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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

إذا متَّ العقل نقص الكالم العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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البزوين يفتتح مشاريع كهربائية يف سفوان ويؤكد االنتهاء من مشكلة الكهرباء هناية العام اجلاري
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حّم�ل نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي ابو 
مهدي املهندس أمريكا مس�ؤولية اس�تهداف 
املقرات العس�كرية العراقية، فيما أكد امتالك 
الحش�د معلوم�ات وخرائط وتس�جيالت عن 
جمي�ع أنواع الطائرات األمريكي�ة متى أقلعت 
ومتى هبطت وعدد ساعات طريانها يف العراق.  
املهن�دس يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل  وق�ال 
العراقي« نسخة منه، ان »أعداء العراق أصبحوا 
يخطط�ون مجددا الس�تهداف قوات الحش�د 
الش�عبي بطرق مختلفة، أمريكا التي أسهمت 
بجلب الجماعات اإلرهابية إىل العراق واملنطقة 
متع�ددة  بأس�اليب  تفك�ر  ترم�ب  باع�راف 
النتهاك س�يادة العراق واس�تهداف الحش�د«. 
وأض�اف أن »ذل�ك يأت�ي بع�د اندح�ار داعش 
اإلرهابي واالنتص�ارات الكب�رية التي حققها 
أبن�اء الحش�د والق�وات العس�كرية واألمنية 
وما س�بقها ولحقها من عملي�ة تثبيت هيئة 
الحشد قانونيا ورسميا بدعم شعبي ورسمي 
باألخص م�ن لدن رئي�س ال�وزراء وإصداره 
األمر الديوان�ي الداعي لتنظيم الحش�د، وبعد 
ق�رار مجلس األمن الوطن�ي الذي ألغى جميع 
رخص الطريان فوق األجواء املحلية«. وأوضح 
املهندس، ان »عمليات االستهداف كانت تجري 
ت�ارة من خ�الل الطعن بش�خصيات جهادية 
ووطنية من مختلف األطياف بواسطة حمالت 
تسقيط إعالمية مصحوبة بوضع أسماء عىل 
قائم�ة اإلره�اب يف وزارة الخزان�ة األمريكي�ة 

السيئة الصيت.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني، خ�الل مؤتمر صحفي 
عقده، أم�س األربعاء، مع نظريه الفنلندي س�ويل نينيس�تو 
عالقاته�ا  الس�تعادة  مس�تعدة  موس�كو  إن  بهلس�نكي، 

بربوكسل.
ونوه بوت�ني بدور فنلندا يف إعادة روس�يا للمجلس األوروبي، 
مؤك�دا أن�ه يف حالة حرم�ان بالده من صوته�ا داخل مجلس 
أوروب�ا، فل�ن يتمك�ن املتظاه�رون الذين خرجوا إىل ش�وارع 
موس�كو من إيصال صوته�م إىل املحكم�ة األوروبية لحقوق 

اإلنسان.
ويف س�ياق آخر، ش�كر الرئيس الرويس فنلندا ع�ىل »موقفها 

الرباغمات�ي« إزاء أك�رب املش�اريع وأكثرها جدلي�ة يف أوروبا، 
مرشوع »الس�يل الش�مايل – 2« لنق�ل الغاز، مؤك�دا االنتهاء 
من جمي�ع األعمال املتعلق�ة بمد جزئه يف املنطق�ة التجارية 

الفنلندية الخاصة.
ويف حديثة عن واقعة »سيفريودفينس�ك«، أكد بوتني أن هذه 
»املأس�اة« واالختبارات املش�ابهة، تحصل عىل وقع اختبارات 

صاروخية تجريها واشنطن.
يذك�ر أن بوتني يزور فنلندا للمرة التاس�عة ع�ىل التوايل، ففي 
كام�ل تاري�خ العالقات الروس�ية الفنلندية، زار ه�ذه الدولة 
الرئيس�ان بوري�س يلتس�ني يف يوليو 1992 وم�ارس 1997، 
وديمري ميدفيديف يف أبري�ل 2009 ويوليو 2010، حيث زار 

القادة الروس فنلندا منذ عام 1991 ما مجموعه 12 مرة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أق�ر مجلس ال�وزراء، أم�س األربعاء، 
توصي�ة بش�أن مذك�رة التفاه�م مع 
النفطي�ة  الحق�ول  بش�أن  الكوي�ت 
املش�ركة، وإعفاء االنابي�ب النفطية 
م�ن الرس�وم الكمركي�ة، وع�دداً من 
جلس�ته  خ�الل  األخ�رى  الق�رارات 

االعتيادية.
وذكر املكتب االعالمي لرئاسة الوزراء، 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »عقد مجلس الوزراء 
جلسته االعتيادية، برئاسة عادل عبد 
املهدي، وأقر خالله�ا توصية املجلس 

الوزاري للطاقة بشأن مذكرة التفاهم 
م�ع دولة الكوي�ت يف مج�ال الحقول 

النفطية الحدودية املشركة«.
وأضاف »كما تم اقرار توصية املجلس 
الوزاري للطاقة بشأن اعفاء االنابيب 
املستوردة لصالح رشكة نفط الوسط 
من رس�م حماي�ة املنتج«، مش�ريا اىل 
»اق�رار ايض�ا موضوع منح مدرس�ة 
االكاديمية الدولية االهلية يف محافظة 
البرصة إجازة تأسيس«. وتابع املكتب 
»وتمت املوافقة ع�ىل مذكرة التفاهم 
املزم�ع توقيعها بني جمهورية العراق 
واالمانة العامة لجامعة الدول العربية 
بشأن إطفاء نس�بة )75%( من ديون 

العراق ضمن مس�اهمته  جمهوري�ة 
لل�دول  املقدم�ة  الدع�م  صنادي�ق  يف 

العربية«.
وب�ني ان »املجل�س وافق عىل مرشوع 
قان�ون انضمام جمهوري�ة العراق اىل 
بروتوكول قمع االعمال غري املرشوعة 
املوجهة ضد س�المة املنصات الثابتة 
لع�ام  الق�اري  الج�رف  يف  القائم�ة 
1988«، مضيف�ا ان�ه »اق�ّر مرشوع 
تعليمات تنفيذ أحكام قانون تش�غيل 
الخريج�ني االوائ�ل رقم )67( لس�نة 

.»2017
ولف�ت اىل ان »مجل�س ال�وزراء وافق 
عىل دعم نادي الطلبة الريايض، فضال 

ع�ن املوافقة عىل اتف�اق تنفيذ برامج 
خاص�ة ب�ني برنام�ج االم�م املتحدة 
ملجل�س  العام�ة  واالمان�ة  االنمائ�ي 
ال�وزراء«. وخت�م املكت�ب بالقول، إن 
»املجل�س وافق عىل تثبي�ت مجموعة 
من املعلمني واملدرسني املتعاقدين مع 
املديرية العامة لربية محافظة البرصة 
اس�تثناًء من تعليمات تنفي�ذ املوازنة 
العامة االتحادية لعام 2019«، مشريا 
اىل ان�ه »اقّر توصي�ة املجلس الوزاري 
للطاقة بشأن مرشوع مصفى كربالء 

ملحق رقم )5(«.
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إنييسـتـا:
 اعتـزال توريس يشعرنـي 

بإحساس غريب
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املالية تعلن استكامل اجراءات توزيع قطع االرايض عىل املواطنني
     بغداد / المستقبل العراقي 

إس�تكمال  األربع�اء،  أم�س  املالي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
االج�راءات االدارية والقانونية لتوزيع قطع االرايض 
عىل املواطنني والخاصة بالوزارة. وذكر بيان للوزارة 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه »تطبيقا 
لفقرات الربنام�ج الحكومي يف توزيع قطع االرايض 
للمواطن�ني وبتوجي�ه من رئيس ال�وزراء وبإرشاف 
مب�ارش م�ن قب�ل نائ�ب رئي�س ال�وزراء للش�ؤون 
االقتصادية وزير املالية، اكملت دائرة عقارات الدولة 
االج�راءات القانونية لنقل ملكية بعض العقارات اىل 
وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة 
وذل�ك وفقاً الح�كام القان�ون به�دف توزيعها عىل 

املستفيدين«. وأشار اىل »نقل ملكية العقار الواقع يف 
نصف الدجيل الغربي وبمس�احة 1500 دونم ضمن 
محافظة واس�ط وال�ذي س�يوفر 850 قطعة ارض 
س�كنية اىل الوزارة اعاله لغ�رض البدء توزيعها عىل 
املواطنني املس�تفيدين، إضافة اىل نقل ملكية 4000 
قطعة أرض سكنية يف محافظة البرصة يف مقاطعة 
باب زيد من وزارة املالية اىل وزارة االعمار واالسكان 
لغرض تهيئته�ا للتوزيع«. وأكد البي�ان ان »الوزارة 
ماضية يف تنفيذ جميع م�اورد بالربنامج الحكومي 
ضم�ن التوقيتات املح�ددة بخص�وص توزيع قطع 
االرايض للمواطن�ني يف جمي�ع املحافظ�ات العراقية 
بعد اكم�ال االجراءات القانوني�ة واالدارية ويحافظ 

عىل رسعة االنجاز«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حّم�ل نائ�ب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي اب�و مهدي 
املهندس أمريكا مس�ؤولية استهداف املقرات العسكرية 
العراقي�ة، فيما أكد امتالك الحش�د معلوم�ات وخرائط 
وتس�جيالت عن جميع أن�واع الطائ�رات األمريكية متى 

أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طريانها يف العراق. 
وقال املهندس يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »أع�داء الع�راق أصبح�وا يخطط�ون مج�ددا 
الستهداف قوات الحشد الشعبي بطرق مختلفة، أمريكا 
الت�ي أس�همت بجل�ب الجماع�ات اإلرهابي�ة إىل العراق 
واملنطقة باعرتاف ترمب تفكر بأساليب متعددة النتهاك 

سيادة العراق واستهداف الحشد«.
وأض�اف أن »ذل�ك يأت�ي بعد اندح�ار داع�ش اإلرهابي 
واالنتصارات الكبرية التي حققها أبناء الحش�د والقوات 
العسكرية واألمنية وما سبقها ولحقها من عملية تثبيت 
هيئة الحش�د قانونيا ورس�ميا بدعم ش�عبي ورس�مي 
باألخص من لدن رئيس الوزراء وإصداره األمر الديواني 
الداعي لتنظيم الحشد، وبعد قرار مجلس األمن الوطني 

الذي ألغى جميع رخص الطريان فوق األجواء املحلية«.
وأوضح املهندس، ان »عمليات االس�تهداف كانت تجري 
ت�ارة من خ�الل الطعن بش�خصيات جهادي�ة ووطنية 
من مختلف األطياف بواس�طة حمالت تسقيط إعالمية 
مصحوب�ة بوضع أس�ماء عىل قائمة اإلره�اب يف وزارة 
الخزانة األمريكية السيئة الصيت، وتارة أخرى من خالل 
استهداف مقرات الحشد الشعبي يف مناطق مختلفة عن 

طريق عمالء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة«.
وأك�د نائب رئيس هيئة الحش�د، »تتوفر لدينا معلومات 
دقيق�ة ومؤكدة أن األم�ريكان قاموا ه�ذا العام بإدخال 
أربع طائ�رات مس�رية إرسائيلية عن طري�ق اذربيجان 
لتعم�ل ضم�ن أس�طول الق�وات األمريكية ع�ىل تنفيذ 

طلعات جوية تس�تهدف مقرات عس�كرية عراقية، كما 
لدينا معلوم�ات أخرى وخرائط وتس�جيالت عن جميع 
أنواع الطائرات األمريكية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد 
س�اعات طريانها يف الع�راق، وقامت مؤخرا باس�تطالع 
مقراتن�ا ب�دل تعقبه�ا لداع�ش، وجمعه�ا املعلوم�ات 
والبيان�ات الت�ي تخص ألوي�ة الهيئة ومخ�ازن أعتدتها 
وأس�لحتها، وق�د عرضن�ا ذل�ك إىل األخ�وة يف العمليات 

املشرتكة والدفاع الجوي«. 
وب�نّي أن »ما يجري اآلن من اس�تهداف ملقرات الحش�د 

الش�عبي أمر مكش�وف لس�يطرة الجيش األمريكي عىل 
األجواء العراقية عن طريق استغالل رخصة االستطالع، 
واس�تخدام األج�واء املحلية ألغراض مدنية وعس�كرية 
ومن ثم التشويش عىل أي طريان آخر من ضمنه طريان 
ق�وات الجي�ش البطل يف حني ُس�ِمح لطائ�رات أمريكية 
وإرسائيلية بتنفيذ االعتداءات املتكررة، وهذا ما كشفته 
بع�ض مراك�ز البح�وث األمريكي�ة وترصيح�ات رئيس 

الوزراء الصهيوني بهذا الصدد«.
وتاب�ع املهندس، »نحن يف الوقت الذي نكش�ف فيه هذه 

التفاصي�ل، وم�روع ق�ادم لتصفي�ات جس�دية لعدد 
من الش�خصيات الجهادية والداعمة للحش�د الش�عبي، 
نعل�ن أن املس�ؤول األول واألخري عما ح�دث هي القوات 
األمريكية، وس�نحملها مس�ؤولية ما يحدث اعتبارا من 
هذا اليوم، فليس لدينا أي خيار سوى الدفاع عن النفس 
وع�ن مقراتن�ا بأس�لحتنا املوج�ودة حاليا واس�تخدام 
أس�لحة أكثر تطورا، وقد انتظرن�ا طول هذه املدة لحني 

إكمال جميع تحقيقاتنا بدقة حول املوضوع«.
واس�تطرد، »أبلغن�ا قي�ادة العملي�ات املش�رتكة بأنن�ا 
سنعترب أي طريان أجنبي سيحلق فوق مقراتنا دون علم 
الحكوم�ة العراقية طريانا معاديا وس�نتعامل معه وفق 
هذا املنطلق وسنس�تخدم كل أس�اليب ال�ردع للحيلولة 

دون االعتداء عىل مقراتنا«.
وكانت عدد من معس�كرات الحشد الشعبي قد تعرضت 
خ�الل األي�ام املاضي�ة، إىل تفج�ريات يف أك�داس العتاد 
بداخلها، فيما تباينت الترصيحات حول املسبب الرئييس 

وراء هذه التفجريات.
ب�دوره، أعلن تحالف الفتح، عن تح�رك حكومي لجمع 
األدلة عن تفجريي معس�كر صقر وقاعدة بلد وتقديمها 

اىل مجلس األمن الدويل بعد انتهاء نتائج التحقيقات.
وقال النائب عن الفتح محمد كريم إن “الحكومة شكلت 
لجنة مشرتكة من الدفاع واالستخبارات واألدلة الجنائية 
والحش�د الش�عبي والدفاع املدني للوقوف عىل األسباب 

الحقيقية لتفجريي معسكر صقر وقاعدة البلد”.
وأض�اف أن “اللجنة يف طور جمع األدل�ة وهناك خيوط 
أولي�ة توصلت إليها ال يمكن الكش�ف عنه�ا االن”، الفتا 
اىل ان “اللجن�ة بع�د إكم�ال التحقيقات س�تقدم األدلة 
اىل الحكوم�ة املركزي�ة”. وتاب�ع ان “عب�د امله�دي وعن 
طري�ق الخارجي�ة يعتزم تقدي�م تلك األدل�ة اىل املجتمع 
الدويل ومجلس االمن ملحاس�بة الجه�ات التي تقف وراء 

استهداف مقار ومخان أسلحة الحشد الشعبي”.

املهندس كشف نتائج التحقيقات مبلف قصف خمازن األسلحة.. وأعلن عن »إجراءات ردع«..  والفتح: سنذهب إىل جملس األمن

احلشد يكرس الصمت: إرسائيل قصفت العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق الرصاف�ة - 
اللجن�ة التحقيقي�ة املختص�ة بالنظ�ر 
 بقضاي�ا  مديرية مكافحة إج�رام بغداد 
اق�وال عصاب�ة يديره�ا رج�ل وام�رأة 
 متخصصة  باالتجار باألعضاء البرية.

وذك�ر بيان ص�ادر عن املرك�ز االعالمي 
ملجلس القضاء االعىل تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه،  أن »املتهم�ني 
اعرتفوا امام القايض املختص بان امرأة 

تقود عصابة يف  احد مناطق بغداد  تستغل 
حاجة املواطن�ني للمال من اجل االتجار 
 بأعضائهم البرية )الكىل ( مقابل مبلغ 

مايل يصل اىل 7 ماليني دينار«. 
وأض�اف البي�ان، أن »املتهم�ني اعرتفوا 
بالتحقيق القضائي بتنفيذهم  العرات 
 م�ن العملي�ات خ�الل الف�رتة املاضية« 
مش�ريا إىل ان »توقيفه�م  يأتي اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 18 من قان�ون  عمليات 
زرع االعض�اء البري�ة  ومن�ع االتجار 

بها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عملي�ات بغداد، أمس االربعاء، 
ع�ن اعتقال أح�د املتهم�ني بحادث�ة عبارة 

املوصل يف العاصمة. 
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه ان »الق�وات األمنية 
يف قي�ادة عمليات بغ�داد تمكنت من اعتقال 
مته�م هارب م�ن مدين�ة املوص�ل مطلوب 
للقض�اء العراقي بقضية حادث�ة العبارة يف 

املدينة السياحية يف محافظة نينوى«.

واضاف�ت ان »اعتقاله تم داخل أحد مناطق 
بغداد«، مش�رية اىل ان »اعتقال�ه جاء وفقا 

ملعلومات استخبارية دقيقة«. 
يش�ار اىل أن الع�رات م�ن املواطن�ني لقوا 
مرصعه�م غرقا، يف ال�22 م�ن اذار املايض، 
وفق�د اخ�رون بحادث�ة انق�الب عب�ارة يف 
جزي�رة الغاب�ات الس�ياحية ب املوصل، فيما 
اعلن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، الحداد 
الع�ام يف جميع انح�اء العراق ع�ىل ضحايا 
العبارة، وطال�ب بالتحقيق الفوري وتقديم 

املسؤولني عن الحادثة اىل القضاء.

حتقيق الرصافة تصدق اعرتافات عصابة بقيادة 
امرأة تتاجر  باألعضاء  البرشية

الداخلية تعلن اعتقال أحد املتهمني بحادثة عبارة 
املوصل يف بغداد 
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جملس الوزراء يتخذ مجلة قرارات ختص تثبيت املعلمني واحلقول النفطية املشرتكة مع الكويت
        بغداد / المستقبل العراقي

أقر مجلس الوزراء، أم�س األربعاء، توصية 
بش�أن مذك�رة التفاهم مع الكويت بش�أن 
الحقول النفطية املشرتكة، وإعفاء االنابيب 
النفطية من الرس�وم الكمركي�ة، وعدداً من 

القرارات األخرى خالل جلسته االعتيادية.
وذك�ر املكتب االعالمي لرئاس�ة ال�وزراء، يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 

ان »عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية، 
برئاس�ة عادل عب�د امله�دي، وأق�ر خاللها 
توصي�ة املجل�س ال�وزاري للطاق�ة بش�أن 
مذك�رة التفاهم مع دول�ة الكويت يف مجال 

الحقول النفطية الحدودية املشرتكة«.
وأض�اف »كم�ا ت�م اق�رار توصي�ة املجلس 
ال�وزاري للطاق�ة بش�أن اعف�اء االنابي�ب 
املس�توردة لصالح رشكة نفط الوس�ط من 
رس�م حماية املنتج«، مشريا اىل »اقرار ايضا 

موضوع منح مدرس�ة االكاديمي�ة الدولية 
االهلية يف محافظة البرصة إجازة تأسيس«. 
وتابع املكت�ب »وتمت املوافق�ة عىل مذكرة 
التفاه�م املزم�ع توقيعه�ا ب�ني جمهورية 
الع�راق واالمان�ة العام�ة لجامع�ة ال�دول 
العربي�ة بش�أن إطف�اء نس�بة )75%( م�ن 
ديون جمهورية العراق ضمن مس�اهمته يف 

صناديق الدعم املقدمة للدول العربية«.
وبني ان »املجل�س وافق عىل مروع قانون 

انضمام جمهورية العراق اىل بروتوكول قمع 
االعمال غري املروعة املوجهة ضد س�المة 
املنص�ات الثابتة القائم�ة يف الجرف القاري 
لع�ام 1988«، مضيف�ا ان�ه »اق�ّر مروع 
قان�ون تش�غيل  أح�كام  تنفي�ذ  تعليم�ات 

الخريجني االوائل رقم )67( لسنة 2017«.
ولفت اىل ان »مجلس الوزراء وافق عىل دعم 
نادي الطلب�ة الريايض، فضال ع�ن املوافقة 
عىل اتف�اق تنفيذ برامج خاصة بني برنامج 

االم�م املتح�دة االنمائ�ي واالمان�ة العام�ة 
ملجل�س الوزراء«. وختم املكت�ب بالقول، إن 
»املجل�س واف�ق ع�ىل تثبي�ت مجموعة من 
املعلمني واملدرس�ني املتعاقدي�ن مع املديرية 
العامة لرتبية محافظة البرصة استثناًء من 
تعليم�ات تنفي�ذ املوازنة العام�ة االتحادية 
لع�ام 2019«، مش�ريا اىل ان�ه »اق�ّر توصية 
املجل�س ال�وزاري للطاق�ة بش�أن مروع 

مصفى كربالء ملحق رقم )5(«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الس�يد وزي�ر الداخلي�ة ياس�ني طاهر 
الي�ارسي، أم�س االربع�اء، عن إص�دار أوامر 
إدارية بإعادة املفصولني واملفسوخة عقودهم 

إىل الخدمة.
وق�ال الي�ارسي، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أنه »تنفيذاً لتوجيهات 
رئي�س مجل�س ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة الدكتور عادل عبداملهدي، واس�تناداً 
ألح�كام امل�ادة )47( خامس�اً )أ( و )ب( م�ن 
قان�ون املوازن�ة، والتزام�اً من�ا بالوع�د الذي 
قطعن�اه ع�ىل أنفس�نا ب�أن يتم انج�از ملف 
املفصول�ني واملفس�وخة عقودهم بع�د العيد 
مب�ارشًة، ويف إط�ار حرصنا ورغبتن�ا بإعطاء 
فرصة أخرى ملنتس�بينا م�ن الذين تم فصلهم 
أو فس�خ عقوده�م نظ�راً للتداعي�ات األمنية 
املعروفة لدى الجميع والتي جرت يف محافظاتنا 

العزيزة، ومن خالل ما أبدوه هؤالء املنتسبني من رغبة 
وح�رص أكيد عىل التضحي�ة وااليثار واإللت�زام باملهام 
والواجبات املكلف بها رجل األمن، ولغرض تدعيم امللف 
األمن�ي يف تلك املحافظ�ات وبما يحق�ق ديمومة األمن 
واإلس�تقرار فيها وخاصة مع املس�ؤوليات املستقبلية 

املناط�ة بوزارتنا املتضمن اس�تالمها للمل�ف األمني يف 
جميع محافظات البالد ؛ نعلن أن وزارة الداخلية انجزت 

هذا امللف بشكل نهائي«.
وأض�اف »تم إصدار األوامر اإلداري�ة بإعادة املفصولني 
واملفس�وخة عقوده�م إىل الخدمة وحس�ب التعليمات 
الصادرة عن وزارة املالية، وسوف يتم تأشري التحاقهم 

ومبارشته�م بالخدمة بعد تخصيص الدرجات 
الوظيفي�ة والتخصيص�ات املالي�ة م�ن وزارة 

املالية طبقاً ملا جاء بقانون املوازنة«.
وأوع�ز الوزير، بحس�ب البي�ان، بتوابع وزارة 
الداخلية كافة بإدخال املنتس�بني املشار اليهم 
آنفاً الدورات التدريبية الالزمة إلعادة تأهيلهم 
بع�د إج�راء التدقي�ق األمن�ي واإلس�تخباري 
وكاف�ة  جميع�اً  له�م  والصح�ي  والجنائ�ي 
الضواب�ط املعمول به�ا والتي تح�دد قانونية 

عودتهم للعمل عىل مالك وزارة الداخلية.
وأوضح وزي�ر الداخلية إن مجم�وع الذين تم 
إعادته�م إىل الخدمة بلغ�وا )25938( ضابطاً 
ومنتس�باً، منهم )13252( إىل مديرية رشطة 
إىل  و)7636(  واملنش�آت،  نين�وى  محافظ�ة 
مديري�ة رشط�ة األنبار واملنش�آت، و)1072( 
إىل مديري�ة رشطة محافظة دياىل واملنش�آت، 
و)3462( إىل مديري�ة رشطة محافظة صالح 
الدين واملنش�آت، و)516( ضابطاً ومنتسباً إىل 

مديرية رشطة محافظة كركوك واملنشآت.
وأش�ار إىل إن ع�دد الضب�اط واملنتس�بني املعادي�ن إىل 
الرط�ة اإلتحادية بلغ�وا )8309(، واملعادين إىل قيادة 
قوات رشطة الحدود )6476(، واملعادين إىل قيادة قوات 

رشطة الطاقة )3821( ضابطاً ومنتسباً.

        بغداد / المستقبل العراقي

لكتل�ة  الرس�مي  املتح�دث  طال�ب 
س�ائرون النيابية حمدالل�ه الركابي، 
جمي�ع  بمحاس�بة  االربع�اء،  أم�س 
املتورطني يف قضايا الفساد واالرهاب 
وتجار املخ�درات، مؤكدا عىل رضورة 
أن يك�ون القضاء ه�و صاحب القول 

الفصل يف مثل هذه القضايا. 
وقال الركابي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »من اهم 
مقومات االستقرار االمني واملجتمعي 
ومحاس�بة  القوان�ني  تطبي�ق  ه�و 
انواعه�ا  ب�كل  الجرائ�م  مرتكب�ي 
واشكالها، ولذا نطالب الجهات املعنية 
بمحاس�بة جميع املتورطني يف قضايا 
الفس�اد واالره�اب وتج�ار املخدرات 
وع�دم الرض�وخ ألي�ة ضغوطات من 

اجل اطالق رساحهم«.
وح�ذر الركاب�ي، م�ن »الته�اون مع 
املجرم�ني الذين يعملون عىل اش�اعة 
مظاه�ر  وتف�ي  والقت�ل  الفس�اد 
االنحراف يف املجتمع العراقي«، مؤكدا 
ع�ىل رضورة أن »يكون القول الفصل 
للمؤسس�ة  القضاي�ا  ه�ذه  مث�ل  يف 
القضائي�ة بعيدا عن املؤثرات الحزبية 

واملصالح الشخصية«.
وتاب�ع، »نحن ع�ىل ثقة تام�ة يف اداء 
دوره�ا الوطني لتك�ون مصدرا مهما 
من مصادر االستقرار االجتماعي من 
خ�الل تطبي�ق القانون ب�كل حيادية 
وحماي�ة  للح�ق  احقاق�ا  ومهني�ة 
املجتمع م�ن مخاطر هذه العصابات 

اإلجرامية وسلوكياتها املنحرفة«.

وزير الداخلية يعلن باألرقام عن إعادة املفصولني واملفسوخة عقودهم إىل اخلدمة  حتالف سائرون 
يطالب بمحاسبة املتورطني 
يف قضايا الفساد واالرهاب 

وجتار املخدرات 

        بغداد / المستقبل العراقي

ائت�الف  ع�ن  النائب�ة  كش�فت 
ج�ودت،  ش�اكر  ن�دى  الن�رص 
أمس األربع�اء، عن وجود طلب 
قضائ�ي برفع الحصانة عن 38 
نائبا خالل االيام املقبلة بس�بب 
وجود تهم بالفس�اد وهدر املال 
العام ضدهم، مشرية اىل رئاسة 
الربمل�ان تتكت�م ع�ىل االس�ماء 
وكال�ة  ونقل�ت  االن.  لغاي�ة 
»املعلومة« عن جودت القول ان 
”املعلومات املتوفرة حاليا تشري 
اىل ارتفاع عدد النواب املطلوبني 
للقضاء بته�م مختلفة اىل نحو 
38 نائب�ا”، مبين�ة أن “مجلس 
القض�اء طالب برف�ع الحصانة 
عن تل�ك االس�ماء اال ان جميع 

النواب ال يعلمون تفاصيل رفع 
الحصان�ة كون رئاس�ة الربملان 

تتكتم عىل تلك االسماء”.
واش�ارت جودت اىل ان “رئاسة 
يمكنه�ا  ال  الن�واب  مجل�س 
املجاملة يف قضية رفع الحصانة 
بش�كل انتقائي كونه�ا مطالب 
ش�عبية س�يما املتهمة بقضايا 

فساد وهدر للمال العام”.
وكان النائ�ب عن تي�ار الحكمة 
املعارض اسعد املرشدي حذر يف 
ترصي�ح صحفي من اس�تغالل 
موض�وع رف�ع الحصان�ة ع�ن 
الخالف�ات  تصفي�ة  يف  الن�واب 
اىل ان رف�ع  الش�خصية، الفت�اً 
الحصانة ظاه�رة صحية يجب 
الن�واب  تفعيله�ا ع�ىل جمي�ع 

وخاصة املتورطني بالفساد.

نائب يعلن شمول )38( نائبًا 
برفع احلصانة 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغداد، 
أمس األربع�اء، اعتقال متهمني 
الرسق�ة  وجرائ�م  باإلره�اب 
بغ�داد.  يف  العش�ائرية  والدك�ة 
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي«نسخة منه، 
إن »الق�وات األمني�ة يف عمليات 
بغ�داد وباالش�رتاك م�ع مفارز 
بغ�داد،  اج�رام  مكافح�ة  م�ن 
اعتق�ال متهمني  تمكن�ت م�ن 
امل�ادة )444/  اثن�ني وف����ق 
جرائم الرسق�ة( ضمن مناطق 
)ح�ي النرص، الدس�يم( رشقي 
ت�م  كم����ا  بغ��������داد، 

اعتقال متهمني اثنني وفق املادة 
مناط�ق  ضم�ن  إره�اب(   /4(
جنوبي  و)الهواش�ة  العامري�ة 

بغداد(«. 
واضاف�ت، ان�ه » ت���م اعتقال 
بالدك����ة  متهم�ني   )7(
أربع�ة منهم  العش������ائرية 
)الوزيري�ة  منطق�ة  ف�����ي 
الصناع�ة( والثالث�ة االخرين يف 
منطق�ة )حي العامل( وبالجرم 
املش�هود حال قيامه�م بإطالق 
دور  ع�ىل  الناري�ة  العي�ارات 
املواطن�ني إث�ر خالف�ات فيم�ا 
بينه�م، فيم�ا تم تس�ليمهم إىل 
الجهات املختصة لينالوا جزائهم 

وفق القانون.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو مجلس محافظة األنبار فرحان محمد الدليمي، أمس 
األربعاء، أن نسبة العاطلني عن العمل يف املحافظة تبلغ 70%، داعياً 
الحكومة املركزية إىل إيج�اد حلول ناجعة لهذه الظاهرة يف املوازنة 

املالية لعام 2019. 
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« ع�ن الدليمي الق�ول، إن »األنبار 
تضم جيوشاً من العاطلني عن العمل نتيجة عدم تخصيص درجات 
وظيفية كافي�ة منذ عام 2014، ناهيك عن األحداث التي ش�هدتها 
املحافظ�ة اثر الدمار الذي لحق بالبن�ى التحتية يف املحافظة نتيجة 
قي�ام عصابات داعش االجرامية بعمليات تدمري ش�ملت املش�اريع 
الحيوي�ة، مما يتطل�ب تخصيص مبالغ مالية كبرية للتش�غيل اليد 

العاملة للحد من ظاهرة البطالة«.
وأضاف، أن »نسبة العاطلني عن العمل يف األنبار وصلت إىل 70% عىل 
الرغم من مناش�دة الحكومة املركزي�ة بتخصيص درجات وظيفية 
كافية ألبناء املحافظ�ة للتغلب عىل ظاهرة البطالة التي أصبحت ال 
تقل ش�أناً عن معالجة اإلرهاب ك�ون البطالة هي املغذي لإلرهاب، 
وأن ترسيح هذه األعداد الكبرية من العاطلني عن العمل قد يؤدي إىل 
انحراف بعض الشباب واالنضمام إىل خاليا املجاميع املسلحة بسبب 
العوز امل�ادي«، داعيا الحكومة املركزي�ة إىل »إيجاد حلول ناجعة يف 

ميزانية عام 2019 للمعالجة هذه الظاهرة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر مجلس القضاء االعىل، أمس األربعاء، توضيحا بشأن مقطع 
فيديوي قديم للنائب هيثم الجبوري اعيد نره مؤخرا، فيما أش�ار 
إىل أن مروجي هذا املقطع الذي س�بق أن اجري تحقيق بما ورد فيه 

يهدفون إىل اإلساءة ملؤسسات الدولة. 
وقال املرف عىل املركز اإلعالمي يف مجلس القضاء االعىل، القايض 
عبد الس�تار بريقدار، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »مقط�ع الفدي�و ال�ذي يظهر فيه عض�و مجلس الن�واب هيثم 
الجبوري، قديم يعود اىل س�نة 2015 وتم اجراء التحقيق بخصوص 

ما ورد فيه واتخذت اإلجراءات املناسبة يف حينه«. 
وأك�د بريقدار، ان »اعادة ن�ر هذا املقطع بعد مرور عدة س�نوات 
وبإيحاء انه جديد يحمل يف طياته غايات س�يئة ال تليق باألشخاص 
املحرتمني«، منبهاً اىل »سوء املقاصد التي تنحرص غايتها يف اإلساءة 
اىل موسس�ات الدولة الرصينة ويتحمل من يروج لها كافة التبعات 

القانونية«.

عمليات بغداد تعلن
 اعتقال متهمني باإلرهاب وجرائم الرسقة 

والدكة العشائرية يف العاصمة

عضو بمجلس األنبار: نسبة العاطلني عن العمل 
يف املحافظة تبلغ )70( باملئة

القضاء: مقطع النائب هيثم اجلبوري 
قديم واعيد نرشه بقصد اإلساءة لنا 
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    بغداد / المستقبل العراقي

اجرى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور )جاسب لطيف 
الحجام�ي( عدد من املقابالت املبارشة م�ع املواطنني و املوظفني 

للنظر يف طلباتهم.
وق�ال الحجام�ي ان »الدائ�رة تس�تمع اىل مش�اكل و احتياجات 
املواطن�ني أس�بوعيا لغرض حله�ا و تكون بط�رق مختلفة منها 

الحل اآلني و منها املبارش او من خالل املتابعات املستمرة ».
واشار اىل »رضورة التواصل مع املواطن و االستماع اىل ما يطرحه 
م�ن طلب�ات و أراء و أفكار من ش�أنه ان يع�زز أوارص الثقة بني 
املواط�ن و املس�ؤول و يخفف ع�ن كاهله و معانات�ه مؤكدا عىل 
املالحظات التي ابداها بعض املواطنني و وعد بدراس�تها و اخذها 

بنظر االعتبار ».
مضيف�ا ان املقاب�الت مس�تمرة و دون انقطاع لح�ل املعوقات و 
الصعوب�ات التي تصادف مالكات الدائ�رة و املواطنني و ان ابواب 
الدائ�رة مفتوحة امام الجميع حيث بلغ ع�دد املراجعني الذين تم 

اجراء املقابالت معهم )100( مواطن .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة التحقيقات يف هيأة النزاهة ع�ن ضبط أربعة عرش 
الً بالنف�ط الخام يف محافظة  متهماً وثالث�ة عرش صهريجاً ُمحمَّ

البرصة، خالفاً للقانون.
وذكر بيان للنزاهة تلقته »املستقبل العراقي«، ان »الدائرة أوضحت، 
يف معرض حديثها عن عملية الضبط التي نفذتها مالكات مديريَّة 
تحقيق البرصة بالتعاون مع مديريَّة رشطة الطوارئ، أن مالكات 
املديرية التي انتقلت إىل ناحية النش�وة يف ش�مال البرصة تمكنت 
الً بم�ادة النفط الخام من موقع  من ضب�ط )13( صهريجاً ُمحمَّ
)بل�وك الين 9( النفط�ي قرب جرس الدير، مضيف�ة إنه تمَّ ضبط 
لة بالنفط  )14( متهم�اً؛ لقيامهم بإخراج تلك الصهاري�ج  املُحمَّ

الخام من املوقع بصورٍة مخالفٍة للقانون«.
وبني انه »ويف عمليٍة منفصلٍة، تمكن فريق عمل املديرية من ضبط 
س�يارة  )براد( يف س�احة الكش�ف يف منفذ الش�المجة الحدودي؛ 
الحتوائها عىل موادَّ غذائية )لحوم( محظور اس�تريادها،الفتة إىل 
دت الدائرة أنه »تم تنظيم  أن�ه تمَّ إخفاؤها خلف موادَّ أخرى«. وأكَّ
َذت�ا بموجب  مح�ري ضب�ٍط أصولي�ني بالعمليَّ�تني اللت�ني ُنفِّ
رتني قضائيَّتني، وعرضهما رفقة املتهمني عىل قايض محكمة  ُمذكَّ
ة بقضايا النزاهة يف محافظة البرصة؛ الذي قرَّر  التحقيق املُختصِّ

توقيف املتهمني عىل ذمة التحقيق.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الزراعة ومن خالل دائرة البحوث الزراعية عن توفري 
اكث�ر م�ن )80%( من حاج�ة اإلنتاج املح�ي لبذور الرت�ب العليا 

لزراعة محصول الحنطة للموسم الزراعي الحايل«.
وأك�د مدير عام دائرة البحوث الزراعية فراس مزاحم يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »املوس�م الزراعي للعام الحايل ش�هد 
توس�ع كبري يف إنتاج وزراعة ب�ذور الرتب العليا ملحصول الحنطة 
بواق�ع اكثر م�ن )3( االف دونم و )40( موق�ع ، توزعت يف )15( 
محافظة والول مرة يف العراق، مبينا ان »الكميات املنتجة من هذه 

البذور تكفي لسد اكثر من )80%( من حاجة االنتاج املحي«.
واش�ار اىل ان »ه�ذه الكميات من البذور ت�م انتاجها يف املحطات 
البحثي�ة التابعة لدائ�رة البحوث الزراعية ب�أرشاف مديرها العام 
فضالً عن كوادرها الفنية املختصة ضمن الربنامج الوطني الكثار 
بذور الرت�ب العليا للمحصول وبتوجيه من وزي�ر الزراعة صالح 
الحسني، وهي بذور تتميز بنوعيتها الجيدة ونقاوتها العالية من 

خالل اجراء عمليات التنقية يف معامل الوزارة ».
واوضح ان »معدالت االنتاج الحالية سوف تسهم يف تقليل استرياد 
الب�ذور ودع�م الفالح�ني من اجل زي�ادة اإلنت�اج املح�ي ودعماً 
لالقتص�اد الوطني. وقد بلغ انتاج محصول الحنطة يف العراق هذا 
الع�ام أكثر م�ن)4,750,000( طن منها )250( أل�ف طن لبذور 

الرتب العليا .

مدير عام صحة الكرخ يؤكد استمرار 
املقابالت مبارشة مع املواطنني واملوظفني

    بغداد / المستقبل العراقي

يف إشارة إىل حزمة قرارات صدرت منه مؤخرا، 
اص�در املكت�ب االعالمي ملحافظ بغ�داد فالح 
الجزائري بيانا اوض�ح فيه جهود املحافظ يف 

محاربة الفساد والحفاظ عىل املال العام
واف�اد املكت�ب يف بيان�ه ان�ه »م�ن منطل�ق 
املس�ؤولية الوطني�ة، وإيم�ان محافظ بغداد 
املهندس ف�الح الجزائري ب�رورة االنطالق 
نحو تقديم الخدمات، وتحقيق تطلعات أبناء 
العاصمة، والسري عىل نهج املرجعية الرشيدة 
وتطلعات الحكومة والكتل السياس�ية يف بناء 
البالد، والقضاء عىل الفس�اد، وألن املحافظة 
مؤمنة بأن اإلص�الح عملية تدريجية وتحتاج 
وكالم  املضايق�ات  في�ه  تحمل�ت  وق�ت،  إىل 

املتقولني«.
واض�اف ان�ه »ب�ات م�ن ال�روري إط�الع 
أبن�اء العاصمة عىل ما ت�م إكماله من عملية 

واالس�تكمال  املش�اريع  إلط�الق  التحض�ري 
)لحمل�ة خدمة بغ�داد رشف لن�ا(، فالواجب 
ال�ذي تقتضي�ه املرحل�ة، وقبل الب�دء بالعمل 
امليدان�ي هو القض�اء عىل الفس�اد ومنابعه، 

يف الوقت الذي تش�تد به املعركة ضد الفس�اد، 
وقب�ل دخ�ول بغ�داد يف مرحل�ة جدي�دة من 
اإلعم�ار وثورة البناء التي يتم االس�تعداد لها 
منذ أكثر من 6 اشهر، وحفاظا عىل املال العام 

واتباع�ا للتحقيق املقدم من مجلس محافظة 
بغداد«.

وب�ني املكت�ب ان »الجزائ�ري أص�در مؤخ�را 
حزمة م�ن الق�رارات، والتي س�تصدر تباعا 
وسيتم الرب بالحديد والنار عىل كل مفسد 
او م�ن يح�اول الول�وج يف هذا النف�ق املظلم 
،موضحا انه »ستكون للمحافظ عودة وبدعم 
من مجلس محافظة بغداد املوقر الس�تئصال 

الفاسدين«.
وع�ىل الصعي�د الخدمي ،عق�د محافظ بغداد 
فالح الجزائري ووزير التخطيط نوري الدليمي 
اجتماع�ا موس�عا ملناقش�ة خط�ة املحافظة 
لع�ام 2019 تمهيدا للمصادقة عليها من قبل 
التخطيط.وقال املحافظ خالل االجتماع الذي 
حره ال�كادر املتقدم للمحافظ�ة والوزارة 
بان » خط�ة املحافظة للعام الجاري تضمنت 
الكثري من املش�اريع االس�راتيجية للنهوض 
بالواقع الخدمي السيما فيما يتعلق بمشاريع 

البن�ى التحتي�ة وامل�اء واملج�اري واإلكس�اء 
وامل�دارس فضال عن م�رشوع تطوير مداخل 

بغداد وبما يالئم عاصمتنا الحبيبة«.
من جانبه اعلن وزير التخطيط عن مصادقته 
دين�ار  ملي�ار   219 م�ن  أكث�ر  رصف  ع�ىل 
ملحافظ�ة بغداد ضم�ن خطة تنمي�ة األقاليم 
للعام الجاري، بهدف تحسني الواقع الخدمي 
يف املحافظ�ة ومداخ�ل العاصم�ة، الفت�ا اىل 
مصادقت�ه ايضا عىل 133 مليار و340 مليون 
دينار إلعادة تأهيل مداخل العاصمة وتحسني 
الواق�ع الخدم�ي وتنفيذ املزيد من مش�اريع 
املاء واملجاري، واملصادقة عىل 86 مليار دينار 

إلكساء الطرق يف عموم محافظة بغداد.
ه�ذا ووجه الجزائري والدليمي الكادر املتقدم 
يف املحافظة والوزارة اىل االرساع بإنجاز جميع 
متطلب�ات إلخط�ة واإلدراج واملش�اريع ع�ىل 
ان يت�م االنتهاء منها الخمي�س املقبل تمهيدا 

ملصادقة التخطيط.

حمافظ بغداد يصدر قرارات ملحاربة الفساد باحلديد والنار واحلفاظ عىل املال العام
عقد مع وزير التخطيط اجتماعًا للمصادقة على خطة احملافظة

إحباط هتريب للنفط وضبط 
مواد غذائية حمظورة يف البرصة

وزارة الزراعة: توفري اكثر من »80« باملئة 
من بذور الرتب العليا ملحصول احلنطة

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب، 
ع�ن افتت�اح محط�ة س�فوان لنق�ل الطاق�ة يف 
محافظة البرصة ».وذكرت الرشكة يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي«، انه »بحضور مدير عام نقل 
الطاق�ة يف الجنوب زياد عي فاضل ورئيس لجنة 
الكهرب�اء يف مجل�س محافظ�ة الب�رصة مجيب 
الحس�اني ومدير ناحية سفوان طالب الحصونه 
ومدي�ر مرك�ز الس�يطرة الجنوبي اس�عد محري 
والكادر املتق�دم يف نقل الطاقة / الجنوب، افتتح 
رئي�س مجلس محافظة الب�رصة صباح البزوني 

، امل�رشوع االول م�ن نوع�ه يف ناحي�ة س�فوان 
واملتضم�ن محطة س�فوان املتنقل�ة 33/132 ك 
ف وخط الضغط العايل املغذي لها«.واوضحت ان 
»امل�رشوع الجديد تضمن انش�اء خط 132 ك ف 
ونصب محطة متنقلة سعة 45 ام يف اي ألول مرة 
يف ناحية سفوان والذي اسهم يف حل املشاكل التي 
تعان�ي منها ناحية س�فوان ومنه�ا بعد خطوط 
نقل الطاقة عن الناحية وضعف الفولتية املجهزة 
الجدي�د  »الخ�ط  ان  اىل  للمواطنني«.وأش�ارت 
واملحطة املتنقل�ة اضافت اكثر من 30 ميكا واط 
للناحية«، موضحة ان »خطة عام 2020 تتضمن 

انشاء محطة ثابته يف نفس املوقع .

افتتاح حمطة كهرباء سفوان املتنقلة 
يف البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغ�داد وقي�ادة عمليات بغ�داد، عن 
فت�ح ش�ارع مغلق منذ س�نة 2005 جن�وب غربي 
العاصمة«.وأكدت األمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي«، نس�خة منه، ان�ه »بجهد مش�رك ضم 
قيادة عمليات بغداد ومكتب امني بغداد والجهد االيل 
والهن�ديس يف االمانة تم رفع الكتل الكونكريتية عن 
الشارع الذي يربط مجمع شقق حي السالم بسوق 
الوس�ط وم�رصف الرش�يد وجمعي�ة حي الس�الم 
لتب�ارش بعده�ا امل�الكات البلدي�ة بحمل�ة لتنظيف 

وتأهيل الشارع املغلق منذ 14 سنة.

أمانة بغداد تفتح شارعًا 
مغلقا منذ »14« عاما

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط، عن »توفر )104( 
فرص�ة عم�ل لتش�غيل خريج�ي كلية 
عل�وم الجيلوجي�ا يف رشكات القط�اع 

النفطي».
وقال�ت الدائ�رة االدارية يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، ان 
» التعيني س�يكون بصيغ�ة عقد وفقا 
لق�رار مجل�س ال�وزراء رق�م )174( 
لس�نة 2019 ، وس�يتم توزيع املعينني 

ع�ىل رشكات )نف�ط الوس�ط ، نف�ط 
ميس�ان ، نفط ذي قار ، نفط الش�مال 

، االستكشافات النفطية ( ».
واضافت الدائرة، ان » التقديم سيكون 
اعتب�ارا من ي�وم االثن�ني املصادف 26 
/ 8 / 2019 ومل�دة ثالث�ة اي�ام يف مقر 
ال�وزارة«، مش�رية اىل »رضورة جل�ب 
املستمس�كات  للتعي�ني  املتقدم�ني 
التعي�ني  رشوط  يف  ال�واردة  املطلوب�ة 
النف�ط  وزارة  موق�ع  يف  املنش�ورة 

االلكروني الرسمي.

النفط تعلن عن توفر »104« فرصة عمل 
خلرجيي علوم اجليلوجيا

    بغداد / المستقبل العراقي

أنطلق�ت ع�ىل ارض مع�رض بغ�داد ال�دويل فعاليات 
الدورة الثانية ملعرض املنتج�ات والصناعات املرصية 
والذي تنظمه مؤسس�ة اخبار الي�وم املرصية وللمدة 

.»2019/8/30-20
واضاف مدير عام الرشكة هاشم محمد حاتم يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »املعرض شاركت فيه 
اكث�ر من ثالث�ني رشك�ة متخصصة يف مج�ال الغذاء 
والزيوت النباتية واملنظفات واالثاث واملالبس الجاهزة 
والسرياميك واالنتيكات واملفروشات والنحاس القديم 

واالملنيوم اضافة اىل منتجات خان الخليل ».
وب�ني بان »املعرض يتيح للمواطن�ني التبضع من تلك 
املنتجات من خالل البيع املبارش كما ان املعرض يفتح 
ابواب�ه ام�ام الزائرين من الس�اعة التاس�عة صباحاً 

وحتى العارشة ليالً ».
واش�ار حات�م اىل ان »الرشك�ة تدعم اقام�ة املعارض 
املتخصصة من خالل تقديم كافة التسهيالت يف سبيل 
انجاحها كما ان اقامة هكذا معارض لها اهمية كبرية 
يف بن�اء عالقات قوية مع مختلف البلدان باالضافة اىل 
كونها فرصة للتجار ورجال االعمال املرصيني لالطالع 
والتع�رف ع�ىل متطلبات ورغب�ات الس�وق العراقية 

وقانون االستثمار العراقي« .
الفت�ًا اىل ان »رشكة املعارض العراقية كانت قد وقعت 
عق�داً مطلع الع�ام املايض مع مؤسس�ة اخبار اليوم 
املرصية القامة وتنظيم معرض املنتجات املرصية عىل 
ارض معرض بغداد الدويل وملدة خمس س�نوات قابلة 

للتجديد باتفاق الطرفني .

انطالق فعاليات الدورة الثانية 
ملعرض املنتجات والصناعات 

املرصية عىل ارض معرض بغداد
    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

من اجل اس�تكمال تش�غيل مرشوع مضخات ضخ الرزازة 
ومرشوع مياه االمطار واملياه الثقيلة يف قضاء الحس�ينية 
، عق�د محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاس�م الخطابي 
اجتماعا مع الرشكة املنف�ذة للمرشوعني وبحضور رئيس 

لجنة االعمار يف مجلس املحافظة يوسف الحبوبي ومعاون 
املحاف�ظ لش�ؤون االعمار محم�د عريان ومدي�ر مجاري 
كربالء ومدير قس�م الحسابات يف املحافظة ».وجرى خالل 
االجتم�اع مناقش�ة املعوقات التي تقف حائ�ال دون انجاز 
املرشوع واس�تالمه الذي توقف منذ عام 2014 ولم يكتمل 
انجازه لحد االن اذ ان الرشكة قد اكملت مد شبكة املجاري 

ول�م يكتم�ل انج�از امل�رشوع لعدم انج�از محط�ة الرفع 
الخاصة به«.حيث وجه املحافظ باكمال هذه املحطة وحل 
املشاكل املتعلقة مابني املحافظة والرشكة وخصوصا توفري 
التخصيص املايل للمرشوع ليكتمل انجاز املرشوع بالكامل 
واملؤمل انجازه نهاية هذا العام ليستفاد منه اهايل القضاء 

ومن اجل املبارشة بمشاريع اكساء الطرق يف القضاء.

    المستقبل العراقي/ الغانم

افتتح محافظ واسط محمد جميل املياحي  
مرشوع منطقة الدخ املحدود االوىل والثانية 
وش�ارع النخيل يف قضاء العزيزية ، مؤكدا 
ان »ه�ذا ُيعد انج�از مهم بس�واعد ابطال 
البلدي�ات حيث تمكنوا م�ن توفري اكثر من 

20 مليار لخزينة الدولة عرب انجاز املرشوع 
الذي تم اعداد كشفه عام 2014 بكلفه 22 
مليار ، وتوقف بس�بب االزمه املالية ، إال ان 
ابط�ال البلديات _حس�ب وصف�ه_ نفذوه 
بكلفه واحد مليار و200 مليون .. باالعتماد 
ع�ىل الجه�ود الذاتي�ه وامل�الكات البلدية يف 
التنفي�ذ املبارش ».وثمن املياح�ي »الجهود 

الكبرية للمالكات الهندس�ية واالدارية وكل 
تش�كيالت بلديات واسط والدوائر الخدمية 
لجهوده�م الكبرية ،كما ثم�ن الدور الكبري 
للمحاف�ظ الس�ابق محم�ود م�ال طالل و 
رئيس لجن�ة الخدمات يف مجلس املحافظة 
مهدي يونس عي�ال واعضاء املجلس كذلك 
رئي�س الوح�دة االداري�ة والدوائ�ر املعنية 

وكل من س�اهم يف انجاز هذا العمل«.واكد 
املياح�ي ان »املرحل�ة املقبل�ة ه�ي مرحلة 
ادارة املش�اريع الخدمية وافتتاحها ، وهي 
حصيلة لعم�ل وجهد متواصل لي�اًل ونهار 
ربما لم يظهر للعيان خالل االشهر الفائتة 
لكن االش�هر القادمة ستتضح ثمار العمل 

والجهود التي تبذل من الجميع .

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

اعلن قس�م املش�اريع االس�راتيجية يف العتبة الحسينية 
املقدس�ة عن مواصل�ة العمل يف مرشوع م�دراس االيتام 

النموذجية يف محافظة كربالء ».
ويقع املرشوع عىل الطريق الرابط بني مركز مدينة كربالء 
)10ك�م( وناحي�ة الح�ر ».وقال رئيس قس�م املش�اريع 
االس�راتيجية املهندس منتظر جبار للموقع الرس�مي ان 

»االعمال مس�تمرة يف احد اهم املشاريع النوعية يف العراق 
الت�ي تخ�ص رشيحة االيت�ام وبجه�ود مكثف�ة وبوترية 
متصاعدة«.واضاف تبلغ نس�بة االنجاز الكلية للمرشوع 
وبش�كل عام اكثر م�ن )78%( .وبني جب�ار ان »املرشوع 
يضم مجموعة م�ن املدارس املخصصة للبنات ومجموعة 
اخرى للبنني، باالضاف�ة اىل بناية خاصة باإلدارة املركزية 
وقاع�ة كبرية متع�ددة األغ�راض فضال ع�ن مصىل يقع 
ضمن املجمع مع مكتبتني كبريتني«.واشار اىل ان املدارس 

تضم مختربات علمي�ة مجهزة بأحدث التقنيات املتطورة 
باإلضاف�ة اىل قاع�ات دراس�ية صمم�ت وف�ق االنظم�ة 
التعليمية العاملية .وتابع ان مساحة املرشوع الكلية تبلغ 
) 2000 م2( بطاق�ة اس�تيعابية تقدر ب��)1200( طالب 
وطالب�ة .واك�د ان هذه امل�دارس تقدم جمي�ع خدماتها 
بش�كل مجان�ي لاليتام وان العتبة الحس�ينية تس�عى اىل 
احتضان االيتام وتعليمهم وايصالهم اىل مراكز س�امية يف 

املجتمع ومتابعتهم ورفع مستواهم الثقايف والديني .

حمافظ كربالء جيتمع مع الرشكة املنفذة ملشاريع مضخات الرزازة وشبكة جماري مياه االمطار

حمافظ واسط يفتتح مرشوع منطقة الدخل املحدود االوىل والثانية وشارع النخيل
أكد توفري اكثر من »20« مليار خلزينة الدولة

جمانًا.. العتبة احلسينية تعلن عن قرب افتتاح مدارس نموذجية بمواصفات عاملية لاليتام

البزوين يفتتح مشاريع كهربائية يف سفوان ويؤكد االنتهاء 
من مشكلة الكهرباء هناية العام اجلاري

    بغداد/ المستقبل العراقي

افتت�ح رئي�س مجل�س البرصة صباح حس�ن 
البزون�ي محطة كهربائي�ة متنقلة وخط 132 

كي يف بناحية سفوان .
وق�ال رئي�س املجل�س ان املحط�ة املتنقلة تم 
إنش�اؤها ضم�ن مش�اريع حكوم�ة الب�رصة 
املحلية ، بينما تكفلت وزارة الكهرباء بمرشوع 

ربط خط 123 كي يف للناحية .
وأوضح ان املرشوعني سيس�همان يف استقرار 
الكهرباء املجهزة للمواطنني يف س�فوان وانهاء 
املعان�اة الس�ابقة بش�كل نهائي .الفت�ا اىل ان 
االس�تقرار الكهربائي يف كافة اقضية ونواحي 
املحافظة جاء بتكاتف وتعاون وزارة الكهرباء 
م�ع الحكومي�ة املحلي�ة ورؤس�اء الوح�دات 
االداري�ة ودوائ�ر الكهرب�اء كاف�ة والتي تعمل 
كوادره�ا لي�ال نهارا م�ن اجل اس�تقرار التيار 

الكهربائي 
وأش�ار البزوني اىل ان الحكومة املحلية ستعلن 
االنته�اء مش�كلة الكهرب�اء كليا نهاي�ة العام 
الح�ايل . من جانب�ه أوضح مدير نق�ل الطاقة 

الكهربائية يف املنطقة الجنوبية زياد عي فاضل 
ان املحط�ة املتنقلة والخط الجديد س�يكونان 
املغ�ذي الرئي�ي لناحية س�فوان ، مش�ريا اىل 
ان الناحي�ة كان�ت تعان�ي من بع�د الخطوط 
القديم�ة.  موضح�ا ان امل�رشوع كان ضم�ن 

خطة مش�ركة بني وزارة الكهرباء والحكومة 
املحلي�ة ملعالج�ة مش�كلتني هم�ا انخف�اض 
الفولتية وق�دم الخطوط .مبينا اىل ان املرشوع 
يقع ضمن املرحلة االوىل ، فيما تتضمن املرحلة 
الثانية تنفيذ محطة ثابتة خالل العام القادم .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت وزارة النقل العراقية ، نجاح خطتها 
الحش�ود  بتفوي�ج  الخاص�ة  الخدمي�ة 
املليوني�ة املتواف�دة ع�ىل مدينت�ي النجف 
االرشف وكربالء املقدس�ة بمناس�بة عيد 

الغدير االغر«.
واف�اد بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
انه » ش�كلت الوزارة غرفة عمليات تولّت 
عملي�ة التنس�يق م�ع مجل�س املحافظة 
والق�وات األمني�ة لتنظي�م عملي�ة نق�ل 
الزائرين عرب أسطول الرشكة العامة إلدارة 
النق�ل الخاص اح�دى تش�كيالت الوزارة 
وتفوي�ج الوافدين إلحياء مراس�يم زيارة 
مدينتي النجف االرشف وكربالء املقدسة« 
. واس�تنفرت الوزارة كافة االمكانات من 
أج�ل خدم�ة الزائري�ن وتس�هيل عمليات 
النقل واس�تيعاب االعداد املتزايدة مشرية 
اىل انته�اء الزيارة بتنظي�م عمليات النقل 

بانسيابية عالية طيلة ايام املناسبة .
يذك�ر ان هذا النجاح يأتي ضمن سلس�لة 

النق�ل خ�الل  نجاح�ات حققته�ا وزارة 
األع�وام املاضي�ة وأثبت�ت أنه�ا ع�ىل أتم 

اإلس�تعداد لخدم�ة أبناء الع�راق وزائريه 
الكرام .

النقل تؤكد نجاح خطتها بتفويج أكثر من »٣« ماليني 
زائر اىل املراقد املقدسة بمناسبة عيد الغدير االغر
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
بناء مدرسة 18 صف عىل القطعة 198/1 م 6 خضابو  مناقصة )50/ تربية   2019 (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف ساحة مدرسة سيد مري حممد القزويني )35*50( يف حي الشهداء مع هدم الصفوف االضافية عدد 2 صف      مناقصة )64/ تربية   2019 (

  اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )2337 يف 2019/5/28( .ومحرض 
توصيات لجنة التحليل والتقييم الثاني املرقم 25يف 2019/7/28.

يرس )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع بناء مدرسة 18 صف عىل القطعة 198/1 م 6 خضابو

- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,500,000،000(  مليار وخمس�مائة مليون   دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
 - موقع املرشوع )الدير(

تبويباملرشوع)248.1.4.5.1.47.3(
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خ�ال إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطني�ة التي حددته�ا تعليمات 
تنفي�ذ    العق�ود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي�ط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  
/ ش�عبة اعان املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت 

املحيل ملحافظة البرصة
   ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

الق�درة املالية:ع�ىل مق�دم العطاء أن يقدم أدل�ة موثقة تثبت قدرت�ه عىل القي�ام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:

متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )450,000,000( اربعمائة وخمسون  مليون دينار عراقي .

الخ�ربة والقدرة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقدم دلي�ًا موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات   •
الخربة الفنية املدرجة أدناه:

2- املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن)450,000,000( اربعمائة وخمس�ون  مليون دين�ار عراقي .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قب�ل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس 

املصادف 2019/8/22  .

خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2019/8/28   الساعة 
العارشة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/9/5 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل:
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/9/5.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 15,000,000 ( خمسة  عرش  مليون دينار 
عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً-  عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رس�الة العطاء وملحق العطاء 2- الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس�م الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الاحق بموجب 
االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخاف سيتم 

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

عارشا-  يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعان.
احد عرش -  اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي ييل 

يوم العطلة.
اثن�ا ع�رش-  للدائرة الح�ق يف الغاء املناقصة يف أي مرحل�ة من مراحلها وقبل االحالة وع�دم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك
ثاث�ة عرش -  العنوان املش�ار إليه أعاه*:جمهوري�ة العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ 

شعبة بيع الوثائق القياسية
basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

خمس�ة ع�رش – الزام الرشكات ب�رشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما ج�اء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .

ستة عرش – سبب االعان الثاني *عدم توازن اسعار الفقرات.

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقمني )2385 يف 2019/5/30( . و)3401 يف 
2019/8/1(ومحرض توصيات لجنة التحليل والتقييم الثاني املرقم 32يف 2019/8/4.

ي�رس )محافظ�ة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دع�وة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلق�ة( مرشوع بناء مدرس�ة 18 صف 3 طوابق يف س�احة مدرس�ة س�يد مري محم�د القزويني 

)35*50( يف حي الشهداء مع هدم الصفوف االضافية عدد 2 صف
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,500,000،000(  مليار وخمسمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املرشوع )الزبري (
تبويب املرشوع)248.1.4.5.1.47.3(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خال إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ    

العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  
/ شعبة اعان املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  -1
متطلبات الس�يولة النقدية : ع�ىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة   -1

النقدية اليقل عن مبلغ قدره )450,000,000( اربعمائة وخمسون  مليون دينار عراقي 
الخ�ربة والق�درة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يق�دم دلياً موثقاً يوضح إمكانيته ع�ىل تلبية متطلبات   •

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش�اركة بصف�ة مق�اول , أو ادارة عق�ود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع   -2

السابقة وبمبلغ اليقل عن)450,000,000( اربعمائة وخمسون  مليون دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

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

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموع�ة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية م�ن قبل املناقصني الراغب�ني يف  العنوان 
أدناه* ودفع رس�م غري مس�رتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس 

املصادف 2019/8/22  .
خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2019/8/28   الس�اعة 

العارشة صباحاً
  سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/9/5 الساعة 2:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل:
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/9/5.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات

س�ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 15,000,000 ( خمس�ة عرش  مليون دينار 
عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً-  عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رس�الة العط�اء وملحق العط�اء 2- الجداول الكامل�ة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس�م الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
3-تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العط�اء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املح�ددة يف ورق�ة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائ�ق التأهيل الاحق بموجب 
االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخاف س�يتم 

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

عارشا-  يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعان.
احد عرش -  اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم 

العطلة.
اثنا عرش-  للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب 

مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك
ثاثة عرش -  العنوان املش�ار إليه أعاه*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية/ شعبة 

بيع الوثائق القياسية
basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

خمس�ة ع�رش – الزام ال�رشكات برشاء منتج�ات وزارة الصناع�ة واملعادن اس�تنادا اىل ما ج�اء بكتاب وزارة 
التخطي�ط /دائ�رة العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدريب ذي 

العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
س�تة عرش – س�بب االعان الثاني *ع�دم توازن اس�عار الفقرات.*عدم 
تقديم اعم�ال مماثلة منجزة *عدم يقدم س�يولة *املبلغ املقدم اعىل من 

التخميني.

املهندس 
أسعد عبد االمري العيداين 

حمافظ البرصة
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين(
) بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق عىل القطعة املرقمة 16/614 م7 ام قرص خلف دور العمل الشعبي    مناقصة )81/ تربية   2019 (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
) بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق عىل القطعة املرقمة 17/780 م7 ام قرص قرب مدرسة الرايات االبتدائية للبنني  مناقصة )84/ تربية   2019 (

  اسيتنادا اىل كتاب قسيم التخطيط واملتابعية يف محافظة البرصة املرقمين  )2422 يف 2019/6/3( . .ومحرض 
توصيات لجنة التحليل والتقييم الثاني املرقم 23يف 2019/7/28.

يير )محافظية البرصة / قسيم العقود الحكوميية ( دعوة مقدمي العطياءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع بناء مدرسية 18 صف ثالث طوابق عىل القطعة املرقمة 16/614 م7 ام قرص خلف 

دور العمل الشعبي
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,500,000،000(  مليار وخمسمائة  مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
 - موقع املرشوع )ام قرص(

تبويب املرشوع)248.1.4.5.1.47.3(
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

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

  ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسيم العقود الحكومية  
/ شيعبة اعالن املشياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

1-  لقدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات السييولة النقديية : عىل مقدم العطاء توضييح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسييولة   -1

النقدية اليقل عن مبلغ قدره )450,000,000( اربعمائة وخمسون  مليون دينار عراقي 
الخيربة والقيدرة الفنية: عىل مقيدم العطاء أن يقدم دليياًل موثقاً يوضح إمكانيته عيىل تلبية متطلبات   •

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسينوات) 7( السبع السابقة   -2

وبمبلغ اليقل عن)450,000,000( اربعمائة وخمسون  مليون دينار عراقي 
 لتنفييذ عقيود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

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

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسيم غري مسيرد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس املصادف 

.  2019/8/22

خامسياً- سييتم عقد مؤتمير يف قاعة لجان الفتيح واالحالة يف يوم االربعياء  املصادف 2019/8/28   السياعة 
العارشة صباحاً

  سادسياً -يجب تسيليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/9/5 السياعة 2:00 ظهرا     حسيب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرونية )ال يسيمح بها(. العطاءات املتأخرة سييتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/9/5.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سيابعاً - يجيب أن يرفق بجميع العطاءات ضميان العطاء بقيمة ) 15,000,000 ( خمسية عرش  مليون دينار 
عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً-  عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2- الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
3-تفوييض تحرييري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقييع عىل العطاء.4- الوثائق املصيادق عليها من الجهات 
املحيددة يف ورقية بيانات العطاء التي توكد اسيتمرارية أهلية مقيدم العطاء  او وثائق التأهييل الالحق بموجب 
االسيتمارات املدرجية يف القسيم الرابع للتحقق من اهلية مقيدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سييتم 

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

عارشا-  يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احد عرش -  اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسيمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسيمي الذي ييل يوم 

العطلة.
اثنا عرش-  للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب 

مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك
ثالثة عرش -  العنوان املشيار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسيم العقود الحكومية/ شعبة 

بيع الوثائق القياسية
basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

خمسية عيرش – الزام الرشكات بيرشاء منتجيات وزارة الصناعة واملعادن 
استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم 

االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
سيتة عرش – سيبب االعالن الثاني *عيدم تقديم التامينيات االولية *قدم 

جدول كميات استنساخ.

  اسيتنادا اىل كتاب قسيم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقمن )2422 يف 2019/6/3( .و3401يف 
2019/8/1( ومحرض توصيات لجنة التحليل والتقييم الثاني املرقم 22يف 2019/7/28.

يير )محافظة البرصة / قسيم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطياءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقية( مرشوع بناء مدرسية 18 صف ثالث طوابق عىل القطعية املرقمة 17/780 م7 ام قرص 

قرب مدرسة الرايات االبتدائية للبنن
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,500,000،000(  مليار وخمسمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
 - موقع املرشوع )أم قرص(

-تبويب املرشوع)248.1.4.5.1.47.3(
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

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

  ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  
/ شيعبة اعالن املشياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسيب التوقيت 

املحيل ملحافظة البرصة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

القيدرة املاليية:  عىل مقدم العطاء أن يقيدم أدلة موثقة تثبيت قدرته عىل القييام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:

متطلبات السييولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )450,000,000( اربعمائة وخمسون  مليون دينار عراقي 

الخيربة والقدرة الفنية: عىل مقدم العطياء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات   •
الخربة الفنية املدرجة أدناه:

2- املشياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسينوات) 7( السيبع السابقة 
وبمبليغ اليقل عن)450,000,000( اربعمائة وخمسيون  مليون دينار عراقيي  لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسياليب والتكنولوجيا 

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعياً- يمكين رشاء مجموعة وثائق العطياء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصين الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس 

املصادف 2019/8/22  .

خامسياً- سييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2019/8/28   الساعة 
العارشة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/9/5 الساعة 2:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/9/5.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 15,000,000 ( خمسة عرش  مليون دينار 
عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً-  عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)1- رسيالة العطاء وملحق العطاء 2- الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسيم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اسيتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االسيتمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

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

عارشا-  يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احد عرش -  اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسيمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسيمي الذي ييل 

يوم العطلة.
اثنيا عيرش-  للدائرة الحق يف الغياء املناقصة يف أي مرحلة مين مراحلها وقبل االحالة وعيدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك
ثالثية عرش -  العنوان املشيار إليه أعاله*:جمهوريية العراق/محافظة البرصة/قسيم العقود الحكومية/ 

شعبة بيع الوثائق القياسية
basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

خمسية عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اسيتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائيرة العقود الحكومية /

قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
سيتة عرش – سيبب االعالن الثاني *عيدم توازن اسيعار الفقرات. عدم 

تقديم تامينات اولية *عدم تقديم هوية تصنيف.
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
)بناء مراكز رشطة يف )الزوين , كرمة عيل , الرصيفة ,سفوان , الرباضعية , ايب اخلصيب , الزبري , املدينة , نظران (  مناقصة )10/ امن وعدالة   2019 (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
)مرشوع تنظيف شعبتي العشار واخلليج  (مناقصة )2/ بلدية    2019 (

اس�تنادا اىل كت�اب قس�م التخطيط واملتابع�ة يف محافظة الب�رة ذي الع�دد )2699يف 2019/6/23( وتوصيات  لجنة 
التحري عن اسباب عدم املشاركة يف االعالن االول املرقم ق 13 يف 2019/8/7.

يرس )محافظة البرة / قس�م العق�ود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
)املغلق�ة( مرشوع )بن�اء مراكز رشطة يف )الزوين , كرمة عيل , الريفة ,س�فوان , الرباضعية , ابي الخصيب , الزبري , 

املدينة , نظران (  
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )11,698,065,000(  احد عرش مليار وس�تمائة وثمانية وتس�عون مليون وخمسة وستون  

الف دينار عراقي .
 - ضمن تخصيصات  تنمية االقاليم  لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 720  يوم ( .
-تبويب املرشوع)16,3,1,4,1,47,2(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثالثة      والصنف /  انشائية
  أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطني�ة التي حددتها تعليم�ات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصن.
  ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  / شعبة 
اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرة

   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :
القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  -1

معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان اليقل عن )6,772,563,948( ستة مليار وسبعمائة  أ - 
واثنان وسبعون مليون وخمسمائة وثالثة وستون  الف وتسعمائة وثمانية واربعون دينار عراقي فقط .

متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العط�اء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية  ب - 
بمبلغ  اليقل قدره )2,924,516,250(  اثنان مليار وتس�عمائة واربعة وعرشون مليون وخمس�مائة وس�تة عرش الف 

ومائتان وخمسون  دينار عراقي فقط .
الحس�ابات الختامية معدل ربح  ألخر س�نتن متتاليتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف  ت - 
حالة عدم امتالك الرشكة حسابات ختامية الخر سنتن فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتن التي تسبق عام 2014 
وذل�ك اس�تناداً اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطي�ط / دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29.
الخ�ربة والق�درة الفنية: عىل مق�دم العطاء أن يقدم دليالً موثق�اً يوضح إمكانيته عىل تلبي�ة متطلبات الخربة   -2

الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ  أ - 

اليقل عن)7,018,839,000( سبعة مليار وثمانية عرش مليون وثمانمائة وتسعة وثالثون الف دينار عراقي .
 لتنفي�ذ عق�ود مماثل�ه ألعمال هذا العق�د و تم أنجازها بنج�اح  بالكامل. و يعن�ى باملماثلة  حجم العم�ل ، تعقيداته ، 

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

رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة )200,000( مائتان  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/8/22  .

خامس�اً- س�يتم عق�د مؤتمر يف قاع�ة لجان الفتح واإلحال�ة يف يوم االربع�اء  املصادف 2019/9/4   الس�اعة العارشة 
صباحاً

  سادساً - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/9/11 الساعة 12:00 ظهرا     حسب التوقيت 
املحيل ملدينة البرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. س�يتم فتح العطاءات 

فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف 
العنوان التايل  :

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرة .
     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/9/11.

     العنوان : ديوان محافظة البرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
س�ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 116,980,650( مائة وس�تة عرش مليون وتس�عمائة 

وثمانون الف وستمائة وخمسون  دينارعراقي. 
عىل  شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً-  عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رس�الة العط�اء وملح�ق العطاء 2- الج�داول الكاملة املطلوبة  والنم�اذج املطلوبة وفق القس�م الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
3-تفوي�ض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخ�ول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف 

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

عارشا-  يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احد عرش -  اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة.

اثن�ا ع�رش-  للدائرة الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل االحال�ة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب 
مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك

ثالث�ة عرش -  العنوان املش�ار إلي�ه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرة/قس�م العقود الحكومية/ ش�عبة بيع 
الوثائق القياسية

basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرة
خمس�ة عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا 
اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قس�م االستشارات 

والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
ستة عرش – تم التقديم علية من قبل رشكة واحدة فقط)عطاء واحد(يف االعالن 

االول.

   اس�تنادا اىل كتاب�ي قس�م التخطي�ط واملتابع�ة يف محافظ�ة الب�رة ذي العددي�ن  )1956 يف 2019/5/7( و2241 يف 
2019/5/22  .ومحرض توصيات لجنة التحليل والتقييم االوىل املرقم 45 يف 2019/8/4

ي�رس )محافظة البرة / قس�م العق�ود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلن وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم 
)املغلقة( مرشوع ))تنظيف شعبتي العشار والخليج  (                     

 - وبكلفة  تخمينية قدره)19,778,897.000(  تسعة عرش مليار وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة 
وتسعون الف  دينار عراقي 

 - ضمن برنامج املوازنة التشغيلية  لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .
 - - موقع املرشوع )املركز (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثانية      والصنف /  إنشائية رشكات متخصصة يف هذا املجال 
  أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء م�ن خالل إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليمات تنفي�ذ    العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصن.
  ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود الحكومية  / ش�عبة 

اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  -1
معدل اإليراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )5.933.669.100(  خمسة مليار وتسعمائة  أ - 

وثالثة وثالثون  مليون وس�تمائة وتس�عة وس�تون الف ومائة دينار عراقي
- متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العط�اء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية  ب - 
اليقل عن مبلغ قدره )5.933.669.100(  خمس�ة مليار وتسعمائة وثالثة وثالثون  مليون وستمائة وتسعة وستون الف 

ومائة دينار عراقي
 الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره 

)5.933.669.100(  خمسة مليار وتسعمائة وثالثة وثالثون  مليون وستمائة وتسعة وستون الف ومائة دينار عراقي 
الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة  ت - 
عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر س�نتن فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتن التي تسبق عام 2014 وذلك 
استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 

يف 2017/8/29 .
 2-الخ�ربة والق�درة الفنية: -عىل مقدم العطاء أن يقدم دلي�اًل موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبي�ة متطلبات الخربة الفنية 

املدرجة أدناه:
املش�اركة بصف�ة مق�اول  أو ادارة عق�ود او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة وبمبلغ اليقل 
عن)5.933.669.100(  خمسة مليار وتسعمائة وثالثة وثالثون  مليون وستمائة وتسعة وستون الف ومائة دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
ب-   توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن جدول الفعاليات ) القسم الخامس  من الوثيقة القياسية ( 

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغب�ن يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة )250,000( مائتان وخمسون   الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/8/22  

.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االربعاء  املصادف 2019/9/4   الساعة العارشة صباحاً

  سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/9/11 الس�اعة 12:00 ظهرا     حس�ب التوقيت 
املحيل ملدينة البرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/9/11.
     العنوان : ديوان محافظة البرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 197,788,970 ( مائة وسبعة وتسعون مليون وسبعمائة 
وثمانية وثمانون الف وتسعمائة وسبعون   دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

3-تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخ�ول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املص�ادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف 

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

عارشاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احد عرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة 

اثنا عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة عرش -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق 
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرس�مي لديوان محافظة البرة
خمس�ة  عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
س�تة ع�رش – لم يتم تقديم اعمال مماثلة حس�ب ما مطل�وب يف االعالن *لم يتم 
تقديم هوية تسجيل رشكات *لم يتم تقديم سيولة نقدية *لم يتم تقديم سيولة 
نقدية *لم يتم تقديم حس�ابات ختامية الخر سبع سنوات*لم يتم تحقيق معدل 
االيراد الس�نوي حس�ب ما مطلوب يف االع�الن* هوية تس�جيل الرشكات لرشكة 

ارتوش صادرة من حكومة اقليم كردستان.
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
)انشاء بناية مديرية شؤون افواج الطوارئ(  مناقصة )13/ امن وعدالة   2019 (

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )2953يف 2019/7/7( وتوصيات  لجنة التحري 
عن اسباب عدم املشاركة يف االعالن االول املرقم ق 14 يف 2019/8/7.

يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
)املغلقة( مرشوع )انشاء بناية مديرية شؤون افواج الطوارئ(

 - وبكلفة  تخمينية قدرها )581.168.000(  خمس�مائة وواحد وثمانون مليون ومائة وثمانية وس�تون  الف دينار 
عراقي .

 - ضمن تخصيصات  تنمية االقاليم  لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 720  يوم ( .

موقع املرشوع )عام(
-تبويب املرشوع)16,3,1,4,1,47,2(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة      والصنف /  انشائية
  أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثاني�اً- يمكن للمناقص�ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود الحكومية  / 
شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرصة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  -1
معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان اليقل عن )6,772,563,948( ستة مليار وسبعمائة  أ - 

واثنان وسبعون مليون وخمسمائة وثالثة وستون  الف وتسعمائة وثمانية واربعون دينار عراقي فقط .
متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية  ب - 
بمبلغ  اليقل قدره )174.350.400(  مائة واربعة وسبعون مليون وثالثمائة وخمسون الف واربعمائة   دينار عراقي 

فقط .
الخ�ربة والقدرة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقدم دلي�اًل موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة   -2

الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصف�ة مق�اول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة  ت - 
وبمبلغ اليقل عن)174.350.400(  مائة واربعة وسبعون مليون وثالثمائة وخمسون الف واربعمائة   دينار عراقي 

فقط .
 لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعمال هذا العق�د و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثل�ة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

*توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التاهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكامل�ة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغب�ني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رس�م غري مس�رد  قدرة )100,000( مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/8/22  

.
خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االربعاء  املصادف 2019/8/28   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادساً - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/9/4 الساعة 2:00 ظهرا     حسب التوقيت 
املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف 
العنوان التايل  :

     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/9/4.

     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 5,811.680( خمسة مليون وثمانمائة واحد عرش 

الف وستمائة وثمانون   دينارعراقي. 
عىل  شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامنا – مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
تاسعا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

عارشا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
احد عرش - - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنى عرش - العنوان املش�ار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ شعبة   بيع 

الوثائق القياسية 
basra.gov.iq ثالثة عرش - املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

اربع�ة ع�رش- الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما ج�اء بكتاب وزارة التخطيط /
دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 

يف 2017/8/3 . 
خمسة عرش – لم يتم التقديم عليها من قبل اي رشكة)صفر عطاء( يف االعالن 

االول.
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
)بناء مدرسة 18 صف يف ساحة مدرسة احلريري وهدم البناية القديمة بعد استالم  اجلديدة مناقصة )127/ تربية   2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقمني )2728 يف2019/6/24( . و)3401يف 
2019/8/1( ومحرض توصيات لجنة التحليل والتقييم الثالثة املرقمة 12يف 2019/8/3.

  ي�رس )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلق�ة( مرشوع )بناء مدرس�ة 18 صف يف س�احة مدرس�ة الحريري وهدم البناي�ة القديمة بعد 

استالم  الجديدة(
  - وبكلفة  تخمينية قدرة)1،500،000،000(  مليار و خمسمائة مليون  دينار عراقي

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

 - موقع املرشوع ) عز الدين سليم ( 
تبويب املرشوع)248.1.4.5.1.47.3(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�الل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ    
العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية: أ - 
متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة   -1

النقدية اليقل عن مبلغ قدره )450،000،000( اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي
الخ�ربة والق�درة الفنية:عىل مقدم العط�اء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت�ه عىل تلبية متطلبات   •

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة   -2

وبمبلغ اليقل عن )450،000،000( اربعمائة وخمس�ون مليون دينار عراقي
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( . 
   توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربي�ة من قبل املناقص�ني الراغبني يف  العنوان 
أدناه* ودفع رس�م غري مسرد  قدرة )150,000( مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس 

املصادف 2019/8/22  
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس�الة العط�اء وملحق العط�اء 2-الجداول الكامل�ة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس�م الرابع من 
الوثيقة القياس�ية وجداول الكميات املس�عره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العط�اء املخول بالتوقيع ع�ىل العطاء.4- الوثائق املص�ادق عليها من   -3
الجه�ات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العط�اء  او وثائق التأهيل الالحق 
بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
سادس�ا- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2019/8/28   الس�اعة 

العارشة صباحاً
  س�ابعا -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/9/5 الس�اعة 2:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/9/5.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )15.000.000( خمس�ة  عرش مليون دينار 
عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

احدى عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي 
ييل يوم العطلة .

اثنى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة  عرش -  العنوان املش�ار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ 
شعبة   بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
خمس�ة   عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة 

التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدريب ذي 
العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .

ستة عرش-  سبب االعالن الثاني *عدم توازن اسعار الفقرات.عدم تقديم 
كوادر *عدم تقديم اعمال مماثلة *عدم نفاذية دخول املناقصات*عدم 

توازن اسعار الفقرات.

املهندس
 أسعد عبد االمري العيداين  

حمافظ البرصة
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
)جتهيز وحدة ال )k9(  مناقصة )16/ امن وعدالة   2019 (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)انشاء حمطة سعة )2×31.5(ام يف اي 11/33ل.ف متكاملة مع منظومة االتصاالت واملواد االحتياطية عدد)3( يف شط العرب والزبري واملدينة ( مناقصة )17/ كهرباء توزيع / فرع شامل البرصة(

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3526يف 2019/8/7(.
ي�ر )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاته�م )املغلقة( مرشوع )تجهيز وحدة ال )k9(   - وبكلفة  تخمينية قدرها )1.550.013.000(  مليار 

وخمسمائة وخمسون مليون وثالثة عرش  الف دينار عراقي .
 - ضمن تخصيصات  تنمية االقاليم  لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 720  يوم ( .
موقع املرشوع )عام(

-تبويب املرشوع)9,12,1,4,1,47,2(
  - الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرجة / الس�ابعة       والصن�ف /  كهرباء ميكاني�ك –كيمياوي /رشكات 

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

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  
/ ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت 

املحيل ملحافظة البرصة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

الق�درة املالي�ة: عىل مقدم العط�اء أن يقدم أدل�ة موثقة تثبت قدرت�ه عىل القي�ام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

1- الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد 
ويف حالة عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر س�نتني فيتم تقديم حس�اباتها الختامية للسنتني التي 
تس�بق ع�ام 2014 وذلك اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 .
معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع س�نوات يج�ب ان اليقل ع�ن )465.003.900( اربعمائة   -2

وخمسة  دينار عراقي فقط .
متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة  أ - 

النقدية بمبلغ  اليقل قدره )465.003.900( اربعمائة وخمسة  دينار عراقي فقط .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:

الخ�ربة والقدرة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقدم دلي�اًل موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات   -2
الخربة الفنية املدرجة أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة  ب - 
وبمبلغ اليقل عن)465.003.900( اربعمائة وخمسة  دينار عراقي فقط .

 لتنفي�ذ عق�ود مماثل�ه ألعمال ه�ذا العقد و تم أنجازه�ا بنجاح  بالكام�ل. و يعنى باملماثل�ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكامل�ة باللغة العربية من قبل املناقص�ني الراغبني يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  

املص�ادف 2019/8/22  .
خامسا ً-  عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

3-تفوي�ض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلي�ة مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

استبعاد العطاء
سادس�ا- س�يتم عقد مؤتم�ر يف قاعة لجان الفتح واالحال�ة يف يوم االربعاء املصادف 2019/8/28 الس�اعة 

العارشة صباحا
  س�ابعا -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/9/5 الساعة 2:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/9/5.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات

خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً-  يجب ان يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )15.500.130(خمسة عرش مليون وخمسمائة 

الف ومائة وثالثون دينار عراقي 
عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان  نافذ ملدة 28يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

احد عرش -  اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي ييل 
يوم العطلة.

اثن�ا ع�رش-  للدائرة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل االحالة وع�دم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك

ثالث�ة عرش -  العنوان املش�ار إليه أعاله*:جمهوري�ة العراق/محافظة 
البرصة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق القياسية

basra.gov.iq ثالثة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3549 يف 2019/8/8 ( .
  ي�ر )محافظ�ة الب�رصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دع�وة مقدم�ي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخ�ربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )انش�اء محطة س�عة )2×31.5(ام يف اي 11/33ل.ف متكاملة مع منظومة االتصاالت 

واملواد االحتياطية عدد)3( يف شط العرب والزبري واملدينة 
 - وبكلف�ة  تخميني�ة قدره�ا )14.983.000.000( اربع�ة عرش ملي�ار وتس�عمائة وثالثة وثمانون ملي�ون  دينار  

عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .

 - مدة التجهيز )360  يوم ( .
موقع املرشوع )عام(

تبويب املرشوع )27.1.10.2.1.47.2(
  - الدرج�ة والصن�ف املطلوبة : الدرجة /الثالثة   والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة يف 

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

لج��ميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود 
الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرصة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر س�نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 
وذلك اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2- معدل اإليراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع س�نوات يجب ان ال يق�ل ع�ن)14.983.000.000( اربعة عرش مليار 

وتسعمائة وثالثة وثمانون مليون  دينار  عراقي.
 3- متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : عىل مقدم العطاء توضيح املق�درة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن)14.983.000.000( اربعة عرش مليار وتسعمائة وثالثة وثمانون مليون  دينار  عراقي.
•     عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 
2- الخربة والقدرة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية 

املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن)8.989.800.000( ثمانية مليار وتسعمائة وتسعة وثمانون مليون وثمانمائة الف دينار عراقي .

  لتنفي�ذ عق�ود مماثل�ه ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعن�ى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 
األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع الوثائق 
القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رس�م غري مسرتد  )200,000( 

مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس املصادف 2019/8/22 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورق�ة بيان�ات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العط�اء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس�اً:- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/3   الس�اعة العارشة 

صباحاً
  س�ابعاً - يج�ب تس�ليم العطاءات يف أو قبل ي�وم الخميس    املصادف 2019/9/12 الس�اعة 2:00 ظهرا   حس�ب 
التوقي�ت املح�يل ملدينة البرصة  وعىل العن�وان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظ�ة البرصة )الجديد( / قاعة 

لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس   املصادف 2019/9/12.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامن�اً- يج�ب أن يرافق بجميع العط�اءات ضمان العط�اء بقيم�ة )149.999.565(مائة وتس�عة واربعون مليون 
وتسعمائة وتسعة وتسعون الف وخمسمائة وخمسة وستون دينار عراقي.

  عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعاً-  مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عارشاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احد عرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة 

.
اثن�ى ع�رش - للدائرة الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل 
االحال�ة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب مقتضيات املصلح�ة العامة و اليحق 

للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)جتهيز معدات لغرض تاهيل حمطات 11/33 ك.ف عدد)4()النشوة.مرشوع املاء .املاجدية .اهلوير( مناقصة )11/ كهرباء توزيع / فرع شامل البرصة(

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول(
)االعامل الغري منجزة ملرشوع )اعداد دراسة وتصميم وتعديل التصاميم املعدة وجتهيز وتنفيذ شبكات وحمطات جماري مياه االمطار والثقيلة واخلطوط الناقلة مع انشاء 

مرشوع معاجلة للمجاري الثقيلة يف ناحية النشوة وفق املعايري العاملية املعتمدة يف قطاع املجاري(      مناقصة )4/جماري    2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3549 يف 2019/8/8 ( .
  يبر )محافظبة الببرصة / قسبم العقبود الحكومية ( دعبوة مقدمبي العطاءات املؤهلبن وذوي الخبرة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقبة( مبرشوع )تجهيز معدات لغرض تاهيبل محطات 11/33 ك.ف عدد)4()النشبوة.مرشوع املاء 

.املاجدية .الهوير(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )10.560.000.000( عرشة مليار وخمسمائة وستون مليون  دينار  عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
 - مدة التجهيز )180  يوم ( .

موقع املرشوع )عام(
تبويب املرشوع )19.6.12.2.1.47.2(

  - الدرجبة والصنبف املطلوبة : الدرجة /الثالثة   والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة يف 
هذا املجال  ) بعرض فني (

 أوالً-  سبيتم تنفيبذ العطاء من خبببببال إجراءات العطاءات التنافسبببببية الوطنية التبي حددتبببها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكببببببببببومية العامة رقم )2( لسبببنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفببببتوح 

لجببميع   املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهبببلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شبعبة اعان املشباريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرصة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتاك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتن فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتن التي تسبق عام 2014 
وذلك اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2- معدل اإليراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن)10.560.000.000( عرشة مليار وخمسمائة 

وستون مليون  دينار  عراقي.
•  3- متطلببات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيبح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة 

النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن)10.560.000.000( عرشة مليار وخمسمائة وستون مليون  دينار  عراقي.
•     عىل مقدم العطاء أن يقدم دلياً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه: 
2- الخرة والقدرة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقدم دلياً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن)6.336.000.000( ستة مليار وثاثمائة وستة وثاثون مليون دينار عراقي .
  لتنفيبذ عقبود مماثلبه ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنبى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
رابعباً- يمكبن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من لجنة بيع الوثائق 
القياسبية  / قسبم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسبم غري مسرتد  )200,000( 

مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس املصادف 2019/8/22 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

)1- رسبالة العطاء وملحق العطباء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسبم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقبة بيانبات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطباء  او وثائق التأهيل الاحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخاف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الثاثاء  املصادف 2019/9/3   السباعة العارشة 

صباحاً
  سبابعاً - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس    املصادف 2019/9/12 السباعة 2:00 ظهرا   
حسبب التوقيبت املحيل ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : الببرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة 

)الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سبيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شبخصيا يف العنوان 
التايل  

     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
     التاريخ : يوم الخميس   املصادف 2019/9/12.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنباً- يجب أن يرافبق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )105.600.000(مائة وخمسبة مليون 

وستمائة الف دينار عراقي.
  عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعاً-  مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عارشاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعان.

احد عرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسبمي الذي 
ييل يوم العطلة .

اثنى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقببل االحالة وعدم اجبراء املفاضلة  وحسبب مقتضيبات املصلحة 
العامبة و اليحبق للمرشكن يف املناقصة املطالببة  بأي تعويض جراء 

ذلك 
 basra.gov.iq ثاثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

   استنادا اىل كتابي قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد )3251 يف 2019/7/24( 
يبر )محافظة البرصة / قسبم العقود الحكومية ( دعبوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 
)املغلقة( مرشوع )االعمال الغري منجزة ملرشوع )اعداد دراسة وتصميم وتعديل التصاميم املعدة وتجهيز وتنفيذ شبكات 
ومحطات مجاري مياه االمطار والثقيلة والخطوط الناقلة مع انشاء مرشوع معالجة للمجاري الثقيلة يف ناحية النشوة 

وفق املعايري العاملية املعتمدة يف قطاع املجاري(
 - وبكلفة  تخمينية قدره)8.476.200.000(  ثمانية مليار واربعمائة وستة وسبعون مليون ومائتا الف  دينار عراقي 

 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019
 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .

- بتبويب )12.1.5.4.1.47.2(
 - - موقع املرشوع )النشوة(

  - الدرجبة والصنبف املطلوببة : الدرجبة /الرابعبة       والصنف /  إنشبائية رشكات متخصصة يف هبذا املجال  )بعرض 
فني(

  أوالً-  سبيتم تنفيبذ العطباء من خبال إجراءات العطاءات التنافسبية الوطنية التبي حددتها تعليمات تنفيبذ    العقود 
الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصن.

  ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  / شبعبة 
اعان املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة

   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :
القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  -1

معدل اإليراد السبنوي عىل مدى اخر سببع سنوات يجب ان ال يقل عن )6.357.150.000(  ستة مليار وثاثمائة  أ - 
وسبعة وخمسون مليون ومائة وخمسون الف دينار عراقي

- متطلبات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية  ب - 
اليقل عن مبلغ قدره )2.825.400.000(  اثنان مليار وثمانمائة وخمسة وعرشون مليون واربعمائة  الف دينار عراقي

الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتن متتالتبن مصادقة ومدققة من قبل محاسبب قانوني معتمد ويف  ت - 
حالة عدم امتاك الرشكة حسبابات ختامية الخر سنتن فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتن التي تسبق عام 2014 
وذلبك اسبتنادا اىل ما جاء بكتباب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصبات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
 2-الخبرة والقدرة الفنية: -عبىل مقدم العطاء أن يقدم دلياً موثقاً يوضح إمكانيته عبىل تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة أدناه:
املشباركة بصفبة مقباول  أو ادارة عقود او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السبابقة وبمبلغ اليقل 
عبن)5.085.720.000(  خمسبة مليار وخمسبة وثمانون مليون وسببعمائة وعرشون الف دينار عراقبي  لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

ب-   توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب يف الوثيقة القياسية  
رابعباً- يمكبن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قببل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع 

رسم غري مسرتد  قدرة )200,000( مائتان  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/8/22  .
خامسباً- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعبة لجان الفتح واإلحالبة يف يوم االربعباء  املصادف2019/8/28   السباعة العارشة 

صباحاً
  سادسباً -يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/9/5 السباعة 2:00 ظهرا     حسبب التوقيت 
املحبيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسبمح بها(. العطاءات املتأخرة سبيتم رفضها. سبيتم فتح العطاءات 

فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/9/5.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سبابعاً - يجبب أن يرفبق بجميع العطاءات ضمبان العطاء بقيمبة ) 84.762.000 ( اربعة وثمانون مليون وسببعمائة 
واثنان وستون الف   دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات .
ثامناً  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

3-تفويبض تحريبري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطباء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الاحق بموجب االسبتمارات املدرجة يف 

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

عارشاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعان.
احد عرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة 

اثنا عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ثاثبة عرش -  العنوان املشبار إليبه أعاه*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسبم العقود الحكومية/ شبعبة  بيع 
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
خمسبة  عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا 
اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسبم االستشارات 

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

املهندس
 أسعد عبد االمري العيداين  

حمافظ البرصة

املهندس
 أسعد عبد االمري العيداين  

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول(
مرشوع)تاهيل طريق ام قرص – سفوان باجتاهني من تقاطع بوكا اىل تقاطع مدخل ام قرص (  مناقصة )43/ بلديات    2019 (

   استنادا اىل كتابي قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد )3496 يف 2019/8/6( 
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

)املغلقة(  مرشوع)تاهيل طريق ام قرص – سفوان باتجاهني من تقاطع بوكا اىل تقاطع مدخل ام قرص (
 - وبكلفة  تخمينية قدره)9.304.879.000(  تس�عة مليار وثالثمائة واربعة مليون وثمانمائة وتس�عة وسبعون 

الف  دينار عراقي 
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019

 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .
- - موق�ع امل�رشوع )ام ق�رص (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة /الرابعة       والصنف /  إنشائية )بعرض فني (
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلي�ة الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود الحكومية  
/ ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  -1
معدل اإليراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع س�نوات يجب ان ال يقل عن )6.978.659.250(  س�تة مليار  أ - 

وتسعمائة وثمانية وسبعون مليون وستمائة وتسعة وخمسون الف ومائتان وخمسون دينار عراقي  .
- متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضي�ح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة  ب - 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )3.101.627.000( ثالثة مليار ومائة وواحد مليون وستمائة وسبعة وعرشون الف  

دينار عراقي.
الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد  ت - 
ويف حالة عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر س�نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق 
ع�ام 2014 وذلك اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب وزارة التخطيط /دائ�رة العقود الحكومية العامة قس�م املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 .
 2-الخ�ربة والقدرة الفنية: -ع�ىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت�ه عىل تلبية متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصف�ة مقاول  أو ادارة عقود او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة وبمبلغ 
اليقل عن)5.582.927.400(  خمس�ة مليار وخمسمائة واثنان وثمانون مليون وتسعمائة وسبعة وعرشون الف 
واربعمائ�ة دين�ار عراقي  .  لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  
حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املش�ار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب 

العمل( .
ب-   توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب يف الوثيقة القياسية  

رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكامل�ة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )200,000( مائتان  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/8/22  

.
خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الثالثاء  املصادف 3 /2019/9   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم ااالربعاء  املصادف 2019/9/11 الس�اعة 2:00 ظهرا     حس�ب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االربعاء  املصادف 2019/9/11.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 93.048.790 ( ثالثة وتس�عون مليون وثمانية 
واربعون الف وسبعمائة وتسعون    دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورق�ة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات 

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

عارشاً - يتحمل من ترس�و علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
اح�د ع�رش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يك�ون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي ييل يوم 

العطلة 
اثنا عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عرش -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع 

الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

خمس�ة  عرش – ال�زام الرشكات ب�رشاء منتجات وزارة الصناع�ة واملعادن 
اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم 

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

املهندس
 أسعد عبد االمري العيداين  

حمافظ البرصة

تعل�ن محافظ�ة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مرشوع )تصميم املخيم الكش�في البدعة يف قضاء الش�طرة وتنفي�ذ املرحلة االوىل(   ضمن 
خطة تنمية االقاليم لعام 2019  واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من من وزارة التخطيط والضوابط 
امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع س�وف 

تنرش يف الجرائد الوطنية 
)الزوراء �  الزمان � املستقبل العراقي ( 

وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك 
فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع 
س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات 
املش�اركني يف املناقص�ة عند الس�اعة )12( ظه�را من يوم الخميس املص�ادف 2019/8/29 يف بناية دائ�رة صحة ذي قار فع�ىل الراغبني من الرشكات 
واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود 
الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم 

تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
1 �  متطلب�ات التأهي�ل املطلوب�ة :

أ � املتطلبات الفنية : الخربة العامة للرشكة التي يجب ان ال تقل عن عرشة سنوات والخربة التخصصية ولعقد عدد )1( ومبلغ ال يقل عن )675,438,000( 
ستمائة وخمسة وسبعون مليون واربعمائة وثمانية وثالثون الف دينار عراقي وللسنوات ال )10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة 

ب �املعدات واالليات )توفري او تعاقد(   :

ج � الكوادر الفنية :

د � املتطلبات  املالية  :
اوال : االداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق االرباح للسنتني االخريتني يف حال توفرها او السنتني التي سبقت االزمة املالية هي )2012 � 2013(  )كشف 

الحسابات الختامية ( 
ثانيا : املوارد  املالية  )السيولة النقدية ( من خالل ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب من او يساوي )578,947,000( خمسمائة وثمانية 

وسبعون وتسعمائة وسبعة واربعون الف دينار عراقي  
ه� � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتشمل ) جنسية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء , الرشكات اململوكة 
للدول�ة ) ان تثب�ت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانه�ا تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مس�تبعدة من قبل 

صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املشاركة 
يف املناقصات بدولة صاحب العمل استنادا اىل قرار صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( سنوات السابقة ، جميع املطالبات املوقوفة سوفه 

لن تشكل بمجموعها اكثر من 40% صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 
ثالثا :  عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 

رابع�ا : ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال ك�ون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تق�وم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة ل�دى وزارة الخارجية 
العراقية 

خامسا : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حسب ما مطلوب يف الجدول  

ادناه  
سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

2 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعطاء ) التأمين�ات االولية ( ملقدمي العط�اءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة 
صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قسم العقود 
الحكومية ( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترس�و 
عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان  بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل 
ان يك�ون خط�اب ضمان او صك مصدق صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية 

الحسابات النهائية 
3 � يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده 
فيه�ا بفروعه�ا كافة وال�رشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوب�ة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس�ية 

بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
6 � تتحم�ل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور النرش واالعالن والخ�ر اعالن عن املناقصة وان تتحم�ل الرشكة التي يحال بعهدته�ا العمل كافة الرضائب 

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلت�زم الط�رف الثاني بان يش�غل ما ال يقل ع�ن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة اعتذار املركز عن 

توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ اس�تالم املركز للطلب 
8 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة 

مصادق عليه اصوليا مع العطاء 
9 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 

10 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 
11 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 

12 � تلت�زم ال�رشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من تاريخ فتح 
عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 

13 � تك�ون االولوي�ة للم�واد  املصنع�ة داخل العراق للمرشوع مع مراع�اة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه   م�دى مطابقتها للمواصفات 
املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3

14  �ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 
15  � ان اخ�ر  ي�وم لتقدي�م العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االحد املصادف 2019/9/8 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قس�م العقود 
الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرش�يد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االسعار  
املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع 
االوراق مختوم�ة بخت�م املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم 
واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وسيتم 
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وسوف ترفض العطاءات 
املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم 

واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
16 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 � 2020(

عادل عبد احلسني عبد اهلل الدخييل 
حمافظ ذي قار

العدد  :1849
التاريخ: 2019/8/21 املناقصة رقم )13( خطة تنمية االقاليم 2019

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
اعالن 

ايميل  قسم العقود احلكومية 
E-mail:GC.thiqar@yahoo.com

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

سعر العطاء بالدينار التصنيف
على االقل

التأمينات 
المطلوبة/ بالدينار الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف المصادق ت 

250,000
الف دينار

انشائية
سابعة

1%من قيمة 
الكشف 
التخميني 

الشطرة  مديرية تربية 
ذي قار

تصميم المخيم الكشفي البدعة في 
قضاء الشطرة وتنفيذ المرحلة االولى 

450
يوم  1,929,824,000 1

العدد االليات والمعدات  ت
3 شفل 1
3 قالب 2
2 حادلة ضلفية 3
2 حادلة مطاطية 4
1 خباطة مركزية 5

العدد الكوادر الفنية  ت
2 مهندس مدني 1
2 مهندس كهرباء 2
2 مساح 3
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1.ي�ر مجلس محافظ�ة بغ�داد/ محافظة بغ�داد االعالن مش�اريع بناء 
مدارس ضمن ق���اط����ع م���ديرية ت��ربية )الرصافة الثانية(املدرجة 
ادناه ضمن  املوازنة االستثمارية لسنة 2019 فعىل كافة  مقدمي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخ�رة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املش�اريع ادناه وحس�ب 

الوثائق القياسية
2.عىل مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل الوثائق الخاصة 
باملش�اريع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم 
العقود خالل اوقات الدوام الرس�مي من الساعه8  صباحا ولغاية الساعة 2 

ظهرا  .
3.يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )ش�هادة تأسيس, عقد تأسيس , 
محرض اجتماع , اجازة ممارسة مهنه, هوية تصنيف بدرجة ثامنة انشائية 
نافذة صادرة من وزارة التخطيط , هوية غرفة تجارة  نافذه , ,تقديم اعمال 
مماثله مصدقة من الجهه املس�تفيده, تقديم مستمس�كات املدير املفوض 
, تقدي�م مايؤيد حج�ب البطاقة التمويني�ة , تقديم براءة ذم�ة معنونه اىل 
محافظ�ة بغداد صادرة من الهيئة العامة للرضائب|)نس�خة اصلية(,وصل 
الرشاء النس�خة االصلية , يت�م التوقيع والختم عىل كاف�ة صفحات جداول 
الكمي�ات من قبل الرشك�ة املتقدمه , تقديم جدول تق�دم عمل , تكون مدة 
نفاذي�ة العطاء 90 يوما , تقوم الرشكة بتثبي�ت عنوان متكامل ملكتبها مع 
ارقام الهواتف واملوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب ان تكون االرقام مدونه 
رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحه وخالية من الحك والشطب ومقرتن 
بتوقيع مقدم العطاء , عىل الرشكات االجنبية الراغبة باالش�رتاك باملناقصه 
تقديم ش�هادة تاسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة 
العراقية يف بلد التاسيس , تلتزم الرشكة بتقديم االسعار النهائية  غري القابلة 
للتفاوض , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد(

4. بام�كان مقدمي العطاء املهتم�ن رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب 
تحريري اىل العنوان التايل (محافظة بغداد / قس�م العقود( وبعد دفع قيمة 
البي�ع للوثائق لقاء مبلغ ق�دره )250.000( )مئتان وخمس�ون الف دينار 

عراقي ( 

5. يتم تس�ليم العطاءات / اىل العنوان التايل محافظة بغداد / االس�تعالمات 
االلكرتوني�ة /الطابق االول يف الس�اعه 12 ظهرا  م�ن التوقيت املحيل ملدينة 
بغداد ي�وم االحد 8 /2019/9  والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم 
فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن بالحضور 
يف محافظة بغداد / قس�م العقود الساعه 12 ظهرا من يوم 8 /2019/9او 

اليوم الذي يليه  
6.يج�ب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل ش�كل) خطاب ضمان او 
ص�ك مص�دق او س�فتجة(   للمناقصة يف الجدول  ص�ادر من احد مصارف 

بغداد املعتمده لدى البنك املركزي .
7 0يس�تقطع من مس�تحقات الرشكة املتعاقدة  كافة الرس�وم والرضائب 

املشار اليها يف القوانن واالنظمة  والتعليمات  العراقية
 08  اذا صادف موعد غلق املناقصه عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم 

التايل
09  كل ما يخالف ماورد يف اعاله ال يعتد به

010جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة
011يس�تبعد أي عط�اء ل�م ينظ�م حس�ب الوثيق�ة القياس�ية وبضمنه�ا 

)السيولةالنقدية, االعمال املماثلة( 
)con .baghdad.iq( 012للمعلومات تتم املراسلة  عر الريد االلكرتوني

13  0يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

حمافظة بغداد/ قسم العقود

اعالن
م/ مناقصة رقم )58( لسنة 2019  مديرية تربية )الرصافة الثانية(

تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مرشوع )انشاء بناية كلية الرتبية للبنات ونادي طالبي مع سياج خارجي لجامعة الشطرة 
( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019  واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من من وزارة التخطيط 
والضواب�ط امللحق�ة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدع�وة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  لهذا 

املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
)املستقبل العراقي  �  العدالة  � الزمان( 

وس�يتم العم�ل عند فح�ص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقص�ات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العط�اءات كافة من الدول املؤهلة 
االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع 
س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املشاريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات 
املش�اركن يف املناقص�ة عند الس�اعة )12( ظهرا من يوم الخمي�س املصادف 2019/8/29 يف بناية دائرة صحة ذي ق�ار فعىل الراغبن من الرشكات 
واملقاول�ن العراقي�ن املؤهلن واملصنفن من الدرج�ة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م 
العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل 
ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمس�كات 

التالية  :
1 �  متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � املتطلب�ات الفني�ة : الخ�رة العام�ة للرشك�ة الت�ي يج�ب ان ال تقل عن عرشة س�نوات والخ�رة التخصصية ولعق�د عدد )1( ومبل�غ ال يقل عن 
)1,340,211,000( مليار وثالثمائة واربعون مليون ومائتان واحد عرش الف دينار عراقي وللس�نوات ال )10( الس�ابقة تم انجازها بنجاح وجودة 

كاملة 
ب �املعدات واالليات )توفري او تعاقد(   :

ج � الكوادر الفنية :

د � املتطلبات  املالية  :
اوال : االداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق االرباح للس�نتن االخريتن يف حال توفرها او الس�نتن التي س�بقت االزمة املالية هي )2012 � 2013(  

)كشف الحسابات الختامية ( 
ثاني�ا : امل�وارد  املالية  )الس�يولة النقدية ( من خالل ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكر من او يس�اوي )1,563,580,000( واحد مليار 

وخمسمائة وثالثة وستون مليون وخمسمائة وثمانون الف دينار عراقي  
ه� � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتش�مل ) جنس�ية الرشك�ة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصال�ح , لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , الرشكات 
اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مستبعدة 

من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثاني�ا : ل�م تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العط�اء ، لم يصدر بحق الرشكة مقدم�ة العطاء قرار يمنع 
املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا اىل قرار صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( س�نوات السابقة ، جميع املطالبات 

املوقوفة سوفه لن تشكل بمجموعها اكثر من 40% صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 
ثالثا :  عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 

رابعا : ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية 
العراقية 

خامس�ا : هوي�ة تس�جيل وتصنيف املقاولن صادرة م�ن وزارة التخطيط  وتكون درج�ة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حس�ب ما مطلوب يف 
الجدول  ادناه  

سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
2 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة 
ص�ادرة م�ن مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للم�رشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قس�م 
العق�ود الحكومي�ة ( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقص�ة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  
الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان  بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ 
االحال�ة ع�ىل ان يك�ون خطاب ضمان او صك مصدق صادر من احد املص�ارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية ناف�ذا اىل ما بعد انتهاء فرتة 

الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصن  مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده 
فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس�ية 

بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعتر عطاءه غري مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
6 � تتحم�ل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة الت�ي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب 

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن 

توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 � يف حال�ة اش�رتاك اكث�ر م�ن مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفي�ذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفي�ذه عىل ان يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء 
9 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 

10 � تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفن�ي املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذلك تنفي�ذ العمل بأعتبارها ممثال ل�رب العمل بعقد 
املقاولة 

11 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 � تلتزم الرشكات واملقاولن واملجهزين املقدمن عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من تاريخ فتح 

عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 
13 � تك�ون االولوي�ة للمواد  املصنعة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجه�زه   مدى مطابقتها للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3
14  �ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 

15  � ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االحد املصادف 2019/9/8 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قسم العقود 
الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرشيد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار سابقا( عىل ان تكون االسعار  
املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع 
االوراق مختوم�ة بخت�م املقاول مع ذكر العن�وان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والريد االليكرتوني ويلتزم املق�اول بصحته ويعتر التبليغ من خالله 
ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الريد االلكرتوني 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبن بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وسوف ترفض 
العط�اءات املتأخ�رة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العط�اءات داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
16 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 � 2020(

عادل عبد احلسني عبد اهلل الدخييل 
حمافظ ذي قار

العدد  :1846
التاريخ: 2019/8/21 املناقصة رقم )15( خطة تنمية االقاليم 2019

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

اعالن 

ايميل  قسم العقود احلكومية 
E-mail:GC.thiqar@yahoo.com

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على االقل

التأمينات 
المطلوبة/ بالدينار الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف 
المصادق

ت
 

500,000
الف دينار

انشائية
الخامسة 1% من قيمة 

الكشف التخميني  الشطرة  جامعة ذي 
قار 

انشاء بناية كلية التربية للبنات ونادي 
طالبي مع سياج خارجي لجامعة 

الشطرة
540
يوم  4,467,371,800 1

العدد االليات والمعدات  ت
4 قالب 1
1 شفل 2
1 حفارة 3

العدد الكوادر الفنية  ت
2 مهندس مدني 1
1 مهندس كهرباء 2
1 مساح 3

مبلغ التأمينات 
االولية التبويب المدة 

/يوم الكلفة اسم المناقصة رقم 
مناقصة

15,000,000
خمسة عشر 
مليون دينار 

عراقي 
49ـ1ـ5ـ4ـ1ـ210ـ2 190

1,480,208,300
مليار واربعمائة 
وثمانون مليون 

ومئتان وثمانية الف 
وثالثمائة  دينار 

عراقي

ـ هدم واعادة 
بناء  مدرسة 
ابتدائية  18 
صف الزمرد 
في المعامل 

تربية 
الرصافة 
الثانية 

مناقصة 
رقم 

 )58(
لسنة 
2019
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ايميل  قسم العقود احلكومية 

E-mail:GC.thiqar@yahoo.com
حمافظة ذي قار 

العقود احلكومية 
تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة للمشاريع املدرجة ادناه   ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019  واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من من وزارة 

التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
)الصباح الجديد  ـ املستقبل العراقي ـ العدالة  ( 

وسـيتم العمـل عنـد فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمـدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشـراك فيها كما هو محدد يف النـرشة التوضيحية الصادرة من االمم 
املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسـم حسـابات املشاريع 
يف ديوان املحافظة وسـوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة )12( ظهرا من يوم الخميس املصادف 2019/8/29 يف بناية مديرية ماء ذي قار  فعىل الراغبني من 
الـرشكات واملقاولـني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسـخة من الوثائق 
الخاصـة باملـرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسـجيل للـرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن 

العطاء املستمسكات التالية  :
 1 ـ متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ ـ االليات واملعدات :

ب ـ الكوادر الفنية :

ج ـ املتطلبات الفنية : حسب ما مدرج يف الجدول ادناه :
د ـ املتطلبات  املالية  :

اوال : االداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق االرباح خالل السنتني االخريتني يف حال توفرها او السنتني التي سبقت االزمة املالية هي )2012 ـ 2013(  )كشف الحسابات الختامية ( 
ثانيا : املوارد  املالية  )السيولة النقدية ( حسب ما مدرج يف الجدول ادناه :

هـ ـ املتطلبات القانونية :  
اوال : االهلية وتشـمل ) جنسـية الرشكة مقدمة العطاء ـ ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق 

القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء ، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املشـاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اسـتنادا اىل قرار صادر بحقه 

مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( سنوات السابقة ، جميع املطالبات املوقوفة سوفه لن تشكل بمجموعها اكثر من 40% صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 
ثالثا :  براءة ذمة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 

رابعا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
خامسا : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حسب ما مطلوب يف الجدول   

سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
2ـ  كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية 
للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي 
ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان  بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان او صك مصدق صادر من احد املصارف 

العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 ـ يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف 

رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 ـ تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5 ـ ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
6 ـ تتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسـوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها 

التعليمات النافذة 
7 ـ يلتزم الطرف الثاني بان يشـغل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسـمي مبارش وخالل 

مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 ـ يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء 

9 ـ املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 
10 ـ تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 

11 ـ املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 ـ تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 

13ـ  تكـون االولويـة للمـواد  املصنعـة داخـل العراق للمرشوع مع مراعـاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهـزه   مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسـب كتـاب وزارة التخطيط العـدد / 16135/7/4 يف 
2017/8/3

14  ـملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 
15  ـ ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االثنني املصادف 2019/9/9 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار ـ قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية ـ االدارة املحلية ـ قرب مرصف 
الرشـيد ـ فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار سـابقا( عىل ان تكون االسـعار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشـطب 
وتكـون جميـع االوراق مختومـة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامـل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكروني ويلتزم املقـاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقـدم البطاقة التموينية وما يؤيد 
حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكروني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة 
القديمة وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم املناقصة واسـم مقدم 

العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني 
16 ـ  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 ـ 2020( 

بيان اكتتاب 
رشكة السبج للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 

اسـتنادا اىل قانون الرشكات رقم 21 لسـنة 1997 املعدل وقرار الهيئة العامة بجلستها املنعقدة 
بتاريـخ 12 / 5 / 2019 واملتضمن زيـادة راس مال الرشكة وفق املادة ) 55 / اوال ( من قانون 
الـرشكات النافـذ ليصبح راس مال الرشكـة ) 000 ، 000 ، 010 ، 5 ( خمسـة مليارات وعرشة 
ماليني دينار بدال من ) 000 ، 000 ، 000 ، 5 ( خمسـة مليارات دينار عراقي اي باصدار اسـهم 
جديدة مقدارها ) 000 ، 000 ، 10 ( عرشة مليون سـهم لذا يرس املدير املفوض دعوة الجمهور 
واملسـاهمني لالكتتاب باالسهم املطروحة والبالغة ) 000 ، 000 ، 10 ( عرشة ماليني سهم وفق 

التفاصيل التالية 
نص عقد الرشكة 

املادة االوىل : اسـم الرشكة / رشكة السـبج للتوسـط ببيـع ورشاء العمـالت االجنبية محدودة 
املسؤولية.

املـادة الثانيـة : مركز الرشكـة / بغداد – الكرادة – السـعدون ولها بعد املوافقـة البنك العراقي 
القيام بالتايل : 

- فتح فروع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية .
- نقل املركز الرئييس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .

- غلق او دمج اي فرع تابع لها .
املادة الثالثة : املسـاهمة يف دعم وانماء االقتصاد الوطني من خالل ممارسـة اعمال التوسط يف 
بيـع ورشاء العمالت االجنبية عىل الرشكة ممارسـة نشـاطها يف مكان الئـق وامن داخل العراق 
ويجب ان تتوفر يف املكان املسـتلزمات ومنها الخزنة الحديدية والة فحص العملة املزورة – عىل 
الرشكة توفري الة تسـجيل لكل عملية بيع ورشاء للعمالت تكون ذات رشيطني – الرشيط االول 
يعطـى للزبـون والرشيط الثاني تحفظ بـه الرشكة لغرض التدقيق واملراجعـة من قبل املديرية 

العامة ملراقبة الصريفة واالئتمان . 
وللرشكة يف سبيل تحقيق نشاطاتها القيام بما ييل : 

1 – التوسط يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .
2 – اجـراء معامـالت وبيـع ورشاء العمالت االجنبية لحسـابها الخاص بما يتجاوز راسـمالها 

واحتياطاتها .
3 – قبول االمانات بالدينار العراقي او العمالت االجنبية من زبائن الرشكة لغرض رشاء العمالت 
االجنبيـة يف حـاالت معينـة يحددها صاحب االمانة عـىل ان تتم فتح سـجالت يف هذه االمانات 
وفـق النظام املحاسـبي املوحد مع تقديم كشـف يومي بهـا للمديرية العامـة ملراقبة الصريفة 

واالئتمان. 
4 – فتـح الحسـابات بالعمـالت املحلية واالجنبية باسـم الرشكـة لدى مصارف مجـازة داخل 

العراق.
5 – استيفاء العموالت بالدينار العراقي عن التوسط يف عمليات البيع ورشاء بمقدار اليزيد عىل ) 

1 / 4 ( من املائة من مبالغ عمليات الرشاء ) 1 / 2 ( من املئة عن مبالغ عمليات البيع . 
6 – مسـك حسـابات فرعية باسـماء رشكات التوسـط االخرى املجازة لغرض اجـراء عمليات 
املقاصة بشـان معامـالت بيع ورشاء العملة واسـتيفاء العمالت عنها وفق النسـب املذكورة يف 

الفقرة ) 5 ( اعاله وتكون هذه العمالت لصالح الرشكة املاسكة لهذه الحسابات . 
7 – الحصـول عىل تسـهيالت ائتمانيـة من الجهاز املرصيف العراقي حـرصا بما اليزيد عىل 50 % 
خمسـون من املائة من راسـمالها واحتياطياتها لغرض توفري السـيولة النقدية لتنفيذ اغراض 

الرشكة .
اليجوز للرشكة القيام بما ييل : 

1 – فتح الحسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال .
2 – منـح قـروض للزبائن او غريهم او اي نوع من االنواع التسـهيالت االئتمانية املبارشة وغري 

املبارشة .
3 – اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواعها بالعملة او االجنبية .

4 – خصم االوراق التجارية .
5 – املضاربـة غري مرشوعة بالعمالت االجنبية باي طريقة او وسـيلة كانت بما يف ذلك اشـاعة 
وقائع غري صحيحة او مزاعم كاذبة او القيام باعمال بشانها احداث بلبلة يف التعامل بالعمالت 

االجنبية تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها .
6 – اجراء عمليات الوساطة يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اساس دفع االجل .

7 – اي اعمال تتعارض مع احكام قانون البنك املركزي وقانون املصارف وقانون مكافحة غسل 
االموال وتمويل االرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها .

8 – الحصول عىل التسهيالت ائتمانية بصورة مبارشة او غري مبارشة من خارج الجهاز املرصيف 
العراقي كما اليجوز لها ان تتجاوز مطلوباتها عىل نسبة 50 % خمسون من املائة من راسمالها 

واحتياطياتها .
املادة الرابعة : راسـمالها ) 000 ، 000 ، 000 ، 5 ( خمسـة مليارات دينار عراقي مقسـمة اىل ) 

000 ، 000 ، 000 ، 5 ( خمسة مليارات سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .
عدد االسـهم املطروحة لالكتتاب ) 000 ، 000 ، 10 ( عرشة ماليني سـهم قيمة السـهم الواحد 

دينار واحد .
- سعر السهم الواحد دينار عراقي واحد .

- مكان االكتتاب : مرصف العالم االسالمي     
- يبدا االكتتاب : بتاريخ 25 / 8 / 2019 

- مـدة االكتتـاب التقل عن ثالثون يوم وال تزيد عن سـتون يوم ويكون الشـهر االول للجمهور 
والشهر الثاني للمساهمني .

- يكـون االكتتاب بموجب اسـتمارة منظمة وفق احكام املـادة ) 41 ( من قانون الرشكات رقم 
21 لسنة 1997 املعدل .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد / 356/ب/2019
التاريخ / 2019/8/20

اعالن
اىل الشخص الثالث  عادل عباس عبد الكريم

اقـام املدعـي غالـب عبـد السـادة ذيـاب الدعـوى 
املرقمـة 356/ب/2019 امام هـذه املحكمة طالبا 
الحكم فيها بتمليكه كامل السـهام املباعة للقطعة 
املرقمة 24 مقاطعة 8 املشخاب وببدل قدره مليون 
وثمانمائـة الـف دينار مقبوض بموجـب ورقة بيع 
خارجية وقد قـررت املحكمة ادخالك شـخصا ثالثا 
يف الدعـوى اىل جانب املدعـى عليهم وملجهولية محل 
اقامتك حسب ما جاء برشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختـار منطقـة  الدبينية لذا تقرر تبليغك بواسـطة 
صحيفتـني محليتـني يوميتـني رسـميتني للحضور 
السـاعة  الثامنة صباحا من يـوم املرافعة املصادف 
2019/8/28 او ارسـال مـن ينـوب عنـك قانونـا 

وبخالفه ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عدي فاهم محسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد / 356/ب/2019
التاريخ / 2019/8/20

اعالن
اىل الشخص الثالث  شهد جليل عباس

اقام املدعي غالب عبد السادة ذياب الدعوى املرقمة 356/
ب/2019 امام هـذه املحكمة طالبا الحكم فيها بتمليكه 
كامـل السـهام املباعـة للقطعـة املرقمـة 24 مقاطعة 8 
املشـخاب وببـدل قـدره مليـون وثمانمائـة الـف دينار 
مقبوض بموجب ورقة بيـع خارجية وقد قررت املحكمة 
ادخالـك شـخصا ثالثا يف الدعوى اىل جانـب املدعى عليهم 
وملجهوليـة محـل اقامتك حسـب مـا جاء بـرشح القائم 
بالتبليغ واشـعار مختار منطقة  الدبينية لذا تقرر تبليغك 
بواسـطة صحيفتني محليتني يوميتني رسميتني للحضور 
السـاعة  الثامنـة صباحـا مـن يـوم املرافعـة املصـادف 
2019/8/28 او ارسـال مـن ينوب عنـك قانونا وبخالفه 

ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عدي فاهم محسن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد / 357/ب/2019
التاريخ / 2019/8/20

اعالن
اىل الشخص الثالث  عادل عباس عبد الكريم

اقام املدعي غالب عبد السادة ذياب الدعوى املرقمة 357/
ب/2019 امام هـذه املحكمة طالبا الحكم فيها بتمليكه 
كامـل السـهام املباعـة للقطعـة املرقمـة 23 مقاطعة 8 
املشـخاب وببدل قدره اربعمائة وخمسـة وسـبعون الف 
دينـار مقبـوض بموجب ورقـة بيع خارجيـة وقد قررت 
املحكمة ادخالك شـخصا ثالثا يف الدعوى اىل جانب املدعى 
عليهـم وملجهوليـة محـل اقامتك حسـب ما جـاء برشح 
القائم بالتبليغ واشـعار مختار منطقة  الدبينية لذا تقرر 
تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتني يوميتني رسـميتني 
للحضـور السـاعة  الثامنـة صباحـا مـن يـوم املرافعـة 
املصـادف 2019/8/28 او ارسـال من ينـوب عنك قانونا 

وبخالفه ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عدي فاهم محسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد / 357/ب/2019
التاريخ / 2019/8/20

اعالن
اىل الشخص الثالث  نرسين عباس عبد الكريم

اقام املدعي غالب عبد السادة ذياب الدعوى املرقمة 357/
ب/2019 امام هـذه املحكمة طالبا الحكم فيها بتمليكه 
كامـل السـهام املباعـة للقطعـة املرقمـة 23 مقاطعة 8 
املشـخاب وببدل قدره اربعمائة وخمسـة وسـبعون الف 
دينـار مقبـوض بموجب ورقـة بيع خارجيـة وقد قررت 
املحكمة ادخالك شـخصا ثالثا يف الدعوى اىل جانب املدعى 
عليهـم وملجهوليـة محـل اقامتك حسـب ما جـاء برشح 
القائم بالتبليغ واشـعار مختار منطقة  الدبينية لذا تقرر 
تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتني يوميتني رسـميتني 
للحضـور السـاعة  الثامنـة صباحـا مـن يـوم املرافعـة 
املصـادف 2019/8/28 او ارسـال من ينـوب عنك قانونا 

وبخالفه ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عدي فاهم محسن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد / 357/ب/2019
التاريخ / 2019/8/20

اعالن
اىل الشخص الثالث  شهد جليل عباس 

اقام املدعي غالب عبد السادة ذياب الدعوى املرقمة 357/
ب/2019 امام هـذه املحكمة طالبا الحكم فيها بتمليكه 
كامـل السـهام املباعـة للقطعـة املرقمـة 23 مقاطعة 8 
املشـخاب وببدل قدره اربعمائة وخمسـة وسـبعون الف 
دينـار مقبـوض بموجب ورقـة بيع خارجيـة وقد قررت 
املحكمة ادخالك شـخصا ثالثا يف الدعوى اىل جانب املدعى 
عليهـم وملجهوليـة محـل اقامتك حسـب ما جـاء برشح 
القائم بالتبليغ واشـعار مختار منطقة  الدبينية لذا تقرر 
تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتني يوميتني رسـميتني 
للحضـور السـاعة  الثامنـة صباحـا مـن يـوم املرافعـة 
املصـادف 2019/8/28 او ارسـال من ينـوب عنك قانونا 

وبخالفه ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عدي فاهم محسن

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 133/خ/2019

التاريخ 2019/8/21
اعالن

تبيـع مديريـة تنفيذ النجف العقار تسلسـل 8215 بـراق جديدة 
العائد للمدين املدير املفوض ملرصف الشمال ولالستثمار والتمويل 
اضافة لوظيفته  املحجوز لقاء طلب الدائن رشكة الرشق االوسط 
النتـاج املرشوبات الغازية واملعدنيـة واملرطبات اضافة لوظيفته 
البالـغ 19459566411 دينـار  فعـىل الراغب بالـرشاء مراجعة 
هـذه املديرية خالل مـدة ثالثني يوما تبدأ من اليـوم التايل للنرش 
مسـتصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسـية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشري 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 ـ موقعه ورقمه : 8215 براق جديدة 
2 ـ جنسه ونوعه : مرصف الشمال

3 ـ حدوده واوصافه : بلدية النجف 
4ـ  مشتمالته : العقار يقع عىل شارع املدينة ويتم الصعود له من 
سـلم صغري يتالف من باية عدد اثنان ثـم مدخل صغري يودي اىل 
قاعة كبرية مستخدمة عىل شـكل كاونر ومخصصة للموظفني 
ومـن ضمـن القاعـة هنالك ثالثـة غرف تقـع يف نهايـة القاعة 
وصحيات مشـركة وان عموم الطابق االرضيـة من الكونكريت 
املسلح ومغلف بالسقوف الثانوية والجدران من الطابوق ومطيل 
باالسمنت والبورك وان االرضية مبلطة بالكايش املوزائيك العادي 
ومجهـز ماء وكهرباء وسـلم يودي الطابـق االول مغلف كرانيت 
والطابق االول يتالف من قاعة مطلة عىل الطابق االريض ويحتوي 
عىل خمسـة غرف ومطبـخ صغري وصحيـات عدد اثنان وسـلم 
صغري يودي اىل قاعة كبرية ومن ثم هنالك سـلم يودي اىل سـطح 
العقـار وان عموم الطابق االول للعقار سـقفه مـن الكونكريت 
املسـلح والجدران من الطابوق ومطيل بمادة االسـمنت والبورك 
ومغلف بالسقف الثانوي واالرضية من السرياميك وسطح العقار 
قسـم منه مطيل بمادة الزفت والفالن كوت والقسـم االخر مبلط 
باالشـتايكر ومجهز مـاء وكهرباء  وهو متخذ مرصف الشـمال 

للتمويل واالستثمار فرع النجف 
5 ـ مساحته : 252 مر 

6 ـ درجة العمران : جيدا
7 ـ الشاغل : الحارس / عبد االمري عبد الكريم داخل

8ـ  القيمـة املقـدرة : تسـعمائة وواحـد وثالثـون مليـون دينار 
عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد / 356/ب/2019
التاريخ / 2019/8/20

اعالن
اىل الشخص الثالث  نرسين عباس عبد الكريم

اقـام املدعـي غالـب عبـد السـادة ذيـاب الدعـوى 
املرقمـة 356/ب/2019 امام هـذه املحكمة طالبا 
الحكم فيها بتمليكه كامل السـهام املباعة للقطعة 
املرقمة 24 مقاطعة 8 املشخاب وببدل قدره مليون 
وثمانمائـة الـف دينار مقبوض بموجـب ورقة بيع 
خارجية وقد قـررت املحكمة ادخالك شـخصا ثالثا 
يف الدعـوى اىل جانب املدعـى عليهم وملجهولية محل 
اقامتك حسب ما جاء برشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختـار منطقـة  الدبينية لذا تقرر تبليغك بواسـطة 
صحيفتـني محليتـني يوميتـني رسـميتني للحضور 
السـاعة  الثامنة صباحا من يـوم املرافعة املصادف 
2019/8/28 او ارسـال مـن ينـوب عنـك قانونـا 

وبخالفه ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عدي فاهم محسن

املدير املفوض 
وليد سعود فيصل 

وكيله املحامي / حازم حممد عبد الوهاب

املناقصة رقم )12( خطة تنمية االقاليم 2019
اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

اعالن

العدد  :1847
التاريخ: 2019/8/21

العدد الكوادر الفنية  ت
1 مهندس مدني 1
1 مهندس ميكانيك 2
1 مهندس كهرباء 3
1 مساح 4

العدد االليات والمعدات  ت
1 شفل 1
1 حفارة 2
1 حادلة للطبقات  الترابية 3
1 حادلة للطبقات الحصى الخابط  4

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على االقل

التأمينات المطلوبة/ 
بالدينار الموقع الدائرة المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف المصادق ت

500,000
الف دينار

انشائية
سادسة

1%من قيمة الكشف 
التخميني  الغراف دائرة

صحة ذي قار
تاهيل وتطوير مستوصفات 

صحية في 
الغراف

360
يوم  2,576,680,000

الخبرة العامة للشركة التي يجب ان ال تقل عن عشرة سنوات ،والخبرة التخصصية ولعقد عدد )1(وبمبلغ ال يقل )901,838,000(تسعمائة وواحد مليون وثمانمائة وثمانية وثالثون الف دينار 1
عراقي وللسنوات ال)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة  المتطلبات الفنية )االعمال المماثلة(

الموارد المالية   من خالل تقديم  ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي )773,004,000( سبعمائة وثالثة وسبعون مليون واربعة االف دينار عراقي 
)السيولة النقدية( 

500,000
الف دينار

انشائية
سادسة

1%من قيمة الكشف 
التخميني القلعة دائرة

صحة ذي قار
تاهيل وتطوير مستوصفات 

صحية في 
القلعة

360يوم 2,630,877,000 2

الخبرة العامة للشركة التي يجب ان ال تقل عن عشرة سنوات ،والخبرة التخصصية ولعقد عدد )1(وبمبلغ ال يقل )920,886,000(تسعمائة وعشرون  مليون وثمانمائة وستة  وثمانون الف دينار 
عراقي وللسنوات ال)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة  المتطلبات الفنية )االعمال المماثلة(

الموارد المالية   من خالل تقديم  ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي )789,263,000( سبعمائة وتسعة وثمانون مليون ومائتان وثالثة وستون االف دينار  عراقي 
)السيولة النقدية( 

250,000
الف دينار

انشائية 
سابعة

1% من قيمة الكشف 
التخميني الفجر دائرة صحة 

ذي قار
تاهيل وتطوير مستوصفات 

صحية في 
الفجر

360يوم

الخبرة العامة للشركة التي يجب ان ال تقل عن عشرة سنوات ،والخبرة التخصصية ولعقد عدد )1(وبمبلغ ال يقل )598,077,000( خمسمائة وثمانية وتسعون  مليون وسبعة وسبعون الف دينار 3
عراقي وللسنوات ال)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة  المتطلبات الفنية )االعمال المماثلة(

الموارد المالية   من خالل تقديم  ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي )512,637,000( خمسمائة واثنا عشر مليون وستمائة وسبعة وثالثون  االف دينار  عراقي
)السيولة النقدية( 

500,000
الف دينار

انشائية 
سادسة

1% من قيمة الكشف 
التخميني الشطرة دائرة صحة 

ذي قار
تاهيل وتطوير مستوصفات 

صحية في 
الشطرة

360يوم 2,558,755,000

الخبرة العامة للشركة التي يجب ان ال تقل عن عشرة سنوات ،والخبرة التخصصية ولعقد عدد )1(وبمبلغ ال يقل )895,564,000( ثمانمائة وخمسة وتسعون مليون  وخمسمائة واربعة وستون الف 4
دينار عراقي  وللسنوات ال)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة  المتطلبات الفنية )االعمال المماثلة(

الموارد المالية   من خالل تقديم  ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي )767,626,000( سبعمائة وسبعة وستون مليون وستمائة وستة وعشرون  الف دينار  عراقي 
)السيولة النقدية( 

عادل عبد احلسني عبد اهلل الدخييل 
حمافظ ذي قار
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حمافظة نينوى 
قسم العقود

م/اعالن مناقصة عامة رقم 2019/36 
يعلن ديوان حمافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مش�روع )معاجلة واكس�اء السايدين من 
مدرسة االوائل باجتاه مفرق الكندي / مرحلة اوىل ضمن ختصيصات مبالغ املناقالت للهجرة 
واملهجرين البالغة 135 مليار دينار حملافظة نينوى ( وبكلفة ختمينية مقدار 793.500.000 

دينار ) سبعمائة وثالث وتسعون مليون ومخسمائة الف دينار( ومبدة تنفيذ 90 يوم
عل�ى مقدمي العطاءات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة قس�م العق�ود يف ديوان احملافظة 
)خالل اوقات الدوام الرمسي وابتداءا من تاريخ نشر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرمسي ليوم 
2019/9/9 ( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 150000 دينار 

فقط )مائة ومخسون الف دينار( غري قابلة للرد .
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من خيوله بظرف مغلق وخمتوم ويكتب عليه رقم 
املناقصة واس�م مقدم العطاء وعنوانه ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف قسم العقود 
مرفقا معه الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم 
الثالثاء املوافق 2019/9/10 الساعة الثانية عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا 

املوعد
يكون مؤمتر ما قبل الغلق يف الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس املوافق 2019/8/29 

لالجابة على االستفسارات يف العنوان املذكور يف وثيقة العطاء 
املهندسمع التقدير

منصور مرعيد عطية
حمافظ نينوى

1.ي�ر مجلس محافظ�ة بغ�داد/ محافظة بغ�داد االعالن مش�اريع بناء 
مدارس ضمن ق���اط����ع م���ديرية ت��ربية )الرصافة الثالثة(املدرجة 
ادناه ضمن  املوازنة االستثمارية لسنة 2019 فعىل كافة  مقدمي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخ�رة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املش�اريع ادناه وحس�ب 

الوثائق القياسية
2.عىل مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل الوثائق الخاصة 
باملش�اريع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم 
العقود خالل اوقات الدوام الرس�مي من الساعه8  صباحا ولغاية الساعة 2 

ظهرا  .
3.يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )ش�هادة تأسيس, عقد تأسيس , 
محرض اجتماع , اجازة ممارسة مهنه, هوية تصنيف بدرجة ثامنة انشائية 
نافذة صادرة من وزارة التخطيط , هوية غرفة تجارة  نافذه , ,تقديم اعمال 
مماثله مصدقة من الجهه املس�تفيده, تقديم مستمس�كات املدير املفوض 
, تقدي�م مايؤيد حج�ب البطاقة التمويني�ة , تقديم براءة ذم�ة معنونه اىل 
محافظ�ة بغداد صادرة من الهيئة العامة للرضائب|)نس�خة اصلية(,وصل 
الرشاء النس�خة االصلية , يت�م التوقيع والختم عىل كاف�ة صفحات جداول 
الكمي�ات من قبل الرشك�ة املتقدمه , تقديم جدول تق�دم عمل , تكون مدة 
نفاذي�ة العطاء 90 يوما , تقوم الرشكة بتثبي�ت عنوان متكامل ملكتبها مع 
ارقام الهواتف واملوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب ان تكون االرقام مدونه 
رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحه وخالية من الحك والشطب ومقرتن 
بتوقيع مقدم العطاء , عىل الرشكات االجنبية الراغبة باالش�رتاك باملناقصه 
تقديم ش�هادة تاسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة 
العراقية يف بلد التاسيس , تلتزم الرشكة بتقديم االسعار النهائية  غري القابلة 
للتفاوض , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد(

4. بام�كان مقدمي العطاء املهتم�ن رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب 
تحري�ري اىل العن�وان الت�ايل (محافظ�ة بغداد / قس�م العق�ود( وبعد دفع 
قيم�ة البيع للوثائق لقاء مبل�غ قدره )250.000( )مئتان وخمس�ون الف 

دينارعراقي( 

5. يتم تس�ليم العطاءات / اىل العنوان التايل محافظة بغداد / االس�تعالمات 
االلكرتوني�ة /الطابق االول يف الس�اعه 12 ظهرا  م�ن التوقيت املحيل ملدينة 
بغ�داد يوم االح�د8 /2019/9  والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم 
فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن بالحضور 
يف محافظة بغداد / قسم العقود الساعه 12 ظهرا من يوم  8 /2019/9او 

اليوم الذي يليه  
6.يج�ب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل ش�كل) خطاب ضمان او 
ص�ك مص�دق او س�فتجة(   للمناقصة يف الجدول  ص�ادر من احد مصارف 

بغداد املعتمده لدى البنك املركزي .
7 0يس�تقطع من مس�تحقات الرشكة املتعاقدة  كافة الرس�وم والرضائب 

املشار اليها يف القوانن واالنظمة  والتعليمات  العراقية
 08  اذا صادف موعد غلق املناقصه عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم 

التايل
 09  كل ما يخالف ماورد يف اعاله ال يعتد به

  010جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة
 011يس�تبعد أي عط�اء ل�م ينظ�م حس�ب الوثيق�ة القياس�ية وبضمنها 

)السيولةالنقدية, االعمال املماثلة( 
)con .baghdad.iq( 012للمعلومات تتم املراسلة  عر الريد االلكرتوني  

13  0يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

حمافظة بغداد/ قسم العقود

اعالن
م/ مناقصة رقم )55( لسنة 2019  مديرية تربية )الرصافة الثالثة(

دمجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 32/ب2019/2

التاريخ 2019/8/5
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
شيوع العقار املرقم 3/57511 حي النداء  يف النجف 
عليه تعل�ن هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املذكور 
اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه  فعىل الراغبن 
بال�رشاء  مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل )ثالثون 
يوم�ا( م�ن اليوم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه  التامينات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموج�ب صك مص�دق المر محكم�ة بداءة 
النج�ف وصادر من  م�رف الرافدي�ن رقم )7( يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
ع�رش من اليوم االخري من االع�الن يف هذه املحكمة 
وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوص�اف : العق�ار املرقم 3/57511 ح�ي النداء يف 
النج�ف عب�ارة عن عرص�ة فارغة تقع عىل ش�ارع 
بعرض 10 مرت املس�احة االجمالي�ة 200 مرت مربع 
وه�ي فارغة وغري مش�غولة م�ن اح�د وان القيمة 
املقدرة للعقار مبلغ مقداره )30,000,000( ثالثون 

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

اعالن دعوة دائنن 
اني املصفي محمد عبد الجبار ابراهيم لرشكة انوار 
املطاف للتصاميم واالستشارات الهندسية املحدودة 
– ادعو كل من له حق او دين عىل الرشكة مراجعتي 
ع�ىل العنوان الت�ايل – بغداد الصلي�خ م 330 ز 11 د 

. 26
املصفي املحامي 

محمد عبد الجبار ابراهيم 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد : 633/ش/2019
التاريخ : 2019/8/20

اعالن
اىل / املدعى عليه / حيدر جليل جهاد

بناء عىل اقامة الدعوى بالعدد 633/ش/2019 من 
قبل املدعية )وسن صاحب عباس( ضد املدعى عليه 
)حي�در جليل جه�اد ( لغرض حض�ورك وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
املخت�ار املرف�ق بالدع�وى ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتن محليتن يوميت�ن بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2019/9/5 ويف حال�ة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : ............. 
التاريخ : 21 / 8 / 2019 

اعالن 
اىل املدعو / محمد مزهر س�لمان / مجهول 

محل االقامة 
بناء عىل الطلب املق�دم من قبل طالبة حجة 
الوصاية املؤقتة لغرض السفر خارج العراق 
املق�دم من قبل زوجتك املدع�وة ) ارساء عبد 
الواح�د جاس�م ( والت�ي تطل�ب فيه�ا االذن 
بالس�فر خارج الع�راق واس�تصحاب ولدك 
املدعو ) عيل محمد مزهر ( معها خارج العراق 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار 
مختاري حدود قضاء بل�دروز واملصدقة من 
املجلس املح�يل يف قضاء بلدروز تقرر تبليغك 
باملوع�د اعاله بواس�طة صحيفتن محليتن 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تس�تكمل املحكم�ة اجرائاتها 

القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل سلمان ابراهيم 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3654 / ش5 / 2019 

التاريخ : 21 / 8 / 2019 
اىل / املدعى عليه / مصطفى محمد ابراهيم 

م / اعالن 
اقامت املدعية زوجتك ) صفاء محمد صباح 
( الدعوى الرشعية املرقمة بالعدد اعاله امام 
هذه املحكمة ومضمونها تطلب فيها تصديق 
طالق خارجي ولكونك مجهول محل االقامة 
وع�دم توف�ر املعلوم�ات عنك حس�ب كتاب 
مركز رشطة الوحدة يف املفرق / قسم رشطة 
دي�اىل والت�ي اليوجد فيها مخت�ار يف املنطقة 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ن محليتن 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 3 / 
9 / 2019 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
ماين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

احمد ابراهيم نصار

مبلغ التأمينات 
االولية التبويب المدة 

/ يوم الكلفة اسم المناقصة رقم مناقصة

11,000,000
احد عشر 

مليون دينار 
عراقي 

49ـ1ـ5ـ3ـ1ـ57ـ2 210

1,005,589,250
مليار وخمسة 

مليون 
وخمسمائة 

وتسعة وثمانون 
الف ومائتان 

وخمسون دينار 
عراقي

ـ بناء مدرسة ثانوية 
في ساحة مدرسة 

االمل 18 صف مع 
6 مختبرات 3طوابق 
على القطعة المرقمة 
53970/4 وزيرية 
مدينة الصدر تربية 

الرصافة الثالثة 

مناقصة رقم 
)55( لسنة 

2019

العدد : 13247
التاريخ : 2019/8/19
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: يتيح ه�ذا اليوم فرصاً جديدة يف العمل، 
إال أّن ذلك موقت، فاستفد منها جيداً، وال تنيس 

التخطيط للمستقبل
عاطفي�اً: ابتعد قدر اإلم�كان عن املواجهة غري 
املربّرة م�ع الرشي�ك، وحاول إص�اح األوضاع 

بينكما بهدوء

مهني�اً: يواج�ه أحد الزم�اء مخّططاتك وربما 
يث�ري قضية مهني�ة ويضعها ع�ى املحك فكن 
حذرا وح�اول ان تتعاطي مع املوضوع بمهنية 
كبرية. عاطفياً: قد تس�تاء من بعض القرارات 
العشوائية التي يتخذها الرشيك أو تشعر بعدم 

األمان اليوم

مهني�اً: يش�ري ه�ذا الي�وم اىل بع�ض البلبلة يف 
حيات�ك املهنية، فيك�ّون املش�هد دقيقاً ويجب 
ع�دم االس�تهتار ب�ه ، وح�اول ان تتكي�ف مع 
االوضاع واالبتعاد عن العصبية. عاطفياً: راجع 
ملفات�ك م�ع الرشيك حت�ى تتمكن م�ن إيجاد 

فرصة جديدة للعاقة بينكما

مهني�اً: الني�ات املبيت�ة عند بع�ض الزماء لن 
تك�ون يف مصلحتك، فب�ادر اليوم قب�ل الغد إىل 

توضيح وجهة نظرك عرب رسائل صارمة
عاطفي�اً: مب�ادرة م�ن الرشيك تعي�د تصحيح 
الوض�ع العاطفي، وتضع العاق�ة بينكما عى 

السكة الصحيحة

مهني�اً: يدعوك ه�ذا اليوم إىل التحّف�ظ وترّقب 
بع�ض التغي�ريات املفاجئ�ة يف العم�ل لك�ن ال 

تخاف فالنهاية السعيدة تنتظرك 
عاطفياً: يتجاوب معك اآلخرون بعد ما واجهته 
من الرشيك، فتتغري أم�ور يف حياتك كما بعض 

القناعات ونظرتك تتبدل

مهني�اً: يتيح لك ه�ذا اليوم فرصاً اس�تثنائية، 
ويشري اىل حدث هائل يحصل، وتتعّزز عاقاتك 

املهنية 
عاطفياً: قد تجد نفسك يف موقف صعب بسبب 
ترّصف�ات الرشيك، وهذا ما يدفعك إىل الحس�م 

رسيعاً إنما إيجاباً

مهني�اً: تواج�ه حقيق�ة ما، وتضط�ر إىل إلغاء 
املواعيد للعناية بشخص مقرّب أو ملعالجة أمر 

طارئ فكن مستعد 
عاطفياً: الرصاحة تكون عنوان املرحلة املقبلة 
مع الرشيك، وخصوصاً أنه تمادى يف ترصفاته 

الخاطئة

مهني�اً: ف�رص ش�خصية تتاح لك، وقد تش�ري 
اىل التزام أو تبّني قضي�ة جديدة والبدء بمهمة 

مختلفة فاغتنم اي فرصة تتاح لك اليوم
عاطفياً: ترّصفات الرشيك األخرية تش�غل بالك 

كثرياً، وتوضيح األمور ينتظر خطوة منك

مهنياً: قد تطل عى يوم أكثر انكماشاً وتقوقعاً 
يف�رض علي�ك منح�ى جدي�داً ويكش�ف رّساً 

ماضياً
عاطفي�اً: البح�ث يف ذكري�ات امل�ايض ال يؤّدي 
إىل يشء، وي�رك انعكاس�ات غري رضورية عى 

العاقة بالرشيك

مهني�اً: األج�واء مناس�بة، ولن يس�تطيع أحد 
أن يزعج�ك، ما دام أرباب العمل يس�اندونك يف 

خطواتك
عاطفي�اً: ال تكن غافاً عم�ا يواجهه الرشيك، 
وعلي�ك أن ت�رّد الجميل له، فه�و يمر بتحديات 

كبرية

مهنياً: الوضع املضطرب يحرّك بعض العداوات 
ويجعلك مشمئزّاً من بعض الترّصفات 

عاطفي�اً: التعبري عن حقيقة مش�اعرك تجاه 
الرشي�ك ل�ن تك�ون نقط�ة ضع�ف يس�تغلها 

ملصلحته، فهو يفهمك جيدا

مهني�اً: تبتس�م لك الحظ�وظ وتهب�ك األفضل 
وفرص�اً اس�تثنائية للنج�اح والتحلي�ق وعقد 
الصفق�ات . عاطفي�اً: عليك أن تكون ش�فافاً 
جداً مع الرشيك، ألّن الحقيقة س�تظهر عاجاً 
أم آجاً فاحذر ايه�ا الحوت فمهما طال الزمن 

سوف تعرف الحقيقة.

العذراء

احلوت

بطاقات ائتامن »خارقة«
يوج�د يف العالم خمس بطاق�ات ائتمان 
امت�اكك أي منها يمكن أن يغري حياتك، 
بإمكان�ك  أن  تعتق�د  كن�ت  إن  ولك�ن 
الحصول ع�ى واحدة منها بطلب عادي، 
فأنت مخطئ. فما هي رشوط الحصول 

عى بطاقات االئتمان األقوى يف العالم؟
هناك خم�س بطاق�ات ائتم�ان بمجرد 
حصولك عيل واحدة منها س�يتغري عاملك 
لي�س فقط بس�بب م�ا س�تحصل عليه 
من مميزات، وإنما ألن البعض س�تتغري 
معاملت�ه لك أيض�اً وتصبح أفضل بكثري 
م�ن ذي قبل، وفقاً ملوق�ع »أول بيزنس« 

االقتصادي.
ه�ذا الن�وع م�ن البطاق�ات ال يمكن�ك 

الحصول علي�ه بطلب عادي كغريها من 
بطاق�ات االئتمان، حيث يتاح هذا النوع 
فق�ط عرب قيام البن�ك بدعوتك للحصول 

عليها.
 American Express بطاق�ة   -1

بالبطاق�ة  أيض�اً  وُتع�رف   Centurion
الس�وداء، وتعت�رب األوىل من ه�ذا النوع 
من البطاق�ات »الخارقة«، حيث حاولت 
بطاق�ات أخ�رى اللح�اق به�ا. ل�م يتم 
اإلع�ان عن رشوط الحص�ول عى هذه 
البطاقة، ولكن وفق�اً ملعلومات ُمرسبة، 
يبلغ متوسط دخل من يمتلكونها حوايل 
تص�ل  أن  ويف�رض  دوالر،  أل�ف   940
مصاريفهم الش�هرية إىل 12 ألفاً و700 
دوالر. وتبل�غ رس�ومها الس�نوية حوايل 
2500 دوالر. لك�ن نظ�راً الزدي�اد ع�دد 
حاميل ه�ذه البطاقة، وال�ذي يرجح أن 
يكون 100 ألف شخص، بدأت ما توفره 

من مميزات يف االنخفاض.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 6 عدد سوسيس

x 2 معلقة كبرية صلصة طماطم
x 2 معلقة كبرية زيت عباد شمس

x 2 عدد فص ثوم مهروس
x 1 رشة ملح )أو حسب الرغبة(

x 1 رشة فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(
x 1 كيس مكرونة سباجتى

الخطوات:
نقطع السوسيس ايل 3 قطع بحيث تكون متوسطه الحجم.

نمس�ك حوايل 4 او 5 اعواد من املكرونه االسباجيتي وندخلهم يف قطعه من السوسيس 
كأنه سيخ وهكذا كل قطعة سوسيس ندخلها فيها 5 أعواد مكرونه.

نسقط املكرونه يف ماء مغيل مع ملح حوايل 7 دقائق تسلق ثم نصفيها ونقلبها بملعقه 
زيت.

يف مقايه نش�وح الث�وم مع الزيت ونضي�ف الصلصة مذوبة يف قليل م�ن املاء ثم نتبل 
بامللح والفلفل وقليل من الس�كر حتي تتس�بك ثم نضيف املكرونة بالسوسيس وتقلب 

وتقدم.

معكرونة بالسوسيس
حرك عود الثقاب

رئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية 
اعالن

) مزايدة علنية للمرة االوىل(  
تعلن رئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية / شعبة العقود الحكومية 
عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري النادي الطابي ملجمع الكليات ملدة 
سنة واحدة فقط فعى الراغبني باالشراك باملزايدة العلنية املذكورة 
اعاه مراجعة مقر رئاسة الجامعة /  قسم الشؤون القانونية الواقع 
يف محافظة النجف االرشف / شارع نجف–كوفة– الشارع الخدمي 
لحي االمري مقابل معهد العلمني للدراس�ات العليا وخال مدة )30( 
ثاث�ون يوما ابتداءاً من اليوم التايل لنرش االعان لغرض اس�تامهم 
لوثائ�ق املزايدة العلنية التي س�يكون موعدها يف ي�وم االحد املوافق 
22/9/2019 الس�اعة الع�ارشة صباح�ا يف مقر رئاس�ة الجامعة 
ووفق�ا للرشوط املرفقة مع االعان علم�ا ان القيمة التقديرية ملبلغ 
االيج�ار الس�نوي للنادي ه�ي ) 5،000،000( فقط خمس�ة مايني 
دين�ار الغري ، فع�ى املتقدمني للمزايدة ايداع مامق�داره )20%( من 
مبلغ القيمة التقديرية لإليجار السنوي  كتأمينات قانونية تدفع اىل 
قسم الش�ؤون املالية يف الجامعة نقدا او عى شكل صك مصدق مع 

باقي املستلزمات املطلوبة لدخول املزايدة .

اعان
اىل الرشي�ك ) وفاء س�عد خض�ري (  اقتىض حضورك اىل 
صن�دوق االس�كان العراقي فرع النجف ش�ارع الغدير 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عى قيام رشيك الس�يد 
) محم�د جه�اد جلوب( بالبناء عى حصته املش�اعه يف 
القطعه املرقمه 3/58692 حي النداء لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخال مده اقصاها عرشه ايام داخل 
العراق وش�هر خارج العراق وبعكس�ه س�وف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبا
���������������������������������������������

اعان
اىل الرشيك ) ميس�اء جاوي جبار ( اقتىض حضورك اىل 
صن�دوق االس�كان العراقي يف محافظة النجف ش�ارع 
الغدير وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافقة عى قيام رشيكك 
يف العق�ار الس�يد ) جمال ن�ارص خض�ري ( بالبناء عى 
حصته املشاعة يف العقار املرقم 3/57105 حي النداء يف 
النجف لغرض تس�ليفه قرض االسكان العراقي وخال 
م�دة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تاريخ نرش االعان وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبا.

بسم الله الرحمن الرحيم 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة 1892  /2018  
التاريخ /2019/8/19  

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل 
9/2م28 الرميل�ة والدبية الواقع يف الكوت     
العائد للمدين / جال كاظم عودة املحجوز 
لقاء طلب الدائن عمار عبد الحسني  البالغ  
375000.000 ثاثمائة وخمسة وسبعون 
بال�رشاء  الراغ�ب  فع�ى  دين�ار  ملي�ون  
مراجع�ة هذا املديرية خ�ال مدة 15 يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمين�ات القانونية ع�رشة  من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
وان رسم التسجيل والداللية عى املشري.

املوصفات 
1 - موقع�ة ورقم�ة :  األرض الزراعية من 
العقار املرقم  9/2م28 الرميلة والدبية     

2 – جنسة ونوعة كوت طريق كوت عمارة 
قرب الجرس الحويل 

: 3 – ح�دودة و وصاف�ة :ارض زراعي�ه 
تس�قى بالواس�طة مملوك�ه للدوله وحق 
ت�رصف عليه ال�دور الس�كنية منها 504 
س�هم املدي�ن جال كاظ�م ع�وده العقار 
بصوره عامه مش�يد عليه ع�دة دور مقر 
الرشكة املنفذ بطريق الحوسم و كرفانات 
خالي�ه  التنفيذي�ة  االضب�اره  موض�وع 
مس�احتها  واملغروس�ات  املش�يدات  م�ن 

110دونم   
 481,250,000 امل���ق�دره:  القيم�ة   
أربعمائه وواحد وثمانون مليون  ومائتان 

وخمسون الف دينار 
املنفذ العدل

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة من الرشكة 
الكهربائي�ة  الطاق�ة  إلنت�اج  العام�ة 
محط�ة  مديري�ة  األوس�ط  الف�رات  يف 
دي�زل ش�مال الديوانية  بأس�م املاحظ 
الفن�ي / رائ�د حس�ن فره�ود واملرقمة 
/  m85376661 ع�ى م�ن يعث�ر عليها 

يس�لمها إىل جهة اإلصدار
��������������������

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة من الرشكة 
العام�ة إلنت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة يف 
الف�رات األوس�ط مديرية محط�ة ديزل 
ش�مال الديوانية  بأس�م املاحظ  / عيل 
 H72377051  / عباس حمزة  واملرقمة
ع�ى م�ن يعثر عليه�ا يس�لمها إىل جهة 

اإلصدار
��������������������

اىل الرشيك / حيدر جابر برهان 
مديري�ة  مق�ر  اىل  حضورك�م  اقت�ىض 
بلدي�ة النج�ف االرشف لغ�رض اكم�ال 
اجراءات منح اج�ازة  بناء للعقار املرقم 
)3/54847( حي النداء وبخافه س�يتم 

منح االجازة وبدون حضوركم 
الرشيك ) عصام علوان عبد(

��������������������
فقدان 

فقدت مني االجازة الصادرة من الرشكة 
العام�ة لتصني�ع الحبوب باس�م / وليد 
خال�د عباس اف�ران دار الس�ام املرقمة  

2048 يرجى تسليمها للمصدر

فقدان
فقدت الوثيقة املدرس�ية الع�دد )139( 
 2019/8/7 يف   17/369970 املرقم�ة 
الصادرة من مدرس�ة ابن رشد االبتدائية 
معنونة اىل خزينة محافظة املثنى بأسم 
)حس�ن محم�د محمد جواد( م�ن يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
��������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/409

التاريخ : 2019/8/18
اعان

تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف العقار  تسلس�ل 2985 براق 
جديدة الواق�ع يف النجف العائد للمدي�ن احام محمد عبد 
الل�ه املحج�وز لقاء طلب الدائ�ن ثائر انعي�م حميد البالغ 
اربعة وعرشون مليون دينار فعى الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خال مدة خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عى املشري 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكابي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : نجف براق جديدة 2985 براق جديدة
2 � جنسه نوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تماته : العقار املرقم 2985 براق جديدة ويتكون 
كاالتي م�ن بابني خارجيني الباب االول يؤدي اىل س�لم اىل 
الطاب�ق االول والطاب�ق االول يتك�ون م�ن صال�ة وغرفة 
وبضمنها صحيات مشركة ويوجد سلم يؤدي اىل السطح 
اي اىل كلي�دور يف الطاب�ق الثان�ي يحت�وي ع�ى كلي�دور 
وغرفتني ويوجد سلم يؤدي اىل السطح وجميع االرضيات 
من الكايش املوزائيك والجدران مغلف باالسمنت ومصبوغ 
والس�طح من الش�يلمان ويوجد س�قوف ثانوي�ة والباب  
الثانية االرضية وهيه صال�ة مفتوحة بعرض 4/10×10 
م�ر وبضمنه�ا صحي�ات وجميع العق�ار مجه�ز باملاء 

والكهرباء 
5 � مساحته : 41 مر 

6 � درجة العمران : دون املتوسط
7 � الشاغل : فارغ ال يوجد

8 � القيم�ة املق�درة : س�تة وثمانون ملي�ون ومائة الف 

دينار

��������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2443/ب2019/1

التاريخ 2019/8/6
اعان

اىل الشخص الثالث ) ميثم جاسم خضري(
اقامت املدعية ) فوزية عزيز يحيى( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اه والتي تطل�ب فيها 
الحكم بابطال كافة القيود عى العقار املرقم 
16835 /3 مقاطع�ة 4 جزي�رة النجف حي 
العروب�ة واعتباره�ا ل�م تك�ن واالبق�اء عى 
قيده�ا واعتب�اره ثابت الحك�م ( وقد قررت 
املحكم�ة ادخال�ك ش�خصا ثالث�ا يف الدعوى 
منظ�م اىل جانب املدع�ى عليه�م وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واشعار مختار حي الرسالة 3 حاكم جبوري 
شنني عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعانا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافعة املص�ادف يف يوم 2019/9/2 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

فقدان
فق�د وص�ل االمان�ة الص�ادرة م�ن مديرية 
بلدية الرميثة حس�ب كت�اب مكتب التحقيق 
القضائي يف قض�اء الرميثة املرقم 18782 يف 

 2019/7/22

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد : 3204/ش/2019

التاريخ 2019/8/20
اىل املدعى عليه / حمزة عيل مشحوت

اق�ام املدع�ي حنني نعي�م نعيس الدع�وى املرقمة 
اع�اه والتي طلب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم 
اثب�ات نس�ب وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
اش�عار مختار محلة واملرفق بكتاب مركز رشطة 
العزة بالع�دد 12974 يف 2019/8/7 تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكم�ة بتاريخ 2019/9/2 
الس�اعة تاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

صابر جمال سلمان
�������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 19/خ/2019

التاريخ 2019/7/10
اعان

تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت حص�ة املدين يف العقار 
املرق�م 96/451 ال�رساي الواقع يف الك�وت العائد 
للمدين ) م�رصف الوركاء لاس�تثمار والتمويل (  
املحج�وز لقاء طلب الدائ�ن  املدير املفوض ملنظمة 
ازدهارن�ا للتنمية االقتصادية / اضافة لوظيفته ( 
البالغ )277,261,011( مليون دينار فعى الراغب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خ�ال مدة )15( 
يوم�ا  تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة عرشة من املائ�ة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م 

التسجيل والداللية عى املشري 
املنفذ العدل

عقيل خليل خلف الخرساني
املواصفات :

رقم�ه  امل�رشوع  ك�وت/   : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
96/451 الرساي

2 � جنسه ونوعه : دارسكن مفرز منه بناية متخذ 
مرصف الوركاء ملك رصف مسجل باسم املرصف 
) منها صفة ويتكون من الجزء املتخذ مرصف من 
قاعة كبرية وغرفة صغرية ومرافق صحية وغرفة 
القاص�ة الحصينة والبن�اء بالطابوق واالس�منت 
والس�قف الكونكري�ت  مس�لح  وارضية املرصف 
مبلطة بالكايش املوزائيك ويقع عى ش�ارع فرعي 

يف املرشوع 
3 � مشتماته : 

4 � درجة العمران  
5 � مس�احته : املس�احة الكلية للعقار 85 / 203 

م2 
6 � الش�اغل / خ�ايل وق�ت الكش�ف يف ن�ص جزء 

املرصف 
7 � القيم�ة املقدرة : لنص�ف العقار بناية املرصف 

مبلغ قدره 100,875,000
مئة مليون وثمنمائة وخمسة و سبعون الف دينار 

عن حصة املرصف اعاه

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد / 2736/ب2019/3

التاريخ / 2019/8/21
اىل املدعى عليها / )مريم عبد الزهرة ابراهيم( 

اقام املدعي ) جبار حس�ن مشكور ( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اع�اه والتي يطل�ب فيها الحكم ب�� )اعادة 
الح�ال اىل ما كان عليه قب�ل التعاقد بخصوص العقار 
املرق�م 3/20956 ح�ي الن�رص واع�ادة كام�ل البدل 
البالغ خمس�ة عرش مليون دينار ( ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مخت�ار حي االم�ري /2 عيل مجبل الدجي�يل لذا قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعان�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف يوم 
2019/8/28 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وف�ق االص�ول 
القايض

خالد جابر عبيد

البلدية المبلغ تاريخه رقم الوصل االسماء ت

بلدية 
الرميثة 451,000 2018/7/15 2352547

حسام 
نعمة 
رمضان

1



رياضة15
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حمافظ البرصة معلقًا عىل قرار »الفيفا« : نغيز: الفوز خيارنا الوحيد أمام الزوراء
لقد حتقق احللم             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال نبي�ل نغيز م�درب اتح�اد طنجة، إن 
مواجهة الزوراء العراق�ي، غدا األربعاء، يف 
املجموعة األوىل للدور التمهيدي يف البطولة 
العربي�ة لألندية، س�تكون حاس�مة.وكان 
ممثل الكرة املغربية خرس يف الجولة األوىل، 
أمام الرفاع البحريني بهدفني دون رد.وأكد 
نغيز يف ترصي�ح إذاعي »مطالبون بتجاوز 
أخطاء املباراة السابقة، علينا أن نكون أكثر 
نجاع�ة يف الهج�وم، وأن نتف�ادى األخطاء 
الدفاعي�ة إن أردن�ا الفوز«.وأك�د أن�ه ل�م 
يتوقع الخسارة يف مباراة الرفاع، مشريا إىل 
أن الفوز يبقى الخيار الوحيد أمام الزوراء.

وأردف »عانين�ا من غياب االنس�جام، لكن 
الالعب�ني متحمس�ون لتعويض الخس�ارة 
السابقة، وتأكيد أنها غري مستحقة، أتمنى 
أن يكون الف�وز حليفنا، خاصة أننا نعرف 
أن جمهورن�ا ينتظ�ر ردة فع�ل قوية منا، 
نحن نعدهم أننا لن ندخر أي جهد لتحقيق 

النقاط الثالث«.

             البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ الب�رصة، أس�عد العيداني، 
الجماه�ري  إىل  رس�الة  األربع�اء،  ام�س 
ال�دويل  االتح�اد  ق�رار  بش�ان  البرصي�ة 
لك�رة الق�دم “فيف�ا”، الس�ماح للمنتخب 
 العراقي اقام�ة مبارياته يف مالعب العراق.
وق�ال العيدان�ي، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه “لقد بذلن�ا جهود 
حثيث�ة و اس�تثنائية م�ن أج�ل أن تجري 
مباري�ات التأهي�ل ل�كأس العال�م القادم 
ع�ى ملع�ب الب�رصة ال�دويل ش�عورا منا، 
اوال بأن�ا نلب�ي مطلبا برصي�ا جماهرييا، 
له�ذه  طبيعي�ا  اس�تحقاقا  ذل�ك  ون�رى 
املدين�ة التي تمل�ك كافة املؤه�الت إلجراء 
ثاني�ا،  أرضه�ا  ع�ى  التأهي�ل  مباري�ات 
وق�د تحق�ق الحل�م وبتنا ع�ى مقربة من 

 اإلنجاز الذي اش�رك الجميع يف تحقيقه”.
وتاب�ع: “وان�ا يف الوق�ت ال�ذي اب�ارك فيه 
للبرصي�ني بصورة خاصة ولعموم ش�عبنا 
العراقي عى قرار )الفيفا( االخري فأني اشيد 
بمستوى أداء الجمهور البرصي وإحساسه 
العميق باملس�ؤولية وق�د اثبت ذلك فعال يف 

العدي�د من املواقف الت�ي تجعلنا نفخر كل 
 الفخ�ر بجماهري الب�رصة يف كل املحافل”.

وخت�م بالقول: “مربوك ألبناء البرصة ومن 
نج�اح إىل نج�اح حت�ى تحقي�ق كل اآلمال 
بجه�ود مش�ركة م�ن أجل ب�رصة أجمل 

وارقى”.

إنييستا: اعتزال 
توريس يشعرين 

بإحساس غريب
             المستقبل العراقي/ متابعة

اإلس�باني  الوس�ط  الع�ب  أش�اد 
أندرياس إنييستا، بمواطنه فرناندو 
توريس، اليوم األربعاء، واصفا إياه 
بأنه »شخصية مثالية« يف عالم كرة 
القدم، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء 
فريقيهما، فيما ستكون آخر مباراة 

للمهاجم املدريدي.
وقال إنييس�تا )35 عاما( يف مؤتمر 
صحفي، فور انته�اء تمرين فريقه 
فيس�يل كوبي اليابان�ي »)توريس( 
شخصية مثالية يف عالم كرة القدم، 
لقد حق�ق نتائج مع جمي�ع الفرق 
الت�ي لع�ب له�ا، إنه الع�ب محبوب 

ورائع«.
وأضاف العب برش�لونة السابق إنه 
يش�عر بإحس�اس »غري�ب«، لكنه 
»س�عيد« أيضا ألنه سيشارك يف آخر 
مب�اراة لزميل�ه الس�ابق يف منتخب 
بالده »الروخ�ا«، وتمنى له التوفيق 

يف املباراة التي تقام يف اليابان.
وس�يواجه فري�ق فيس�يل كوب�ي، 
إنييس�تا  صفوف�ه  يف  املح�رف 
ومواطن�ه دافيد فيا، فريق س�اجان 
توس�و، املحرف يف صفوفه توريس 
)35 عام�ا(، يوم الجمع�ة املقبل، يف 
آخر مب�اراة ملهاج�م أتلتيكو مدريد 

السابق كالعب.
ولدى س�ؤاله ع�ن توقي�ت اعتزاله، 
ومنتخ�ب  برش�لونة  قائ�د  أج�اب 
يف  يرغ�ب  بأن�ه  الس�ابق  إس�بانيا 
االستمرار يف لعب كرة القدم إىل األبد، 
ع�ى الرغم من أنه يعلم أن »هذا غري 

ممكن«.
وربط مثل هذا القرار بمدى ش�غفه 
بهذه الرياض�ة، ورغبته يف مواصلة 

مسريته االحرافية.
ونقلت صحيفة )نيكان س�بورتس( 
الرياضية عنه قوله »أستمتع باللعب 
يف كوب�ي حالي�ا... وال ي�زال أمامي 
عامان عى انتهاء عقدي، وس�أفكر 

يف األمر فور انتهائه«.

رئيس االحتاد اآلسيوي 
هينئ العراق بقرار فيفا

كشف تفاصيل انتقال 
سانشيز إلنرت ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

أشاد سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم، بقرار االتحاد الدويل )فيفا( املتضمن موافقته 
عى اس�تضافة مدينة البرصة ملباريات املنتخب العراقي يف 
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم 

آسيا 2023.
واعت�رب آل خليفة أن الق�رار الجديد امت�داد لقرار مجلس 
)فيفا( العام املايض، والذي نص عى رفع الحظر املفروض 
عى إقامة املباريات الدولية الرسمية يف العراق، حيث يرى 
رئيس االتحاد اآلس�يوي أن »ذلك القرار يعد مكسباً للكرة 

العراقية«.
وهنأ رئيس االتحاد اآلس�يوي كرة القدم العراقية بالقرار 
ال�دويل الجدي�د، مش�رياً إىل أن »موافق�ة فيفا ع�ى إقامة 
مباري�ات الع�راق يف مدينة البرصة، هو ثم�رة املجهودات 
التي بذلتها مختلف األجهزة الرسمية العراقية الستضافة 
ع�دد م�ن األح�داث الرياضي�ة وكان أخره�ا بطولة غرب 

آسيا«.
وأعرب آل خليفة عن ثقته بقدرة العراق عى توفري عوامل 
النج�اح التنظيمي ملباريات املنتخب العراقي يف التصفيات 
املؤهلة إىل نهائي�ات كأس العالم، حيث تلعب يف املجموعة 
الثالثة إىل جانب منتخب�ات إيران والبحرين وهونج كونج 

وكمبوديا.

رسميًا.. ريبريي حيط رحاله يف الكالتشيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن فيورنتين�ا اإليط�ايل، تعاقده م�ع فرانك 
ريبريي، الع�ب بايرن ميونخ ومنتخب فرنس�ا 

السابق.
ونرش موقع النادي فيدي�و لالعب البالغ عمره 
36 عاما، أثناء نزوله من طائرة خاصة يف مطار 

فيورنتينا، قبل اجتماع مع املسؤولني.
وذكرت تقارير إعالمي�ة إيطالية أن حوايل 300 
مش�جع لفيورنتين�ا، كان�وا يف انتظ�ار الجناح 

الفرنيس الستقباله.
وق�ال ريبريي إن زميله الس�ابق يف بايرن، لوكا 
توني، مهاجم إيطاليا السابق الذي قىض فرتني 

مع فيورنتينا، ساعد عى إقناعه باالنتقال.

وأضاف النجم الفرنيس الذي س�يخضع لكشف 
طب�ي، قب�ل التوقيع عى عقد مل�دة عامني »لقد 

أبلغني أنه ناد عظيم وأنها مدينة رائعة«.
وانضم ريب�ريي إىل باي�رن يف 2007، وأحرز 21 
لقب�ا كبريا م�ع العم�الق األملاني، منه�ا دوري 
أبط�ال أوروب�ا 2013 وكأس العال�م لألندي�ة، 
إضافة إىل خمس�ة ألقاب لكأس أملانيا وتس�عة 

ألقاب للدوري.
وس�جل ريب�ريي 16 هدف�ا يف 81 مب�اراة م�ع 
فرنس�ا، رغم اعتب�ار الكثريين أنه ل�م يصل إىل 
مستوى الطموحات املنتظرة منه، عى الصعيد 

الدويل.
وتجن�ب فيورنتينا الهبوط بصعوبة يف املوس�م 

املايض.

رونالدو: ربام أعتزل العام املقبل
              المستقبل العراقي/ متابعة

فت�ح كريس�تيانو رونال�دو، نجم يوفنت�وس، باب 
االحتم�االت حول موع�د نهاية مس�ريته الكروية، 

بينما يتقدم حاليا نحو عامه ال�35.
للتليفزي�ون  ترصيح�ات  خ�الل  رونال�دو،  وق�ال 
الربتغايل: »قد أنهي مسريتي العام املقبل، وقد ألعب 

حتى أبلغ من العمر 40 أو 41 عاًما«.
وتاب�ع: »ال أعرف ما س�يحدث، لذلك ما أقوله دائًما 

ه�و أنه يج�ب عيل االس�تمتاع به�ذه اللحظة، ألن 
الح�ارض الذي أعيش�ه ممت�از ويجب أن أس�تمتع 

به«.
وواص�ل: »ال أحت�اج اآلن إىل ك�رة الق�دم مالًيا كي 
أعي�ش بش�كل جي�د.. أتمت�ع بوضع مس�تقر عى 
املس�توى املايل، لكن ما كنت أحتاجه هو االنضمام 

إىل مرشوع جذاب، وقد وجدت ذلك يف يوفنتوس«.
وأردف رونالدو: »لقد كن�ت دائًما أحب هذا الفريق 
)يوفنت�وس(.. إنه األفض�ل يف إيطاليا ومن األفضل 

يف العال�م، كم�ا أن�ه يقات�ل لتحقيق إنج�ازات عى 
املستوى األوروبي«.

واستطرد الدويل الربتغايل: »بعد أن حققت انتصارات 
يف إنجلرا وإس�بانيا انضممت إىل يوفنتوس، وفزت 
أيًضا بالدوري هنا، وأنا سعيد لوجودي يف تورينو«. 
وأتم بقوله: »الكل يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، 
ونح�ن أيًض�ا لدين�ا نفس اله�دف.. لك�ن يجب أال 
نتعامل مع األمر وكأنه هاجس، وإنما سندع األمور 

تسري يف طريقها ونتقدم خطوة بخطوة«.

فيالندر: نادال اخلطر األكرب عىل ديوكوفيتش يف أمريكا املفتوحة
              المستقبل العراقي/ متابعة

توقع املصنف أول عاملًيا سابًقا، ماتس فيالندر، أن 
يحقق الجيل الواعد نتائج كبرية يف النسخة املقبلة 
م�ن بطول�ة أمري�كا املفتوح�ة، والتي س�تنطلق 

األسبوع املقبل.
موق�ع  نق�ل  حس�بما  فيالن�در  وق�ال 
»tennisworldusa«: »سأشعر باملفاجآة واإلحباط 
كثريًا إذا لم يتمكن العب أو اثنني من الجيل الواعد 

من الوص�ول إىل نصف النهائ�ي يف البطوالت التي 
تقام عى املالعب الصلبة، فعى األرايض العش�بية 
تحت�اج إىل الخربة، وع�ى املالع�ب الرابية تحتاج 

ألسلوب لعب محدد«.
وأضاف: »عى األرايض الصلبة، ال يوجد حرفًيا أي 
أع�ذار، نرغب يف تواجد اثنني من الالعبني يف نصف 
النهائ�ي تك�ون مختلفة عن األس�ماء املش�هورة 

فيدرر ونادال وديوكوفيتش وفافرينكا«.
وتابع: »أعتق�د أن نادال هو الالعب الوحيد القادر 

عى التغلب عى نوف�اك ديوكوفيتش يف مباراة من 
5 مجموع�ات يف بط�والت الجراند س�الم، بإمكان 
ميدفيديف التغلب عى الرصبي أيًضا، ولكن يبقى 

نادال الخطر األكرب عى نوفاك«.
وعل�ق فيالن�در ع�ى حظ�وظ في�درر: »أعتقد أن 
الصعوب�ة األك�رب أمام�ه أن�ه بحاج�ة لخوض 7 
مباري�ات، ف�ال يهم م�ا هو أس�لوب لعب�ك، فمن 
املمك�ن أن تواج�ه مش�اكل أمام الع�ب صلب من 

الخط الخلفي أو آخر يملك إرسال كبري«.

نابويل يقرتب من حسم أغىل صفقة 
يف تارخيه

مهلة وعرض مغٍر حيسامن مستقبل 
جرييرو يف دورمتوند

              المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رب ن�ادي نابويل م�ن حس�م التعاقد 
م�ع املكس�يكي هريفين�ج لوزان�و، نجم 
آيندهوف�ن، بش�كل رس�مي يف املريكات�و 

الصيفي.
ووفًق�ا ملوق�ع »كالتش�يو مريكات�و« 
اإليطايل، ف�إن لوزانو خضع للكش�ف 
الطب�ي يف ناب�ويل قبل التوقيع بش�كل 

رسمي مع فريق الجنوب.
وأش�ار إىل أن قيم�ة صفق�ة انتق�ال 
لوزانو من آيندهوفن إىل نابويل س�تبلغ 
بينم�ا س�يحصل  ي�ورو،  40 ملي�ون 
الالعب ع�ى راتب س�نوي بقيمة 4.5 

مليون يورو.
وس�يحصل باتش�وكا النادي الس�ابق 

للنج�م املكس�يكي ع�ى 20% م�ن قيم�ة 
الصفقة.

ومن املنتظر أن يضع نابويل يف عقد لوزانو 
رشًط�ا جزائًيا بقيم�ة 130 مليون يورو، 
بعد أن أصبح الالع�ب هو األغى يف تاريخ 

البارتينوبي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�دم ن�ادي بوروس�يا دورتمون�د األملاني 
عرًض�ا لالعبه الربتغ�ايل رافائي�ل جرييرو 
من أج�ل إقناعه باالس�تمرار داخل ملعب 

س�يجنال إيدون�ا ب�ارك لف�رة أطول. 
س�بورت  »س�كاي  ش�بكة  وكش�فت 
أملاني�ا« ع�ن تق�دم دورتمون�د بعرض 
لتجدي�د عق�د ال�دويل الربتغ�ايل ملدة 3 
س�نوات. وأفادت الش�بكة بأن العرض 
يتضم�ن حص�ول الالع�ب، البال�غ من 
العمر 25 عاًما، عى راتب س�نوي يبلغ 
5 ماليني يورو، ما يزيد عن راتبه الحايل 
بمليون�ي ي�ورو. وكان هان�ز يواكي�م 
فاتس�كه، الرئي�س التنفي�ذي للنادي، 

ق�د أك�د رغب�ة دورتمون�د يف اإلبق�اء عى 
جرييرو، لذا يسعى لتمديد تعاقده. وأمهل 
دورتموند جناحه الربتغايل بضعة أس�ابيع 
لحسم موقفه النهائي من العرض، التخاذ 
قرار بشأن مستقبله، يف ظل اقراب عقده 

عى النهاية يف صيف 2020.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، تفاصي�ل اق�راب 
التشييل أليكسيس سانشيز، نجم مانشسر يونايتد، 

من االنتقال إىل إنر ميالن.
ووفًق�ا ملوق�ع »كالتش�يو مريكاتو«، ف�إن الصفقة 
تتح�رك رسيًع�ا، ال س�يما بع�د االجتماع ال�ذي عقد 
باألمس بني مسؤويل الناديني، وتم التوصل خالله إىل 

اتفاق نهائي.
وأش�ار إىل أن سانش�يز س�ينتقل إىل إن�ر ميالن ملدة 
موس�م، عى سبيل اإلعارة بشكل مجاني، مع أحقية 

النرياتزوري يف رشاء عقده.
وأوضح املوقع أن بند الرشاء سيكون اختيارًيا، بقيمة 

15 مليون يورو، لكنه قد يرتفع إىل 20 مليوًنا.
ولف�ت إىل أن إن�ر ميالن توصل إىل اتف�اق نهائي مع 
الشياطني الحمر، بشأن راتب سانشيز، حيث سيدفع 

النرياتزوري لالعب من 7 إىل 8 ماليني يورو سنوًيا.
جدي�ر بالذك�ر أن العب برش�لونة الس�ابق يرغب يف 
الرحي�ل ع�ن مانشس�ر يونايت�د، بع�د خروجه من 

حسابات املدرب النرويجي، أويل جونار سولسكاير.

فيدرر يسعى لفض الرشاكة مع كونرز وسامرباس يف أمريكا
              المستقبل العراقي/ متابعة

من ب�ني كل بط�والت الجراند س�الم، 
تمل�ك بطول�ة أمري�كا املفتوحة أكرب 
قائمة م�ن املتوجني باللق�ب يف العقد 

األخري.
وتوج بلق�ب البطولة منذ عام 2009، 
6 العب�ني ه�م: نوف�اك ديوكوفيت�ش 
ورافائي�ل ن�ادال بثالث�ة ألق�اب ل�كل 
منهما، إضافة إىل لقب وحيد لكل من، 
خوان مارتن ديل بوترو وأندي موراي 

ومارين سيليتش وستان فافرينكا.
وع�ى الجانب اآلخر، تمك�ن 5 العبني 
فق�ط م�ن الف�وز بباق�ي البط�والت 
الكربى - أس�راليا املفتوح�ة وروالن 
جاروس وويمبلدون - يف نفس الفرة، 
وهم: ديوكوفيت�ش ونادال وفافرينكا 

وروجر فيدرر وموراي.
املفتوح�ة  أمري�كا  بطول�ة  وتنطل�ق 
األس�بوع املقب�ل، بمش�اركة املصنف 

نوف�اك  اللق�ب،  وحام�ل  عاملًي�ا  أول 
ديوكوفيت�ش، أم�ا ع�ن املصنفني من 
كل  فيش�ارك  الخام�س،  إىل  الثان�ي 
م�ن ن�ادال وفي�درر ودوميني�ك ثي�م 

وميدفيديف عى الرتيب.
ويش�ارك في�درر البال�غ م�ن العم�ر 
38 عاًم�ا يف البطول�ة، للم�رة ال��19 
يف مس�ريته االحرافي�ة، ويملك الرقم 
القي�ايس من خ�الل التتوي�ج باللقب 
5 م�رات متتالي�ة، بني عام�ي 2004 
و2008، وحل وصيًفا أيًضا يف نسختي 

2009 و2015.
وقدم ميدفيديف املستوى األفضل بني 
جميع الالعبني، يف ش�هر أغس�طس/

آب الج�اري، بالوص�ول إىل 3 نهائيات 
متتالي�ة يف واش�نطن ومونريال قبل 

التتويج بلقب سينسناتي.
أط�اح  األخ�رية  البطول�ة  ويف 
بديوكوفيت�ش من نص�ف النهائي، يف 
طريقه للف�وز بأول لق�ب يف بطوالت 

األس�اتذة، لريتقى بفضل ذلك إىل أعى 
تصني�ف يف مس�ريته، وه�و الخامس 

عاملًيا.
وأقيم�ت النس�خة األوىل م�ن بطول�ة 
أمري�كا املفتوحة ع�ام 1881، وتقام 
نس�خة هذا العام يف الفرة ما بني، 26 
أغس�طس/آب الجاري و8 س�بتمرب/

أيلول املقبل.
املالي�ة  جوائزه�ا  إجم�ايل  ويبل�غ 
28,619,450 دوالر، وتق�ام قرعته�ا 

غًدا الخميس.
يف  القياس�ية  األرق�ام  إىل  وبالنظ�ر 
البطولة، نجد أن أكثر من توج باللقب 
يف منافس�ات الف�ردي ه�م الثالث�ي: 
جيمي كونرز وبيت سامرباس وروجر 
في�درر بواق�ع 5 ألقاب. أم�ا أكثر من 
ت�وج باللق�ب يف منافس�ات الزوجي، 
فه�و األمريك�ي مايك براي�ن بواقع 6 
ألقاب، وأكرب من توج باللقب هو كني 

روزوال بعمر 35 عاًما يف عام 1970.

توتنهام يدفع ثمن خطأ بوكيتينو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم األربعاء، أن توتنهام ربما 
يدفع ثمن خط�أ مدربه األرجنتيني ماوريس�يو بوكيتينو يف 
املريكاتو الصيفي.ووفًقا لصحيف�ة »دييل ميل« الربيطانية، 

ف�إن بوكيتين�و رف�ض فك�رة مبادل�ة نجم�ه الدنمارك�ي 
كريس�تيان إريكس�ن باألرجنتين�ي باول�و ديب�اال مهاج�م 
يوفنتوس قبل نهاية املريكاتو الصيفي يف إنجلرا.وأشارت إىل 
أن توتنهام يف طريقه حالًيا لخسارة إريكسن بشكل مجاني 

يف الصيف املقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا املوسم.
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التظاهر واالعتصام.. إىل متى؟حيدر املال يشكو من العّله 

عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي 

االعتصامات والتظاه�رات واالحتجاجات واإلرضابات 
القانوني�ة  والحق�وق  الصحي�ة  املظاه�ر  م�ن  ه�ي 
والدس�تورية يف املجتمع�ات الديمقراطي�ة، وتقوم بها 
بع�ض الرشائح للمطالب�ة بحقوٍق ما ل�م يتمكنوا من 
الحصول عليها بس�بب الظروف أو السياس�ات املتبعة 
يف ه�ذا البل�د أو ذاك فيخرج�ون متظاهري�ن وم�ن ثم 
يعتصمون وهكذا يتطور أس�لوب املطالبة من حالة إىل 

أخرى.
ويف العراق، وبعد تفيش الديمقراطية املفرطة، أصبحت 
هذه الحاالت واملظاهر من األمور املَُسلم بها يف الشارع 
العراقي ومن األمور االعتيادية، فالشعب، وعىل مختلف 
طبقاته وثقافاته وتوجهاته، مارس هذه الحقوق من 
أج�ل املطالبة بالحق�وق أو من أجل تغيري السياس�ات 
وحتى مارس�ها ناقماً عىل ما يمر ب�ه البلد من ظروف 

صعبة.
ل�م تك�ن كل املمارس�ات ناجحة، وكذلك ل�م تقابل كل 
هذه املظاهر م�ن قبل الحكوم�ات املتعاقبة باإليجاب 
والقبول وكل حس�ب ظرفه ومكانه ومطالبه، لم تقف 
الحكومات املحلية واملركزية املتعاقبة أمام التظاهرات 
واالعتصامات واالحتجاجات واإلرضابات التي قام بها 
املواطنني طوال الس�نني املاضية وق�وف املتفرج أو الال 
مباالة بل هرعت اللجان وبعض املسؤولني للقاء هؤالء 
واالستفسار عن مطالبهم ودراستها هل هي مرشوعة 
أم ال ونف�ذ البعض م�ن املطالب وأندث�ر البعض اآلخر 

بمرور الزمن.
إن أالزمات االقتصادية واملش�اكل األمنية هي عىل رأس 
قائمة أعذار الحكومة محلية كانت أم مركزية لتسويف 
بعض املطال�ب أو حتى لغض النظر عنها بإطالق آمال 
ووعود بعيدة املدى تنته�ي بمرور الزمن عليها لتصبح 
من املايض، وهذا كان س�بباً رئيس�ياً الستمرار خروج 
املواطنني إىل الش�وارع دون انقطاع وبف�رات وأوقات 

مختلفة.
أالن، ومنذ فرة ليست بالقصرية تطورت واتسعت هذه 
املمارس�ات لتش�مل الطبقة االكاديمي�ة )الخريجون( 
بمختل�ف اختصاصاتهم وش�هاداتهم فال ت�رى تقريباً 
م�كان لدوائر الدولة ومؤسس�اتها الحكومية إال وتجد 
املعتصم�ني واملتظاهري�ن عىل أبوابها وه�م من حملة 

الشهادات العليا نزوالً إىل باقي الدرجات العلمية.
)ي�ا حكومتن�ا العزيزة( إن ه�ؤالء هم مم�ن اجتهدوا 
وافنوا س�ني عمرهم بالدراس�ة ولم يصل�وا إىل وصلوا 
عليه اعتباطاً أو جزاف�اً وعليه يجب معالجة مطالبهم 
ب�أرسع وقت ممك�ن وعدم الته�اون مع م�ا يقومون 
ب�ه ألننا يف عرص العومل�ة وتنقل معاناته�م ومطالبهم 
الفضائيات إىل العالم اجمع فكيف سيكون ردنا إن قال 

العالم هل هؤالء أبناء العراق؟
الوض�ع االقتص�ادي جيد وكذلك الوض�ع األمني وعليه 
س�تكون املعالج�ة يس�رية ومتاح�ة، ال نق�ول إن عىل 
الدول�ة اس�تيعاب كل هذه األعداد الكب�رية ولكن أيضاً 
ع�ىل الحكومة أن تج�د حلول ناجع�ة وفورية فتفعيل 
القطاع�ني الخ�اص واملش�رك ل�ه دوراً كب�رياً يف رفع 
الحي�ف ع�ن الكث�ري م�ن أبن�اء الش�عب العراقي عىل 
مختلف املستويات والدرجات  وكذلك خلق فرص العمل 
املناسبة له دور كبري، إن لقاء املتظاهرين واملعتصمني 
واملرضبني واملحتجني وإسماعهم الكالم املعسول واخذ 
مطالبهم عىل ورق للدراس�ة ليس حالً أبداً وال يش�في 

غليلهم وال يداوي جروحهم وال حتى )يوكلهم خبز(.
إن ه�ؤالء وغريهم م�ن كافة طبقات الش�عب العراقي 
أف�ل األمل بداخلهم فال تقتلوه واعملوا عىل إيقاده من 
جديد ليش�عروا إن لهم وطن يؤويه�م ويلبي مطالبهم 

ويعطيهم حقوقهم )أنصفوا كفاءاتنا وأهلنا(.

ال يختل�ف اثن�ان من ذوي العق�ل والبصرية عىل نبذ 
الطائفية والتطرف فالطائفية سبب رئيس يف تدمري 
األمة وخراب األرض وال نأت�ي بجديد إذا ما قلنا اننا 
يف الع�راق ومنذ س�قوط الصنم دفعن�ا مئات اآلالف 
من الضحايا األبرياء بس�بب الفتن�ة الطائفية التي 
اراد له�ا ابواقها ومروجيها من الساس�ة املؤدلجني 
واملدعوم�ني م�ن خلف الح�دود ان تح�رق األخرض 
والياب�س وما تنظيم داعش اال  آخر وجه من وجوه 
القب�ح الطائفي الذي انربى عىل اس�اس الدفاع عن 
اه�ل الس�نة كما رّوج ل�ه أبواق املنصات وس�يايس 
الفتن�ة ف�إذا به يذب�ح أهل الس�نة كم�ا يذبح اهل 
الشيعة واملسيحني واأليزيدين وكان الذي كان درسا 
بليغ�ا ملن يفهمه وع�ربة ملن يعترب ولك�ن هل يفهم 
ال�درس او يأخ�ذ العربة اصح�اب العق�ول املأزومة 
والنفس املأس�ورة بالذل والعبودية ألجندة الدافعني 
م�ن خلف الحدود امثال حيدر امل�ال والقائمة التي ال 

يتسع املجال لذكرها . 
اليوم ومع احتفال املس�لمني يف الع�راق بعيد الغدير 
األغر وهي مناسبة مؤكدة يف النص القرآني والحديث 
النب�وي الرشي�ف إاق�رار الوالية لإلمام ع�ي بن ابي 
طالب عليه الس�الم ينربي علينا ص�وت من اصوات 
الفتنة الطائفية وعرب تغريدة له يف توتير قال حيدر 
املال إن ما يجري من احتفال بمناس�بة طائفية يزيد  
من التطرف يف الب�الد وان املرجعية التي تتبنى هذه 
املناس�بة ال يمك�ن ان تتحدث بخط�اب وطني وهي 

هنا تتبنى خطاب طائفي . 
ال اريد ان اعلق كث�ريا عىل ما قاله حيدر املال الذي ال 
ينتمي ألي مذهب  فهو وباعرافه ليس ش�يعيا كما 
كانت أمه وابيه وليس س�نيا كما يعتقد البعض وال 
يم�ت بصلة لدين لكنه ب�وق متميز من ابواق الفتنة 
واللع�ب ع�ىل الوتر الطائف�ي وصوته كم�ا هو رأيه 
وموقفه مدفوع الثمن  إس�وة بكل األصوات الناعقة 
الت�ي عمل�ت عىل تمزيق النس�يج الوطن�ي العراقي 
واش�اعة الفتن�ة الطائفي�ة البغيض�ه حي�ث كانت 
أصواتهم صدى داعش وفكرها  وسببا ملا حصل من 

دمار وخراب  وموت ورعب يف العراق . 
لس�ت ادري ان كان امل�ال ... ام يتغاب�ى إن املرجعية 
الديني�ة العليا ه�ي صمام امان وح�دة العراق واننا 
ل�وال فتواها العظيم�ة بالجهاد الكفائ�ي ملا حررت 
ارايض املناطق الغربية من دنس الدواعش وملا حررنا 
األرض والعرض ه�ذا ان كان حيدر املال يعرف قيمة 

األرض وقداسة العرض . 
وهل سمعنا يوما مفردة او جملة يف خطب املرجعية 
بلكن�ة طائفي�ة او خط�اب لطائفة بعينه�ا ام انها 
كانت والزالت تتحدث بلغة األبوة والراعي للجميع . 
بق�ي ان اقول هل يفه�م حيدر امل�ال ان كان ممكن 
ان يفه�م ان مناس�بة عي�د الغدير ليس باملناس�بة 
الطائفي�ة ب�ل هي مناس�بة لكل املس�لمني وحادثة 
موثق�ة يف القرآن الكريم بأيات إتم�ام الدين  )اليوم 
اكمل�ت لكم دينكم واتمم�ت عليكم نعمتي ورضيت 
لك�م األس�الم دين�ا ( وقبلها بآي�ة التبلي�غ ) يا ايها 
الرس�ول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما 
بلغت رسالته(  كما  انها موثقة بأألحاديث الرشيفة 
ع�رب جمي�ع الرواة من كال الفريقني س�نة وش�يعة 
) م�ن كنت م�واله فهذا ع�ي مواله( وان مناس�بة 
عي�د الغدير األغ�ر والبيعة الكربى لألم�ام عي عليه 
السالم كان ممكن ان تكون مناسبة عظيمة لوحدة 
املس�لمني لوال فج�ور النفس واهوائها الش�ياطنية 
الت�ي امتدت وتواصلت من معاوية ابن ابي س�فيان 

وصوال اىل امثاله ..

رّسك يف حميط خرصك
كش�ف األطباء ع�ن أكرب محيط للخ�رص الذي ال يش�كل خطورة عىل 

صحة اإلنسان. بحسب توصيات خرباء وزارة الصحة الروسية.
وتفي�د وكالة أنباء »نوفوس�تي«، بأنه وفقا ملعطي�ات األطباء، محيط 
الخرص الذي يزيد عن 80 س�نتمرا للنس�اء و94 سنتمرا للرجال يزيد 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. ويشري األطباء إىل 
أنه ملنع اإلصابة بنوبة قلبية وجلطة دماغية يجب االمتناع عن التدخني 
وتن�اول 500 غرام من الفواكه والخرضوات يوميا وممارس�ة تمارين 
رياضي�ة ملدة 30 دقيقة. ويضي�ف خرباء وزارة الصحة الروس�ية، أن 
ارتفاع ضغ�ط الدم يزيد من خطر النوبات القلبية والجلطة الدماغية. 
ويذكر أن علماء اليابان عرضوا يف ش�هر فرباير املايض، نتائج دراس�ة 
علمي�ة أظهرت العالقة بني رسعة تناول الطعام ومؤرش كتلة الجس�م 
ومحي�ط الخ�رص. تفيد هذه النتائ�ج بأن 30% من األش�خاص الذين 
يتناولون طعامهم برسعة متوس�طة يعانون من السمنة، فيما يعاني 
منها 45% ممن يتناولون طعامهم برسعة زائدة. وهذا يعني أن  محيط 

الخرص يكرب طرديا مع رسعة تناول الطعام.

تطور يف تقنية تعديل اجلينات
 املثرية للجدل!

حق�ق علم�اء إنج�ازا هاما بتطوي�ر تقنية تحري�ر الجين�ات الثورية 
CRISPR لتكون قادرة عىل تعديل »العرشات أو حتى مئات الجينات«، 
م�ا يس�مح للعلم�اء بإعادة برمج�ة ش�بكات الجين�ات بأكملها مرة 
واح�دة. ويف الس�ابق، تمكن�ت CRISPR-Cas م�ن تعدي�ل حفنة من 
الجينات يف وقت واحد، وعادة ما يمكنها التحكم بواحدة فقط يف وقت 
واح�د. ومع ذلك، فإن األبحاث الجديدة تفتح عاملا من االحتماالت أمام 
العلماء لتغيري الخاليا عىل نطاق أوس�ع بكثري. ويقول معد الدراس�ة، 
راندال بالت، من ETH Zurich يف س�ويرسا: »تمكنن�ا طريقتنا، للمرة 
األوىل، من تعديل ش�بكات الجينات بالكامل بش�كل منهجي يف خطوة 
واحدة. وبفضل هذه األداة الجديدة، يمكننا اآلن تحقيق ما حلمنا به يف 
املايض«. ويمكن للطريقة الجديدة اس�تهداف 25 هدفا داخل الجينات 
يف وق�ت واحد، م�ع إمكانية الوصول إىل مئات األه�داف األخرى. وهذا 

يعني أنه يمكن للعلماء إجراء تعديالت أوسع عىل الجينات.

د.هاشم عبود الموسوي

من األمس�يات الثرية التي حرضتها يف قرص 
لإلحتف�اء  الب�رصة   يف  الفن�ون  و  الثقاف�ة 
املنع�م  »عب�د  األس�تاذ  العراق�ي  بالرحال�ة 
الرياوي«..وقد إستمعت اىل محارضته القيمة 
و املش�وقة بعنوان : »رحالتي بني الغرائب و 
العجائ�ب« وكان يل ال�رشف أن أحص�ل عىل 
تس�خة من كتابه  بنف�س العنوان.. تبادر اىل 
ذهن�ي ، أن ه�ذا الجه�د الكب�ري و املضني و 
الش�جاع  الذي قا به الرحالة يف أكثر املناطق 
خط�ورة يف العال�م يس�تحق أن ين�رش بعدد 
خاص يف املجلة العاملية واس�عة اإلنتش�ار .. 

وهو بذلك يستحق تكريما أوسع .
وع�ن محتوى الكت�اب  ، أتقل لكم  ما جاء يف 

محارضته بإختصار  :
) تح�دث الرحال�ة عبداملنع�م الدي�راوي عن 

رحالته والتي أش�ار فيها اىل أن�ه ويف بدايات 
ثمانينيات القرن املايض س�افر اىل موزمبيق 
ودع�اه صدي�ق موزنبيق�ي اىل أن أرافق�ه يف 
س�فرة اىل احدى القرى بع�د أن عرفني انني 
أهتم بعادات وتقاليد الشعوب وعندما وصلنا 
اىل أطراف موزمبيق لم أعلم انني س�أدخل اىل 
بيت تعد عائلته واحدة من القبائل املتوحشة 

كما يطلقون عليهم لكنني عندما جلست عند 
ه�ذه العائلة تعرفت عىل أف�راد هذه العائلة 
وجدتهم يف غاية الطيبة واألنس�انية .... ومن 
تلك الساعات التي أمضيتها مع هذه العائلة 
ب�دأت عندي فكرة أن أك�ون رحالة وأبحث يف 
مثل هذه املوضوع�ات .... وقد اتضح يل وأنا 
يف ضيافة هذه العائل�ة ان الرحالة األوربيني 
وان األوربي�ني بش�كل ع�ام والذي�ن يصلون 
اىل مث�ل هذه االماكن يفتح�ون االبواب امام 
)الكنيسة( لتدخل اىل تلك املناطق وتعمل من 
أجل الديانة املسيحية وكان الرحالة األوربيون 
الذين وصلوا اىل هناك يكتبون ويدونون صورا 
مش�وهة لك�ي التدخ�ل لتلك املناطق س�وى 
الكنيس�ة ليتدينوا أهل تل�ك املناطق بالديانة 
املسيحية حيث انني شاهدت يف بعض القرى 
بس�احل العاج ان سكان تلك القرى يتدينون 

بالديانة املسيحية .

 National  Geographic مقترح لنشر كتاب عراقي في مجلة
التي تصدرها الجمعية الجغرافية الوطنية في أمريكا

منجز ثقايف برصي بأدب الرحالت  يف طريقه إىل العاملية 

اإلكراه املعنوي عىل املوظفني
القاضي عامر حسن شنته

يعرف اإلكراه املعنوي بأنه »ضغط 
أو تهديد يوجه إىل شخص، يخلق فيه 
حالة نفس�ية من الخ�وف والفزع. 
فيقدم عىل ارت�كاب جريمة ليدفع 
عن نفس�ه خط�ر ه�ذا الضغط أو 
التهديد«. وقد تكلم املرشع العراقي 
عن اإلك�راه يف قانون العقوبات. إذ 
نصت املادة )62( منه، عىل اإلكراه 
بوصفه مانعاً من موانع املسؤولية 
الجزائي�ة، تنتف�ي معه املس�ؤولية 
الجزائية للمكرَه، بقولها »ال يسأل 
جزائي�اً م�ن أكرهته ع�ىل ارتكاب 
الجريمة قوة مادي�ة أو معنوية لم 
يس�تطع دفعها«، وقد ح�دد الفقه 
الجنائ�ي رشطني لتحق�ق اإلكراه 
املعنوي، وهما عدم استطاعة دفع 
القوة املعنوية، وأن تكون تلك القوة 
غ�ري متوقعة.  ويف نط�اق الوظيفة 
يق�وم  أن  كث�رياً،  يح�دث  العام�ة 
الرؤس�اء بتوجي�ه أوام�ر مخالفة 
للقان�ون إىل مرؤوس�يهم، تمثل إذا 
مات�م تنفيذها جرائم يعاقب عليها 
القان�ون. وإذا كان قانون انضباط 
موظفي الدولة والقطاع العام )رقم 

19 لس�نة 1991 املعدل( قد حدد يف 
املادة )4/ثالثاً( منه، كيفية تعامل 
املوظف مع األمر املخالف للقانون، 
ب�أن يب�ني كتاب�ة وج�ه املخالف�ة 
وال يلت�زم بتنفيذه�ا إال إذا أكده�ا 
الرئيس وعندئ�ذ يكون الرئيس هو 
املس�ؤول عنه�ا، ف�أن واق�ع األمر 
يكشف لنا خالف ذلك. إذ أن سطوة 
الرئيس يف دائرته،وخوف املوظفني 
من تعسف اإلدارة تجاههم يمنعهم 
من الترصيح كتابة بمخالفة أوامر 
الرئيس ألحكام القانون. وكثري من 
الرؤس�اء ال يقبل أن يب�ني املوظف 
كتاب�ًة وج�ه املخالف�ة يف أوامره. 
وق�د تطال ذل�ك املوظ�ف عقوبات 
أو  نق�ل  مقنعة،تظه�ر يف ص�ورة 
تجريد من موقع إداري تحت غطاء 
إن  العامة(.  )مقتضيات املصلح�ة 
إرادة املوظ�ف املك�َره ع�ىل تنفي�ذ 
األوام�ر املخالفة للقانون هي إرادة 
غري حرة )إرادة معتلة( تتش�كل يف 
أج�واء مش�حونة بالخ�وف، وعدم 
الثق�ة بالضمان�ات الت�ي وضعتها 
تعس�ف  م�ن  لحمايت�ه  القوان�ني 
وتتن�وع  الغ�ري.  تهدي�د  أو  اإلدارة 
صور اإلكراه املعنوي عىل املوظفني 

تفرضه�ا،  الت�ي  الجه�ات  بتع�دد 
فت�ارة تكون من الرؤس�اء وتتمثل 
بالتهدي�د بالنقل إىل أماك�ن نائية، 
أو التجريد م�ن املنصب اإلداري، أو 
تأخ�ري العالوة والرفي�ع، أو فرض 
العقوب�ات االنضباطي�ة وغري ذلك 
كث�ري. وتكون تارة أخ�رى من قبل 
جه�ات خ�ارج الوس�ط الوظيفي، 
كأن يلجأ املقاول إىل تهديد املهندس 
املقي�م، بالقتل أو خطف أحد أبنائه 
إذا لم يؤيد بأن املرشوع قد نفذ عىل 
وفق املواصف�ات، خالفا للحقيقة. 
أو كأن ُيهدد فاحص املخترب بالقتل 
إذا ل�م يؤيد ب�أن البضاعة املجهزة 
للدولة كان�ت عىل وفق املواصفات. 
خالف�ا للحقيق�ة وغري ذل�ك كثري. 
وألجل تحرير إرادة املوظف من تلك 
القي�ود التي تكبلها، البد من تفعيل 
الضمان�ات التي منحها القانون له 
وان تراع�ي كافة الجه�ات اإلدارية 
والقضائي�ة تل�ك الضمان�ات عن�د 
نظره�ا فيم�ا ينس�ب إىل املوظف، 
رشوط  توف�ر  م�ن  التحق�ق  بع�د 
اإلكراه. وأهم تل�ك الضمانات هي 
انتفاء )املس�ؤولية الجزائية( عنه، 
أو اعتب�ار ذلك س�بباً من )أس�باب 

ال�رشوط  وف�ق  ع�ىل  اإلباح�ة( 
املنصوص عليها يف املادة )40( من 
قانون العقوبات. وفرض العقوبات 
الصارمة بحق كل من يهدد موظفاً 
أو مكلف�اً بخدمة عام�ة، عىل وفق 
األح�كام املنصوص عليه�ا يف املواد 
)229-232( من قانون العقوبات، 
والقرارات الترشيعية املتعلقة بهذا 
املوضوع.وأن تأخذ محاكم )قضاء 
املوظفني( دورها يف إلغاء العقوبات 
)املقنعة( بحق املوظفني، إذا ماتأيد 
له�ا ع�دم وج�ود مس�وغ قانوني 
لفرضه�ا. وقب�ل ذل�ك كل�ه ينبغي 
اإلداري(،  العم�ل  )بيئ�ة  إص�الح 
وإش�اعة أجواء الثقة بني أوس�اط 
املوظف�ني بكفاي�ة الضمانات التي 
وضعه�ا القان�ون لحمايته�م عند 
أداء أعمالهم ع�ىل الوجه القانوني 

السليم.


