقمة 427 م73 عباسية 

2  �جنس�ه ونوعه : دار ملك رصف
3 � حدوده واوصافه :

4 � مشتمالته :كما يف املجهز املرفق
5- مساحته: 59م2

درجة العمران: متوس�ط
الشاغل: اليوجد

القيمة املقدرة: فقط مائة وثمانية وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار الغري
 مواصفات العقار  كاالتي :

العقار املرقم 427 م73 عباس�ية مش�يد عليه مش�تمل طابقن :
1 � الطاب�ق االول / يحتوي عىل غرفة واحدة وصالة عبارة عن مدخل مبني بالطابوق ومس�قف بالصب 

ودرجة بناءه متوسطة واالرضية سرياميك وجدرانه جص وبورك
2 � الطابق العلوي / يحتوي عىل غرفتي نوم ومجموعة صحية

3  � الطابق الثالث / غرفة واحدة وبيتونة مبني بالطابوق واالسمنت ومسقف كونكريت مسلح والجدران 
جص وبورك 

4 � القيمة التقديرية للعقار / 198500000 مائة وثمانية وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار

رقم القطعة ت
11606/22 م18 صدر اليوسفية  1
5041/22 م18 صدر اليوسفية  2
1879/22 م18 صدر اليوسفية  3
11244/22 م18 صدر اليوسفية  4
1909/22 م18 صدر اليوسفية  5
11135/22 م18 صدر اليوسفية  6
4208/22 م18 صدر اليوسفية  7
4219/22 م18 صدر اليوسفية  8

رقم االضبارة : 2019/1815
التاريخ 2019/7/18

املنفذ العدل
نورا عبد الرضا عبد اهلل

جامعة القادسية 
كلية الرتبية

مبلغ التأمينات القيمة التقديرية المساحة  الموقع الصنف نوع 
العقار

3000000 ثالثة 
ماليين دينار ال غيرها 

15000000 خمسة 
عشر مليون دينار  10,35 قرب المولدة 

الكهربائية
حلويات 

اكسسوارات
كشك رقم 

)2(

2,400000  مليونين 
واربعمائة الف دينار 

ال غيرها
12000000 اثنى 
عشر مليون دينار 10,49 مقابل 

الرياضيات
حلويات 

اكسسوارات
كشك رقم 

)4(

2,700000 مليونين 
وسبعمائة الف دينار ال 

غيرها

 13500000
ثالثة عشر مليون 
وخمسمائة الف 

دينار
10,59 مقابل قسم 

الرياضيات
استنساخ 

وقرطاسية ـ 
هدايا

كشك رقم 
)5(

9000000 تسعة 
ماليين دينار ال غيرها 

  45000000
خمسة واربعون 

مليون دينار
564,25 كلية الزراعة النادي 

الطالبي

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/308

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

2 � اسم املتهم الغائب : النقيب محمد خالد محمد عبد الله زايد
3 � رقم الدعوى : 2019/308

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2017/9/18
5 � تاريخ الحكم : 2019/4/17

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  
7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

8 � خالصة الحكم :  
9 � الحب�س الش�ديد ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام امل�ادة 5 من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و69/اوال من ق ا د رقم 

17 لسنة 2008  
وذلك لغيابه من تاريخ 2017/9/18 ولحد االن 

10 � طرده من الخدمة استنادا الحكام املادة 38/ثانيا  من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية  بداللة املادة 89/اوال من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظفن العمومي�ن صالحية القاء القب�ض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه والزام املواطنن باالخب�ار عن محل اختفاءه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/ رابعا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
13 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ن عب�د االمري جابر( 
البالغة )25,000( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من ق 
أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/4/17
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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حمافظ بغداد يشارك بحفل تتويج 
نادي الرشطة بدوري الكرة

              المستقبل العراقي/ متابعة

فلاح  املهنلدس  بغلداد  محافلظ  شلارك 
الجزائري بحفل تتويج نادي الرشطة بدرع 

الدوري لعام ٢٠١٩.
وبلارك السليد املحافلظ تتويلج القيثلارة 
باللدوري، متمنيا لبقية الفلرق التوفيق يف 

البطوالت املقبلة.

هذا وشلهد االحتفال حضور وزير الشباب 
والرياضلة د.احملد العبيلدي ورئيس لجنة 
الشلباب والرياضلة السليد عبلاس عليوي 
ورئيلس اتحاد الكلرة عبد الخالق مسلعود 
باإلضافلة اىل رئيس اللجنة األوملبية السليد 
رعلد حملودي وعلدد كبلري ملن الجماهري 
الغفرية التي رسلمت لوحة جميلة عىل أديم 

ملعب الشعب الدويل.

فالح عبد الكريم فارس جولة الدوري العراقي

زيدان: موقف بيل لـم يتغري.. وكل يشء وارد يف املريكاتو
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكلد الفرنيس زين الدين زيلدان، املدير الفني لريال 
مدريلد، جاهزيلة فريقه لخوض أول مبلاراة ودية 
هلذا الصيف، ضلد بايرن ميونخ بطلل أملانيا، فجر 

غد األحد.
وقال زيلدان، خلال مؤتمر صحفي: »شلكرًا لكم 
جميًعا عىل رسائل الدعم عقب وفاة أخي، وخاصة 
ملن القريبني مني«.وأضلاف: »أشلعر بأننا عملنا 
بشلكل جيد للغايلة، وأتينلا إىل هنا ملن أجل ذلك، 
وأهنلئ كل الاعبني عىل ما قدموه يف األيام املاضية 
ونحن اآلن مسلتعدون للعب 3 مباريات، نحتاجها 
بالفعل، وهذه هي املرة األوىل التي سلنلعب فيها يف 

هيوستن«.
بوجبا

وبسلؤاله عن بول بوجبا العب مانشسلر يونايتد، 
أجلاب: »أنلا دائًملا أقلول نفلس اإلجابة، سلأبدو 
سلخيًفا، لكلن النلادي يعللم ملا يريلده، والوقت 

أمامنلا، واليوم نركز فقط عىل املباريات، وسلنرى 
ما سيحدث«.

وتابلع: »كوبو؟ لقد تابعته بشلكل جيد، هو العب 
ذو كفاءة، ويسلتوعب الضغط يف التدريبات جيًدا، 
ويبلدون أنله سليكون معنلا لفلرة طويللة، وال 

أسلتطيع أن أقول إنه سليلعب غًدا، وسلنرى كيف 
يمكننا استخدام كل العب«.

جاريث بيل
وعلن جاريث بيلل، أوضح: »هو ال يمثل مشلكلة، 
ولدينلا عقد معه، وللم يتغلري أي يشء مع الاعب 
الويللزي منذ يونيو/ حزيران املايض حتى اآلن عىل 

اإلطاق«.
وأردف: »يجلب أن نحرم الجميلع، والنادي يعرف 
ما يريده وحتى اليوم األخري من السلوق يمكن أن 
تحدث تغيريات عىل الفريلق بضم ورحيل البعض، 
والعملل مع جميلع الاعبلني املوجوديلن هنا أمر 
صعب، لكن يف الحقيقلة تحدثت معهم ألنني أحب 

أن أكون واضًحا«.
هازارد

وحلول الوافد الجديلد إيدين هلازارد، رصح زيزو: 
»لقلد كان بحاجلة إىل نلاد مثل ريلال مدريد، وهذا 
الفريلق به يشء مميز يعرفه الاعبون، وأنا كنت يف 

عمر الل٢٩ عاما وتطورت وقضيت وقتا رائًعا«.

وأكملل: »هلازارد يمر بنفلس الليء، وأعتقد أنه 
يمكنه التحسلن، وسيسلاعدنا بتسلجيل األهداف 
وصناعة الفارق، وأظهر ذلك خال مسلريته، واآلن 

أصبح معنا وسنستفيد منه«.
ونلوه: »خاميلس رودريجيلز؟ هو العلب يف ريال 
مدريد، وسلنرى ما سيحدث معه، حالًيا هو يقيض 

العطلة، وال يمكن قول أي يشء آخر«.
وواصلل: »أرشف حكيمي؟ الزال لديله عام آخر يف 
عقلد إعارته لبوروسليا دورتموند، وهلو أمر جيد 

بالنسبة له«.
الصفقات الجديدة

الجديلدة ولسلت  وزاد: »أنلا سلعيد بالصفقلات 
متفاجئلا ملن الطريقة التلي يترصف بهلا هؤالء 
الاعبلني، فهلم يريدون فعل األشلياء بشلكل جيد 

وهم مميزون للغاية«.
واختتم: »ليربون جيمس )أسلطورة كرة السلة(؟ 
أنا سلعيد بأنه ُيحب كرة القلدم، عىل الرغم من أنه 

ربما ال يعرفني«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

شهدت الجولة 37 من الدوري العراقي، 
باللقلب،  بحصلد  الرشطلة  احتفلال 
وتواصل الرصاع عىل مراكز الوسط بعد 
تحديد هويلة البطل والفلرق الهابطة 

لدوري الدرجة األوىل.
 اختار التشلكيلة املثالية للجولة الل37 

من الدوري العراقي.
حارس شجاع

عاء خليل: حارس مرمى الحدود تألق 
يف مباراة فريقه أمام البحري ورد أكثر 
ملن كرة وتصلدى لركلة جلزاء نفذها 
املحلرف إيمانويلل لينقلذ مرماه من 

هدف مؤكد ليفوز فريقه ٢ ل ١.

دفاع صلب
حسني جمال: قلب دفاع نفط الوسط، 
تكفل بإيقاف مهاجمي أربيل يف املباراة 

التي فاز فيها فريقه 3 ل ١.
حسلن محمد: قللب دفلاع الصناعات 
الكهربائيلة، كان شلجاعا يف مواجهة 
بهلدف  املنافلس  وباغلت  الكهربلاء، 

مبكر.
حسلن عبد الزهرة: ظهلري فريق نفط 
ميسان، العب صلب بمواصفات بدنية 
مميزة، لعب دورا مهما يف مباراة فريقه 

أمام نفط الجنوب.
حسلام كاظم: ظهري الرشطة، تألق يف 
ليلة االحتفال بالتتويج، وتكفل بقيادة 
الفريق لتحقيق الفوز بتسجيله الهدف 

الوحيد يف مرمى الكرخ.
وسط شبابي

محمد سام: ارتكاز فريق أمانة بغداد، 
أحد رجال مباراة فريقه أمام امليناء.

سليف الديلن الظاهلر: العلب وسلط 
الديوانيلة، أحلد الوجوه الشلابة التي 
تألقت يف املوسم الجاري، وواصل ذلك يف 
مباراة الزوراء.مصطفى حسني: جناح 
نفط الوسلط، قدم مباراة اسلتثنائية 
أمام أربيل، وأرهق دفاعاته وتمكن من 

تسجيل هدفني.
إبراهيلم بايلش: جنلاح فريلق القوة 
الجوية، العب نشليط ومهلاري، دائما 
ملا يكلون مصلدر قللق للمنافسلني، 

وسجل هدفا يف شباك الطلبة.

هجوم فتاك
أنلس ماللك: مهاجلم السلماوة الذي 
يسلتثمر أنصلاف الفلرص، تمكن من 
تسلجيل هدف جميل يف شباك النجف.

مهاجلم  الكريلم:  عبلد  فلاح 
الديوانيلة، نجلم الجوللة أرهق 
اللزوراء، وسلجل هدفني  دفاع 

بطريقة مميزة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أشلاد نيكو كوفاتش، املدير الفني لبايرن 
ميونخ، باإلسباني تياجو ألكانتارا، العب 

وسط الفريق.
وقبل املبلاراة التجريبية لبايرن أمام ريال 
مدريلد، قال كوفاتش يف معسلكر الفريق 
بوالية تكسلاس األمريكية، مسلاء أمس 
الجمعلة )بالتوقيت املحلي(، إن ما قدمه 
تياجلو )٢8 عاما( املوسلم امللايض »كان 

جيدا بشكل الفت«.
يذكلر أن تياجلو، يلعب بشلكل ثابت مع 
بايرن فيملا يعرف بل«املركز السلادس«، 

وهي املنطقة التي تقع أمام خط الدفاع.
وقال تياجو عن ذلك، يف اسلتاد هيوستن: 

»أشعر بأنني جيد يف هذا املركز«.
لكنه أشلار يف الوقت نفسه إىل استعداده 
للعب يف جميع املراكز، التي يحتاجه فيها 

الفريق، أو التي يضعه فيها املدرب.
وأشلاد كوفاتلش بملا وصفله بالقدرات 

االستثنائية لتياجو.
وقلال إنه »يحلدد إيقاع الفريق يف وسلط 
امللعب، وهو العب يسلتطيع أن يفعل كل 
يشء بالكرة، فهلو بإمكانه ترسيع وترية 
اللعلب أو تهدئتهلا، كما أنله يفكر داخل 

امللعب وكأنه مدرب«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قال تقرير صحفي، إن نجم إنر ميان، ضمن قائمة املطلوبني يف ناديني صينيني، خال 
الصيلف الجلاري. وذكر موقع »كالتشليو مريكاتلو«، أن البلجيكي رادجلا ناينجوالن، 
العب وسلط إنر ميان، تلقى عرضني من الصني عرب داليان يفانج وشنغهاي شينهوا. 
وأضلاف أن الثنائلي يرغلب يف التعاقد ملع ناينجوالن بقوة، مشلريا إىل أنله يريد إتمام 
الصفقة قبل موعد إغاق باب االنتقاالت يف الصني يوم 3١ يوليو/ تموز الجاري. ولفت 
املوقلع إىل أن ناينجلوالن لم يقبل بالعرضني يف البداية، لكنه طلب بعد ذلك الحصول عىل 
وقلت التخاذ قلرار نهائي حول وجهته املقبلة. وأشلار إىل أن إنر ميلان يريد الحصول 
عىل ٢8 مليون يورو لبيع متوسلط ميدان الفريق، موضحا أن النادي 
أيًضا سليكون منفتحا علىل رحيل ناينجوالن عىل سلبيل اإلعارة 
ملع االلتزام بالرشاء. وأعلن إنر ميان يف وقت سلابق أن ماورو 
إيكاردي ورادجا ناينجوالن، ليسلا ضمن خطط النادي يف املوسم 

املقبل.

كوفاتش: تياجو يلعب 
كأنه مدرب

رصاع صيني عىل نجم إنرت ميالن

          المستقبل العراقي / وكاالت

ركلزت الصحلف اإليطاليلة الصلادرة علىل غضلب 
أنطونيلو كونتلي، املديلر الفني إلنر ميلان، يف ظل 
علدم تعاقلد ناديه مع مهاجمني حتى اآلن يف سلوق 
االنتقلاالت الصيفي.وعنونلت صحيفلة »الجازيتلا 
ديلللو سلبورت«: »كونتلي واملزاج السليئ، اليوم يف 
سلنغافورة.. النرياتلزوري يلعب بلدون مهاجمني.. 
وامللدرب يلدق ناقوس الخطلر: نحلن مراجعون يف 
سلوق االنتقلاالت خاصة فيما يتعللق باملرصوفات، 

املشلاكل يجلب أن تحلل ولوكاكو سليكون مهًما«.
وأضافت: »اجتماع يف الصني يوم اإلثنني مع تشلانج 
وماروتلا.. ويف غضلون ذللك، دجيكلو يبلدو أقرب 
وأقرب«.وتابعت: »قمر سلاري يكتملل، دي ليخت 
يهبلط يف يوفنتلوس ويقلول: أنلا هنا ألن فلسلفة 
املدرب جذبتنلي، وهيجواين يذهب ملع يوفنتوس 
لكنه يتخىل عن رقم ٩«. وعنونت صحيفة »كوريري 
ديللو سلبورت«: »يوفنتلوس يبعلد هيجواين عن 
قميصه، جونزالو بلدون الرقم ٩ ليصبح قريبا من 

روما بعدما حصل عىل القميص رقم٢١.

              المستقبل العراقي / متابعة
 

كشلف تقرير صحفي إسباني، عن بعض األكاذيب 
يف الصفقلة املحتمللة النتقلال الربازيلي نيملار دا 
سليلفا، نجم باريس سلان جريمان، إىل برشللونة، 
هذا الصيف.ووفًقا لصحيفلة »موندو ديبورتيفو« 
اإلسبانية، فإن برشلونة يسري يف طريق واحد فقط 
للتعاقد مع نيمار خال املريكاتو الصيفي، وهو ضم 
النجم الربازيي من خال صفقة تبادلية دون تقديم 

أي أموال.وأشلارت إىل أن األنباء األخرية عن تقديم 
برشلونة العبني باإلضافة إىل 4٠ مليون يورو لضم 
نيملار، قبل أن يرتفع املقابلل املادي يف عرض آخر 
إىل ١٠٠ مليلون يورو، غلري صحيحة.وأوضحت أن 
قيمة الاعبني الذين سيدخلون يف الصفقة التبادلية 
مع نيمار لن تتجاوز ١7٠ مليون يورو، وهو الرقم 
اللذي يسلمح للنجلم الربازيلي بالرحيلل يف صيف 
٢٠٢٠.يذكلر أن نيملار أبللغ إدارة سلان جريمان، 

برغبته يف الرحيل هذا الصيف.

غضب كونتي يستحوذ عىل اهتاممات 
الصحف اإليطالية

الكشف عن أكاذيب صفقة عودة نيامر إىل برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي

احتفلت الصحف الجزائرية الصادرة بإنجاز املنتخب األول، 
الذي توج بلقلب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية يف تاريخه، 
إثر فوزه عىل السنغال ١ ل ٠ مساء الجمعة، بإستاد القاهرة 
الدويل، يف املباراة النهائية.وكتبت صحيفة »الخرب«:«جابوها 
الرجالة«، يف إشارة إىل األداء البطويل للمنتخب وحصد اللقب.

وكتبت صحيفة »الرشوق«: »الخرض أسياد أفريقيا.. تفوقنا 

عليهلم جميعا«.بينما اختارت صحيفلة »النهار« عنوان: 
»نتلوج بالبطولة بالقوة ونفلرح جميعا«.وأثنت صحيفة 

»لوكتيديلان دوران« عىل األداء الرائلع للمنتخب، مضيفة 
أنه كان بطوليا حتلى النهاية.ومن جانبها، ذكرت صحيفة 
»الوطن«: »الجزائر تعتي قمة كرة القدم األفريقية«، وكتبت 
»املجاهد« الحكومية: »الجزائر يف سماء أفريقيا«.ووصفت 

»كومبيتيسيون«، إنجاز املنتخب الجزائري يف البطولة 
التي استضافتها مرص بلل »الفرعوني«.

صحف اجلزائر حتتفي بإنجاز »اخلرض« يف مرص

رادار برشلونة يرصد 
هدف بايرن ميونخ

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قلال تقريلر صحفلي كتالونلي،  إن 
نادي برشللونة يراقب إحدى الجواهر 
االنتقلاالت  فلرة  خلال  األملانيلة، 
الصيفيلة الحالية.وأشلارت صحيفة 
الفنيلني  أن  إىل  ديبورتيفلو«  »مونلدو 
يف برشللونة، يراقبلون كاي هافريتلز، العلب وسلط بايرن 
ليفركوزن.وأوضحلت أن هافريتز صاحلب الل٢٠ عاًما قدم 
أرقاًملا مميلزة، يف املوسلم امللايض، حيث نجح يف تسلجيل 
٢٠ هدًفلا، إىل جانب 7 تمريرات حاسلمة، خلال 4٢ مباراة.

وأكدت الصحيفلة أن هافريتز يحظى أيًضلا بمراقبة بايرن 
ميونخ، كأي العب شاب يربز يف الدوري األملاني.يذكر أن عقد 
هافريتز مع باير ليفركوزن ينتهي يف صيف ٢٠٢٢، وهو ما 

يصعب املفاوضات بشأن رحيله خال املريكاتو الحايل.

اعالن للمرة الثالثة 
تعلن جامعة املثنى كلية الطب عن اجراء مزايدة علنية لبيع املواد مستهلكة املشطوبة يف مخازنها الواقعة يف كلية الطب واملدرجة يف القائمة ادناه وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١3 وتعدياته فعىل الراغبني بالرشاء املراجعة ودفع تأمينات ال تقل عن ٢٠ باملئة  من القيمة املقدرة 
للمال والبالغ )٢,١٢7,٠٠٠( مليونني ومائة وسبعة وعرشون الف دينار ال غريها بعد ١5 يوما  من اليوم التايل للنرش ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش واالعان واملصاريف القانونية االخرى علما ان املزايدة ستجري يف الساعة الثانية يف املحطة املذكورة اعاه والتابعة للكلية

نسبة الضرر التثمين االجمالي تثمين اللجنة المفرد  العدد اسم المادة  ت
%100 18000 6000 3 ميز مكتب 160 سم 1
%100 18000 3000 6 شمعة مالبس 2
%100 9000 3000 3 طبلة زجاجية 3
%90 6000 2000 3 صحن ستاليت 4
%100 12000 12000 1 قاصة حديد كوري 5
%100 95000 5000 19 كرسي مكتب دوار  6
%95 84000 4000 كرسي جامعي 21 7
%95 12000 6000 2 مصطبة ستيل 8
%100 14000 1000 14 كرسي بالستك 9
%95 120000 10 سرير منام 12 10000
%95 22000 11000 2 طخم قنفات  11
%90 16000 12000 3 لوكر حديد 12
%100 48000 4000 16 ميز حاسبة زجاج  13
%100 6000 2000 3 ميز طعام بالستك 14
%100 20000 5000 ميز طعام مقوس زجاج  4 15
%100 16000 4000 4 طباخ غاز 16
%95 5000 5000 منشار كهربائي 1 17
%90 54000 6000 9 ستول ستيل 18
%90 45000 15000 3 تلفزيون بالزما وتلفزيون 14 عقدة 19
%90 5000 2500 6 داتا شو  20
%90 215000 35000 7 تلفزيون باناسونيك بالزما 21
%90 60000 15000 4 حاسبة دسك توب 22
%90 16000 4000 4 ماطور ماء 23
%100 3000 3000 1 صوبة كهربائية 24
%100 8000 4000 2 سبورة  25
%90 80000 40000 2 سبلت  26
%100 10000 10000 1 منضدة تنس  27
%100 8000 8000 1 جهاز ماء ارو 28
%90 60000 6000 10 ups 29
%95 24000 8000 3 هاتف ارضي 30
%90 245000 35000 7 مكيف هواء 31
%100 16000 40000 4 جهاز ضغط 32
%100 50000 5000 10 مسطبة جديدة مقعد بالستك 3 33
%90 20000 5000 4 ماطور ماء 34
%95 30000 10000 3 كاميرات ليلية نهارية صغيرة  35
%95 10000 10000 1 جهاز عرض وتسجيل 36
%100 2000 1000 2 ساعة جدارية 37
%100 7000 7000 1 ميز مكتب زجاج 38
%90 16000 8000 2 صوبة زيتية 39
%95 16000 4000 4 كرسي حاسبة  40
%90 10000 10000 1 مكنسة كهربائية بانسونيك 41
%100 9000 50 180م كاربت اماراتي 42
%100 85000 5000 17 ميز مكتب 140سم 43
%100 96000 8000 12م قطعة سجاد 44
%100 7000 7000 1 قطعة سجاد 3×2 45
%100 8000 8000 1 قطعة سجاد 3×4 46
%100 24000 6000 4 خزان بالستك 1000 لتر  47
%95 6000 20000 3 ماكنة قص ثيل 48
%100 7000 7000 1 عربة دفع 49
%100 36000 3000 12 مضلة خارجية ملونة 50
%90 12000 6000 2 طابعة 2900 51
%95 5000 5000 1 طابعة 4010 52
%90 5000 5000 1 طابعة ليزرية سامسونج 53
%100 25000 25000 1 براد ماء حساوي 54
%95 44000 4000 11 جهاز ستاليت 55
%100 35000 5000 7 مكتبة مزججة 2 باب + 3 ب 56
%100 30000 6000 5 لوكر حديد صغير 57
%95 100000 100000 1 مولدة كبيرة 45 58

%100 15000 5000 3 كاميرا ليلية نهارية صغيرة 59
%95 17000 17000 1 براد ماء  60

ا  م د ارواء عبد عبد احلسني 
العميد بالوكالة
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ام�ضاءات

حضور املحسوبية يف التعيينات 
الوظيفية 

ماجد عبد الغفار الحسناوي

يمك�ن وص�ف اإلدارة أنه�ا مجموعة من األنش�طة الالزمة 
ألنجاز برنامج العم�ل لتحقيق أهداف الوزارة واألرتقاء بها 
وأن تك�ون يقظة للميول الس�لبية وتصحيح الغري مرغوب 
فيه�ا والقائ�د األداري رضورة يمتاز بالذكاء والش�خصية 
والخ�رة ويزن األم�ور بحكمة جاء بحقه يس�عى لتحقيق 
الرض�ا واألس�تقرار الوظيفي دون ذلك الذي نصب حس�ب 
املحسوبية وتوس�الته للمس�ؤولني والواجب يدعو لصيانة 
الهيئ�ات ودوائر القطاع العام من التماس�يح البرشية التي 
تعش�عش أللتهام األوراق الحم�راء و الخرضاء والبحث عن 
لق�اح لوقاية جس�د الهيئة أو الوزارة م�ن األمراض ليكون 
الجس�د معاىف وواقع الح�ال الذي يحص�ل يف القطاع العام 
حضور املحسوبية وغياب الضوابط والتعليمات يف التعيينات 
الوظيفي�ة وأغلبها تذه�ب إىل أبناء ومع�ارف واملقربني من 
املوظف�ني املتنفذين يف الوزارات والهيئات كمدراء األقس�ام 
وامل�دراء العامي�ني وتصبح الدائرة كأنه�ا مقاطعة موروثة 
ومث�ال ذلك أن أحد أبناء املوظفني خدمته كأجور يومي أقل 
من السنة ودون ش�هادة وعامل خدمة تم تحويله إىل املالك 
الدائ�م بينما يوجد العرشات من خريجي الكليات وخدمتهم 
كأج�ور يومي اكثر من أربعة س�نوات تم أس�تثنائهم لعدم 
وجود الواس�طة وعند التحس�س بوجود درج�ات وظيفية 
يبدأ املارثون بالهرولة والحجيج اىل املسؤولني ليحصلوا عىل 
قصاص�ة ورق بتوصية يؤمن بها التعيني وهذه من دواعي 
شلل وهالك الجهاز الحكومي أين مسؤولية املفتش العام يف 
الوزارات وهو القادر عىل أطفاء نار الفساد وبأمكانه وضع 
ضوابط وتعليمات كالشهادة والخدمة والكفاءة والتخصص 
وهذا يمنع القفز عىل األس�تحقاق ويحقق الرضا الوظيفي 
وأدعو الوزراء بألغاء التعيينات التي تمت بفعل توصية من 
املتنفذين ألن املستحق يشعر بان حقوقه مغتصبة من قبل 
أصحاب الرشاوي واملنسوبية وأذا بقي الحال كما هو كيف 
عند أطالق //37// أل�ف درجة وظيفية عند أقرار املوازنة 
2014 كم�ا رصح به عض�و اللجنة املالي�ة يف الرملان يجب 
أن تك�ون هناك ضوابط م�ن دائرة املفتش الع�ام واملراقبة 
الدقيقة باألحقية وأبعاد شبح املحسوبية لخلق جهاز أداري 
مؤهل باألس�تفادة من الطاقات الكف�وءة واألمينة لألرتقاء 
بالقط�اع العام نح�و التطور لتحقيق األس�تقرار الوظيفي 

الذي يصب يف خدمة الوزارة.

قـراءة نـقـديـة لـمـسـرحـيـة »بـهـلـوان مـن هـذا الـزمـان«
المستقبل العراقي / منشد االسدي 

يط�رح ب�ني الح�ني واالخ�ر تس�اؤل مرشوع 
مفادة أين هي الحرك�ة النقدية ) فيما يتعلق 
باملرسح عىل وجه الخصوص ( , وبال شك فأن 
أزده�ار النقد ب�كل أش�كاله ومفاصله يعتمد 
عىل الحركة املوازي�ة لالبداعات الفنية و كلما 
كان هنال�ك أب�داع وحرك�ة ديناميكي�ة كلما 
تواج�د النقد البناء اله�ادف , وربما من نافله 
الق�ول أن الفن العراقي يفتق�ر اىل النقاد بعد 
أن ت�ويف أبرزه�م أو هاجر أغلبه�م وهذا االمر 
ي�ؤدي بم�رور الوق�ت والزم�ن اىل ان يفتق�ر 
الفنان نفس�ه اىل الوعي , الن نقد العمل الفني 
أو اقام�ة الندوات والجلس�ات عند االفتتاح او 
خالله يس�ري بمجموع�ة العمل املش�ركة اىل 
طريق سليم وقويم تحتاجه عنارص العمل الن 
الناق�د هو عني املش�اهد واملتلق�ي يف ان واحد 
. أن التمثي�ل ه�و م�ن العملي�ات املعقدة جدا 
وقد تك�ون من أصعبها , بينم�ا يعد ) املرسح 
( هو الج�زء االخطر يف الحركة الفنية واالقدم 
والنج�ازف بالقول أن�ه العم�ود الفقري الذي 
أس�تندت اليه بقية الفنون فيما بعد مستمدة 
القها من ) املرسح االغريقي ( . عندما توجهنا 

اىل امل�رسح الوطن�ي ببغ�داد ملش�اهدة عرض 
مرسحي�ة ) بهلوان م�ن هذا الزم�ان ( كانت 
الغاية ه�ي تمضية وقت جميل بعد س�اعات 
عمل طويل , دون وجود نيه مس�بقة للتفاعل 
الفكري مع العرض ) نص�ا وأخراجا وأداء ( , 
املخرج واملؤلف هو عبد عيل كعيد , أسم مألوف 
يف الوس�ط الفن�ي والثقايف , يصف�ه البعض ) 
باملجازف ( , يمتلك خرة وتجربة تس�هل عليه 
االمس�اك بخيوط سياق التطور الذي ينبع من 

تراك�م كمي ونوعي ل�رؤى وتصورات متعددة 
نابعة من املمارسة العملية لفن التمثيل . ماان 
ينته�ي عرض ه�ذه املرسحية حت�ى ندرك أن 
املخرج قد س�عى لالبتعاد عن ثنائيات العرض 
املرسح�ي التقليدية , بل مجموعة وجوه فنية 
معروفة أدخلها ) كعيد ( يف دوامة رصاع نفيس 
يرك للمش�اهد رؤيته الثبات مواقف أنسانية 
وه�و ماخدم العرض الفني ه�ذا , امللفت جدا 
يف املرسحي�ة ه�و ق�درة املخ�رج ع�ىل جم�ع 

مجموعت�ني من الوس�ط الفن�ي املرسحي كل 
منهم ربما ينتمي ملدرسة معينة ) تراجيدية ( 
و ) كوميدية ( أياد الطائي الفنان الذي يرتدي 
عب�اءة ) رتش�ارد الثالث ( يق�ف بجوار ناهي 
مهدي , املب�دع يف كوميديته التلقائية املفرطة 
حتى أنه يف مشهد معني ) يستل ( من الجمهور 
قفش�ة مقصودة ح�ني يته�م ) الراجيديني ( 
بأنه�م االكثر حضورا وحظ�وة يف املهرجانات 
العربي�ة ! واىل جان�ب أخ�ر يطل علي�ك فجأة 
خضري أبو العباس , ش�خصية وضعها املؤلف 
يف مكانه�ا الصحيح جدا وج�ازف بها يف هكذا 
عم�ل , ربما ملعرفت�ه بأمكانيات أب�و العباس 
التي لم تعلن كثريها لالن ) ش�مولية الفنان ( 
حيث كان لوجودة أعطاء حياة جديدة بمعنى 
تقريب العمل م�ن املتلقي , تمارا جمال كانت 
) داينم�و ( العرض طيلة وقته , حتى دخولها 
املفاج�ىء املخترص أحيانا ببعض القفش�ات 
يش�عرك أن االم�ر م�دروس بدق�ة ترافقه�ا 
قدرتها عىل أس�تمرار تلقائية الفتاة الرشس�ة 
البشوشة املمتلئة ثقة , املخرج أمسك بنظرية 
البحث ع�ن نقاط التواف�ق واالختالف يف عمل 
أراد منه تأس�يس مدرسة أو تيار فكري معني 
يسحب املش�اهد اىل عرض مرسحي ) محرم 

ويحرم الجمهور وال�ذوق العام ( حني تدخل 
العائلة العراقي�ة اىل ) مرسح الدولة الوطني ( 
وتخرج منه دون أن تس�مع مايىسء للذوق أو 
يرضب مب�ادىء االخالق العام�ة تحت حجج 
) مايطلبه املش�اهد ( او يف�رح له الجمهور , 
أن امل�رسح ) الجاد ( نع�م هو مرسح حقيقي 
تثقيف�ي الثراء الحياة والفكر االنس�اني , و ) 
الكومي�دي( مرسح الرفيه واالبتس�امة لكنه 
مع ذلك مرسح الدفاع االنس�اني عن انسانية 

الحياة . ديك�ور العمل هذا كان )مبالغا ( فيه 
وبعض�ه اليمت لفكرة املرسحي�ة بصلة , لكن 
يف املقابل اتقن ) كعيد ( يف ان يش�د املشاهد اىل 
استمرار التعمق بفكرة الرصاع ورضب االمثلة 
وهو مايعطي مجال للتأمل النفيس , وكعادته 
يف اعمال�ه ناقش املخرج عبد ع�يل كعيد واقع 
الحياة االجتماعية و االقتصادية , وارس�ل من 
خالل هذا العمل عدد من الرس�ائل منها غياب 
ادوات نج�اح اي عم�ل فن�ي ممك�ن ان يقدم 
خ�الل هذه املرحلة ومنه�ا عىل االطالق غياب 
) الدعم االعالمي ( افتقار مفجع بل ومؤسف 
اىل عدم تس�ليط الضؤ عىل هك�ذا اعمال فنية 
أنعكس�ت بالتايل عىل عدد الجمهور الذي كان 
يف�رض ان تكتظ ب�ه قاعة امل�رسح الوطني 
ومع ذلك أس�تمر العمل يف العرض الن املخرج 
أشتغل عىل هدف ان االس�تمرار سيولد تراكم 
خرات وينعكس عىل اداء املمثل الذي يستطيع 
س�حب املش�اهد من البيت اىل املرسح مجدد . 
بهلوان من هذا الزمان , عمل مرسحي س�عى 
فريقه كله اىل أش�عال ش�معة وسط عتمة يف 
هذا الزمان واملكان , ويف وطن أجمع أهله انهم 
لن يسمحوا للذئاب أن تأكله مرة أخرى وأهله 

عنه غافلون ! وهذه خالصة املرسحية .

شمعة يف املرسح، وعتمة يف احلياة 

م�ضاحة للراأي

حتكمنا امرأة؟!.. يا للهول!
أمجد الدهامات

نتيج�ة لتأثري موروث�ات كثرية ومتنوع�ة تراكمت ع�ررِ الزمن تعودت 
املجتمعات الرجولية ذات الطابع البدوي عىل الحكم الذكوري، فالبد أن 

يحكم القبيلة )فحل الفحول( وال مجال لقيادتها من قبرِل امرأة.
ومع نش�وء الدول الوطنية تم التعامل م�ع الدولة وكأنها قبيلة كبرية، 
وتح�ت يافطة الحفاظ ع�ىل عادات وتقالي�د األجداد القروس�طية تم 
اس�تصحاب حالة ع�دم تويل النس�اء لحك�م الدولة – القبيل�ة، ورغم 
محاول�ة تجميل صورة ه�ذه الدولة بتعيني عدد من النس�اء يف بعض 
املواق�ع الحكومية إال أن رئاس�تي الجمهورية وال�وزراء بقيتا ذكورية 
بأمتي�از، ام�ا يف الدول امللكي�ة فأن منصب�ي امللك وويل عه�ده رجويل 
أيض�اً وتنص عليه الدس�اتري وبالتايل فمن اإلس�تحالة تويل امرأة لهذه 

املسؤوليات.
ورغم ان النس�اء العربيات املهاجرات قد تولني مواقع سيادية يف بلدان 
املهجر مثل خديجة عريب، وهي من أصل مغربي، رئيسة برملان هولندا 
)2016(، ورش�يدة داتي، وهي من أصل مغربي جزائري، وزيرة العدل 
)2007( يف فرنسا، وغريهن، إال أن هذه املواقع ال تزال ممنوعة عليهن 
يف قلع�ة الفحولة العربي�ة، فلم يتم توزير ام�رأة يف وزارات الخارجية، 
الداخلية، الدفاع، املالية، النف�ط، العدل، بل جرت العادة عىل توزيرهن 
يف وزارات أقل أهمية مثل الثقافة، الس�ياحة، الش�ؤون االجتماعية ... 
ألخ، واملفارقة أنه تم يف لبنان تعيني رجل )جان أوغاس�بيان( بمنصب 

وزير الدولة لشؤون املرأة! 
طبعاً توجد استثناءات ملا ذكرته أعاله، مثل نجاح العطار نائبة رئيس 
الجمهورية الس�ورية وريا الحس�ن وزيرة املالية ث�م الداخلية يف لبنان 
والناه�ة بنت حم�دي وزي�رة الخارجي�ة املوريتانية، لكنه�ا قليلة وال 

تشكل فرقاً. 
اما رئاس�ة الرملانات العربية، ورغم صالحياته�ا املحدودة يف األنظمة 
العربية الش�مولية، لكنها التزال رجولية، وأيضاً مع استثناءات قليلة، 
مثل: أمل القبييس رئيس�ة املجلس الوطني األماراتي )2015(، وفوزية 
زينل رئيس�ة مجلس الن�واب البحريني )2018(، وفاال فريد الرئيس�ة 

املؤقتة لرملان كوردستان )2019(.
لكن هل يتقبل املجتمع العربي أن تكون رئيسة الدولة امرأة؟

م�ن الصعوبة بمكان ع�ىل العقل العرب�ي قبول املرأة يف ه�ذا املنصب، 
واملوض�وع يحتاج إىل تغيري عقلية املجتم�ع وطريقة تفكريه والتدرج 
من بدايات بسيطة ثم، بمرور الزمن، تتصاعد لتصل إىل القمة ربما عىل 

املدى البعيد، وهذا ما حصل يف رسيالنكا:
فق�د تم فيها انتخ�اب أول ام�رأة بالعالم ملنصب رئيس ال�وزراء وهي 
)س�رييمافو باندرانايكا( ع�ام )1960( ومرة ثاني�ة يف عام )1970(، 
ونتيج�ة لنجاحها يف عملها وتحولها إىل ش�خصية عاملية تصاعد رضا 
وقبول الش�عب لحكم املرأة فتم انتخاب أبنتها )شاندريكا كماراتونغا( 
رئيس�ة للجمهوري�ة )1994( والتي بدوره�ا عّين�ت والدتها بمنصب 

رئيس الوزراء، فأصبحت الدولة تحت حكم النساء.
م�ا حدث يف رسيالن�كا امتدت تأث�ريه، باإلضافة إىل عوام�ل أخرى، إىل 
الدول القريبة منها يف جنوب أس�يا بل يف عمومه�ا، مثل: انديرا غاندي 
رئيس�ة وزراء الهند، بناظري بوتو رئيسة وزراء باكستان )أول وأصغر 
رئيس�ة وزراء يف دولة إس�المية(، ك�ورازون أكينو رئيس�ة جمهورية 
الفلبني ومن بعدها غلوريا أرويو، ميغاواتي س�وكارنوبوتري رئيس�ة 

اندونيسيا، ... ألخ.
ول�م يقترص األمر عىل أس�يا فقط بل وصل إىل ق�ارات أخرى مثل قلعة 
الدكتاتوري�ات أفريقي�ا، حيث حكمت النس�اء بعض دوله�ا، مثل ألني 
جونس�ون سريليف رئيس�ة ليريا، كاترين سامبا بانزا رئيسة افريقيا 

الوس�طى، جويس باندا رئيس�ة مالوي، ... ألخ.
أم�ا يف ق�ارة أمري�كا الجنوبي�ة ف�أن أول ام�رأة تتوىل منص�ب رئيس 
الجمهورية هي رئيس�ة األرجنتني إيزابيل بريون عام )1974( ففتحت 
الباب أمام حكم النس�اء يف القارة مثل: ميشال باشيليه رئيسة تشييل، 
ديلما روس�يف رئيسة الرازيل، كريستينا كريش�نر رئيسة األرجنتني، 

... ألخ.
هذا التدرج البطيء، وهو من طبيعة األش�ياء عىل أية حال، لم يحصل 
يف ال�دول العربي�ة، فرغم أن أول ام�رأة تولت منص�ب وزاري يف العالم 
العرب�ي هي وزي�رة البلديات العراقي�ة نزيهة الدليمي ع�ام )1959(، 
ولك�ن لم يتط�ور االمر ليصل إىل منصب رئي�س الدولة أو حتى ملنصب 
رئي�س ال�وزراء رغم محدودي�ة صالحيات هذا املنص�ب يف أغلب الدول 
العربية، كما أن الطبقة السياس�ية العربي�ة واملجتمع العربي بعمومه 
وبالذات )يس الس�يد( لم يتقبل بعد أن تكون املرأة رئيس�ة للجمهورية 
أو ال�وزراء، ودائم�اً بتأث�ري املوروثات القديمة الت�ي ال تزال حارضة يف 
مخيلة األنس�ان العرب�ي ومن الصعب عليه مغادرته�ا رغم أننا اآلن يف 
عام )2019( وليس يف القرون الوس�طى، يف عرص املس�اواة بني البرش 

وليس عرص الجواري! 
أخرياً، هل سيأتي اليوم الذي نقول فيه: السيدة رئيسة الجمهورية؟

العمي�د  ال��ش�يخ  نه�ن�ئ 
الخيون(  ض�اري  )حسنني 
ش�يخ مش�ايخ بني أسد يف 
بغ�داد ونج�ل األمري ضاري 
ثعب�ان الخي�ون بمناس�بة 
متمنني  ترقيته 

ل�ه دوام الت�وفي��ق وال�سداد 
خدم�ة لع�راقن�ا العظ�ي��م .
الحاج الشيخ أسعد سامي غازي األسدي 

 كربالء المقدسة

ال��ع��م��يد  ن�ه�ن��ئ 
)حسون عاجل كاظم االسدي( 
مدير ش��ؤون سيطرات 
الدي���وان�ية  محاف�ظة 
بمناسبة ترقي�ته متمنني 

ل�ه دوام الت��وفي�ق والس�داد 
خدم�ة لع�راقن�ا العظ�ي�م.
الحاج الشيخ أسعد سامي غازي األسدي 

 كربالء المقدسة

هتنئةهتنئة

أتقدم بأس�مي وجميع العاملني يف مؤسسة املستقبل 
العراقي للصحافة والنرش ) جريدة املستقبل العراقي 
و وكالة أنباء املس�تقبل(  بخالص العزاء واملواساة اىل 
الزميلة ) فريال رش�يد حبيب( وذلك لوف���اة املغفور 
له�ا ش�قيقته���ا املرحومة ) تحرير( س�ائلني املوىل 
ع�ز وجل ان يتغمد الفقيدة بواس�ع رحمته ومغفرته 
وان يس�كنها فس�يح جناته وان يله�م اهلها وذويها 

ومحبيها جميل الصر والسلوان.
علي الدراجي 

رئيس مجلس االدارة

تعزية
توص�ل علم�اء معهد فيزي�اء الغالف 
العل�وم  ألكاديمي�ة  التاب�ع  الج�وي 
الصينية إىل اس�تنتاج يفيد بأن ثورانا 
بركانيا قويا للغاي�ة يمكن أن يقطع 
األوزون  طبق�ة  اس�تعادة  عملي�ة 
 Phys.org ع�ىل األرض.  يفيد موق�ع
العلم�اء اس�تخدموا يف تقدي�ر  ب�أن 
تأث�ري الغ�ازات الركاني�ة يف طبق�ة 
كيميائي�ة-  نم�اذج  السراتوس�فري 

مناخية ونموذج النقل الكيميائي. 
اتض�ح للعلم�اء أن�ه إذا كان�ت كمية 
امل�واد املس�تنفدة لألوزون مس�اوية 
لنص�ف الكمية التي كان�ت يف الغالف 
الجوي يف تس�عينيات الق�رن املايض، 
األوزون س�ينخفض  ف�إن مس�توى 
بنس�بة 6% يف العال�م، وبنس�بة 6.4 

% يف املناط�ق االس�توائية. وإذا تم�ت 
إزالة كاف�ة مصادر املواد املس�تنفدة 
ل�ألوزون، ف�إن ث�وران ب�ركان كبري 
س�يؤدي إىل اس�تنفاد األوزون بنسبة 
2.5 %، ويف املناطق االستوائية بنسبة 
4.4 %. ولك�ن نتيج�ة له�ذه الكارثة 
ق�د تتح�رر إىل الجو كمي�ة كبرية من 
الهالوجين�ات، الت�ي تش�ارك بصورة 
مب�ارشة يف تدمري جزيئ�ات األوزون، 
ما ي�ؤدي إىل عواقب أكثر خطورة من 

التي افرضها النموذج. 
ومع ذلك تبق�ى مجهولة االنفجارات 
الركانية التي أثرت يف تطور الكائنات 
الحي�ة والبيئة يف ع�رص الباليوزويك، 
عندم�ا كان�ت طبق�ة األوزون رقيقة 

وضعيفة نسبيا.

ثوران بركان قد يسبب كارثة عاملية


