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ال صيانة ملن ال ورع له  العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية يوجه بعدم التهاون مع مثريي النزاعات العشائرية وعصابات اجلريمة 
املالية الربملانية: أربيل وبغداد ستوقعان اتفاقا جديدا بخصوص موازنة 2020
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أقام�ت وزارة الداخلية، يف اآلون�ة األخرية، حملة 
كب�رية ضد عصابات الس�طو املس�لح واملتاجرة 
باألعض�اء البرشي�ة وص�االت القم�ار والروليت 

ومراكز املساج، وكل الظواهر املرّضة.
وأم�س األحد، كش�فت وزارة الداخلي�ة تفاصيل 
عملي�ة “صعبة وطويل�ة” نفذتها خلية الصقور 

االستخبارية يف محافظة النجف.
وقال الناطق باس�م وزارة الداخلية سعد معن يف 
بيان تلقت “املس�تقبل العراقي” نسخة منه، إن 
“خلي�ة الصقور االس�تخبارية  يف النجف تمكنت 
بالتع�اون م�ع مكافحة االج�رام  م�ن االطاحة 
والقبض عىل واح�دة من أخطر واكرب العصابات 
املتخصصة بالسطو املسلح التي تعمل يف منطقة 
الفرات االوس�ط وبغداد”. واضاف معن انه “ويف 
عدة محاوالت صعبة تخللتها مواجهات مسلحة 
وبن�اًء ع�ىل معلوم�ات دقيقة اس�تخبارية ومن 
مصادر، تم التوصل اىل أفراد تلك العصابة”، مبينا 
ان “العملية تم�ت بإرشاف ومتابعة مبارشة من 
قبل قائد رشط�ة النجف العميد فائ�ق الفتالوي 
ومدير االس�تخبارات ومكافح�ة اإلرهاب ومدير 
خلي�ة الصق�ور االس�تخبارية ومدي�ر مكافحة 
االج�رام ومدي�ر مكت�ب مكافحة اج�رام الكرار 
وضب�اط ومنتس�بي الخلي�ة ومكت�ب املكافحة 
املذكور”. واك�د الناطق باس�م الداخلية ان “من 
ب�ني املتهم�ني احد اهم املس�ؤولني ع�ن عمليات 
الس�طو املس�لح وامل�رشف ع�ىل عدد كب�ري من 
العصابات االجرامية املختصة بالرسقة والسطو 

املسلح والعقل املدبر لها”.
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الداخلية تشن حربا عىل العصابات
أطاحت مبجموعة سطو تنتشر على ثلث مساحة العراق.. وتكشف تفاصيل مثرية يف قضية صاالت القمار والروليت

رئيس الوزراء يصدر أمرًا ديوانيًا 
بتشكيل جلنة »رفيعة املستوى« الستعادة 

عقارات الدولة
ص2

عمليات االنبارتعلن 
توليها محاية القوافل التجارية 

من طريبيل إىل بغداد
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حمافظ البرصة يثمن زيارة وزير الداخلّية  ويعدها بمثابة الدعم والوقوف 
مع القوات األمنية لردع اخلارجني عن القانون

النقل الربي تعلن نقل أكثر 
من »6« آالف طنًا من احلنطة والرز 

لصالح وزارة التجارة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن »حزب الله« اللبناني، أمس األحد، أن مقاتليه دمروا آلية 
عسكرية إرسائيلية وقتلوا وجرحوا من فيها قرب الحدود.

وقال بي�ان للحزب إنه »عند الس�اعة الرابعة و15 دقيقة من 
بعد ظه�ر )األحد(، قامت مجموعة الش�هيدين حس�ن زبيب 
ويارس ضاه�ر، بتدمري آلية عس�كرية إرسائيلي�ة عند طريق 

ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها«. 
وع�ىل إثر ذلك، ب�دأ الجيش اإلرسائييل قصف�ا مدفعيا ألطراف 

بلدة مارون الرأس اللبنانية الحدودية.
وذكرت وسائل إعالم تابعة للكيان الصهيوني ان الرعب انترش 
لدى املس�توطنني وتم إطالق صافرات االنذار وتم فتح املالجئ 

خشية من تفاقم األوضاع.

وتش�هد الحدود اللبنانية الجنوبية توتراً متصاعدا، حيث قال 
الجي�ش اللبناني إن طائرة إرسائيلية مس�رية انتهكت املجال 
الجوي للبالد، وأسقطت مواد حارقة أشعلت النريان يف منطقة 

أحراج عىل الحدود.
وقال�ت وكالة األنباء الرس�مية اللبنانية إن الجيش اإلرسائييل 

يعمل إىل إحراق األحراج منعا ألي تسلل من خاللها. 
وطل�ب الجيش اإلرسائييل مواطنيه الذين تقع منازلهم ضمن 
عمق 4 كم من الح�دود اللبنانية بفتح املالجئ والدخول إليها 

عند سماع صافرات اإلنذار.
والس�بت، قال الس�يد حس�ن نرص الله، األمني العام ل�«حزب 
الل�ه«، يف كلم�ة متلفزة، إن ال�رد عىل االعت�داءات اإلرسائيلية 
»أمر محس�وم«، وإن قلة قليلة هي املعنية بأمر الرد، وهو يف 

يد القادة امليدانيني.

        بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  اك�دت 
لالنتخابات، أمس االحد، أن االس�تعدادات 
النتخابات مجالس املحافظات مس�تمرة 
بصورة طبيعي�ة ويجري وف�ق ماخطط 
له،الفتة إىل أن نس�ب االنجاز تتفاوت من 

محافظة اىل اخرى.
وقال عض�و مجلس املفوضني باملفوضية 
ح�ازم الردين�ي يف ترصي�ح صحف�ي إن 
”املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات 
تعمل بش�كل مس�تمر دون انقطاع حتى 
يف ايام العطل الرس�مية والجمع استعدادا 

النتخابات مجال�س املحافظات املقررة يف 
نيسان املقبل”. وأضاف الرديني، أن “العمل 
يج�ري وف�ق ما خط�ط ل�ه وبالتوقيتات 
ال  “املفوضي�ة  أن  إىل  مش�ريا  الزمني�ة”، 
تواج�ه أي معضل�ة او مع�وق لحد االن”. 
تختل�ف  االنج�از  “نس�ب  ان  واوض�ح، 
م�ن محافظة اىل اخرى بحس�ب س�عتها 
وكثاف�ة ناخبيها”، الفت�ا إىل ان “العمل يف 
املحافظات املحررة يرسي بشكل طبيعي 
وهن�اك تق�دم يف انجاز تحديث س�جالت 
الناخبني يف تلك املحافظات”. بدوره، اعلن 
عضو مجلس املفوضني والناطق الرسمي 
الدكت�ور  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  باس�م 

ري�اض البدران ان مجل�س املفوضني دعا 
الناخب�ني يف محافظت�ي نين�وى وكركوك 
اىل اغتنام الفرصة التي وفرتها املفوضية 
للمواطن�ني ومنهم النازحون والتي قررت 
فيها املفوضية فت�ح مدة جديدة لتحديث 
سجالتهم االنتخابية يف املحافظتني للمدة 
من 2019/8/1 ولغاي�ة 2019/10/15 
ع�ىل اعتبار الظرف االس�تثنائي الذي تمر 
ب�ه املحافظت�ان وحركة الن�زوح الداخيل 
مؤكدا اىل ان املجلس ايضا دعا الناخبني اىل 
مراجعة مراكز التسجيل لتحديث بياناتهم 
بايومرتيا ممن لم يحدثوا بياناتهم , الفتا 
اىل فت�ح العدي�د م�ن مراكز التس�جيل يف 

املحافظتني لهذا الغرض .
ان  اىل  الب�دران  الدكت�ور  اش�ار  ذل�ك  اىل 
مجلس املفوضني اكد عىل املادة 48/أ من 
التعديل االول لقان�ون انتخابات مجالس 
املحافظ�ات رقم 12 لس�نة 2018  والتي 
تش�ري اىل الوزارات واملؤسسات الحكومية 
والجهات غري املرتبطة بوزارة واملؤسسات 
الرسمية وشبه الرسمية بالزام موظفيها 
بالتس�جيل والتحدي�ث واس�تالم بطاق�ة 
الناخب االلكرتونية ) طويلة االمد(، فضال 

عن اعتبارها وثيقة رسمية.
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الكامرك تعلن عن توفر درجات وظيفية عىل املالك يف بغداد واملحافظات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، أمس األحد، عن توفر درجات وظيفية ش�اغرة 
ناتجة عن حركة املالك موزعة عىل بغداد واملحافظات.

وذك�رت الهيئ�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، »نعلن عن 
توف�ر درج�ات وظيفي�ة ش�اغرة ناتجة عن حرك�ة املالك موزعة ع�ىل بغداد 
واملحافظات فعىل الراغبني بالتقديم ممن تتوفر فيهم الرشوط العامة للتعيني 
وفق املؤهالت املطلوبة الشغال تلك الدرجات التقديم عن طريق مأل االستمارة 

االلكرتونية«.
وأضاف البيان »التقديم س�يكون عرب املوقع االلكرتوني الخاص بوزارة املالية 
خ�الل مددة أقصاها 20 يوم من تاري�خ نرش اإلعالن، علما ان كافة املتقدمني 
سيخضعون لالختبار واملقابلة واملفاضلة عىل أساس الخربة والكفاءة وسيتم 

تحديد موعد املقابلة ونرشه عىل املوقع االلكرتوني الخاص بوزارة املالية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أقامت وزارة الداخلية، يف اآلونة األخرية، حملة كبرية ضد 
عصابات الس�طو املس�لح واملتاجرة باألعضاء البرشية 
وصاالت القمار والروليت ومراكز املساج، وكل الظواهر 

املرّضة.
وأم�س األحد، كش�فت وزارة الداخلي�ة تفاصيل عملية 
“صعبة وطويلة” نفذتها خلية الصقور االستخبارية يف 

محافظة النجف.
وق�ال الناطق باس�م وزارة الداخلية س�عد معن يف بيان 
تلق�ت “املس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه، إن “خلي�ة 
الصقور االس�تخبارية  يف النجف تمكن�ت بالتعاون مع 
مكافحة االجرام  م�ن االطاحة والقبض عىل واحدة من 
أخطر واكرب العصابات املتخصصة بالسطو املسلح التي 

تعمل يف منطقة الفرات االوسط وبغداد”.
واض�اف مع�ن انه “ويف ع�دة محاوالت صعب�ة تخللتها 
دقيق�ة  معلوم�ات  ع�ىل  وبن�اًء  مس�لحة  مواجه�ات 
اس�تخبارية وم�ن مص�ادر، ت�م التوص�ل اىل أف�راد تلك 
العصاب�ة”، مبين�ا ان “العملية تمت ب�إرشاف ومتابعة 
مب�ارشة م�ن قب�ل قائد رشط�ة النج�ف العمي�د فائق 
الفتالوي ومدير االستخبارات ومكافحة اإلرهاب ومدير 
خلي�ة الصق�ور االس�تخبارية ومدير مكافح�ة االجرام 
ومدير مكتب مكافحة اجرام الكرار وضباط ومنتس�بي 

الخلية ومكتب املكافحة املذكور”.
واكد الناطق باس�م الداخلية ان “من ب�ني املتهمني احد 
اهم املسؤولني عن عمليات السطو املسلح واملرشف عىل 

ع�دد كبري م�ن العصابات االجرامي�ة املختصة بالرسقة 
والسطو املسلح والعقل املدبر لها”، مشريا إىل أن “عملية 
القاء القبض واملتابعة كانت معقدة وصعبة واس�تمرت 

لعدة اي�ام تعرضت خاللها األجه�زة االمنية إىل مواجهه 
مس�لحة ملرتني تكللت بالنجاح هذا اليوم بكمني محكم 
نف�ذ بحرفي�ة عالية”. م�ن جانبه، وص�ف قائد رشطة 

محافظة النجف عملية القبض ب�”الشجاعة واملهمة”، 
معتربا “هذا اإلنجاز هدية ألهلنا يف العراق عامة والنجف 

خاصة”.
بدوره، كش�ف مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية عن 
النتائج األولية للتحقيقات الجارية مع األشخاص الذين 
ت�م القاء القبض عليه�م يف صاالت القم�ار والروليت يف 

فنادق كبرية ببغداد األسبوع قبل املايض.
وأثبت التحقيق، بحس�ب بيان ملفتش�ية وزارة الداخلية 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، تورط ضباط 
أمني�ني كب�ار بالتواط�ؤ مع أصح�اب قاع�ات الروليت 
والقمار بالس�ماح لهم بإدارة وممارسة القمار املمنوع 
وف�ق القان�ون العراق�ي وتغاضيه�م ع�ن أداء واجبهم 

الرقابي والتنفيذي.
كما كش�ف التحقي�ق أيضاً أنه تج�ري يف هذه الصاالت 
أك�رب عمليات غس�ل لألموال وتهريبها اىل خ�ارج البالد، 
حي�ث ظه�ر أن العديد من فيش املقامرة املس�تخدمة يف 
هذه الصاالت والتي تم ضبطها من قبل مفرزة العمليات 
الخاصة التابعة ملفتشية الداخلية هي فيش قمار دولية 
يمك�ن ألصاحبها أن يرصفوها يف أي ناٍد أو صالة روليت 
خارجية، فيما أظهرت االعرتاف�ات والتحقيقات األولية 
أن أغل�ب األجان�ب الذين تم ايقافه�م يف عملية املداهمة 
تلك بما فيهم النس�اء ال يملكون أوراق اقامة أو تشغيل 
رس�مية ومخالفني لرشوط اإلقامة والتش�غيل العراقي 
الناف�ذ. وال زالت التحقيقات مس�تمرة بالقضية ملعرفة 
مالبس�اتها واملتورطني اآلخرين فيها، بغية تقديمهم اىل 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
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املفوضية: اجلدول الزمني لالنتخابات يسري وفق ما خطط له
جملس املفوضني دعا الناخبني يف نينوى وكركوك إىل حتديث بياناتهم

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
أم�س االح�د، أن االس�تعدادات النتخاب�ات 
بص�ورة  مس�تمرة  املحافظ�ات  مجال�س 
طبيعية ويجري وف�ق ماخطط له،الفتة إىل 
أن نس�ب االنجاز تتفاوت م�ن محافظة اىل 

اخرى.
وق�ال عضو مجل�س املفوض�ني باملفوضية 
إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الردين�ي  ح�ازم 
لالنتخاب�ات  املس�تقلة  العلي�ا  ”املفوضي�ة 
تعم�ل بش�كل مس�تمر دون انقط�اع حتى 
يف اي�ام العطل الرس�مية والجمع اس�تعدادا 
النتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات املقررة يف 

نيسان املقبل”.

وأضاف الردين�ي، أن “العمل يجري وفق ما 
خطط له وبالتوقيتات الزمنية”، مش�ريا إىل 
أن “املفوضية ال تواجه أي معضلة او معوق 

لحد االن”.
واوض�ح، ان “نس�ب االنج�از تختل�ف م�ن 
محافظة اىل اخرى بحس�ب س�عتها وكثافة 
ناخبيه�ا”، الفتا إىل ان “العمل يف املحافظات 
املحررة يرسي بش�كل طبيعي وهناك تقدم 
يف انج�از تحديث س�جالت الناخب�ني يف تلك 

املحافظات”.
ب�دوره، اعل�ن عض�و مجل�س املفوض�ني 
والناطق الرسمي باسم مفوضية االنتخابات 
الدكتور رياض البدران ان مجلس املفوضني 
دعا الناخب�ني يف محافظتي نينوى وكركوك 
اىل اغتن�ام الفرصة التي وفرته�ا املفوضية 

للمواطنني ومنه�م النازح�ون والتي قررت 
فيه�ا املفوضية فت�ح مدة جدي�دة لتحديث 
س�جالتهم االنتخابي�ة يف املحافظتني للمدة 
 2019/10/15 ولغاي�ة   2019/8/1 م�ن 
عىل اعتبار الظرف االس�تثنائي الذي تمر به 
املحافظت�ان وحركة الن�زوح الداخيل مؤكدا 
اىل ان املجلس ايضا دعا الناخبني اىل مراجعة 
مراكز التسجيل لتحديث بياناتهم بايومرتيا 
مم�ن لم يحدث�وا بياناته�م , الفت�ا اىل فتح 
العديد م�ن مراكز التس�جيل يف املحافظتني 

لهذا الغرض .
ان  اىل  الب�دران  الدكت�ور  اش�ار  ذل�ك  اىل 
مجل�س املفوضني اكد عىل امل�ادة 48/أ من 
التعدي�ل االول لقان�ون انتخاب�ات مجالس 
املحافظ�ات رق�م 12 لس�نة 2018  والت�ي 

تش�ري اىل ال�وزارات واملؤسس�ات الحكومية 
والجهات غري املرتبطة بوزارة واملؤسس�ات 
الرس�مية وشبه الرس�مية بالزام موظفيها 
بطاق�ة  واس�تالم  والتحدي�ث  بالتس�جيل 
الناخ�ب االلكرتوني�ة ) طويلة االمد(، فضال 
عن اعتبارها وثيقة رسمية، داعيا الحكومة 
املحلي�ة يف املحافظت�ني اىل ب�ذل املزي�د م�ن 
الجه�ود لتطبي�ق ه�ذه امل�ادة والعمل عىل 
الزام املوظفني فيها لغرض تحديث بياناتهم 
بايومرتي�ا من خالل التع�اون مع املفوضية 

وفرقها املنترشة فيهما.
ويذكر ان مكتب محافظة نينوى االنتخابي 
مس�تمر يف تحدي�ث بيان�ات الناخب�ني عن 
طري�ق مراك�ز التس�جيل والف�رق الجوالة 
فضال عن تحديد مواق�ع مختارة يف جوامع 

املحافظ�ة كمراكز للتحدي�ث واملكتب يعمل 
صباحا ومساًء ايام الجمع والسبت والعطل 

الرسمية .
حيث س�ينتهي املكت�ب من تحدي�ث جميع 
الناخب�ني املتواجدي�ن يف مخيمات املحافظة 
البال�غ عدده�ا )14( مخيم�ا، وان مكت�ب 
نين�وى ق�د واص�ل لقاءات�ه واجتماعات�ه 
م�ع جمي�ع الدوائ�ر الرس�مية والفعاليات 
االجتماعي�ة يف املح�����افظة ومنها ديوان 
الوق�ف الس�ني حيث اتف�ق الطرف�ان عىل 
تخصي�ص مواق�����ع داخ�ل الجوام�ع يف 
قضاء املوصل لتواجد فرق املفوضية في��ها 
من اج�ل تس�هيل مراجع�ة ال�����ناخبني 
لغرض التحديث البايومرتي وتحديث سجل 

الناخبني. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب ع�ن تحالف الفتح مختار املوس�وي، أمس األحد، 
أن أغلب الكتل داخ�ل الربملان تعتزم تعديل أو إلغاء االتفاقية 
األمنية االس�رتاتيجية مع أمريكا، مبيناً أن أطرافاً قليلة »لها 
مصلحة« يف بقاء القوات األمريكية تسعى خلف الكواليس إىل 

»عرقلة« تمرير القرار. 
وق�ال املوس�وي يف ترصيح صحف�ي إن »القوى السياس�ية 

الوطني�ة العازم�ة ع�ىل تعدي�ل أو إلغ�اء االتفاقي�ة األمنية 
االس�رتاتيجية مع أمريكا هم األغلبية بالربملان وستكون لهم 
الكلمة العليا يف التصويت عىل القرار«، مبيناً أن »هناك بعض 
األطراف القليلة التي لها مصلحة يف بقاء تلك القوات تس�عى 
جاهدة بالكواليس لعرقلة تمرير هذا القرار لكن جهودهم لن 

تحقق ما يصبون له«.
وأضاف املوس�وي، أن »تل�ك األطراف الداعم�ة لبقاء القوات 
األمريكي�ة سُتكش�ف يف جلس�ة التصوي�ت أو خ�الل مرحلة 

جمع التواقي�ع لطرح قرار إلغاء أو تعدي�ل االتفاقية األمنية 
للتصوي�ت«، الفت�اً إىل أن »أمريكا تتحمل مس�ؤولية الخروق 
األمنية واس�تهداف مقرات الحشد من قبل الطائرات املسرية 

كونها املسيطرة عىل األجواء العراقية«.
يش�ار إىل أن عدة مواقع ومقرات تابعة اىل الحش�د الش�عبي 
تم اس�تهدافها يف وقت س�ابق، يف مناطق متفرقة من البالد، 
فيما أش�ار رئيس هيئة الحش�د الشعبي فالح الفياض إىل أن 

القصف »كان مدبراً من الخارج«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس 
االحد، عن عزم حكومتي اربيل وبغداد 
عقد اتفاق س�يايس واقتصادي جديد 
بشأن موازنة 2020، مبينة ان االتفاق 
سيكون مختلفا تماما عن االتفاقيات 
الس�ابقة. وقال عض�و اللجنة جمال 
احم�د س�يدو يف ترصي�ح صحفي ان 
“االتفاقيات الثالث السابقة بني اقليم 
كردستان والحكومة االتحادية فشلت 
ولم تتمكن من تحقيق االستقرار املايل 

لشعب العراق”.
واضاف ان “حكومة اقليم كردس�تان 
امتعنت عن تس�ليم النفط املصدر اىل 
الحكوم�ة ما تس�بب يف قط�ع رواتب 
موظف�ي االقلي�م ويف حال اس�تمرار 
الدفع فان اللضغ�وط من املحافظات 

الجنوبية والوسطى ستعرتض”.
واوض�ح ان “التهيئة حالي�ا لتصفري 
االزمات بني بغدادج واربيل عرب الوفود 
املتب�ادل للخ�روج باتفاقي�ة مختلفة 
تمام�ا ع�ن الس�ابقات تل�زم االقليم 
بدف�ع املس�تحقات النفطي�ة وكذلك 

الحكومة االتحادية”.
“جمي�ع  ان  اىل  س�يدو  واش�ار 
االجتماعات الس�ابقة ب�ني الحكومة 
واللجن�ة املالي�ة بخص�وص املوازن�ة 
وتحديد مالمحه�ا لم تتحددث مطلقا 
عن نسبة اقليم كردستان ال من قريب 

وال بعيد”.

وزير الداخلية يوجه بعدم التهاون مع مثريي النزاعات العشائرية
 وعصابات اجلريمة 

نائب يكشف عن توجه برملاين لتعديل االتفاقية األمنية أو إلغائها 

املالية الربملانية:
 أربيل وبغداد ستوقعان 
اتفاقًا جديدًا بخصوص 

موازنة 2020

        بغداد / المستقبل العراقي

قرر رئيس الوزراء عادل عبداملهدي، 
أمس األحد، تشكيل لجنة مختصة 
الحاصل�ة عىل  التج�اوزات  إلزال�ة 
عقارات الدولة، بمش�اركة مختلف 

الجهات ذات العالقة.
وبحس�ب وثيق�ة اطلع�ت عليه�ا 
العراقي” نس�خة منه  “املس�تقبل 
فإن�ه تم تش�كيل لجنة الس�كرتري 
الش�خيص لرئي�س ال�وزراء محمد 
حمي�د كاظ�م، وعضوي�ة األمان�ة 
ال�وزراء، ومجلس  العامة ملجل�س 

القض�اء األع�ىل، ووزارات الدف�اع 
واإلعم�ار  واملالي�ة  والداخلي�ة 
واإلس�كان، وهيئة النزاهة، وأمانة 
بغداد، وقيادة العمليات املش�رتكة، 
وقي�ادة عملي�ات بغ�داد، ومكت�ب 
رئيس الوزراء، عىل أن تتوىل اللجنة 
مهمة إزال�ة التج�اوزات الحاصلة 

عىل عقارات الدولة.
“اللجن�ة  أن  الوثيق�ة  وأضاف�ت 
املش�كلة س�تعرض نس�ب االنجاز 
بصورة شهرية أمام رئيس الوزراء 
واملعوق�ات  اإلنج�از  نس�ب  تب�ني 

والحلول املطلوبة”.

رئيس الوزراء يصدر أمرًا ديوانيًا 
بتشكيل جلنة »رفيعة املستوى« الستعادة 

عقارات الدولة

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت هيئة النزاهة، أمس األحد، عن كلفة وتفاصيل املشاريع املتلكئة يف 
محافظة كركوك، مشريًة إىل إحالة التوصيات التي أقرها الفريق التحقيقي 

املركزي املؤلف ملتابعة تلك املشاريع، وتسجيلها كإخبارات لديها. 
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »مجم�وع املش�اريع املتلكئة املتوقفة ألس�باب مالي�ة وأمنية يف 
املحافظة بلغ 167 مرشوعاً تنقس�م إىل مش�اريع ممول�ة مركزياً وأخرى 
استثمارية«، مبينة أن »تلك املشاريع تشوبها عدة مخالفات إدارية ومالية 
تمثلت يف مخالفات يف إجراءات اإلحالة، وعدم وجود متابعة جدية من قبل 
جه�ات التعاقد، فضالً عن عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتعاقدين 

املتلكئني«.
وأضاف�ت، أن »مرشوع إعداد دراس�ة وتصميم مج�اري محطات معالجة 
مع ش�بكات األمطار ومجاري ثقيلة رئيس�ة وفرعية م�ع محطات الرفع 
الذي بلغت كلفت�ه )136,046,476,455( مليار دينار يعد أبرز املش�اريع 
املتلكئة املمولة مركزياً يف املحافظة، إضافة إىل مرشوع إنش�اء مستشفى 
س�عة 400 رسير يف مركز املحافظة بكلفة )145,000,000( مليون دوالر 
أمريك�ي، ومرشوع تازة خور ماتو املركزي بقراب�ة )34,000,000,000( 

مليار دينار«. 
وتابع�ت، أن »أبرز املش�اريع االس�تثمارية املتلكئة، كركوك مودرن س�تي 
بكلف�ة )145,247,867( ملي�ون دوالر، ومط�ار كرك�وك ال�دويل بكلف�ة 
)93,500,000( ملي�ون دوالر إذ كان�ت نس�بة اإلنجاز في�ه )1%( فقط«، 
موضحًة أن » كلفة مش�اريع اإلس�كان االس�تثمارية املتلكئة يف املحافظة 

تجاوزت )370,000,000( مليون دوالر«.

النزاهة تكشف كلفة وتفاصيل املشاريع 
املتلكئة يف كركوك 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عملي�ات بغداد، أمس 
االح�د، عن القاء القب�ض عىل عدد 
من املتهمني يف مناطق متفرقة من 
العاصمة. وذك�رت القيادة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »القوات األمني�ة يف قيادة 
عمليات بغداد تمكنت وباالش�رتاك 
م�ع مفارز م�ن مكافح�ة االجرام 
واالس�تخبارات ومكافحة اإلرهاب 
م�ن اعتقال متهم وف�ق املادة )4/

الش�علة/  ارهاب( ضم�ن منطقة 
الصابيات«.

اعتق�ال  »ت�م  ان�ه  وأضاف�ت 
متهم�ني اثن�ني أحده�م بالتهدي�د 
واألخ�ر باالحتيال، ضم�ن مناطق 
بغ�داد  غ�رب  )الس�الميات( 
اعتقال  اىل  باإلضاف�ة  و)الك�رادة( 
متهم وفق امل�ادة )28/ مخدرات( 
ضمن منطقة )االعظمية(«، مبينا 
انه »تم تس�ليم املتهمني جميعاً اىل 
الجه�ات املختصة لينال�وا جزائهم 

العادل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة عملي�ات االنب�ار، أمس االح�د، ع�ن العثور ع�ىل 30 عبوة 
ناس�فة، إضافة اىل توفريها الحماية لرتل تجاري انطلق من منفذ طريبيل 

الحدودي.
وقال�ت القي�ادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه »تمكن 
ابطال قي�ادة عمليات االنبار وخالل عمليات البح�ث والتفتيش يف مناطق 
)البوخمي�س – القرية العرصي�ة( من العثور عىل )30( عبوة ناس�فة تم 
تفجريه�ا تحت الس�يطرة من قبل مف�رزة معالجة فرقة املش�اة العارشة 

ورسية هندسة ميدان القيادة«.
واضافت »يف س�ياق اخر، وف�رت القيادة الحماية للرت�ل التجاري املنطلق 
م�ن منفذ طربي�ل الحدودي اىل س�يطرة الصقور ضمن قاطع املس�ؤولية 

واملتكون من )165( عجلة محلية و)14( عجلة اردنية«.

عمليات بغداد تعلن اعتقال )4( مطلوبني 
بينهم ارهايب يف العاصمة

عمليات االنبارتعلن توليها محاية القوافل 
التجارية من طريبيل إىل بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير الداخلية وزير الداخلية ياس�ني 
طاهر اليارسي، أمس االحد، بعدم التهاون 
مع مثريي النزاعات العش�ائرية وعصابات 
الجريمة املنظمة وتج�ار املخدرات، اضافة 
اىل تنفي�ذ مذك�رات القاء القب�ض الصادرة 
ض�د املطلوب�ني للعدال�ة باملحافظ�ة دون 
ت�ردد.  وقال مكتب الي�ارسي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »وزير 
الداخلي�ة ياس�ني طاه�ر الي�ارسي التقى 
رئي�س محكمة اس�تنئاف البرصة القايض 
ع�ادل عبدال�رزاق اثن�اء زيارت�ه للمحكمة 
للتباحث بش�أن إصدار أوامر القاء القبض 

بحق املطلوبني للعدالة«.
وج�ه اليارسي، بحس�ب البي�ان، »األجهزة 
الب�رصة  محافظ�ة  يف  املختص�ة  األمني�ة 
بالتعام�ل بحزم يف مس�ألة تنفي�ذ مذكرات 
القاء القبض، والتعامل بحزم مع الخارجني 
عىل القانون وإصدار مذكرات القاء القبض 

بحق كل من يثب�ت تورطه يف زعزعة األمن 
وتهديد حياة املواطنني«.

واك�د الي�ارسي ع�ىل »ع�دم الته�اون مع 
العش�ائرية  النزاع�ات  بإث�ارة  املتس�ببني 
وتج�ار  املنظم�ة  الجريم�ة  وعصاب�ات 
املخدرات«، مش�ددا عىل »رضورة استمرار 
التعاون والتنس�يق بني املؤسستني األمنية 
والقضائي�ة لتحقي�ق األم�ن واالس�تقرار، 
وتنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة ضد 
املطلوبني للعدال�ة بمناطق املحافظة كافة 

دون تردد«.
من جانبه، »رحب رئيس محكمة استنئاف 
الب�رصة القايض ع�ادل عبدال�رزاق بزيارة 
اليارسي«، مؤكداً »حرصه عىل التعاون مع 
األجهزة األمنية لتوفري الحياة اآلمنة ألهايل 

محافظة البرصة«.
طاه�ر  ياس�ني  الداخلي�ة  وزي�ر  ووص�ل 
اليارسي يف وقت س�ابق م�ن، اليوم االحد، 
اىل محافظ�ة الب�رصة لالط��الع ع�ىل اخر 

املستجدات االمنية بها.
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    النجف / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صحة محافظ�ة النج�ف، عن اتالف ط�ن ونصف 
الط�ن من امل�واد الغذائي�ة غري الصالح�ة لالس�تهالك البرشي يف 

املحافظة«.
وذك�رت الدائرة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، 
ان »الرقاب�ة الصحي�ة يف قطاع املناذرة اتلفت ط�ن ونصف الطن 
من املواد الغذائية املختلفة غري صالحة لالستهالك البرشي ضمن 

حملة قامت بها ملتابعة االسواق واملحالت التجارية«.
وأضافت انه »تم تبليغ أصحاب األس�واق بف�رض غرامات مالية 
إذا تك�رر وجود مث�ل هذه املواد«، مطالب�ة »املواطنني عدم رشاء 
أي مادة غذائية اال بعد التأكد من تاريخ اإلنتاج والنفاذ للتاكد من 

صالحيتها لالستهالك البرشي .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغ�داد، رفع الكتل الكونكريتية عن 24 موقعاً ضمن 
جانبي الكرخ والرصافة خالل شهر واحد فقط .

وقال�ت االمانة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، 
ان »الجه�د اآليل والهن�ديس يف امانة بغداد وقي�ادة عمليات بغداد 
وبالتنس�يق مع مكت�ب امني بغداد قام برفع الكت�ل الكونكريتية 

عن 24 موقعاً حكومياً«.
واضافت، ان »فتح عدد من الش�وارع خالل ش�هر اب فقط وبلغ 
مجم�وع الكت�ل الكونكريتية املرفوعة عن املواق�ع املذكورة 861 

كتلة كونكريتية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، إكمال اس�تعداداتها 
إلطالق االستمارة االلكرتونية الخاصة بالقبول املركزي.

وذك�رت الوزارة، يف بيان تلقت العراقي« نس�خة من�ه، إن »وزير 
التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي قيص الس�هيل أكد ب�ان الوزارة 
اكمل�ت اس�تعداداتها إلط�الق االس�تمارة االلكرتوني�ة الخاص�ة 
بالقبول املركزي لطلبة الس�ادس االعدادي وس�يتم فتحها قريباً 

جداً وللدورين االول والثاني ليتسنى للجميع التقديم عليها«.
وأكدت، أنه »تم االنتهاء من اكمال دليل الطالب الخاص بالتقديم 
وس�يتم نرش فقرات�ه تدريجياً ع�ر موقع الوزارة الرس�مي عىل 
االنرتني�ت وكذل�ك عر قن�وات التليجرام الرس�مية خ�الل الفرتة 

القادمة .

    بابل / المستقبل العراقي

أعلن�ت لجنة تدقيقية تابعة ملكتب املفت�ش العام لوزارة الداخلية 
ببابل، زراعة 16 قيدا وهمياً ألشخاٍص ليسوا من املحافظة.

وذكر بي�ان ملكتب املفتش العام، تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه 
»تمكنت اللجنة التدقيقية من كشف الحالة بعد أن قامت بتدقيق 
أعم�ال دائ�رة البطاقة الوطني�ة يف ناحية القاس�م إحدى نواحي 
محافظ�ة باب�ل، حيث نتج ع�ن التحقي�ق االداري االبتدائي الذي 
قامت به اللجنة مع أمني الس�جل املدني واملسؤولني يف الدائرة عن 
اكتش�اف أن القيود الوهمية املزروعة يف الس�جل األساس للدائرة 
ال وجود لها باألس�اس يف هذا الس�جل، فضالً عن سجالت مديرية 

أحوال بابل«.
واض�اف، انه »اثبت التحقي�ق أيضاً أن أصحاب القي�ود الوهمية 
ق�د تم اصدار هويات أحوال مدنية لهم باالعتماد عىل تلك القيود، 
وأن القي�ود تم نقلها خالفاً للقانون ودون موافقات من محافظة 

الديوانية«.
فيما طالبت مفتش�ية الداخلية مديرية أحوال بابل بابطال القيود 
وهوي�ات األح�وال واقامة دع�وى جزائي�ة عىل أصح�اب القيود 
الوهمي�ة واتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة واالداري�ة الالزمة بحق 

املزورين واملتورطني بزراعة القيود خالفاً للضوابط والتعليمات.

اتالف طن ونصف الطن من املواد 
الغذائية يف النجف

ّ
    المستقبل العراقي /مصطفى محمد األسدي

ثمن محافظ البرصة اسعد عبد االمري العيداني زيارة وزير 
الداخلية ياس�ني اليارسي اىل املحافظة للمرة الثانية خالل 
شهر«.وقال محافظ البرصة خالَل مؤتمٍر صحايفٍّ مشرتٍك 
عقَدُه معايل وزي�ر الداخلّية »د. ياس�ني طاهر اليارسّي« 
مع حكومة البرصة املحلّية بشقيها الترشيعّي والتنفيذّي 
وبحض�ور القيادات األمنّية، بعَد تقديمُه لتعزيٍة خَص بها 
املراجع الدينّية ملناس�بة ذكرى حلول ش�هر محرم الحرام 
وأيام عاش�وراء، إنُه “نرحب بزيارة مع�ايل وزير الداخلّية 

والهتمامه العايل والكبري باملحافظة ووضعها األمنّي”.
وتاب�ع »العيدانّي«، إن “زيارة معايل وزي�ر الداخلّية للمرة 

الثاني�ة خالل ش�هر واحد ه�ي بمثابة الدعم والتش�جيع 
للق�وات األمنّي�ة للوق�وف عىل كاف�ة اإلش�كاليات وفض 
املش�اكل األمنّي�ة الت�ي يتعرض له�ا املواط�ن والنزاعات 
العش�ائرّية”، معت�راً، إن “ه�ذه النزاعات تح�دث يف كل 
املحافظات، ولكن وضع البرصة يختلف كونها ذات موقع 
ومكان�ة خاص�ة بالنس�بة للبل�د باعتبارها س�لة العراق 
االقتصادّية، ونش�كر هذا االهتمام البال�غ من قبل الوزير 
باملحافظة ووضعه�ا األمنّي”.وأكد محاف�ظ البرصة، إنه 
“يجب الحفاظ عىل السلم املجتمعّي، وال نسمح بالتجاوز 
ع�ىل املواطن�ني، وهناك توجيه�ات قيمة من مع�ايل وزير 
الداخلّي�ة ل�ردع كل م�ن تس�ول له نفس�ه أن يه�دد أمن 
البرصّي�ني”، موضحاً إن�ه “وصلت اليوم رس�الة واضحة 

إىل املش�ايخ والوجه�اء ب�أن الدول�ة قادرة ع�ىل فض كل 
ن�زاع عش�ائرّي، ونأمل من املواط�ن أن يتصدى ملثل هكذا 
نزاعات”.م�ن جانب�ه، اعتر معايل وزي�ر الداخلية زيارته 
الثاني�ة إىل البرصة مهمة من الجانب األمنّي والوقوف عىل 
استعدادات قوى األمن الداخيّل ألداء مهامها عىل أكمل وجه 
ال س�يما يف أيام ش�هر محرم الحرام؛ مثمن�اً دور محافظ 
البرصة والحكومة املحلّية إلحالة عدد من مشاريع املنافذ 
الحدودّي�ة ال س�يما منفذ )الش�المجة(؛ مؤك�داً إن هناك 
اس�تعداد وايجابي�ة كبريَين ل�دى كل الوجهاء والش�يوخ 
الذين التقى بهم واألطراف املتنازعة عشائرّياً عىل التعاون 
مع األجهزة األمني�ة بفرض القانون، واصفاً هذه الزيارة 

بالناجحة.

شاكرًا االهتمام البالغ من قبل الوزير باحملافظة ووضعها األمين

حمافظ البرصة يثمن زيارة وزير الداخلّية ويعدها بمثابة الدعم والوقوف مع القوات األمنية لردع اخلارجني عن القانون

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل العراقية ، نقل أكثر من ) 6 ( أالف طناً 
من مادة الحنطة والرز املستورد خالل اليومني املاضيني 

من ميناء أم قرص الجنوبي اىل سايلوات وزارة التجارة.
وبينت الرشكة العامة للنقل الري احدى تشكيالت وزارة 
النق�ل يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«،انه »تمكنت 
ش�احنات الرشكة من تحقيق ) 150 ( نقلة حيث نفذ ) 
119 ( نقلة ملادة الرز فيما نفذ ) 31 ( نقلة ملادة الحنطة 
،موضح�ة ، تمت املبارشة بالعمل منذ رس�وا الب�اخرة ) 

Real Happiness ( املحمل�ة بأكثر من ) 30 ( ألف طن�اً 
 ) Sfl Clype ( من م�ادة الرز املس�ت�ورد وكذلك الباخرة
املحمل�ة بأكثر م�ن ) 52 ( أالف طناً من مادة الحنطة يف 

مين�اء أم قرص الجنوبي خالل األي�ام املاضي�ة«.
وتابع�ت ان »النقالت املتالحقة خ�الل اليومني املاضيني 
والتي س�عت خاللهما الرشكة اىل نقل حمولة الباخرتني 
يف أن واح�د ج�اءت بتوجيه مبارش من وزي�ر النقل عبد 
الل�ه لعيبي باهض عىل أهمية العمل املش�رتك مع وزارة 
التج�ارة إلنجاح خطة نقل مف�ردات البطاقة التموينية 

التي تصب لخدمة املواطن والصالح العام.

    بغداد / المستقبل العراقي

باس�م  االجتماعي�ة  والش�ؤون  العم�ل  ��ه وزي�ر  وجَّ
عبدالزم�ان »بش�كيل لجن�ة مش�رتكة من قب�ل فريق 
الرص�د امليدان�ي وباحث�ني اجتماعي�ني ملتابع�ة حال�ة 
عوائ�ل تعيش وضعاً اجتماعياً متدهوراً كونها تس�كن 
يف منطق�ة مخصصة للطمر الصح�ي ضمن محافظة 

كربالء املقدسة«.
واف�اد بي�ان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان 
�ه اللجن�ة بإجراء زي�ارة فورية لتلك  »عبدالزم�ان وجَّ

العوائل وتلبية احتياجاتها بالرسعة املمكنة، وبمتابعة 
ل عن  مبارشة م�ن قبله عىل ان يتم اع�داد تقرير مفصَّ
حالة تلك العوائل ليتسنى توفري خدمات مناسبة لها ». 
واض�اف البيان ان »فريق الرصد امليداني وخالل زيارته 
منطق�ة الطم�ر الصح�ي الواقعة يف أط�راف محافظة 
كربالء املقدس�ة ب�ني ان العوائل يف تل�ك املنطقة تعيش 
وضع�اً اجتماعي�اً وصحي�اً متده�وراً وتس�كن ضمن 

مخيمات وتعتاش عىل بيع النفيات«.
 الفتاً اىل ان الوزير س�يرشف بش�كل مب�ارش عىل تلبية 

احتياجاتها وتوفري الخدمات املناسبة لها.

النقل الربي تعلن نقل أكثر من »6« آالف طنًا 
من احلنطة والرز لصالح وزارة التجارة

وزير العمل يوجه بمتابعة عوائل تسكن منطقة 
الطمر الصحي ضمن كربالء وتلبية احتياجاهتا

امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية 
عن »24« موقعًا يف العاصمة خالل شهر

التعليم تكمل استعداداهتا إلطالق االستامرة 
االلكرتونية اخلاصة بالقبول املركزي

مفتشية الداخلية تكتشف زراعة 
قيود ومهية يف بابل

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر مجل�س ادارة البن�ك املرك�زي العراق�ي 
ع�ىل  الحائ�زة  التصني�ف  وكاالت  اعتم�اد 
 External Credit Assessment{ معاي�ري 
Institution()ECAI( املنبثق�ة م�ن مقررات 
بازل، لتصنيف املؤسس�ات املالي�ة يف العراق، 

وهي الوكاالت:
standard & Poor

Moody’s �

Fitch Ratings �
Capital Intelligence �

وأك�د يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، 
عىل أن »البنك س�ينظر بالطلبات التي تتقدم 
به وكاالت التصنيف األخرى، وأنه سيش�رتط 
توفر التصني�ف االئتماني من احدى الوكاالت 
االربع�ة أعاله للمص�ارف العامل�ة يف العراق 
والت�ي ترغ�ب بإج�راء العملي�ات املرصفي�ة 

التالية:
� تثبي�ت اعتم�ادات تصدي�ر النف�ط الخ�ام 

.)SOMO( العراقي عر رشكة تسويق النفط
� فتح االعتمادات املستندية الحكومية لغاية 

50 مليون دوالر.
� إص�دار وقب�ول خطابات الضم�ان لصالح 

الدوائر الحكومية.
كما أشار مجلس إدارة هذا البنك إىل أن قراره 
ه�ذا يعتر نافذاً يف عام 2020 عند اس�تكمال 
املصارف جاهزيتها وحصولها عىل التصنيف 
االئتمان�ي الذي يؤهله�ا ملمارس�ة العمليات 

املرصفية املشار اليها اعاله يف أي وقت.

البنك املركزي يعتمد وكاالت التصنيف العاملية لتصنيف 
املصارف العاملة يف العراق

    الديوانية / المستقبل العراقي 

أك�دت وزارة الزراعة ومن خالل مديرية زراعة الديوانية، أن 
»مع�دل انتاج مش�اريع الدواجن من بي�ض املائدة واللحوم 
البيضاء يكفي لسد الحاجة املحلية للمحافظة واملحافظات 
املجاورة.وقال مدير زراعة الديوانية صفاء محمد الجنابي، 
يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »معدل انتاج بيض 
املائ�دة يف املحافظة ش�هد زي�ادة كبرية خالل الع�ام الحايل 
وصل�ت اىل االكتف�اء الذاتي من الحاج�ة املحلية للمحافظة 
وعدد م�ن املحافظات املجاورة«.وأضاف البيان، أن »نس�ب 

االنتاج تصل اىل اكثر من 1800 صندوق بيض مائدة يف اليوم 
عن طريق عدد من املش�اريع الكبرية املنترشة يف املحافظة، 
فضال ع�ن انت�اج ف�روج اللحم واللح�وم البيض�اء وبيض 
التفقيس«.وأشار البيان، إىل أنه »تم تزويد املربني ومشاريع 
الدواج�ن بكمي�ات كبرية من اللقاح�ات البيطرية واالعالف 
املدعوم�ة منه�ا الش�عري العلفي، ف�ول الصوي�ا، واالعالف 
املركبة استنادا اىل توجيهات وزير الزراعة صالح الحسني«، 
الفتا إىل »وجود كميات كبرية من الشعري العلفي لهذا املوسم 
تكفي لسد حاجة املحافظة سيتم توزيعها عىل املربني خالل 

الفرتة املقبلة وبأسعار مدعومة .

الزراعة: معدل انتاج البيض يف الديوانية يسد حاجة 
املحافظات املجاورة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العدل االفراج عن 512 نزيالً خالل ش�هر 
اب املايض، بينهم مشمولني بقانون العفو العام.

وذك�رت دائرة اإلصالح التابعة لل�وزارة يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، أن »العدد ال�كيل للمفرج عنهم 
من س�جون الوزارة خالل الش�هر املايض بلغ )512( 
نزيالً من س�جون الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم 
)35( مش�موالً بالعف�و الع�ام، و)66( م�ن النس�اء 
و)446( م�ن الرج�ال ت�م اإلف�راج عنهم بع�د انتهاء 

فرتات محكوميتهم.«
وأكد البيان: أن »دائرة اإلصالح قطعت أش�واطا كبرية 
يف مجال عملي�ات إطالق الرساح م�ع تطبيقها نظام 
األرشفة االلكرتونية والذي يتيح إمكانية تحديد النزالء 
املنتهية إحكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم 

وفقاً للمدة القانونية املحددة إلطالق الرساح«.
وأش�ار اىل أن »ع�دد املطل�ق رساحهم بقان�ون العفو 
الع�ام قد بل�غ )8716( نزي�اًل منذ ش�هر 2016/11 

ولغاية 2019/8/31 .

وزارة العدل: االفراج 
عن »512« نزياًل خالل 

الشهر املايض
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محكم�ة تحقيق املوصل عن ضبط 
كمي�ات كبرية م�ن األدوي�ة املمنوعة من 

التداول وتوقيف املتهمني بحيازتها.

للمرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س  بي�ان  وذك�ر 
القضاء األعىل تلقته »املستقبل العراقي«، 
أن »ق�ايض التحقي�ق املخت�ص بقضاي�ا 
املخدرات واملؤثرات العقلية أوعز بتش�كيل 
فريق عمل بعد معلومات عن وجود أدوية 

ممنوعة من التداول بحوزة متهمني وهي 
عب�ارة عن حقن من ن�وع امبكلوس التي 

تشكل خطرا عىل حياة اإلنسان«.
وأض�اف البي�ان أن »املف�رزة تمكنت من 
ضب�ط )523( كارت�ون بح�وزة املتهمني 

واتضح انها بال وصوالت«، الفتا إىل أن »كل 
كارتون يحتوي عىل 1000 حقنة«.

املتهم�ني  أوقف�ت  »املحكم�ة  أن  وتاب�ع 
وبص�دد إكمال التحقيق�ات إلحالتهم عىل 

املحاكم املتخصصة .

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت الرشك�ة العام�ة لصناع�ة الس�يارات 
الصناع�ة  وزارة  رشكات  إح�دى  واملع�دات 
واملعادن التعاون املش�رتك وتفعيل التعاقد مع 

رشكة سكانيا السويدية.
أعلن ذلك مدير عام الرشكة مظهر صادق سبع 
التميم�ي يف بيالن ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
مبينا بأن�ه »وتنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة 
واملعادن صالح عبد الله الجبوري وانطالقا من 
سياس�ة الرشكة يف املرحل�ة الحالية باالنفتاح 
عىل الرشكات العاملي�ة الرصينة وتلبية للدعوة 
املقدمة من رشكة س�كانيا السويدية فقد قام 

وف�د من الرشك�ة العام�ة لصناعة الس�يارات 
واملع�دات برئاس�ته وعضوي�ة مع�اون املدير 
العام لش�ؤون الس�يارات ومدير مصنع انتاج 
الس�يارات ومدي�ر التس�ويق ومدي�ر القس�م 
القانون�ي ومدي�ر القس�م التج�اري الس�ابق 
بزيارة اىل مصانع رشكة س�كانيا السويدية يف 

العاصمة ستوكهولم ».
واش�ار إىل أن »الوفد اطلع بشكل تفصييل عىل 
الخطوط اإلنتاجية لصناعة الشاحنات )الجيل 
الجدي�د( وآخ�ر التكنلوجي�ا يف مج�ال إنت�اج 
الش�احنات والباصات وناق�ش االمور املتعلقه 
بتفعي�ل العق�د الس�ابق م�ع رشكة س�كانيا 
برؤية جديدة تخدم املرحلة الحالية من تجهيز 

األجزاء ونقل التكنلوجيا الس�يما وأن التعاون 
مع األخرية يعود إىل سبعينيات القرن املايض«.

وافص�ح التميمي ع�ن »االتفاق ب�ني الجانبني عىل 
اس�تكمال املناقش�ات خ�الل زيارة وف�د من رشكة 
س�كانيا إىل مقر الرشكة العامة لصناعة الس�يارات 
واملعدات يف اإلس�كندرية واستكمال باقي املتطلبات 
قب�ل تجديد وتوقيع العقد آخذين بنظر االعتبار نقل 
التكنولوجي�ا وتوطني صناعة الش�احنات الرصينة 
بص�ورة حقيقي�ة تحق�ق القيم�ة الصناعي�ة بم�ا 
يجع�ل هذه الصناع�ة تحقق الج�دوى االقتصادية 
وتس�اهم يف نمو االقتص�اد الوطن�ي والحفاظ عىل 
العمل�ة الصعبة وتوفري فرص العمل الرشيفة ألبناء 

الشعب.

حتقيق املوصل: ضبط »523« كارتون أدوية ممنوعة من التداول

صناعة السيارات تبحث يف ستوكهولـم تفعيل التعاقد مع رشكة سكانيا السويدية

رئيس جملس البرصة: أي خالف عشائري
او خرق امني سوف حيل بالقانون

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س مجل�س محافظ�ة الب�رصة صباح 
البزوني خالل املؤتمر املشرتك لوزير الداخلية مع 
الحكومة املحلية عىل ان »أي خالف عش�ائري او 

خرق امني يف املحافظة سوف يحل بالقانون«.
م�ن جانبه قال وزي�ر الداخلية ياس�ني اليارسي 
خ�ان »زيارت�ي للبرصة هي الثانية خالل ش�هر، 
ولغ�رض اس�تعراض الوض�ع االمن�ي والق�وات 
االمني�ة املختلفة واملنافذ الحدودي�ة وتمت زيارة 
مجلس القضاء االعىل للنظر بش�أن إصدار اوامر 
القبض بحق الخارجني ع�ن القانون واللقاء مع 

شيوخ العشائر حول النزاعات العشائرية«.
ب�دوره قال محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني ان 
»القوات االمنية قادرة عىل حس�م موضوع النزاع 
العشائري لكن الدولة تنظر للمواطن بعني االبوة 
ورضورة عدم الس�ماح بالتجاوز عىل املواطنني، 

ومن اولوياتنا الحفاظ عىل السلم املجتمعي.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي عن »وصول 
اخر رحلة للحجاج العراقيني اىل ارض الوطن 
صب�اح الي�وم حي�ث انته�اء التفوي�ج ه�ذا 
الع�ام بش�كل مبك�ر بخالف املوس�م املايض 
الذي اكتم�ل يف يوم )9( من مح�رم الحرام ، 
موضح�اًان عملي�ة نق�ل الحجاج ب�راً وجواً 
س�ارت بانس�يابية عالية مقارن�ة باالعوام 
املاضي�ة من دون اي تأخ�ري او تلكؤ يذكر«.

ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  لعيب�ي  وق�ال 
العراق�ي«، ان »موس�م الحج الح�ايل 1440 
هجري تكل�ل بالنجاح عىل الرغ�م من زيادة 

اع�داد الحجي�ج الذين تم نقلهم عىل متن اس�طول 
الناقل الوطني والبالغ عددهم نحو )30( الف حاج 
عراقي مقارنة باملوسم املايض الذي شهد نقل اعداد 
اق�ل بكثري من ه�ذا الع�ام مش�ريا اىل ان الخطوط 
الجوية نقلت خالل هذا املوسم )29262( عر )99( 

رحلة باتجاه الديار املقدسة«.فيما بني ان »عمليات 
التفويج العكيس كانت عر )98( رحلة نقلنا خاللها 
)28706( حاج وتم�ت عملية التفويج الكبرية عر 
جدول�ة الرحالت من قبل الرشك�ة العامة للخطوط 
الجوية العراقية حرصاً ، ليصلوا اىل الديار املقدس�ة 
باملواعيد املحددة« .وتقدم لعيبي بالش�كر والتقدير 

لكافة مالكات وزارة النقل املش�اركة بعملية 
تفويج الحج�اج براً وجواً وباالخص مالكات 
الخطوط الجوية العراقية ، مشرياً اىل ان اهم 
م�ا يميز موس�م الحج هذا العام االس�تعداد 
املبكر بجمي�ع مالكات الوزارة وتأهيل صالة 
كربالء لتقدم خدمات مختلفة تليق بضيوف 
الرحمن وتجاوز كافة املعوقات التي واجهت 
الحج�اج االع�وام املاضي�ة وكذلك التنس�يق 
والتواصل بني مختلف الجهات واملؤسس�ات 
الحكومية وتكاتف الجهود لتفويجهم بهذه 
النجاح وبمايس�تحق ويليق بالحاج العراقي 
الكريم« .يش�ار اىل ان » وزير النقل قد ارشف 
شخصيا عىل خطة تفويج الحجاج العراقيني 
أوال ب�أول ومتابعا ألوضاعهم ، س�يما وان الوزارة 
بكافة مفاصله�ا الخدمية املعنية وباالخص رشكة 
الخطوط الجويه واملسافرين والوفود قد استنفرت 
جهوده�ا لتفوي�ج ضي�وف بي�ت الله الح�رام هذا 

العام.

وزير النقل: االنتهاء من تفويج »30« الف حاج جوًا واعادهتم 
اىل ارض الوطن بنجاح منقطع النظري



www.almustakbalpaper.net

العدد )1974( االثنين  2  أيلول  2019 اعالنات4
اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)جتهيز قابلو )3*150( ملم 2 11 ك ف بطول 100 كم ( مناقصة )2/ كهرباء توزيع /فرع البرصة(

)انشاء وجتهيز طبي وتأثيث مركز صحي يف القبلة حي املركز /خلف مركز الرشطة(مناقصة )3/ صحة   2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3624 يف 2019/8/21 ( .
  يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة 

مرشوع تجهيز قابلو )3*150( ملم2 11 ك بطول 100كم 
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 7,000,000,000 (سبعة مليار دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التجهيز ) 50  يوم ( .

- موقع املرشوع ) مركز ( 
- تبويب املرشوع 19,6,12,2,1,47,2 

  - الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرجة / الرابعة     والصنف /  كهرباء - ميكاني�ك - كيمياوي / رشكات متخصصة يف 
هذا املجال ) بعرض فني (

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خ��الل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي 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  / 
شعبة اعالن املشاريع( 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- الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس�ب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر س�نتني فيتم تقديم حس�اباتها الختامية للس�نتني التي تس�بق عام 2014 
وذل�ك اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقص�ات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع س�نوات يجب ان ال يقل عن )4,900,000,000(  أربعة مليار وتس�عمائة 

مليون  دينار عراقي 
3-متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العط�اء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن
)4,900,000,000(  أربعة مليار وتسعمائة 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 

)4,200,000,000 ( أربعة مليار ومائتان مليون  دينار عراقي 

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 
والتكنولوجيا املس�تخدمة املش�ار اليها يف الفصل الس�ادس )متطلبات صاحب العمل( 

رابع�اً- يمكن رشاء مجموع�ة وثائق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش�عبة بيع الوثائق 
القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )150,000( مائة 

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/2 
خامساً – 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 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 االس�تمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/9/9   الساعة العارشة صباحاً

  سابعا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء املصادف 2019/9/17 الساعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت املحيل 
ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة 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 الثالثاء  املصادف 2019/9/17.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامن�ا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 70,000,000( س�بعون مليون دينار عراقي عىل ش�كل 

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 رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة 

.
اثن�ى عرش - للدائ�رة الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة 

و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرس�مي لديوان محافظة البرصة

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3674 يف 2019/8/25( .
  ي�رس )محافظ�ة البرصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دع�وة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخ�ربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلق�ة( م�رشوع )انش�اء وتجهي�ز طب�ي وتأثي�ث مركز صح�ي يف القبل�ة حي املرك�ز /خلف مركز 

الرشطة(
- وبكلف�ة  تخمينية قدره�ا)1,163,230,000(  واحد مليار ومائة  وثالثة وس�تون  مليون  ومائتان وثالثون الف 

دينار عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 270  يوم ( .
- موقع املرشوع) مركز (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية /رشكات متخصصة يف هذا املجال ,)وبعرض 
فني ( 

  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- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلية الراغب�ني 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- متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مق�دم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره )348،969،000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتس�عمائة وتس�عة وس�تون الف دينار  

عراقي 
2- الخربة والقدرة الفنية:

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
3- املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن )348،969،000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتس�عمائة وتس�عة وس�تون الف دينار  عراقي 
 لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعمال هذا العقد و ت�م 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 العطاء الكاملة باللغة العربية م�ن قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رس�م غري مس�رتد  قدرة )150,000( مائة وخمس�ون الف دين�ار عراقي اعتبارا من ي�وم الثالثاء  املصادف 

.  2019/9/3
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2019/9/11   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادس�اً -يج�ب تس�ليم العط�اءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/17 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 الثالثاء املصادف 2019/9/17.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
) 11،632،300 ( احدى عرش  مليون وستمائة واثنان وثالثون  الف وثالثمائة  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق 

او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا – 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 ورق�ة بيان�ات 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.
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 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   ع�رش – الزام ال�رشكات ب�رشاء منتج�ات وزارة الصناعة 
واملع�ادن اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطي�ط /دائرة العقود 
الحكومية /قسم االستش�ارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) جتهيز قابلو )3*150( ملم2 33 ك  ف بطول 50كم  مناقصة )3/ كهرباء توزيع /فرع البرصة ( 

)انشاء وجتهيز طبي وتأثيث مركز املري عثامن يف قضاء املدينة ( مناقصة )4/ صحة   2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3624 يف 2019/8/21 ( .
  يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة 

مرشوع تجهيز قابلو )3*150( ملم2 33 ك  ف بطول 50كم 
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 4,000,000,000( اربعة مليار دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التجهيز ) 50  يوم ( .

- موقع املرشوع ) مركز ( 
- تبويب املرشوع 19,6,12,2,1,47,2 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامس�ة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة يف 
هذا املجال ) بعرض فني (

 أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس�����ية الوطنية الت�ي حددت���ها تعليمات تنفيذ    
العقود الحك����������ومية العامة رقم )2( لس����نة 2014 والص�ادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح لج��ميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األه���لية الراغب�ني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس������م الع�������قود 
الحكومي�ة  / ش�عبة اعالن املش�اريع( وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقي�ت 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- الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس�ب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر س�نتني فيتم تقديم حس�اباتها الختامية للس�نتني التي تس�بق عام 2014 
وذل�ك اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقص�ات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن

) 1,200,000,000(  واحد مليار ومائتان مليون  دينار عراقي 
3-متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العط�اء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن )1,200,000,000(  واحد مليار ومائتان 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) 

1,200,000,000( واحد مليار ومائتان مليون  دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا املس�تخدمة املش�ار اليها يف الفصل الس�ادس )متطلبات صاحب العمل( 
رابع�اً- يمكن رشاء مجموع�ة وثائق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش�عبة بيع الوثائق 
القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )150,000( مائة 

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/9/2 
خامساً – 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 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 االس�تمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/8   الساعة العارشة صباحاً

  سابعا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/9/16 الساعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت املحيل 
ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة 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 االثنني  املصادف 2019/9/16.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامن�ا- يجب أن يرافق بجميع العط�اءات ضمان العطاء بقيمة) 40,000,000( اربعون مليون دينار عراقي عىل ش�كل 

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  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اثن�ى عرش - للدائ�رة الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة 

و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرس�مي لديوان محافظة البرصة

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3674 يف 2019/8/25( .
  ي�رس )محافظ�ة البرصة / قس�م العقود الحكومي�ة ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز املري عثمان يف قضاء املدينة (
- وبكلف�ة  تخمينية قدرها)1,163,230,000(  واحد مليار ومائة  وثالثة وس�تون  مليون  ومائتان وثالثون الف 

دينار عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 270  يوم ( .
- موقع املرشوع) املدينة  (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية /رشكات متخصصة يف هذا املجال  )وبعرض 
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 األهلية 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 حسب التوقيت املحيل 

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

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

أ- متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مق�دم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره )348،969،000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتس�عمائة وتس�عة وستون الف دينار  

عراقي 
الخربة والقدرة الفنية:  -2

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة وبمبلغ 

اليقل عن )348،969،000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف 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 العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/3 .
خامس�اً- س�يتم عق�د مؤتمر يف قاع�ة لجان الفت�ح واالحالة يف يوم االربع�اء   املصادف 2019/9/11   الس�اعة 

العارشة صباحاً
  سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/17 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 الثالثاء املصادف 2019/9/17.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
) 11،632،300 ( اح�دى ع�رش  مليون وس�تمائة واثن�ان وثالثون  الف وثالثمائة  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او 

سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا – 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 تحريري ملمث�ل مقدم العطاء املخول 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.
عارشا - يتحمل من ترس�و علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

احدى 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 الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل االحال�ة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس�ب مقتضيات املصلحة العام�ة 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. اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

 gov.iq
خمس�ة   ع�رش – ال�زام ال�رشكات ب�رشاء منتج�ات وزارة 
الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 
/دائرة العقود الحكومية /قس�م االستشارات والتدريب ذي 
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)انشاء وجتهيز طبي وتأثيث  بناية مركز سفوان الصحي ( مناقصة )5/ صحة   2019 (

)جتهيز معدات حمطات ثانوية 2* 31,5 ام اي  يف عدد )3( مناقصة )5/ كهرباء توزيع /فرع البرصة(

    استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3674 يف 2019/8/25( .
  يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعوة مقدمبي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )انشاء وتجهيز طبي وتأثيث  بناية مركز سفوان الصحي (
- وبكلفة  تخمينية قدرها)1,163,230,000(  واحد مليار ومائة  وثالثة وستون  مليون  ومائتان وثالثون الف دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية /رشكات متخصصة يف هذا املجال ,)وبعرض 
فني ( 

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

  ثانيباً- يمكبن للمناقصني ذوي األهليبة الراغبني أن يحصلوا عبى معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  
/ شبعبة اعالن املشباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسبب التوقيت املحيل 

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

القدرة املالية:  •
 عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

1- متطلبات السبيولة النقدية : عى مقبدم العطاء توضيح املقدرة املالية *وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية 
اليقبل عن مبلغ قدره )348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسبعمائة وتسبعة وسبتون الف دينار  

عراقي 
2- الخبرة والقبدرة الفنيبة:

عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات *الخرة الفنية املدرجة أدناه:
3- املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن )348،969،000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 
 لتنفيبذ عقبود مماثله ألعمال هبذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنبى 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( 

رابعباً- يمكبن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملبة باللغة العربية من قبل املناقصبني الراغبني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسبم غري مسبرد  قدرة )000,100( مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/3  .

خامسباً- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2019/9/11   الساعة العارشة 
صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/17 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 الثالثاء املصادف 2019/9/17.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة  
) 11.632.300 ( احدى عرش  مليون وسبتمائة واثنان وثالثون  الف وثالثمائة  دينار عراقي عى شبكل صك مصدق 

او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا – عى مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب
)1- رسبالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسبم الرابع من الوثيقة 

القياسبية وجداول الكميات املسبعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عى العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقبة بيانبات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطباء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسبم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سبيتم اسبتبعاد العطاء.
عارشا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

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

اثنبى عبرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسبب 
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 أربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
خمسبة   عبرش – البزام البرشكات ببرشاء منتجبات وزارة الصناعة 
واملعادن اسبتنادا اىل ما جباء بكتاب وزارة التخطيبط /دائرة العقود 
الحكومية /قسبم االستشبارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 

 2017/8/3

    استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3624 يف 2019/8/21 ( .
  يبر )محافظبة الببرصة / قسبم العقبود الحكومية ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلبني وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع )تجهيز معدت محطات ثانوية 2* 31,5 ام اي  يف عدد )3( 
- وبكلفة  تخمينية قدرها)4.362.000.000(اربعة مليار وثالثمائة واثنان وستون مليون دينار عراقي .   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التجهيز ) 270  يوم ( .

- موقع املرشوع ) مركز ( 
- تبويب املرشوع 19,6,12,2,1,47,2 

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

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خببببالل إجراءات العطاءات التنافسببببية الوطنية التي حددتبببها تعليمات تنفيذ    
العقود الحكببببببببببومية العامة رقم )2( لسبببنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفببببتوح لجببميع   

املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهبببلية الراغبني أن يحصلوا عى معلومات إضافية من )قسببببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شبعبة اعالن املشباريع( وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتني فيتم تقديم حسباباتها الختامية للسنتني 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 االيراد السبنوي عى مدى اخر سببع سبنوات يجب ان ال يقل عن )1.308.600.000(  واحد مليار وثالثمائة 

وثمانية مليون وستمائة الف  دينار عراقي 
3-متطلبات السيولة النقدية : عى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن
)1.308.600.000(  واحد مليار وثالثمائة وثمانية مليون وستمائة الف  دينار عراقي 

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

عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:
املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن )1.308.600.000(  واحد مليار وثالثمائة وثمانية مليون وستمائة الف  دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى 

باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسباليب والتكنولوجيا املسبتخدمة املشبار اليها يف الفصل السبادس )متطلبات 
صاحب العمل( 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شبعبة بيع الوثائق 
القياسبية  / قسبم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسبم غري مسبرد  )150,000( 

مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/2 
خامساً – عى مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويبض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عى العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقبة بيانبات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهليبة مقدم العطباء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمبر يف قاعة لجان الفتبح واإلحالة يف يوم االحبد املصادف 2019/9/8   السباعة العارشة 

صباحاً
  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/9/16 السباعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت 
املحبيل ملدينبة البرصة  وعبى العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة الببرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

العطاءات.
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 االثنني  املصادف 2019/9/16.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنبا- يجبب أن يرافق بجميع العطباءات ضمان العطباء بقيمبة) 43.620.000( ثالثة واربعون مليون وسبتمائة 
وعرشون الف  دينار عراقي عى شبكل صك مصدق او سبفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عارشا  - يتحمل من ترسبو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احبدى عبرش  - اذا صبادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسبمي الذي ييل يوم 

العطلة .
اثنى عبرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالبببببة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة 
العامبة و اليحق للمرشكبني يف املناقصة املطالبة  ببأي تعويض جراء 

ذلك 
 basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)بناء مركز القرنة الصحي مع التأثيث والتجهيز عىل املساحة املتوفرة يف بناية املركز القديم مع انشاء دار سكن بناء عمودي عدد )2( ) اريض وأول (  مناقصة )6/ صحة   2019 (

)انشاء وجتهيز طبي وتأثيث  مركز الثغر الصحي ( مناقصة )7/ صحة   2019 (

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3674 يف 2019/8/25( .
  يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعوة مقدمبي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقبة( مرشوع )بناء مركز القرنة الصحي مع التأثيث والتجهيز عىل املسباحة املتوفرة يف بناية املركز 

القديم مع انشاء دار سكن بناء عمودي عدد )2( ) اريض وأول ((
- وبكلفة  تخمينية قدرها)1,372,685,000(  واحد مليار وثالثمائة   واثنان  وسبعون   مليون  وستمائة وخمسة 

وثمانبون البف دينبار عراقبي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 270  يوم ( .
- موقبع املرشوع)القرنبة   (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية /رشكات متخصصة يف هذا املجال ,)وبعرض 
فني ( 

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

  ثانيباً- يمكبن للمناقصني ذوي األهليبة الراغبني أن يحصلوا عبىل معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  
/ شبعبة اعالن املشباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسبب 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- متطلببات السبيولة النقديبة : عىل مقدم العطباء توضيح املقدرة املاليبة وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره )411.805.500( اربعمائة واحدى عرش  مليون  وثمانمائة وخمسبة  الف  وخمسبمائة دينار  

عراقي 
الخرة والقدرة الفنية:  -1

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:
3- املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن )411،805،500( اربعمائة واحدى عرش  مليون  وثمانمائة وخمسة  الف  وخمسمائة دينار  عراقي لتنفيذ 
عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسباليب 

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

رابعباً- يمكن رشاء مجموعة وثائبق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل  املناقصبني الراغبني يف  العنوان أدناه* 

ودفع رسبم غري مسبرد  قدرة )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/3  .
خامسباً- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2019/9/11   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/17 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 الثالثاء املصادف 2019/9/17.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
) 13.726.850 ( ثالثة عرش  مليون  وسبعمائة وستة وعرشون  الف وثمانمائة وخمسون  دينار عراقي عىل شكل 

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

تاسعا – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب
)1- رسبالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسبم الرابع من الوثيقة 

القياسبية وجداول الكميات املسبعره 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 الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسبم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سبيتم اسبتبعاد العطاء.
عارشا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

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

اثنبى عبرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسبب 
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
خمسة   عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /

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

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3674 يف 2019/8/25( .
  يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكومية ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم   

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )انشاء وتجهيز طبي وتأثيث  مركز الثغر الصحي (
- وبكلفبة  تخمينية قدرهبا)1,163,230,000(  واحد مليار ومائة  وثالثة وسبتون  مليون  ومائتان وثالثون الف 

دينار عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية /رشكات متخصصة يف هذا املجال ,)وبعرض 
فني ( 

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

  ثانيباً- يمكبن للمناقصني ذوي األهلية الراغببني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  
/ شبعبة اعالن املشباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسبب 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 السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل 
عن مبلغ قدره )348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسبعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

الخرة والقدرة الفنية:  -1
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:

املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السبابقة   -2
وبمبلبغ اليقبل عبن )348،969،000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسبعمائة وتسبعة وسبتون الف دينار  

عراقي 
 لتنفيبذ عقبود مماثله ألعمال هذا العقد و تبم 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( 

رابعباً- يمكبن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية مبن قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غري مسرد  قدرة  )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/3 .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2019/9/11   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادسباً -يجبب تسبليم العطباءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/17 السباعة 2:00 ظهرا     حسبب 
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 الثالثاء املصادف 2019/9/17.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة
 ) 11.632.300( احدى عرش  مليون وستمائة واثنان وثالثون  الف وثالثمائة  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق 

او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا – 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 
املحبددة يف ورقة بيانبات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائبق التأهيل الالحق بموجب 
االسبتمارات املدرجة يف القسبم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سبيتم 

استبعاد العطاء.
عارشا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

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

اثنبى  عبرش - للدائبرة الحق يف الغاء املناقصبة يف أي مرحلة من مراحلهبا وقبل االحالة وعدم اجبراء 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 

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

خمسبة  عبرش – الزام الرشكات ببرشاء منتجبات وزارة الصناعة 
واملعادن اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 

 2017/8/3
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)انشاء وجتهيز طبي وتأثيث  مركز  احلاج خضري الصحي  يف الزبري(  مناقصة )8/ صحة   2019 (

) جتهيز مواد احتياطية للشبكة الكهربائية  مناقصة )8/ كهرباء توزيع /فرع البرصة  ( 

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3674 يف 2019/8/25( .
  يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعوة مقدمبي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم   

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )انشاء وتجهيز طبي وتأثيث  مركز  الحاج خضري الصحي  يف الزبري(
- وبكلفة  تخمينية قدرها)1,163,230,000(  واحد مليار ومائة  وثالثة وستون  مليون  ومائتان وثالثون الف دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 270  يوم ( .
- موقع املرشوع)الزبري  (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية /رشكات متخصصة يف هذا املجال ,)وبعرض 
فني ( 

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

  ثانيباً- يمكبن للمناقصني ذوي األهليبة الراغبني أن يحصلوا عبى معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  
/ شبعبة اعالن املشباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسبب التوقيت املحيل 

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

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

أ- متطلبات السيولة النقدية : عى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل 
عن مبلغ قدره )348.969,000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

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

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ   -3
اليقل عن )348،969،000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

 لتنفيبذ عقبود مماثله ألعمال هبذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنبى 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( 
رابعباً- يمكبن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملبة باللغة العربية من قبل املناقصبني الراغبني يف  العنوان أدناه* 

ودفع رسبم غري مسبرد  قدرة )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/3  .
خامسباً- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2019/9/11   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/17 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 الثالثاء املصادف 2019/9/17.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة
 ) 11.632.000 ( احدى عرش  مليون وستمائة واثنان وثالثون  الف وثالثمائة  دينار عراقي عى شكل صك مصدق 

او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – عى مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب
)1- رسبالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسبم الرابع من الوثيقة 

القياسبية وجداول الكميات املسبعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عى العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقبة بيانبات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطباء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسبم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سبيتم اسبتبعاد العطاء.
عارشا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

احبدى عبرش - 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 وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسبب 
مقتضيبات املصلحبة العامبة و اليحبق للمرشكبني يف املناقصبة املطالببة  ببأي تعويبض جبراء ذلبك 

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

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

خمسبة   عبرش – الزام البرشكات ببرشاء منتجبات وزارة الصناعة 
واملعبادن اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيبط /دائرة العقود 
الحكومية /قسبم االستشبارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 

. 2017/8/3

  اسبتنادا اىل كتاب قسبم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3654 يف 2019/8/22 ( .
  يبر )محافظبة الببرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعبوة مقدمبي العطباءات املؤهلبني وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع تجهيز مواد احتياطية للشبكة الكهربائية 
- وبكلفة  تخمينية قدرها )2,000,000,000( اثنان مليار دينار عراقي   

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

- موقع املرشوع ) مركز ( 
- تبويبب املبرشوع 19,6,12,2,1,47,2 

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

 أوالً-  سبيتم تنفيذ العطاء من خببببالل إجراءات العطاءات التنافسبببببية الوطنية التي حددتبببها تعليمات تنفيذ    
العقود الحكببببببببببومية العامة رقم )2( لسببببنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفببببتوح لجببميع   

املتناقصني.
ثانيباً- يمكبن للمناقصني ذوي األهبببلية الراغبني أن يحصلوا عى معلومات إضافية من )قسببببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شبعبة اعالن املشباريع( وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسبب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرصة
  ثالثاً- تشبمل متطلبات التأهيل )عى ان تكون العطاءات مسبتجيبة ملتطلبات املشبري ( ما ييل :

القدرة املالية:عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسبب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتني فيتم تقديم حسباباتها الختامية للسبنتني التي تسببق عام 2014 
وذلبك اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصبات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي عى مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن

) 600,000,000( ستمائة مليون  دينار عراقي 
3-متطلبات السبيولة النقدية : عى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن  
)600,000,000 ( ستمائة مليون  دينار عراقي 

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

عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى 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 

)600,000,000 ( ستمائة مليون  دينار عراقي 
لتنفيبذ عقبود مماثلبه ألعمال هبذا العقد و تم أنجازهبا بنجاح  بالكامل. و يعنبى  باملماثلة  حجم العمبل ، تعقيداته ، 

األسباليب والتكنولوجيا املسبتخدمة املشبار اليها يف الفصل السبادس )متطلبات صاحب العمل( 
رابعباً- يمكن رشاء مجموعة وثائبق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شبعبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرد  )150,000( مائة 

وخمسبون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/2 
خامساً – عى مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عى العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية 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
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/8   الساعة العارشة صباحاً

  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/9/16 السباعة 2:00 ظهرا   حسبب التوقيت 
املحبيل ملدينبة البرصة  وعى العنبوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديبوان محافظة البرصة )الجديبد( / قاعة لجنة فتح 

العطاءات.
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 االثنني  املصادف 2019/9/16.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 20,000,000( عرشون مليون دينار عراقي عى شبكل 
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 رسمية يكون  موعد 
الغلق يف يوم الدوام  الرسبمي الذي ييل يوم العطلة .

اثنبى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصبة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة 

و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسبمي لديوان محافظة البرصة
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) تنفيذ البنى التحتية لشوارع أبو احلسن وشارع املقاوليني واملرشاق القديم واخلليلية مع املتبقي من شوارع متفرقة يف دور الصحة وبرهيه  مناقصة )9/ بلدية  / 2019 (

انشاء وجتهيز طبي وتأثيث  مركز  الصنكر  الصحي  يف ايب اخلصيب      مناقصة )9/ صحة   2019 (

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3629 يف 2019/8/21( .
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
)املغلقة( مرشوع تنفيذ البنى التحتية لشوارع أبو الحسن وشارع املقاوليني واملرشاق القديم والخليلية مع املتبقي 

من شوارع متفرقة يف دور الصحة وبريهه
     - وبكلف�ة  تخميني�ة ق�دره)20,234,996,000(  عرشون  ملي�ار ومائتان وأربعة  وثالثون مليون وتس�عمائة   

وستة   وتسعون الف دينار عراقي . 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 540  يوم ( .
 - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / االوىل     والصنف /  إنشائية وبعرض فني  

-موقع املرشوع ) مركز ( 
  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- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل�وا 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 املشرتي ( ما ييل :

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس�ب قانوني معتمد ويف 
حالة عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر س�نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني 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-معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع سنوات يجب ان ال يقل عن )15,898,926,000(  خمسة عرش  مليار 

وثمانمائة وثمانية وتسعون  مليون وتسعمائة وستة وعرشون  الف  دينار عراقي  
3-متطلبات الس�يولة النقدي�ة : عىل مقدم العطاء توضيح املق�درة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن  )6,745,000,000(  ستة   مليار وسبعمائة وخمسة واربعون مليون  دينار عراقي  .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

2-الخربة والقدرة الفنية:
أ-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)12,140,997,600( اثنى عرش مليار ومائة واربعون مليون وتس�عمائة  وس�بعة  وتس�عون  الف  وس�تمائة  
دين�ار عراق�ي  .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 معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق 
القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )250,000( 

مائتان  وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/9/2.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الخميس  املصادف 2019/9/12   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادس�اً -يج�ب تس�ليم العط�اءات يف أو قبل ي�وم الخميس املصادف 2019/9/19 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 الخميس املصادف 2019/9/19.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
) 202,349,960 ( مائتان واثنان مليون وثالثمائة وتس�عة واربعون  الف  وتس�عمائة وس�تون  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 ورق�ة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلي�ة 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.
اح�د ع�رش- اذا ص�ادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موع�د 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  

  وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة 
املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq ثالث  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
اربعة  عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات 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.

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3674 يف 2019/8/25( .
  ي�رس )محافظ�ة البرصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دع�وة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخ�ربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )انش�اء وتجهيز طبي وتأثيث  مركز  الصنكر  الصحي  يف ابي الخصيب (
- وبكلف�ة  تخمينية قدره�ا)1,163,230,000(  واحد مليار ومائة  وثالثة وس�تون  مليون  ومائتان وثالثون الف 

دينار عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 270  يوم ( .
- موقع املرشوع)ابي الخصيب   (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية /رشكات متخصصة يف هذا املجال ,)وبعرض 
فني ( 

  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- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلية الراغب�ني 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:  -1
 عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

أ- متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل 
عن مبلغ قدره )348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتس�عمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

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

املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة   -3
وبمبل�غ اليق�ل ع�ن )348،969،000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتس�عمائة وتس�عة وس�تون الف دينار  

عراقي 
 لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعمال هذا العقد و ت�م 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 العطاء الكامل�ة باللغة العربية من قبل  املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غري مسرتد  قدرة

 )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء   املصادف 2019/9/3  .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2019/9/11   الساعة العارشة 
صباحاً

  سادس�اً -يج�ب تس�ليم العط�اءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/17 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 الثالثاء املصادف 2019/9/17.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
) 11.632.300 ( احدى عرش  مليون وستمائة واثنان وثالثون  الف وثالثمائة  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق 

او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا – 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 ورق�ة بيان�ات 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.
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  وحس�ب 
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. أربعة  عرش –املوقع الرس�مي لديوان محافظ�ة البرصة
 iq

خمس�ة   ع�رش – الزام ال�رشكات ب�رشاء منتج�ات وزارة الصناعة 
واملع�ادن اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطي�ط /دائرة العقود 
الحكومية /قسم االستش�ارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) جتهيز مواد احتياطية للمحطات الثانوية  مناقصة )9/ كهرباء توزيع /فرع البرصة     ( 

هدم وإعادة انشاء وجتهيز طبي وتأثيث مركز الفاو اجلنويب / مناقصة )10/ صحة   2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3654 يف 2019/8/22 ( .
  يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكومية ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع تجهيز مواد احتياطية للمحطات الثانوية
- وبكلفة  تخمينية قدرها )2,000,000,000( اثنان مليار دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التجهيز ) 270  يوم ( .

- موقع املرشوع ) مركز ( 
- تبويب املرشوع 19,6,12,2,1,47,2 

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

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

لجببميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهبببلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( 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- الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسبب قانوني معتمد ويف 
حالة عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني 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-معدل االيراد السبنوي عىل مدى اخر سببع سبنوات يجب ان ال يقل عن )600,000,000 ( ستمائة مليون  دينار 

عراقي 
3-متطلبات السبيولة النقديبة : عىل مقدم العطاء توضيح املقبدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن
) 600,000,000( ستمائة مليون  دينار عراقي 

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

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً 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 
عبن )600,000,000 ( سبتمائة مليون  دينبار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هبذا العقد و تم أنجازها بنجاح  

بالكامبل. و يعنبى باملماثلبة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسباليب والتكنولوجيا املسبتخدمة املشبار اليها يف الفصل 
السادس )متطلبات صاحب العمل( 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق 
القياسبية  / قسبم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )150,000( 

مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/2 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

)1- رسبالة العطاء وملحق العطاء 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 بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهليبة مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتبح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/8   السباعة العارشة 

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/9/16 الساعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت 
املحبيل ملدينبة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة 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 االثنني  املصادف 2019/9/16.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنبا- يجب أن يرافق بجميبع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 20,000,000( عبرشون 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 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 وعبدم اجراء املفاضلة  وحسبب مقتضيبات املصلحة 
العامبة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالببة  بأي تعويض جراء 

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

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3674 يف 2019/8/25( .
  يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكومية ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )هدم وإعادة انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز الفاو الجنوبي(
- وبكلفبة  تخمينية قدرهبا)1,163,230,000(  واحد مليار ومائة  وثالثة وسبتون  مليون  ومائتان وثالثون الف 

دينار عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية /رشكات متخصصة يف هذا املجال ,)وبعرض 
فني ( 

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

  ثانيباً- يمكبن للمناقصني ذوي األهلية الراغببني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  
/ شبعبة اعالن املشباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسبب التوقيت املحيل 

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

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

أ- متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل 
عن مبلغ قدره )348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسبعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

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

املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السبابقة   -3
وبمبلبغ اليقبل عبن )348،969،000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسبعمائة وتسبعة وسبتون الف دينار  

عراقي 
 لتنفيبذ عقبود مماثله ألعمال هذا العقد و تبم 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( 

املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رسبم غري مسبرتد  قدرة   )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا 
من يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/3  .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2019/9/11   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادسباً -يجبب تسبليم العطباءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/17 السباعة 2:00 ظهرا     حسبب 
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 الثالثاء املصادف 2019/9/17.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة
 ) 11.632.300 ( احبدى عبرش  مليبون وسبتمائة واثنان وثالثون  البف وثالثمائة  دينار عراقي عىل شبكل صك 

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

تاسعا – 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 تحريري ملمثل مقبدم العطاء املخول بالتوقيع عبىل العطاء.4- الوثائق املصبادق عليها من الجهات 
املحبددة يف ورقبة بيانات العطباء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطباء  او وثائق التأهيبل الالحق بموجب 
االسبتمارات املدرجبة يف القسبم الرابع للتحقبق من اهلية مقدم العطباء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سبيتم 

استبعاد العطاء.
عارشا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

احدى 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 وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب 
مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة  عرش -  العنوان املشبار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسبم العقود الحكومية/ شبعبة  
بيع الوثائق القياسية 

basra.gov. أربعة  عرش –املوقع الرسبمي لديوان محافظة البرصة
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خمسبة   عرش – البزام الرشكات ببرشاء منتجبات وزارة الصناعة 
واملعادن اسبتنادا اىل ما جاء بكتباب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
الحكومية /قسبم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين  (

) جتهيز حموالت توزيع سعة 400 ك.ف عدد/200مناقصة )10/ كهرباء توزيع /فرع البرصة  ( 

مرشوع )انشاء شارع حويل من املنفذ احلدودي اىل الطريق الرسيع بطول 7,5 كم (      مناقصة )11/ بلديات    2019 (

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3624 يف 2019/8/21 ( .
  يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكومية ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع تجهيز محوالت توزيع سعة 400 ك.ف عدد/200
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1,840,000,000( واحد مليار و ثمانمائة واربعون مليون دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التجهيز ) 50  يوم ( .

- موقع املرشوع ) مركز ( 
- تبويب املرشوع 19,6,12,2,1,47,2 

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

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

لجببميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهبببلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( 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- الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسبب قانوني معتمد ويف 
حالة عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني 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-معبدل االيراد السبنوي عىل مدى اخر سببع سبنوات يجبب ان ال يقل عبن)552,000,000(  خمسبمائة واثنان 

وخمسون  مليون دينار عراقي 
3-متطلبات السبيولة النقديبة : عىل مقدم العطاء توضيح املقبدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن
)552,000,000  ( خمسمائة واثنان وخمسون  مليون دينار عراقي 

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

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً 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 عن)552,000,000(  

خمسبمائة واثنان وخمسبون  مليون دينبار عراقي  لتنفيذ عقبود مماثله ألعمال هذا العقد و تبم أنجازها بنجاح  
بالكامبل. و يعنبى باملماثلبة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسباليب والتكنولوجيا املسبتخدمة املشبار اليها يف الفصل 

السادس )متطلبات صاحب العمل( 
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق 
القياسبية  / قسبم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )150,000( 

مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/2 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

)1- رسبالة العطاء وملحق العطاء 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 بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهليبة مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتبح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/8   السباعة العارشة 

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/9/16 الساعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت 
املحبيل ملدينبة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة 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 االثنني  املصادف 2019/9/16.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنبا- يجبب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 18,400,000( ثمانية عرش  مليون  واربعمائة  الف 
دينار عراقي عىل شبكل صك مصدق او سبفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

احدى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد 
الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .

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

  استنادا اىل كتابي قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العددين )2442 يف 2019/6/3( و)3401 يف 2019/8/1( 
وتوصيات لجنة التحليل والتقييم الثانية ذي العدد 41 يف 2019/8/21

ير )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة(
مرشوع )انشاء شارع حويل من املنفذ الحدودي اىل الطريق الريع بطول 7,5 كم (

 - وبكلفة تخمينية قدرها ) 20,680,000,000( عرشون مليار وستمائة وثمانون مليون  دينار عراقي
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 500  يوم ( .
 - موقع املرشوع )سفوان  (

 - تبويب املرشوع )1. 47. 1. 3. 3. 2.2 (
    - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / االوىل      والصنف /  إنشائية 

  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.

  ثانيباً- يمكبن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  / شبعبة 
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:
معدل اإليراد السبنوي عىل مدى اخر سببع سبنوات يجب ان ال يقل عن )17.499.000.000( سببعة عرش مليار واربعمائة 

وتسبعة وتسبعون مليون دينار عراقي
متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ 

قدره )6.462.500.000( ستة مليار واربعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي
الحسبابات الختاميبة معدل ربح ألخر سبنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسبب قانونبي معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الرشكة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا 
اىل مبا جباء بكتاب وزارة التخطيبط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصات والعقبود ذي العدد 18256/7/4 يف 

 2017/8/29
2-الخرة والقدرة الفنية:

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:
أ-املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السبابقة وبمبلغ اليقل 
عن)12.408.000.000( اثنى عرش مليار واربعمائة وثمانية مليون  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و 
تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسباليب والتكنولوجيا املسبتخدمة املشبار اليها يف 

الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
ب-  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب  يف الوثيقة القياسية 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل  املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رسم 

غري مسرتد  قدرة )250,000( مائتان  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/3   
خامسباً- سبيتم عقبد مؤتمبر يف قاعة لجان الفتبح واإلحالة يف يبوم الخميس املصبادف 2019/9/12   السباعة العارشة 

صباحاً
  سادسباً -يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/9/19 السباعة 12:00 ظهرا     حسبب التوقيت 
املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسبمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/9/19.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة
 ) 206,800,000 ( مائتان وسبتة مليون وثمنمائة الف دينار عراقي عىل شبكل صك مصدق او سبفتجة 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 عبىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليهبا من الجهات املحددة يف 
ورقبة بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقبدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 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 ترسبو 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 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

خمسبة  عبرش – البزام الرشكات برشاء منتجبات وزارة الصناعة واملعادن اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيبط /دائرة العقود 
الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
سبادس عرش – سبب اعادة االعالن – عدم توازن يف اغلب الفقرات – عدم تقديم 
عمبل مماثبل بالقيمبة – تقديم هوية منتهيبه الصالحية – عبدم تحقيق معدل 
االيراد السبنوي – عدم تقديم سبيولة معنونة اىل محافظبة البرصة-عدم تقديم 
تامينات اولية-عدم تسعري الكشف الفني كتابتنا-مبلغ االعمال املماثلة اليغطى 

مامطلوب يف االعالن . 
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العدد )1974( االثنين  2  أيلول  2019 اعالنات12
اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف منطقة العرب املزراع املتنازل عنه( مناقصة )66/ تربية   2019 (

اسيتنادا اىل كتابي قسيم التخطييط واملتابعة يف محافظية البيرة املرقمين )2385 يف 2019/5/30( و)3401 يف 
2019/8/1( ومحير توصييات لجنية التحلييل والتقيييم االوىل ذي العيدد 58 يف 2019/8/7

يير )محافظية البرة / قسيم العقيود الحكوميية ( دعيوة مقدمي العطياءات املؤهلين وذوي الخيرة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة(مرشوع)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف منطقة العرب املزراع املتنازل عنه(

 - وبكلفة  تخمينية قدره) 1,500,000,000(  مليار وخمسمائة مليون  دينار عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - ميدة التنفييذ ) 360  ييوم ( 
 - تبويب املرشوع )248,1,4,5,1,47,3(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : الزبري

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

  ثانيياً- يمكين للمناقصن ذوي األهليية الراغبن أن يحصلوا عيى معلومات إضافية من )قسيم العقود الحكومية  
/ شيعبة اعالن املشياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسيب التوقيت املحيل 

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

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

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

الخيرة والقيدرة الفنيية :  -2
 عى مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته عى تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة ادناه :

 املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

3-    توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعياً- يمكين رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملية باللغة العربية من قبل املناقصين الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسيم غري مسيرد  قيدرة )150,000( مائة  وخمسيون الف دينار عراقيي اعتبارا من ييوم الثالثاء  املصادف 

.  2019/9/3
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنن 

املصادف 2019/9/9   الساعة العارشة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء املصادف 2019/9/17 الساعة 2:00 ظهرا     حسب التوقيت 
املحيل ملدينة البرة . 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 البرة .

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/9/17.
     العنوان : ديوان محافظة البرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامناً  – عى 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 
القياسيية وجداول الكميات املسيعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عى العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقية بيانيات العطاء التي توكد اسيتمرارية أهلية مقدم العطياء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسيتمارات 

املدرجة يف القسيم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سييتم اسيتبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عارشاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احيد عيرش- اذا صادف يوم غليق املناقصة عطلة رسيمية يكون  موعد الغليق 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 البرة/قسيم العقود الحكومية/ شعبة بيع 

الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرة
خمسة  عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات 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 

سيادس عرش-سيبب اعادة االعالن – عدم تيوازن يف اغلب الفقرات – 
عدم تقديم سييولة مصدقة من قبل السيفارة العراقية – عدم تسعري 

الكشف الفني كتابتنا. 

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

التاريخ:2019/8/29العدد:5086

 املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

الحاقا بكتابنا ذي العدد )4570 يف 2019/8/18( 
الخاصة بإعييالن اول للمناقصيية 22/ كهرباء 
توزييع / فرع شيمال البيرة  2019 مرشوع 

)تجهيز اليات تخصصية(
نود ان ننوه اىل تمديد موعد غلق املناقصة اعاله 
ليكون يوم االثنن املصادف 2019/9/9 بدال من 

يوم االربعاء 2019/9/4.

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

Contracts Dept Announcement
العدد:5132

م/ ) متديد موعد غلق (
التاريخ: 2019/9/1
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 محافظة بغداد/  )استثماري/  ٢٠١٩/  ٦٩( اعالن مناقصة  رقم                                  
 الصغيرةبموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال                                       

 محافظة بغداد) / تأهيل طرق متفرقة في قضاء الطارمية( : اسم المناقصة                       
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة بغداد عام ضمن ) استثماري/ ٩٦/٢٠١٩(
) ٠٠٠،٠٠٠٣٥٨،٣،(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  المناقصةعامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ 

 :  ويشمل المشاريع التالية يوم) ١٠٠(وبمدة تنفيذ  دينار
 المشروعاسم  ت

 م ٥كم وعرض  ٧تصليح وصيانة طريق الشيخ رافع حاتم والطرق المجاورة لها في ناحية المشاهدة بطول  ١
 م ٥كم وعرض  ٨تصليح وصيانة طريق تل طاسة وطريق الثائر الثانية في ناحية المشاهدة بطول  ٢
 م ٥كم وعرض  ٨المشاهدة بطول تصليح وصيانة طريق البو فراس وطريق الثائر االولى في ناحية  ٣
 تصليح وصيانة طريق مرمرة وطريق قرية البو صالح األحمد  ٤
 م ٦وعرض ) م ١٤٠٠٠(تصليح واكساء طريق زملة حمدي في قضاء الطارمية بطول  ٥

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

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

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ١٥/٩/٢٠١٩الموافق  ) االحد(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤

 . نات األوليةاختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمي: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .السابقة) ٧(خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات : المتطلبات الفنية -

اربعمائة الف دينار عراقي غير )  ٤٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

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

) حدالا(الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض والتقديم بالبريد االلكتروني غير  ٢٠١٩/ ٩/ ٢٢الموافق  

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

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

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

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

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -١٠
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  هوية تصنيف المقاولين - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(لمماثلة قائمة باإلعمال ا -ح 
 .الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية -ه  
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  

 رئيس الصندوق                                                          
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 محافظة بغداد/  )استثماري/  ٢٠١٩/  ٩٧( اعالن مناقصة  رقم                                  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                      

 محافظة بغداد) / التاجيتأهيل طرق متفرقة في قضاء ( : اسم المناقصة                       
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة بغداد عام ) استثماري/ ٩٧/٢٠١٩(
) ٠٠،٠٠٠٥،٨٧٢،٢(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها المناقصة ات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ عامة لمقدمي العطاء

 :  ويشمل المشاريع التالية يوم) ١٠٠(وبمدة تنفيذ  دينار
 اسم المشروع ت

م  ٥٠٠٠التابعة الى قضاء التاجي بطول موصل الى منطقة السدة –قلع وتبليط طريق محطة الكهرباء الغازية ابتدأً من طريق بغداد ١
 م ٦وعرض 

ضباعي التابعة الى مديرية ناحية التاجي  ١٢تصليح وتبليط وأكساء طريق الالين من سكة القطار الى سيطرة ام نجم ضمن مقاطعة  ٢
 م ٦م وعرض  ١٠٠٠٠الجديد بطول 

 م ٨م وعرض  ٦٠٠٠موصل الى موقع السجن بطول –العام بغدادي المركزي من الشارع قلع وتوسيع وأكساء طريق مدخل سجن التاج ٣
سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص  -٢

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

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ١٥/٩/٢٠١٩ الموافق ) االحد(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .السابقة) ٧(مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع : المتطلبات الفنية -

الف دينار وخمسون مائة ثالث)  ٣٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

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

) االحد(الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم فس العنوان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولن
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ٢٠١٩/ ٩/ ٢٢الموافق  

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

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

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

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

 .٢٠١٩الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن  -١٠
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات / الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  كتاب براءة ذمة  -ج    
 .اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة   -ح 
 .الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية  -ه    
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و    
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 مجلس الوزراء 
 العمليات االرهابية صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من 

 محافظة بغداد/  )استثماري/  ٢٠١٩/  ٨٩( اعالن مناقصة  رقم                                  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                      

 محافظة بغداد) / ناحية هور الباشاتأهيل طرق متفرقة في ( : اسم المناقصة                       
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩ارية لمحافظة بغداد عام ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثم) استثماري/ ٩٨/٢٠١٩(
) ٠٠٠٧٥٠،٣٢٨،٣،(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  المناقصةعامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ 

 :  ويشمل المشاريع التالية يوم) ١٠٠(وبمدة تنفيذ  دينار
 اسم المشروع ت

في المبزل الرئيسي مع عمل منهوالت لتصريف مياه االمطار للشوارع الفرعية للحي السكني في  مع مد أنبوب يصبتبليط وإعادة قلع  ١
 م ٥م وعرض  ٥٠٠٠بطول  منطقة هور الباشا

  م ٨م وعرض  ١٠٠٠٠ الموصل الى منطقة الشيخ عامر بطول–من شارع بغداد  هور الباشاتصليح وتبليط وأكساء طريق  ٢
سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص  -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )الخامسة( والدرجة ) مدني(
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [ال بالعنوان على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتص -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ١٥/٩/٢٠١٩الموافق  ) االحد(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .السابقة) ٧(خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات : المتطلبات الفنية -

اربعمائة الف دينار عراقي غير )  ٤٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

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

) االحد(الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ٢٠١٩/ ٩/ ٢٢الموافق  

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

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

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

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

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -١٠
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: الحظةم

 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات قسم / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب   -ج    
 .اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة   -ح   
 .الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية -ه    
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و      
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 نبارمحافظة اال/  )استثماري/  ٢٠١٩/  ٩٩( اعالن مناقصة  رقم                                  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                      

 االنبارمحافظة في  إعادة تأهيل مستشفى القائم العام: اسم المناقصة 
اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                              يسر صندوق إعادة  -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  االنبارضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ) استثماري/ ٩٩/٢٠١٩(
وي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذ

 . يوم) ٠٣١(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٥،٠٨٦،٤٩٣،٢(
 )مدني(لين ضمن االختصاص سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤه -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة لشراء وثائق المناقصة )الخامسة  (والدرجة 
صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٢

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(سمي خالل ساعات الدوام الر )المتضررة من العمليات اإلرهابية
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٩/  ٥١الموافق  )حداال(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

 الف دينارثالثمائة وخمسون )  ٣٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .غاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالمناقصة في الصحف المحلية ول
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٥

 )االحد(ثانية بعد الظهر يوم ال) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ٢٠١٩/ ٩/ ٢٢الموافق  

 .وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٦

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

بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٧
ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

 . العراقي
شارع  –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابيةصندوق /عنوان مقر الدائرة -٨

 .}١١دار رقم –الوزراء
يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩

٢٠١٩. 
 :تقديم الوثائق التالية على مقدمي العطاء-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    

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

 .الث سنوات متتاليةالحسابات الختامية لث -ه  
بطاقة ) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  

 .السكن
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اىل الرشيك /امري صاحب كوزان 
صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
االس�كان العراق�ي /ف�رع النجف 
اق�رارك  لتثبي�ت  وذل�ك  االرشف 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشيكك عىل 
عب�د العب�اس س�لمان بالقطع�ة 
املرقم�ة 86273/3 حي النداء رقم 
املقاطع�ة 4 جزي�رة النجف خالل 
م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم 
داخل العراق وش�هر خارج العراق 
م�ن تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 
س�وف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

العدد : 4562/ش/2019
التاريخ 2019/8/28

اعالن
اىل / املدعى عليه / )عيل صالح مهدي ( 

اق�ام املدع�ي ص�الح مه�دي يحي�ى الدع�وى 
4562/س/2019  بالع�دد  املرقم�ة  الرشعي�ة 
ض�دك والذي تطلب فيها الحك�م بقطع النفقة 
وق�د لوح�ظ ورب�ط يف اضب�ارة الدع�وى م�ن 
خالل الرشح الوارد م�ن املجلس البلدي ملنطقة 
الطويس�ة ان�ك مرتحل اىل جه�ة مجهولة وغري 
معلومة علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
ص�الح يوم 2019/9/29 امام محكمة االحوال 
الش�خضية يف الب�رصة وعند ع�دم حضورك او 
من يمثلك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون

اعالن
اىل الرشيك / فاضل كريم هاشم 

اقتى حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
العراقي الكائن يف البرصة كوت الحجاج 
 � االعم�ار واالس�كان  � مجم�ع وزارة 
تقاطع حي الرسالة وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة ع�ىل قيام الرشيك حيدر حامد 
مش�كور بالبناء ع�ىل حصته املش�اعة 
القطعة املرقم�ة 1330 مقاطعة 2311 
الرب�اط الكب�ري لغرض تس�ليفه قرض 
االسكان وخالل مده اقصاها )15( يوما 
داخل العراق وشهر خارج العراق تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك يف االعرتاض مستقبال

محكمة بداءة السماوة
العدد  :1432/ب/2019

التاريخ 2019/8/29
اىل / املدعى عليه / احمد جبار عزيز

اص�درت هذه املحكم�ة غيابيا قراره�ا املرقم اعاله 
يف 2019/7/21 ال�ذي يق�ي الحك�م بفس�خ عقد 
املشاركة والزام املدعى عليه احمد جبار عزيز بتأديته 
للمدع�ي محمد صالح جاس�م مبلغ ق�دره عرشين 
ال�ف دوالر امريك�ي وتحميل�ه الرس�وم واملصاريف 
واتع�اب محاماة وكيل املدعي املحامي صباح موىس 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار منطقة حي املعلمني املختار حس�ن 
ابو جامة ساجت لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بقرار الحكم اعاله ولك حق الطعن 
به وفق الطرق املقررة قانونا وبعكس�ه سيكتس�ب 

الحكم الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

فليح حسن جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد  /1582/ج2019/1

التاريخ : 2019/8/26
اعالن

اىل املتهمة الهاربة / اخالص عبد الهادي ابراهيم 
حي�ث ان�ك متهم�ة يف الدع�وى املرقم�ة )1582/
ج2019/1( والخاص�ة باملش�تكي ) عباس ش�هيد 
جبار( وفق احكام امل�ادة 457 من قانون العقوبات 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف 
ثناي�ا ه�ذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة املصادف 
يوم 2019/9/18 وعند عدم حضورك سوف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 محافظة ديالى/  )استثماري/  ٢٠١٩/  ١٠٠( اعالن مناقصة  رقم                                 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                      

 في محافظة ديالى في ناحية السعدية ) صف ١٢( بناء مدرسة الحليمة إعادة هدم و: اسم المناقصة    
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام ديالى ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ) استثماري/ ١٠٠/٢٠١٩(
) ٠٠٠٠٥٣،٧٢٠،(عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 . يوم) ٠١٨(وبمدة تنفيذ  دينار
 )مدني(لين ضمن االختصاص المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهسيتم العمل وفق األلية  -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة لشراء وثائق المناقصة )خامسة ( والدرجة 
صندوق إعادة اعمار المناطق (على معلومات إضافية االتصال بالعنوان على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول  -٢

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية
 .الصندوقمقر في صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٩/  ٥١الموافق  )حداال(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار وخمسون  مئتان)  ٢٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .ة نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالمناقصة في الصحف المحلية ولغاي
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٥

) حداال(الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ٢٠١٩/ ٩/ ٢٢الموافق  

 .ي يليه بدوام رسميوال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذ
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٦

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

بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٧
ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

 . العراقي
شارع  –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/عنوان مقر الدائرة -٨

 .}١١دار رقم –الوزراء
يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩

٢٠١٩. 
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    

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

 .الث سنوات متتاليةالحسابات الختامية لث -ه  
بطاقة ) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  

 .السكن
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 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ٧٠( اعالن مناقصة  رقم إعادة 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                        

 بغدادمحافظة  /  ] النهروان/ نيسان  ٩نقل خزان وتنفيذ خط ناقل لمنطقة [:اسم المناقصة       
عن المناقصة العامة رقم                               الثانيةيسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة  -١

 ٢٠١٩عام  بغدادلمحافظة  االستثماريةخطة الضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب ) استثماري/ ٧٠/٢٠١٩(
ءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها والدعوة عامة لمقدمي العطا

 .  يوم) ٠١٥(وبمدة تنفيذ  دينار) ٥٥،٠٠٠٧،٢٤٠،١(
مؤهلين ضمن سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات ال -٢

المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة  )خامسة ( والدرجة  )مدني (  االختصاص
 .مسجل الشركات في العراق لشراء وثائق المناقصة/ التجارة 

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

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٩/  ١٥الموافق ) االحد(يوم لإلجابة على استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤

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

ثالثمائة  الف دينار عراقي غير )  ٣٠٠،٠٠٠( بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .سبق يوم الغلقالصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي ي
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات  -٦

الثانية بعد ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم او من يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن  ٢٠١٩/ ٩/  ٢٢الموافق ) االحد(الظهر يوم 

الموعد المحدد سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد 
 .الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي

تحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفسيتم  -٧
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا

 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(األولية ضمان للعطاء البالغة  كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات -٨

 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام   -١٠

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

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

 .الث سنوات متتاليةالحسابات الختامية لث -ه  
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  
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اىل / السادة مسامهي مرصف املرشق العريب االسالمي لالستثامر ) مسامهة خاصة ( املحرتمون 

م / اعالن دعوة اهليئة العامة للمرصف لالجتامع 
اس�تنادا الحكام املواد 87 / ثانيا و 88 / اوال من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا 
لق�راري مجل�س ادارة املرصف الرقم 6 وامل�ؤرخ يف 20 / 5 / 2019 و 16 / 6 / 2019 يرسنا دعوتكم 
لحض�ور اجتماع الهيئة العامة للمرصف والذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة م�ن صباح يوم االربعاء 
املوافق 18 / 9 / 2019 يف مقر املرصف الكائن يف بغداد – الكرادة – قاطع املسبح وذلك ملناقشة جدول 

االعمال االتي : 
1 – مناقشة تقرير مجلس ادارة املرصف عن نشاطها للسنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 / 12 / 2017 

و 31 / 12 / 2018 واتخاذ القرار الالزم بشانهما .
2 – االطالع عىل تقريري مراقبي الحسابات والحسابات الختامية للرشكتني للسنتني املاليتني املنتهيتني 

يف 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليها .
3 – تعيني مراقبي حسابات املرصف للسنة املالية 2019 .

4 – ابراء ذمة الس�ادة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن نش�اط املرصف للس�نتني املاليتني 2017 و 
 . 2018

5 – استحصال موافقة الهيئة العامة للمرصف عىل الرتخيص العضاء مجلس ادارة املرصف باالنتفاع 
من أي مصالح له ، مبارشة كانت او غري مبارشة يف صفقات او عقود تربم مع املرصف وفقا الحكام 

املادة 119 من قانون الرشكات وبما يحقق مصلحة املرصف .
6 – استحصال موافقة الهيئة العامة عىل تاسيس اربع رشكات يملكهما املرصف بشكل كامل ويكون 
نش�اط احداها للتج�ارة العامة وال�وكاالت التجارية املحدودة ونش�اط الرشكات االخرى االس�تثمار 

العقاري والزراعي والصناعي .
7 – تعديل عقد تاسيس الرشكة / املادة الرابعة بزيادة راس مال الرشكة بمقدار 50 مليار دينار وفقا 

الحكام املادة 55 / اوال من قانون الرشكات .
راج�ني حضورك�م او من ينوب عنكم من املس�اهمني بموجب صك انابة او م�ن الغري بموجب وكالة 
مصدقة من الكاتب العدل مراعاة الحكام املادة 91 من قانون الرشكات ويف حالة عدم تحقق النصاب 
القانوني لالجتماع س�يؤجل اىل نفس املكان والزمان من االس�بوع الذي يليه واملوافق يوم االربعاء 25 

. 2019 / 9 /
رئيس جملس االدارة 

صادق كاظم املشاط

اعالن
تعلن كلية الزراعة / جامعة املثنى عن بيع عدد من الحيوانات املدرجة 
تفاصيلها ادن�اه وذلك يوم االح�د 2019/9/15 يف محطتي االبحاث 
الزراعية االوىل /ام  العكف الساعة التاسعة صباحا والثانية /أل بندر 
يف الس�اعة الحادية ع�رش فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور يف الزمان 

واملكان املحددين علما ان املشرتي يتحمل اجور االعالن

اعالن 
السيدة / هال نعامن حممد الكبييس 

م / حضور اجتامع 
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك حاليا لذا نوج�ه الدعوة اليك 
لحض�ور اجتماع الهيئ�ة العامة للرشك�ة القطري�ة العراقية 
للتج�ارة واملقاوالت العامة املح�دودة املقرر يوم االربعاء 18 / 
9 / 2019 بالس�اعة العارشة صباحا يف ن�ادي الصيد العراقي 
– يف املنص�ور ويف حال�ة تعذر الحضور باليوم املحدد س�يكون 
االجتم�اع بنفس اليوم من االس�بوع الذي يليه وبنفس الزمان 

واملكان .
منهاج الجلسة : 

املدير املفوضتوصية بتصفية الرشكة 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح الحسينية
العدد / 556 / ج / 2019
التاريخ / 22 / 8 /2019

م / اعالن تبليغ
بن�اًء ع�ىل قرار ه�ذه املحكم�ة امل�ؤرخ يف 22 / 8 / 

 2019
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة مفاتحتك�م لتبلي�غ املتهم�ة 
الهارب�ة ) احالم محمد عبد الس�ادة مزع�ل البديري 
تولد 1998 اسم والدتها آمال كاظم ( بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة ع�ىل موعد املحاكمة  صب�اح يوم 2 / 
10 / 2019 للنظر بالدعوى اعاله  املقامة ضدها من 
قبل املش�تكي )سجاد عبد عيل عباس ( وفق احكمام 
امل�ادة 377 عقوب�ات ويف حال عدم حضورها س�وف 

تتم املحاكمة بحقها غيابياً وعلناً .

فقدان
اج�ازة  من�ي  فق�دت 
حقول دواجن الصادرة 
زراع�ة  مديري�ة  م�ن 
واس�ط بأس�م ) احمد 
حسن جاسم ( عىل من 
تس�ليمها  عليها  يعث�ر 
او  االص�دار  جه�ة  اىل 
 ( الرقم  االتص�ال ع�ىل 
07711111858( ول�ه 

مكافئة مجزية.

فقدان
فق�دت من�ي اج�ازة حق�ول دواج�ن 
الص�ادرة م�ن مديري�ة زراعة واس�ط 
بأس�م ) منخي نعم�ة راجي ( عىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار او 
االتصال عىل الرقم ) 07711111858( 

وله مكافئة مجزية.

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة
قرار حكم غيابي

عق�دت محكم�ة قوى االمن الداخ�يل املنطقة الرابعة جلس�تها العلنية لي�وم الثالثاء املواف�ق 2019/7/9 
برئاس�ة ل�واء الرشط�ة الحقوقي ماجد عبد عيل ح�ردان وعضوية كل من العمي�د الحقوقي مهدي خضري 
كاظ�م والعميد الحقوق�ي عبطان محمد مطلك واصدرت بح�ق )املدان الغائب( ن,ع )عثمان نزار ش�هاب 

احمد( املنسوب اىل قسم امن وافراد النجف االرشف بأسم الشعب )حكمها( التايل :
القضية املرقمة )2019/389( 

1 � تعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة )32( اىل املادة )32/اوال وثانيا( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
بداللة املادة )31( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

2 � خالصة الحكم : الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق احكام املادة )32/اوال ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل وبدالل�ة امل�واد )61/اوال( و )69/اوال( م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 اختالس املس�دس 

املوصوف ادناه 
3 � تضمينه مبلغ قدره )5,000,000( خمسة ماليني دينار عراقي عن قيمة املسدس نوع كلوك املرقم 

)GVE985( مع ملحقاته وفق احكام املادة  
)32/ثاني�ا( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل عىل ان يس�تحصل املبلغ وفق اح�كام القانون )وقت 

الفعل( 
4 � يعد مطرود من الخدمة يف قوى االمن الداخيل  )بحكم القانون( استنادا الحكام املادة )38/اوال /أ/ج( 
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة امل�ادة )89/اوال( من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
5 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام 
املواطن�ني باالخب�ار عن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة )69/ثاني�ا وثالثا( من ق أ د رقم 17 لس�نة 

 2008
6 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة )69/رابعا( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

7 � اعتب�ار الجريم�ة م�ن الجرائ�م املخلة بالرشف اس�تنادا الحكام امل�ادة  )21/أ/6( م�ن ق ع  رقم 111 
لسنة 1969 املعدل

8 � تعميم اوصاف السالح املوصوف اعاله عىل كافة تشكيالت وزارة الداخلية والوزارات االمنية 
9 � الحكم باتعاب املحامي املنتدب ) جليل عبيد جاس�م( البالغة )30,000( ثالثون الف دينار عراقي تدفع 

له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
10 � قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة )60/سادس�ا( من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
قابال لالعرتاض استنادا الحكام  املواد )71/ثانيا و 74/اوال من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/7/9 

لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس املحكمة

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من بلدية املنصور باس�م / 
جبار مدب حسني – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

اعالن دعوة دائنني 
نح�ن املصفي�ان املحاميان رعد حات�م حنيفش واراس 
عثم�ان عبد الل�ه لرشك�ة كولس�تان للتج�ارة العامة 
واالس�تثمارات الزراعية محدودة املسؤولية – ادعو كل 
م�ن له حق او دين عىل الرشك�ة مراجعتي عىل العنوان 

التايل – بغداد القادسية م 606 ز 38 دار 6 .
املصفيان املحاميان 

رعد حاتم حنيفش واراس عثمان عبد الله

المالحظات العدد نوع الحيوان ت

مختلفة االعمار ذكور 

مختلفة االنواع ذكور 

6 ابقار فريزيان 1
8 اغنام 2
4 غزالن  3
7 ماعز 4

130 طيور مائية 5
4 طيور افريقية قبش 6
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حمافظة نينوى
قسم العقود

م/اعالن مناقصة عامة رقم 39 /2019
يعلن ديوان حمافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مشروع )معاجلة واكساء 
سايدين نابلس ورجم حديد والشوارع املتفرعة منها ضمن ختصيصات 
مبال�غ املناقالت للهجرة واملهجرين البالغ�ة 135 مليار دينار حملافظة 
نينوى ( وبكلفة ختمينية مقدارها 690,000,000 دينار )س�تمائة 
وتس�عون مليون دينار( ومبدة تنفيذ )120يوم( على مقدمي العطاءات 
الراغبني بدخول املناقصة مراجعة قسم العقود يف  ديوان احملافظة )خالل 
اوقات ال�دوام الرمسي وابتداءا من تاريخ نش�ر االعالن ولغاية نهاية 
الدوام الرمسي ليوم 2019/9/15( للحصول على نسخة من الوثائق 
لقاء مبلغ مقطوع مقطوع قدره )150000( دينار فقط )مائة ومخسون 
الف دينار ( غري قابلة للرد تسلم 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 قس�م العقود 
مرفقا معه الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما 
ان تاريخ الغلق يوم االثنني املوافق 2019/9/16 الساعة الثانية عشر 

ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق يف الس�اعة العاش�رة من صباح يوم االحد 
املوافق 2019/9/5 لالجابة على االستفسارات يف العنوان املذكور يف 

وثيقة العطاء
مع التقدير

العدد : 14086
التاريخ : 2019/8/29

املهندس
منصور مرعيد عطية 

حمافظ نينوى

اعالن رقم )51( 
رقم الطلبية 2019/2087

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن مناقصة 
)صيانة وتأهيل احواض الرتكيد املستطيلة رقم / )4/3/2/1(

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية 
لتأج�ر االمالك   املدرج�ة تفاصيلها ادن�اه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة 
واح�دة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013   فعىل من 
يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او 
اللجن�ة خالل )30( يوما تبدء م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف اح�دى الصحف املحلية 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 200% م�ن القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال 
يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا 
اىل م�ا جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم االخر من مدة االع�الن البالغة )30( يوما 
يف الس�اعة )الحادي�ة عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوف�ة( ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد 

سكن + شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة 

لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 
يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

للمرة )االوىل( وبكلفة تخمينية مقدارها ) 260,000,000( دينار عراقي فقط 
)مئتان وستون مليون دينار عراقي ال غر( وبمدة تنفيذ )90( يوم بموجب 
املواصف�ات والرشوط التي يمكن الحصول عليها م�ن امانة الصندوق لقاء 
مبلغ قدره ) 150,000(  دينار )مائة وخمسون الف دينار ال غر ( غر قابل 
للرد فعىل الراغبني باملشاركة من ذوي االختصاص تقديم العطاءات بالدينار 
العراق�ي ) مع مراعاة ترقيم صفحات ه�ذه العروض( ويكون  نافذا ملدة ال 
تقل ع�ن )120 يوما( مع ارفاق التامينات االولي�ة والبالغة ) 5,200,000( 

دينار عراقي فقط ) خمسة ماليني ومائتان الف دينار عراقي فقط(   
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :

رقم املناقصة : موضوعها : تاريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم 

تاريخ نفاذ التامينات االولية 
العناوين الرصيحة للرشكة  او املكتب مع تثبيت الربيد االلكروني 

وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشك�ة باغلف�ة مغلق�ة ومختوم�ة مثب�ت عليها 
رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الس�اعة )الواحدة ( بعد الظهر ليوم 
2019/9/16 ويتحم�ل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور ن�رش االعالن مع 

التقدير
مالحظة :

1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حالة عدم التزام مقدم 
العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فأنه س�يتم اس�تبعاد 

عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 
2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :

أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب � هوي�ة االح�وال املدنية او جواز س�فر  نافذ ملقدم العط�اء او من ينوب 

عنه 

3  � اذا تص�ادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رس�مية يرحل اىل اليوم التايل بعد 
العطلة مبارشة 

4 �  تقدم التأمينات االولية بأسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني 
يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة

5 � بأمكان كافة ممثيل الرشكات او املكاتب املش�ركني يف املناقصة التواجد 
يف مق�ر الرشك�ة لحضور ومتابعة فت�ح العطاءات من قب�ل اللجنة وذلك يف 

اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا 
6 � يف حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني  توجه االنذارات من القس�م 

القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل 
7 � تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االس�تجابة  للمراسالت 

اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات 
8 � تق�دم التأمين�ات االولية  عىل ش�كل )خطاب ضم�ان او صك مصدق او 

سفتجة( ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة طيا
9 � ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسهيل مهمة  من الكمارك وكذلك الرضيبة 
واجازة  االس�تراد ويتحمل املش�رك يف املناقصة مس�ؤولية تجهيز وايصال 

املواد اىل رشكتنا )اذا تضمن العمل تجهيز مواد( 
10 � ال تت�م املطالب�ة بأي تمديدات لفرات التجهيز الس�باب تتعلق باخراج 

املواد من املوانىء )اذا تضمن العمل تجهيز مواد( 
11 � يتم اس�تبعاد العط�اء الذي يزيد مبلغه بنس�بة 20% فاكثر من الكلفة 

التخمينية
12 � يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكروني :

WWW.mrc.oil.gov.iq

العدد /167
التاريخ 2019/9/1

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

خلف المدرسة العقيلية 2950م2 بال/320 ساحة وقوف ومبيت السيارات 1

مجاور مدرسة النجوم االهلية )25*58(م بال ملعب خماسي 2

مجاور محطة كهرباء المتنبي  )2*3(م 1 ـ2 ـ 3 اكشاك 3

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

زيد كاظم رشيف
املدير العام وكالة

ورئيس جملس االدارة
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1- يير جامعة ديياىل – شيعبة العقود الحكوميية دعوة مقدميي العطاءات املؤهلين ومن ذوي 
الخيرة وممن يحملون تصنيف الرشكات بالدرجة )الخامسية – انشيائي( )كحد ادنى( بالنسيبة 
للرشكات او تصنيف مقاولن بالدرجة )السادسة – انشائي( )كحد ادنى( تقديم عطاءاتهم لتنفيذ 
ميرشوع )تنفيذ بناية االقسيام الداخلية املرحلة الثانيية بناية رقم )1(  البالغية كلفته التخمينية 
)2.795.365.000( ملياران وسيبعمائة وخمسية وتسعون مليون وثالثمائة وخمسة وستون الف 

دينار عراقي ضمن تخصصيات املوازنة االستثمارية وبمدة تنفيذ )330( يوم .
2- ان وثيقية الدعيوة لتقديم العطاء التي تتبع االعالن عين املناقصة العامة لهذا املرشوع نرشت يف 

الصحف الوطنية )الصباح – الدستور – املستقبل العراقي(
3- عيىل مقدميي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برئاسية 
جامعة دياىل – قسيم االعمار واملشاريع خالل )ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من الساعة التاسعة 
صباحا اىل السياعة الثانية عرش ظهرا ( من خالل ارقام املوبايل املبينة بموجب القسيم الثاني من 

ورقة بيانات العطاء
4- متطلبات التاهيل :-

أ- عىل مقدمي  العطاءات تقديم  امليزانية العامة )مربحة( املدققة من قبل محاسب قانوني مختص 
مصدقة وفقا للقانون تبن الوضع املايل للرشكة الخر )3( ثالثة سنوات.

ب-  اذا كان للرشكة اعمال منفذة يف السنوات التي تسبق االزمة املالية فقط فعىل مقدمي  العطاءات 
تقدييم  امليزانية العامة )مربحة( املدققة من قبل محاسيب قانوني مختص مصدقة وفقا للقانون 

تبن الوضع املايل للرشكة الخر سنتن التي تسبق عام 2014 .
 ج- عيىل مقدميي العطياءات توفير السييولة النقديية الخاصية بامليرشوع وبمبليغ ال يقيل عن 
)1.016.500.000( مليار وسيتة عرش مليون وخمسيمائة الف دينار عراقي  عىل شيكل )خطاب 
ضميان او صك مصدق ( صادر عن ميرف معتمد من البنك املركزي العراقي ومعنون اىل رئاسية 

جامعة دياىل .
5- عيىل مقدميي  العطاءات  املهتمن برشاء وثائق املناقصية تقديم طلب تحريري اىل ) مقرر لجنة 
فتح العطاءات – بناية رئاسية جامعة دياىل - شيعبة العقود الحكومية  ( السيتالم وثائق املناقصة 
بعد دفع قيمة وثائق العطاء والبالغة )1.000.000( مليون دينار عراقي نقدا غر قابل للرد وسيتم 

تسليم الوثائق يدويا اىل مقدم العطاء .
6- عىل مقدمي  العطاءات تسيليم العطاءات اىل مقيرر لجنة فتح العطاءات يف عمادة كلية )االدارة 
واالقتصياد( غرفة )سيكرتر مكتيب عميد الكليية(  الطابيق  )االريض(  يف املوعد املحيدد بموجب 
وثائيق املناقصية قبل السياعة  )الثانية عرش( ظهرا من يوم )   الثالثياء  ( املوافق 17  /  9 /2019 
وال يسيمح بتقديم العطاءات الكرتونيا والعطاءات املتاخرة سيوف ترفض وسييتم فتح العطاءات 
بحضيور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور يف )مقر لجنة فتح العطاءات يف مكتب 
سيكرترعميد كلية االدارة واالقتصاد يف السياعة ) الثانية عرش ظهرا( من يوم )  الثالثاء   ( املوافق   
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7- عيىل مقدمي  العطاءات تقديم ضمان للعطاء )تامينات اولية ( بمبلغ )55.907.300( خمسية 
وخمسون مليون وتسعمائة وسبعة الف وثالثمائة دينار عراقي عىل شكل )خطاب ضمان( صادر 
مين ميرف عراقي معتمد من قبيل البنك املركزي العراقي صيادر اعتباراً من تارييخ اعادة اعالن 
املناقصية ونافيذا ملدة )28( يوم بعد مدة نفاذ العطاء املحيدد ب )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة 

وبخالف ذلك فانه سيتم استبعاد العطاء.
8- عيىل مقدمي العطاءات تقديم هوية تصنيف الرشكات بالدرجة )الخامسية – انشيائي( )كحد 
ادنى( بالنسيبة للرشكات او تصنيف مقاولن بالدرجة )السادسية – انشيائي( )كحد ادنى( نافذة 

وصادرة عن وزارة التخطيط – الحكومة االتحادية .
9- عىل مقدمي العطاءات تقديم رسالة العطاء . 

10- عيىل مقدميي العطاءات تقديم كتاب تايييد بمقر الرشكة مصدق من قبيل دائرة القائمقامية  
واملجلس البلدي ومركز رشطة املنطقة التابع لها مقر ادارة الرشكة وعىل الرشكة اشيعار الجامعة 

باي تغير يحصل عىل هذا العنوان خالل مدة )7( ايام من تاريخ حصوله . 
11- عيىل مقدمي  العطاءات تقديم كتاب عدم محكومية باسيم املدير املفوض للرشكة  صادر من 

)دائرة االدلة الجنائية – بغداد( .
12- عىل مقدمي  العطاءات تقديم قائمة باالعمال املماثلة الخر )3( ثالثة سنوات واذا كان للرشكة 
اعميال منفذة يف السينوات التي تسيبق االزمة املالية فقيط فعىل مقدمي العطياءات تقديم  قائمة 

باالعمال املماثلة الخرسنتن التي تسبق عام 2014 . . 
13- عيىل مقدميي  العطياءات تقديم جدول الكميات املسيعر مين قبل الرشكة بموجيب تعليمات 
الوثائق القياسية مختوم بختم الرشكة بضمنها ملئ اسعار الوحدة ومبالغ الفقرات كافة يف جدول 

الكميات.
14- عيىل مقدميي  العطاءات تقدييم تفويض تحريري ملمثيل مقدم العطاء املخيول بالتوقيع عىل 

العطاء بموجب احكام  الوثائق القياسية .
15- عىل مقدمي  العطاءات تقديم املقرتح الفني بموجب احكام الوثائق القياسية.

16- سيعقد مؤتمر لالجابة عىل استفسارات املقاولن املتقدمن للمناقصة يف تمام الساعة 
)العيارشة صباحيا( بتوقيت محافظة دياىل من يوم ) االحد  ( املوافق 8 / 2019/9 وذلك يف )قسيم 
االعمار واملشاريع( الواقع يف بناية رئاسة جامعة دياىل وعىل مقدمي العطاءات تقديم استفساراتهم 
بصورة تحريرية وسيتم الرد عىل االستفسارات الواردة مع نسخة من االستفسار اىل كافة املتقدمن 

لالشرتاك يف املناقصة دون االشارة اىل الجهة املستفرة.
17- ال يجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة اوغر مبارشة 

18- للجامعة الحق يف استبعاد العطاءات غر املستوفية للرشوط واملواصفات.
19- عيىل مقدميي العطاءات االلتيزام باعداد خطاب العطياء والجداول بضمنها جيداول الكميات 
باعتماد )القسم الرابع - الوثائق القياسية ( ويجب  ملئ االستمارات الواردة يف الفصل الرابع دون 
اي تعديل او استبدال عىل نصوصها و يجب ملئ الفراغات كافة وكافة املعلومات املذكورة يف القسم 

الرابع وبخالف ذلك سيتم استبعاد  العطاء.
20- اذا صيادف موعيد انعقاد املؤتمر الخياص باالجابة عىل استفسيارات املناقصن او موعد غلق 
املناقصة عطلة رسمية فان موعد انعقاد املؤتمر او موعد غلق املناقصة حسب الحال سيكون يف اليوم 

الذي ييل العطلة وبتمام الساعة املحددة يف التاريخ املحدد ملوعد عقد املؤتمر او غلق املناقصة.
21- لجامعية دياىل الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق 

املناقصة فقط . 
22- عىل مقدمي  العطاءات وضع النسخة االصلية عدد )1( يف مغلف مختوم بختم الرشكة ويجب 
ان تكيون االغلفة الداخليية والخارجية للعطاء مختومة بختم الرشكة ومؤرش عليها اسيم وعنوان 

مقدم العطاء - اسم وعنوان صاحب العمل - اسم ورقم املناقصة . 
23- عىل مقدم العطاء الفائز تقديم ضمان حسين االداء )خطاب ضمان حسن التنفيذ( خالل مدة 
)28( يوم من تاريخ تبليغه بخطاب الرتسيية )قرار االحالة ( وبخالف ذلك سيتم الغاء قرار االحالة 

ومصادرة ضمان العطاء )التامينات االولية( دون الحاجة اىل حكم قضائي .
24- عىل مقدم العطاء الفائز توقيع العقد خالل مدة )28( يوم من تاريخ استالمه لخطاب الرتسية 

)قرار االحالة( .
25- يكون توقيع العقد من قبل املدير املفوض للرشكة حرا.

26- عيىل مقدميي العطاءات تقديم كتياب عدم املمانعة نافذ و صادر عين الهيئة العامة للرضائب 
لعام 2019 معنون اىل رئاسة جامعة دياىل حراً .

27- عىل مقدمي  العطاءات تقديم قائمة االليات واملعدات اململوكة  للرشكة مع تقديم املستمسكات 
الرسمية التي تثبت ملكية الرشكة لها .

28- عيىل مقدميي  العطاءات اعداد خطياب العطاء والجيداول بضمنها جيداول الكميات باعتماد 
الوثائق القياسيية املشار اليها يف القسم الرابع اسيتمارات العطاء ويجب ملئ االستمارات دون اي 

تعديل او استبدال عىل نصوصها ويجب ملئ الفراغات كافة الواردة ضمن هذه االستمارات .
29- عيىل مقدميي  العطاءات تقديم قائمية بيان الكادر الفنيي واالداري للرشكة مع املسيتمكات 
الثبوتية للكادر مثال )هوية نقابة املهندسن وعقد العمل الخاص بالنسبة للكادر الهنديس للرشكة 
املعتميد من قبل نقابة املهندسين العراقية( و )هوية نقابة املحامن بالنسيبة لليكادر القانوني ( 

و)قائمة بعقود الكادر الهنديس للرشكة مصدقة من قبل نقابة املهندسن-املقر العام 
30- عىل مقدمي  العطاءات تقديم شهادة تاسيس الرشكة .

31 - يجب ان يكون السيعر املحدد يف خطاب العطاء هو السيعر النهائي للعطاء وان يكون شيامال 
لكافة الرضائب والكمارك والرسوم واي اتعاب تتعلق بالعقد . 

32- يحيق لجامعية ديياىل  تعديل  اي من وثائيق املناقصة يف اي وقيت قبل املوعيد النهائي لتقديم 
العطياءات وذلك من خالل اصدار مالحق بالتعديالت عىل ان اي ملحق بوثائق املناقصة يتم تقديمه 

بصورة تحريرية اىل املتقدمن لالشرتاك يف املناقصة.
33- عىل مقدمي  العطاءات تقديم املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة

34- يف حالة ظهور قيد جنائي باسيم املدير املفوض  للرشكة سييتم استبعاد العطاء والغاء خطاب 
االحالة .

35- يتحمل من ترسيو علييه املناقصة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى وفق النسيب املحددة 
بموجب القانون .

36-عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثائق القياسية بكافة اقسامها وبخالف ذلك فانه 
سيتم استبعاد العطاء.

37- عيىل مقدميي  العطاءات تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد 
شمول العاملن لدى الرشكة بنظام الضمان االجتماعي .

38- جامعة دياىل غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
39- الريد االلكرتوني لشعبة العقود الحكومية – جامعة دياىل  

) govcontracts@uodiyala.edu.iq (

فقدان 
فقدت هوية بأسيم املوظف فاضل مجيد كشييش 
صيادرة مين وزارة التجيارة / الرشكية العامية 
للمعيارض والخدميات التجاريية العراقية – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مديرية تنفيذ بعقوبه
رقم االضبارة / 1725 /2016

  اعالن
تبيع مديريية تنفيذ بعقوبة امليواد  املدرجة ادناه 
الواقيع يف ناحية املنصورية العائيد للمدين) هيثم  
جاسم محمد ( املحجوز لقاء  طلب الدائن)  لطيف 
هادي عبيد( البالغ)120000000( مائة وعرشون 
ملييون دينارفقط الغرها فعيىل  الراغب بالرشاء 
مراجعية هيذه املديرية خيالل ميدة )10( عرشة 
ايام تبداء من اليوم التايل للنرش.مسيتصحبا معه  
التامينيات القانونيية )10%( من القيمية املقدرة 
وشيهادة الجنسييةالعراقية وان رسيم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

شكر نايف محمود
املواصفات

1- موقعه:- املنصورية / سوق املنصورية / قرب  
الجامع

2-جنسيه ونوعه:- مواد غذائيه متظمنه)  رشبت  
زائد مياه معدنية زائد صابون زائد حفاظات  زائد  
معجيون زائد ملح زائد زاهيي تنظيف زائد رشبت 

منوع
3-الشاغل:- املدين

4-القيمية املقيدرة:- ) 4830000( اربعية مالين  
وثمانمائة وثالثون  الف  دينار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 2717 / ش4 / 2019 

التاريخ : 29 / 8 / 2019 
اىل / املدعيى علييه / رسيول مسيعود عبيد 

الرحمن 
م / اعالن 

ملقتضييات الدعيوى الرشعية املرقمية اعاله 
واملقامية من قبل املدعية ) االء كاظم علوان ( 
والتي موضوعها ) التفريق للهجر ( وملجهولية 
محل اقامتك حسيب اشيعار املختار قحطان 
مخير حسين مختيار حي العبيور 1 – عليه 
قيررت املحكمية تبليغك بواسيطة صحيفتن 
يوميتن محليتين بالحضور يف موعد املرافعة 
يف 16 / 9 / 2019 ويف حالية عيدم حضيورك 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا .
القايض 

منذر خالد خضر 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن دعوة دائنن 
انيي املصفيي املحامي حيدر سيلمان حسين 
العراقين لالسيتثمارات  لرشكية املخططين 
الهندسيية والتخطييط املحيدودة – ادعو كل 
مين له حق او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل 
العنيوان التايل – بغداد الرشياد م 751 ز 38 د 
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املصفي املحامي 

حيدر سلمان حسن 

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 8058

التاريخ 2019/8/29
بنياء عىل الدعوى املقامة من قبيل املدعي )حيدر جبار 
عبد الحسن( الذي يطلب تبديل لقبه وجعله )الشمري( 
بيدال من )الصاييغ( فمن لديه اعيرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وبعكسه 
سيوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 

مكتب البحث االجتماعي 
العدد : 157 / بحث / 2019 

التاريخ : 25 / 8 / 2019 
اعالن 

املدعية / زينب علوان حسن 
املدعى عليه / عيل يامن هاني 

اقاميت املدعيية الدعيوى املرقمية اعياله ليدى هيذه 
املحكمية تطلب فيه الحكم بالتفرييق ولكونك مجهول 
محيل االقامة ليذا تقرر تبلغيك بالحضور اميام مكتب 
البحيث االجتماعي يف هيذه املحكمة مين خالل النرش 
يف صحيفتين محليتين يوميتن يف السياعة التاسيعة 
من صباح ييوم 5 / 9 / 2019 ويف حالة عدم حضورك 

سوف تتم الجلسة غيابيا بحقك .
القايض 

فرقد يوسف طاهر 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد : 385/ب/2018

التاريخ 2019/9/1
اعالن 

تبيع محكمية بداءة املعقيل باملزايدة العلنية السييارة 
املرقمة 60222 ر برة خصيويص نوع هونداي النرتا 
موديل 2015 لون ابيض وانها صالحة لالسيتعمال وان 
محركهيا واجزائها الداخلية واطاراتها سيليمة ويوجد 
فيهيا خدش بسييط يف البياب االمامي االيمين فمن له 
الرغبية باليرشاء الحضور امام هيذه املحكمة يف بناية 
قير القضاء يف تمام السياعة الثانيية عرش من ظهر 
الييوم الثالثن التيايل لنرش هيذا االعالن مسيتصحبن 
معهيم التامينيات القانونيية البالغية 10% مين قيمة 
السييارة املقدرة البالغة اربعة عيرش مليون واربعمائة 

الف دينار 
القايض

جعفر كاظم املالكي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد  :386/ب/2019

التاريخ 2019/8/22
اعالن

اقيام املدعي نبيل عبد الوهياب احمد العريفان الدعوى 
البدائيية املرقمية 386/ب/2019 امام هيذه املحكمة 
بحق املدعى عليهم رئيس ديوان الوقف السيني اضافة 
لوظيفته وجماعته والتي يطليب فيها الحكم بتصفية 
الوقيف اليذري للعقار املرقيم 170 مقاطعة 52 محيلة 
الصيكاروة فمن ليه عالقة بالوقيف املذكيور مراجعة 

املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2019/9/8 
القايض

فيصل سلمان عطار

مجلس القضاء االعىل
رئاسية محكمة اسيتئناف النجف 

االتحادية
يف  الشيخصية  االحيوال  محكمية 

النجف
العدد : حجة وفاة / 2643

التاريخ :2019/8/22
اعالن

اىل / املدعيوة / حيوراء عبيد الليه 
شعالن 

قيدم طاليب حجية الوفياة  عبيد 
الليه شيعالن علوان  طلبيا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اسيتصدار حجة 
وفياة بحيق املدعيوة )حيوراء عبد 
الله شيعالن علوان الغزايل  ( قررت 
املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية 
خيالل  امامهيا  الحضيور  فعلييك 
عرشة ايام مين تاريخ نرش االعالن 
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

يييييييييييييييييييييي
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2018/965

التاريخ 2019/8/29
اىل املنفيذ عليه  / كرييم عبد االمر 

عارية
لقيد تحقق لهذه املديرية من خالل 
كتاب مركز رشطية الجوادين )ع( 
79 يف 2019/1/3  كتياب  حسيب 
واشيعار املختار انك مجهول محل 
االقامية ولييس ليك موطين دائيم 
او مؤقيت او مختيار يمكين اجراء 
التبلييغ عليه واسيتنادا للمادة  27 
من قانيون التنفييذ تقيرر تبليغك 
اعالنيا بالحضيور يف مديرية تنفيذ 
الرميثة خالل خمسية عيرش يوما 
تبدأ من اليوم التيايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذيية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك سيتبارش هذه 
املديرية باجيراءات التنفيذ الجري 

وفق القانون 
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي 
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بيداءة الرميثة بالعدد 
 2018/7/29 يف  522/ب/2018 
واملتضمين بالزاميك بتأديتيه مبلغ 
مائية وثمانيون ملييون دينيار اىل 

الدائن عواد محمد كرم  

يييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1551/ب2019/5
التاريخ 2019/8/29

اعالن
نتيجية للمزاييدة العلنيية التيي جيرت يف هذه 
املحكمية بتارييخ 2019/8/25 والتيي احييل 
حيي    1/1802 املرقيم  العقيار  بموجبهيا 
املشيرتي رشق  بعهيدة  النجيف  يف  الصناعيي 
هادي حسين ببدل قدره 142,100,000 دينار 
فقيط مائة واثنان واربعيون مليون ومائة الف 
دينيار ال غرها ولطليب الضم املقيدم من قبل 
طالب الضم عيل هادي حسين بنسيبة 5% من 
البدل االخير اعاله ليكون قيمية العقار اعاله 
بعيد الضيم مبلغيا قيدره 149205000 دينار 
فقيط مائة وتسيعة واربعون ملييون ومائتان 
وخمسية الف دينيار عراقي ال غرهيا وبعهدة 
طاليب الضيم علييه تعلين هيذه املحكمة عن 
بييع العقيار املرقيم 1/1802 حيي الصناعي 
يف النجيف املبينية اوصافيه يف ادنياه باملزايدة 
العلنية والتي ستجري يف هذه املحكمة يف تمام 
السياعة الثانيية عرش مين ظهر الييوم الثالث 
لنيرش االعالن فعىل الراغبين بالرشاء الحضور 
يف املكان والزمان الحقيقن مستصحبن معهم  
تامينات قانونية نسبة 10% من القيمة املقدرة 
مائية  فقيط   170,000,000 الباليغ  للعقيار 
وسبعون مليون ال غرها بموجب صك مصدق 
المر محكمية بداءة النجيف صادرمن مرف 
الرافدين يف النجف رقم )7( وسيتجري املزايدة 
واالحالة النهائية يف الساعة الثانية عرش ظهرا 
من اليوم الثالث لنرش االعالن  مع جلب شهادة 

الجنسية العراقية  وهوية االحوال املدنية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :العقار املرقم 1/1802 حي الصناعي 
يف النجف عبارة عن بناية تتكون محالت عدد7 
ومصيىل صغير وكيراج االول مسيتخدم لبيع 
ميواد السيكراب والثاني حيداد مسيتأجر من 
قبل قاسيم محمد وهو يرغب بالبقاء يف العقار 
بعد البيع بصفة مسيتأجر والثالث كراج مغلق 
لحظة الكشف والرابع محل لتصيح الدعاميات 
الخاصة بالسييارات الشاغل رائد عدنان طالب 
والخاميس مخيزن مشيغول مين قبيل نبييل 
مسيلم حسين والسيادس محل لبيع الراغي 
مشغول من قبل عقيل حسين رشيد والسابع 
محل حدادة سييارات مشيغول من قبل سعيد 
هادي محسين وهم جميعا يرغبون بالبقاء يف 
العقار بعيد البيع بصفة مسيتأجرين والثامن 
مصيىل مبنية بالطابوق مسيقفة بالكونكريت 
والشييلمان مجهيزة باملياء والكهربياء درجة 
املقيدرة  القيمية  وان  الوسيط  دون  عمرانهيا 
للعقيار مبلغ   مقداره ) 170,000,000( مائة 

وسبعون مليون دينار ال غرها 
القايض

وسام عبد الحسن عيل

يييييييييييييييييييييي

فقدان 
غرفية  هويية  فقيدت 
تجيارة باسيم / عمير 
فياروق ناهيي – فمن 
اىل  يعثر عليه تسيليمه 

جهة االصدار .
يييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقدت هوية املوظفة ) وئام 
محمد عييل عبيد الكريم ( 
صادرة من وزارة التخطيط 
– املركز الوطنيي للتطوير 
املعلومات  االداري وتقنيية 
– فمن يعثر عليه تسيليمه 

اىل جهة االصدار .

مجهوية العراق 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي - جامعة دياىل- شعبة العقود احلكوية

اعادة اعالن مناقصة ) رقم 2019/1( مرشوع  اكامل بناية االقسام الداخلية
املرحلة الثانية بناية رقم )1( ) اعادة اعالن للمرة االوىل(

اىل/ رشكات املقاوالت من ذوي اخلربة من حيملون تصنيف الرشكات بالدرجة )اخلامسة – انشائي( )كحد ادنى( بالنسبة للرشكات او تصنيف مقاولني بالدرجة )السادسة – انشائي( )كحد ادنى(
م / اعادة اعالن مناقصة مرشوع  اكامل بناية االقسام الداخلية املرحلة الثانية بناية رقم )1(

أ . د . عبد املنعم عباس كريم
رئيس جامعة دياىل/ وكالة
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Extension Announcements for Tender No: 056-SC-19  
Provision of Shale Collapse Mechanism Study and Drilling Fluid Pilot Tests 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 

the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Shale Collapse Mechanism Study and Drilling Fluid Pilot Tests  
Tender No.: 056-SC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce Extension the tender above named for FIRST 
time. All the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to 
contact with EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, 
to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents 
Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to provide Shale Collapse 
Mechanism Study and Drilling Fluid Pilot Tests for Khasib horizontal well. 
Part Two:  
Deadline for purchase the ITB:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before the updated deadline: 15th September 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Deadline for Submit the Proposal: 
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the updated deadline: 15th September 2019 based on the ITB documents. 
Part Three:  
1.The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can 
be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
1. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
2. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 11th September 2019 by Email to 
yangguang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before the 
bidding date. 
The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 372 / ب / 2019 
التاريخ : 29 / 8 / 2019 

اىل / املدعى عليه / خزعليه حسني علوان 
اعالن 

للدع�وى املقامة من قب�ل املدعي عيل حاتم 
والت�ي  بالع�دد 372 / ب / 2019  رش�يد 
يطال�ب فيه بازالة ش�يوع العقار املرقم 13 
/ 411 م 36 كصب وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ ومختار 
منطق�ة الحي العس�كري / الكندي وكتاب 
مرك�ز رشط�ة املقدادية بالع�دد 837 يف 25 
/ 8 / 2019 وعلي�ه قرر تبليغك بصحيفتني 
يوميتني محليتني بالحضور بموعد املرافعة 
املص�ادف 16 / 9 / 2019 ويف حال�ة ع�دم 
الحض�ور وع�دم االع�راض واتب�اع ط�رق 
الطع�ن القانون�ي س�وف تج�ري املرافع�ة 

حسب القانون .
القايض 

عيل يوسف رايض 
������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة ابي صيدا 
العدد : 137 / ب / 2018 

التاريخ : 1 / 9 / 2019 
اعالن 

نظ�را الكتس�اب الحك�م الص�ادر عن هذه 
املحكمة بالع�دد 137 / ب / 2018 الدرجة 
القطعية واملتضمن ازالة شيوع العقار بيعا 
باملزاي�دة العلني�ة وتوزيع ص�ايف الثمن عىل 
الرشكاء لذا قرر االعالن عن بيع العقار املرقم 
78 مقاطع�ة 44 بس�اتني الزه�رات نرشا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني وعىل الراغب 
يف الرشاء مراجعة هذه املحكمة مستصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 10 % من 
القيمة املقدرة مالم يكن من الرشكاء خالل 
مدة الن�رش البالغة ثالثون يوما وس�تجري 
املزاي�دة يف الي�وم االخر من الن�رش يف تمام 
الساعة الثانية عرش ظهرا ويتحمل املشري 

رسوم الداللية والتسجيل .
القايض 

سعد جزاع حسني 
االوصاف : 

: 78 مقاطع�ة 44 بس�اتني  العق�ار  رق�م 
الزهرات .

موقع العقار : الزهرات .
قيمة االرض : سبعة ماليني دينار .

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة كنعان 

العدد : 208 / ب / 2019 
التاريخ : 28 / 8 / 2019 

اىل املدعى عليه / محمد هادي جاسم 
اقام املدع�ي اياد حميد ضاحي – امام هذه 
املحكم�ة الدعوى املرقم�ة اعاله وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب كتاب مرك�ز رشطة 
 2019  / 8 كنع�ان بالع�دد 7795 يف 27 / 
واملتضم�ن مجهولية محل اقامتك وحس�ب 
اش�عار املختار راس�م حمادي عبد س�هيل 
واملتضم�ن ارتحالك اىل جهة مجهولة قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك ع�ن طري�ق النرش 
محليت�ني  يوميت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة 
للحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم 12 
/ 9 / 2019 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4202 / ش2 / 2019 

التاريخ : 1 / 9 / 2019 
اىل / املدع�ى عليه / عبد الحكيم عبد الواحد 

عبد القادر 
م / اعالن 

اقام�ت املدعية زوجت�ك ) ابته�اج حمودي 
توفيق ( الدع�وى الرشعية املرقم�ة بالعدد 
اعاله ام�ام محكمة االحوال الش�خصية يف 
بعقوبة ومضمونها تفري�ق للهجر ولكونك 
مجهول محل االقامة وعدم توفر املعلومات 
عن�ك تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني 
محليت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 9 / 9 / 2018 ويف حال�ة عدم 
حض�ورك او ماين�وب عن�ك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون 

االصول .
القايض 

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

اعالن
اىل الرشيك�ه ) وس�ن عوي�ز عب�د الله ( 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلديه 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار 
املرق�م 85530 /3 ح�ي املي�الد خ�الل 
عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم االجراءات 

دون حضورك 
 طالب االجازه هيثم جاسم عبد الواحد

اعالن للمرة الثانية 
تحية طيبة ...

تعلن الجامعة التكنولوجية عن اجراء مزايدة علنية للمرة الثانية 
اليجار املواقع املدرجة ادناه وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لسنة 2013 )املعدل( والرشوط الخاصة باملزايدة 
للموق�ع والتي تعت�ر جزء ال يتج�زء من العقد وذلك يف الس�اعة 
)العارشة( من صب�اح يوم )الثالثاء( املص�ادف )2019/9/17( 
فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة رضورة مراجعة شعبة العقود 
الحكومي�ة يف الجامعة من اليوم الت�ايل لنرش االعالن لالطالع عىل 
رشوط املزايدة مستصحبني معهم يف موعد املزايدة مبلغ التامينات 
القانونية مع املستمس�كات الشخصية املذكور يف الرشوط اعاله 
وكتاب براءة ذمة من الرضيبة لعام 2019 ويف حالة حصول عطلة  
رسمية غر متوقعة بتاريخ املزايدة يكون اليوم التايل للمزايدة هو 
موعد املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه  املزايدة اجور نرش االعالن 

والداللية البالغة )0,02( اثنان باملئة من بدل االيجار

اجلامعة التكنولوجية
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الش�خصية يف 
سامراء

العدد: 2019/7251 
التاريخ :2019/8/29

نرش اعالن
قدم�ت الس�يدة )عروب�ة عيل 
مزعل( طلب�اً اىل هذه املحكمة 
تطلب فيه اص�دار حجة حجر 
املفق�ود  لزوجه�ا  وقيموم�ة 
)خميس كريم عبد الله( والذي 
فق�د يف تاري�خ 2015/6/20 
وعليه واستناداً لقانون رعاية 
املحكم�ة  ق�ررت  القارصي�ن 
نرشه يف صحيفت�ني محليتني 
حي�اة  م�ن  التثب�ت  لغ�رض 

املفقود.
مع التقدير

القايض 
طالل خليل محمود

�������������������������

فقدان
 فقد مني سند العقار 
املرقم 6442 /2 حي 
االنصار باس�م ) ملياء 
 ) حس�ني  اس�ماعيل 
عىل م�ن يعث�ر عليه 
جه�ة  اىل  تس�ليمه 

االصدار

فقدان 
فقد وص�ل قبض صادر 
من بلدي�ة البرصة رقمه 
 000 مبلغ�ه   467535
 /  5  /  15 يف   270  /
2017 باس�م / وصف�ي 
نوري رايض – فمن يعثر 
علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار.
�������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ الكرخ 

مذكرة االخبار بالتنفيذ 
رقم االضبارة : 456 / 2019 

طال�ب التنفيذ : معايل عم�اد محمد 
/ عنوان�ه الصالحي�ة م 632 ز 25 د 

. 10
املنف�ذ عليه : احمد محم�د نعمان / 

عنوانه الرموك م 612 ز 22 د 28 .
بن�اءا عىل طل�ب التنفي�ذ املوقع من 
نفق�ة  بخص�وص  التنفي�ذ  طال�ب 
اس�تنادا اىل الحك�م الص�ادر املحرر 
املنف�ذ ق�رار محكمة اح�وال الكرخ 
 /  4  /  14 يف   2019  / ش   /  228
2019 علي�ه نطل�ب اليك�م انف�اذه 
رضاءا خالل مدة سبعة ايام تبدا من 
اليوم التايل للتبليغ وبعكسه ستقوم 
وف�ق  الج�ري  التنفي�ذ  اج�راءات 

القانون الستيفاء الدين . 
املنفذ العدل 

مي زهر 
مالحظات املنفذ عليه : 

نفق�ة ماضي�ة من تاري�خ الرك 18 
/ 8 / 2018 ت�م االنتق�ال اىل عنوان 
امل�راد تبليغ�ه وتبني ان الدار تش�غل 
من قبل املدع�و احمد حازم محمد / 
معهد الكندي لدروس التقوية وعليه 
رشحت ذل�ك وملجهولية محل اقامته 

تعذر علينا التبليغ . 

اسم الموقع ت

موقع االستنساخ في قسم هندسة االنتاج والمعادن 1

موقع االستنساخ في قسم تكنولوجيا النفط 2
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً:كن قويا اليوم وال تستسلم وتخضع 
فالح�ظ يقف اىل جانبك عاطفياً:الحبيب ال 
يش�عر باألمان معك علي�ك أن تجد طريقه 

تشعر باألمان.

مهنياً:تتلق�ى الي�وم العديد م�ن العروض 
املغري�ة التى تجعلك تعي�د النظر يف وضعك 
بالعم�ل عاطفياً:تع�رف أن�ك ال تس�تطيع 

العيش وحدك دون الحبيب فال تكابر.

 مهنياً:لتحص�ل عىل املنص�ب الذى تتمناه 
عليك أن تب�ذل املزيد من الجهد عاطفياً:لن 
تجد ش�خص يحبك أكثر م�ن الرشيك فعد 

له.

مهنياً:الكث�ر م�ن التحدي�ات و العقب�ات 
ق�د تواجه�ك يف الف�رة املقبل�ة ك�ن حذرا 
عاطفياً:ال تتكرب عىل من تحد وكن قنوعا.

مهنياً:تضع اليوم املزيد من األهداف نصب 
عيني�ك وتحاول أن تركز عليه�ا وإنجازها 
عاطفياً:عليك أن تتنازل قليال عن كربيائك 

لتنجح عالقتك مع من تحب.

 مهنياً:الكث�ر من األف�كار املبدعة تنطلق 
به�ا الي�وم مم�ا يث�ر إعج�اب رؤس�ائك 
عاطفياً:تعلم أنك ال تس�تطيع أن تغر من 

طباع الحبيب فتقبله كما هو.

مهنياً:أن�ت كثر الحركة اليوم و النش�اط 
فمعظم أعمال�ك اليوم تركز خارج املكتب 
عاطفي�اً:ال تنظر فقط اىل األمور الس�لبية 

لدى الحبيب.

مهني�اً:إدرس خطواتك جي�دا قبل أن تقدم 
عىل أية خطوة غر محسوبة عاطفياً:عليك 
أن تتعلم أنك والحبيب واحد وال توجد أرسار 

بينكما.

مهني�اً:ال تطم�ع وتعلم كيف تصعد س�لم 
عاطفياً:ب�دأت  بخط�وة  خط�وة  النج�اح 
تضجر من ترصفات الحبيب الغر مبالية.

مهنياً:تفك�ر جدي�ا يف تغير نش�اط عملك 
عاطفي�اً:ال  ظروف�ك  تحس�ن  لتح�اول 
تخفي األرسار ع�ن الحبيب فهو قادر عىل 

كشفها.

مهنياً:يعرض عليك اليوم مرشوع تش�كك 
يف مصداقيته عاطفياً:تشعر أن عالقتك مع 

الحبيب أصبحت اقوى من قبل.

مهني�اً:ال تفرض عىل اآلخرين رأيك مادمت 
ال تمتلك الحجج املقنعة عاطفياً:تحتاج اىل 

فرة من الهدوء و البعد عن الحبيب.

العذراء

احلوت

أفضل 10 طائرات هليكوبرت هجومية متقدمة
تص�درت »إيه إت�ش -64 إي أباتيش 
جاردي�ان« األمريكي�ة قائمة أفضل 
يف  املتقدم�ة  الهجومي�ة  الطائ�رات 
العالم وفق�اً ملا نرشه موقع »ووندر 
ليس�ت«، بناًء عىل النق�اط املجمعة 
لعدة عنارص تش�مل األداء والرسعة 
وق�وة  الحرك�ة  وخف�ة  والحماي�ة 

األسلحة وإلكرونيات الطران.
تع�د ه�ذه الطائ�رة الروس�ية م�ن 
أكث�ر الطائرات الهليكوب�ر الحربية 
املعروف�ة ع�ىل نط�اق واس�ع، وعىل 

من�ذ  إنتاجه�ا  توق�ف  م�ن  الرغ�م 
ع�ام 1991، إال أنه�ا ال ت�زال واحدة 
م�ن أفض�ل الطائ�رات الهليكوب�ر 
الهجومية املتقدمة يف العالم بقدرات 
تص�ل إىل م�ا ال يقل عن 50 س�الحاً 
جوي�اً. تحت�وي ه�ذه الطائ�رة عىل 
مدف�ع م�زدوج عي�ار 23 ملليم�راً 
وصواريخ Shturm 9M114 املضادة 
للدبابات، وقذائف غر موجهة عيار 
ي�راوح ب�ن 57 إىل 240 ملليم�راً، 
ويمكنها حمل ثمانية أش�خاص من 

قوات املظالت.
 هي طائرة ذات أربع ش�فرات تعمل 
بمحرك توربيني مزدوج، وتعد طائرة 
إيه إت�ش- 64 إي أبات�يش جارديان 
 »64E Apache Guardian-AH  «
أح�دث نس�خة م�ن ه�ذه الطائرة. 
تحت�وي هذه الطائ�رة عىل مدفع إم 
230 عي�ار 30 ملليم�راً، و16 م�ن 
صواري�خ إيه ج�ي إم-114 هيلفاير 
املضادة للدباب�ات، و2 من صواريخ 
جو-جو »إيه آي إم-9 سايدويندر«.

نصائح لشحن جهازك الذكي بأمان
حددت الهيئة السعودية للمواصفات 
م�ن  ع�دداً  والج�ودة  واملقايي�س 

النصائ�ح الت�ي يج�ب االلت�زام بها 
لشحن األجهزة الذكية بأمان.

ونصحت الهيئة باستخدام الشاحن 
األص�ي امل�وىص ب�ه م�ن الرشك�ة 
بإرش�ادات  وااللت�زام  املصنع�ة، 
الجه�ات  وتحذي�رات  االس�تخدام 
املعنية، واستخدام الشاحن املناسب 
املخصص للجهاز، وعدم اس�تعمال 
األجهزة الذكية أثناء الشحن لتفادي 

ارتفاع درجة حرارة الشاحن.
كم�ا نصحت بع�دم ت�رك أي جهاز 
موصول بالش�احن لوقت أطول من 
ال�الزم لش�حنه بالكام�ل م�ع عدم 
الغفلة عنه لف�رات طويلة، والتأكد 
م�ن أن مدخ�ل الش�حن يف األجهزة 
الذكي�ة نظي�ف، وفح�ص مكونات 

الشاحن بشكل دوري.

روث اإلبل.. وقود إلنتاج اإلسمنت
االنبعاث�ات  يخف�ض  م�رشوع  يف 
ويبعد ال�روث عن مكب�ات النفايات، 
بات�ت اآلالف م�ن األطن�ان م�ن روث 
اإلب�ل ُتحول لوقود ُيس�تخدم يف إنتاج 
اإلسمنت شمايل دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
وبموجب برنامج تديره حكومة إمارة 
رأس الخيمة يتخل�ص مربو اإلبل من 
روثها يف محطات تجميع ليجري نقله 
بشاحنات إىل مصنع ضخم لإلسمنت 
حيث يخلط مع الفحم لتوفر الطاقة 

املطلوبة لتشغيل غالية املصنع.
ونقلت رويرز عن املدير العام لرشكة 
أسمنت الخليج، محمد إبراهيم، قوله 

إن »الن�اس ب�دأوا يضحك�ون عندما 
وصفت وكال�ة إدارة النفايات الفكرة 

لهم«.
لكن بعد إج�راء االختب�ارات الالزمة، 
لتقييم كمي�ة الطاقة الت�ي يمكن أن 
تنجم عن روث اإلب�ل، وجدت الرشكة 
أن طنن من روث اإلبل يمكن أن يحال 

محل طن من الفحم كوقود.
وأضاف إبراهيم »ه�ذا ليس بجديد يف 
املجتمع املحي... س�معنا من أجدادنا 
وجداتنا أنهم كانوا يس�تخدمون روث 
البقر للتدفئة أو الطهو. لكن لم يفكر 

أحد يف استخدام روث اإلبل«.
ويت�م اس�تغالل روث األبقار كمصدر 

لتوليد الطاقة يف دول عديدة من بينها 
الواليات املتحدة والصن وزيمبابوي.

وروث اإلب�ل وق�ود ن�ادر، لكنه مالئم 
بش�كل كب�ر ل�رأس الخيم�ة، إحدى 
اإلمارات السبع املكونة لدولة اإلمارات 
العربي�ة املتح�دة، حي�ث يوج�د نحو 
تس�عة آالف من الجمال ُتس�تخدم يف 
إنت�اج الحليب ويف مس�ابقات الهجن 

والجمال.
ويتمث�ل اله�دف الرئي�ي للمرشوع 
يف من�ع إلق�اء روث اإلب�ل يف مكب�ات 
النفاي�ات، حي�ث تس�عى الحكوم�ة 
إلبعاد 75 يف املئة من كل النفايات عن 

املكبات بحلول 2021.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير
x 6 عدد بصل أخرض )مفروم(

x 2 معلقة كبرة زبدة
x 1 كيلو بطاطس

x 1 كوب لبن كامل الدسم
الخطوات:

تغس�ل البطاطس وتق�رش وتقطع ملكعبات ثم توض�ع ىف إناء به كمية 
وفرة من املاء مع معلقة من امللح.

ترك البطاطس حتى تسلق جيدا ثم تصفى وتهرس.
ىف إناء اخر نضع اللبن والبصل األخرض ونضعة عىل النار حتى يغىل ثم 

يرفع من عىل النار.
ثم نضيف البطاطس املهروسة ونقلب حتى يتجانسوا ويصبح الخليط 

كريمى.
ثم ىف طاس�ة عىل الن�ار نضع الزبد والنصف االخر م�ن البصل األخرض 

ونقلب حتى يذبل.
ثم نضيف البصل املشوح للبطاطس وتقدم بالهنا والشفا.

بيورية البطاطس مع البصل األخرض

؟؟هل تعلم
التايكون�دو  مب�اراة  زم�ن   *

تسع دقائق؟
* س�باحة الص�در ه�ي أقدم 

أنواع السباحات؟
* املص�ارع امل�رصي إبراهيم 
مصطفى هو أول عربي يفوز 
بميدالي�ة ذهبي�ة يف ال�دورات 
امس�ردام  دورة  يف  االوملبي�ة 

1928م؟
* أول دول�ة عربي�ة تنظم إىل 
االتح�اد ال�دويل الفيف�ا ه�ي 

مرص؟
ت�م  ارس�ال  رضب�ة  أرسع   -
تس�جيلها يف رياض�ة التن�س 
كانت لبيل يتلدن عام 1931م 
وسجلت رسعة قدرها 263كم 

/ ساعة؟
- بي�ورن داهي ه�و صاحب 
البط�والت وامليداليات يف  أكثر 

التزحلق عىل الجليد؟

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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الصحف اإلسبانية تتغنى بموهبة برشلونة بغداد حتتضن شعار كأس العالـم 2022
             المستقبل العراقي/ متابعة

حددت اللجن�ة العلیا للمش�اریع واإلرث، 
املس�ؤولة ع�ن تنظي�م كأس العالم لكرة 
القدم يف قطر 2022، الثالثاء املقبل موعدا 
إلطالق الشعار الرس�مي للمونديال األول 
ال�ذي تش�هده املنطقة العربي�ة والرشق 
يف  الش�عار  س�يعرض  فيم�ا  األوس�ط، 
العاصم�ة بغداد.وأعلن�ت اللجنة -يف بيان 
رس�مي- أنها ستكشف النقاب عن شعار 
موندي�ال قط�ر 2022 يف تم�ام الس�اعة 
20:22 بتوقي�ت الدوحة، من خالل حملة 
رقمیة عىل مستوى العالم، یصحبھا عرض 
الشعار عىل واجھات معالم بارزة يف قطر 
و23 دولة حول العال�م، إىل جانب عرضه 
عىل شاشات عمالقة يف عدد من العواصم 
العاملی�ة بش�كل متزامن.وذك�رت اللجنة 
العليا أنه سیكش�ف عن ش�عار املونديال 
أبني�ة ومعال�م  بعرض�ه ع�ىل واجھ�ات 
رئیس�یة يف كل م�ن العاصم�ة القطري�ة 
الدوحة }املرسح الروماني بكتارا، ومبنى 

األرشيف الوطني بمشريب، وبرج الدوحة 
بالخليج الغربي، وبرج الش�علة بأسباير، 
ومبنى وزارة الداخلية، وفندق الشرياتون، 
وقلعة الزبارة{، والكویت }أبراج الكویت{، 
ومس�قط }دار األوبرا{، وبیروت }صخرة 
الروی�ال{،  }فن�دق  وعم�ان  الروش�ة{، 
والجزائ�ر }دار األوب�را{، وتون�س }مدینة 
الحمامات{، والرباط }كورنیش الرباط{، 

والع�راق }ب�رج جامع�ة بغ�داد، س�احة 
التحریر{.كم�ا أعلن�ت اللجن�ة أن ش�عار 
كأس العالم س�يعرض أيضا عىل شاشات 
عمالق�ة يف ع�دد م�ن دول العال�م، حيث 
اخت�ري من األمريكت�ن: الوالی�ات املتحدة 
األمريكی�ة }تایمز س�كویر، وب�رودواي، 
ونیوی�ورك{،  و45،   44 ش�ارعي  وبی�ن 
دي   15 واي  ب�از  }جن�رال  واألرجنتی�ن 

أغوس�تو، وبوین�س أی�رس{، والربازی�ل 
}میرتو دومیناش�ن يس ستایشن، وساو 
باولو{، وتش�یيل }إیه يف كینیدي، وبادریه 
ھورتادو، وسانتییغو{، واملكسیك }شارع 
برینسیبال، ومكسیكو سیتي{.وسيعرض 
ویس�تفیلد  }لن�دن  بإنجل�رتا  أوروب�ا  يف 
سرتاتفورد سیتي، وفور دیالز، ویستفیلد 
سكویر، ویس�تفیلد{، وفرنسا }جریه دو 
ن�ورد، وباریس{، وأملانی�ا }محطة برلین 
للقطارات{، وإیطالیا }س�یمبیون، وأكرو 
دیه ال باس، ومیالنو{، وإس�بانیا }مدريد، 
 ،2 أرب�ات  }نوفی�ه  وروس�یا  وكای�او{، 
املونديال  وموسكو{.كما سيعرض شعار 
يف تركیا عرب الشاشات العمالقة يف كل من 
یلدز، وزوھاراتبابا، وباتشیس�یر كیسم، 
وتاس�دیلین، ومعمار س�نان، وكافیرجا، 
وھارباي، ومركز، وبرباروس، ولیفازیم، 
والھن�د }تقاط�ع أبولن�اث، ومومب�اي{، 
ك�راون،  }كویك�س  الجنوبی�ة  وكوری�ا 
وس�ول{، وجنوب أفریقیا }ش�ارع ألیس، 

وساندتون، وجوھانسربج{.

             المستقبل العراقي/ متابعة

الض�وء  اإلس�بانية،  الصح�ف  س�لطت 
عىل تألق أنس�و فاتي، مهاجم برش�لونة 
الش�اب، وال�ذي س�جل هدف�ا يف تعادل 
الفريق ض�د أوساس�ونا بنتيجة )2-2( 
أمس السبت، بالجولة الثالثة من الليجا.

 وعنونت صحيفة »ماركا«: »زيدان يرتك 
الباب مفتوًحا أمام الصفقات«.

وأضافت: »زيدان رصح: حتى يوم اإلثنن 
قد يكون هناك قنبلة أو 2«.

 وتابع�ت: »اليوم س�تكون رحل�ة كيلور 
ناف�اس األخرية قبل املغ�ادرة إىل باريس 
سان جريمان، ويوفيتش يمكنه مرافقة 

بنزيما يف الهجوم ضد فياريال«.
ديبورتيفو«  وخرجت صحيفة »مون�دو 

بعنوان: »أنسو ونقطة«.
 وأضافت: »برش�لونة قلب تأخره بهدف 
يف الشوط األول السيئ، إىل تقدم بهدفن، 

لكن ركلة الجزاء تسببت يف التعادل«.
وتابع�ت: »عىل الرغم من تس�جيل فاتي 

أصغ�ر هداف لربش�لونة يف الليجا وآرثر، 
الفري�ق حص�د 5 نقاط من أص�ل 9 هذا 
الصفح�ة  وع�ىل  اآلن«.  حت�ى  املوس�م 
الرئيس�ية لصحيفة »س�بورت«: »أنسو 
وأكثر قليال«.وأضافت: »املهاجم الش�اب 
أنقذ برش�لونة، وع�ادل النتيجة من كرة 
بال�رأس م�ن أول ملس�ة ل�ه بع�د نزوله 

ألرض امللعب«.وتابع�ت: »عاد برش�لونة 
بهدف أنس�و وآخر م�ن آرثر، لكنه خرس 
نقطتن، بس�بب ركلة ج�زاء يف الدقائق 

األخرية تسبب فيها بيكيه«.
واس�تكملت: »نيم�ار ع�رض دف�ع 20 
مليون يورو، من أجل تس�هيل عودته إىل 

برشلونة قبل نهاية السوق«.

هدف ريال مدريد 
يتمنى اللعب 

يف الربيمريليج

           المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف برون�و فرينانديز، العب خط وس�ط 
س�بورتنج لش�بونة الربتغايل، ع�ن رغبته يف 
اللع�ب بال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از، خالل 
الفرتة املقبلة.وُيعد برونو أحد أبرز األس�ماء 
املرش�حة لالنتق�ال لصف�وف ري�ال مدريد، 
لتدعيم مركز خط الوس�ط، حيث بدأ بالفعل 
مس�ؤولو املرينج�ي يف املفاوض�ات لضم�ه، 
مع أنباء حول التوص�ل التفاق.وقال برونو، 
 :»GQ Portugal« خالل ترصيحاته لصحيفة
ال�دوري  يف  اللع�ب  ي�زال  وال  كان  »حلم�ي 
املمتاز«.وأضاف: »توتنهام حاول  اإلنجليزي 
ضمي، وبالنسبة يل كانت الظروف جيدة، لكن 
إدارة سبورتنج لشبونة وجدت أن العرض لم 
يكن كافًي�ا، وكان عيل احرتام ه�ذا القرار«.

وأغل�ق توتنهام الباب أمام التعاقد مع برونو 
فرينانديز، بالتعاقد مع األرجنتيني جيوفاني 
لو سيلس�و من ريال بيتيس قبل غلق السوق 
يف إنجلرتا.والزال مستقبل أفضل العب املوسم 
امل�ايض يف ال�دوري الربتغايل مجه�واًل، حيث 
يتبقى ساعات قليلة عىل نهاية السوق.وكان 
دانيييل برادي املدي�ر الريايض لفيورنتينا، قد 
رصح ب�أن فرينانديز س�يوقع لري�ال مدريد 

مقابل 70 مليون يورو.

كيلليني يرد التحية 
جلمهور نابويل

كروس: أملانيا ليست مرشحة 
للفوز بلقب يورو 2020

              المستقبل العراقي/ متابعة

حرص جورجيو كيلليني، مدافع يوفنتوس، عىل رد التحية 
لجماه�ري نابويل التي أظه�رت له الكثري م�ن املودة خالل 
مب�اراة الفريقن، ضم�ن منافس�ات الجول�ة الثانية من 

الدوري اإليطايل.
وكتب كيلليني عىل حسابه بش�بكة »إنستجرام«: »شكرًا 
لفريق�ي ال�ذي منحني هذا الفوز. ش�كرًا ل�كل الجماهري 

واألحباء الذين جعلوني أشعر بالراحة«.
وأض�اف: »أش�كر أيًضا جماه�ري املنافس الت�ي فاجأتني 

بالتقدير واملودة«.
وأت�م: »أش�كر الق�در الذي منحن�ي هذا التح�دي الجميل 

)اإلصابة( الذي أعيشه بحماس شديد«.
يذكر أن يوفنتوس تفوق عىل نابويل، أمس السبت، بنتيجة 
4-3، وج�اء ه�دف الحس�م عن طري�ق املدافع الس�نغايل 

كاليدو كوليبايل بالخطأ يف مرمى فريقه.
وحصل كيلليني، عىل تقدير جماهري نابويل، بعدما نزل إىل 

امللعب بالعكازين، وحرص عىل مواساة كوليبايل.
ويعاني كيللين�ي من اإلصابة بقط�ع يف الرباط الصليبي، 

ومن املقرر أن يغيب عن املالعب ألكثر من 6 أشهر.

نيامر يؤجل حلم العودة لربشلونة إىل 2020
              المستقبل العراقي/ متابعة

لم يتخل نيمار جونيور، نجم باريس سان 
جريمان، تماما عن فكرة العودة مجددا إىل 
برشلونة اإلسباني، رغم تعقد املفاوضات 
ب�ن النادي�ن يف األي�ام القليل�ة املاضية، 
وتأكيد تقارير صحفية أن الالعب الربازييل 
س�يبقى مع الفريق الفرنيس هذا املوسم.

ونقل�ت صحيفة »ل�و باريزيان« ترصيحا 
ألحد املقربن من الالعب الربازييل قال فيه 
»إذا فش�لت الصفقة هذا الصي�ف، فإنها 
س�تحدث خالل عام، نيمار سيقدم كل ما 
لديه لخدمة فريقه الحايل«.وأشارت إىل أن 
نيمار يس�تعد للس�فر إىل الواليات املتحدة 

خالل س�اعات لالنضمام ملعسكر منتخب 
الربازيل الذي س�يخوض مباراتن وديتن 
ضد كولومبيا وبريو، ويس�اوره الش�ك يف 
أمري�ن، هل قامت إدارة برش�لونة بكل ما 
يف وس�عها لضمه؟ وهل إدارة بي إس جي 
كانت تس�تعد بالفعل للتوصل التفاق مع 

البارسا؟
الباري�يس رف�ض  الن�ادي  ولفت�ت إىل أن 
مبادرة نيمار بس�داد 20 مليون يورو من 
ماله الخاص لتسهيل انتقاله إىل برشلونة، 
واعتربته�ا خطوة غ�ري قانونية، مما عقد 
املرحلة األخ�رية م�ن املفاوضات.وذكرت 
»لو باريزي�ان« أنه مع اخت�الف التوقيت 
بن فرنس�ا وأمريكا، فإن نيمار لن يكون 

جاه�زا ملواجه�ة سرتاس�بورج ي�وم 14 
س�بتمرب/ أيلول بعد 4 أيام فقط من ودية 
بريو.وكذل�ك س�يغيب ع�ن مواجهة ريال 
مدريد ب�دوري أبطال أوروب�ا يوم 18 من 
الش�هر ذاته، وربما تك�ون عودته للفريق 
البارييس ضد أوملبيك ليون يوم 22 سبتمرب 
/ أيل�ول املقبل.وقالت إنه حتى هذا املوعد 
س�يكون أمام الن�ادي الباري�يس والالعب 
ف�رتة طويل�ة وكافي�ة الس�تعادة الهدوء 
والرتكي�ز، بعدم�ا ع�اش نيم�ار جونيور 
صيفا صاخبا وسط اهتمام إعالمي شديد 
بمفاوض�ات انتقال�ه إىل برش�لونة، لكنه 
كان حريص�ا يف الوق�ت ذات�ه بع�دم إبداء 

رغبته يف الرحيل بشكل علني.

فالكاو يضع قدًما خارج موناكو
              المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رتب رادميل فالكاو مهاج�م موناكو، من الرحيل 
عن صف�وف فريقه الفرنيس خالل ف�رتة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
وأعلن جالطة رساي الرتكي، عرب حس�ابه الرس�مي 

عىل موق�ع التواصل تويرت، أنه يتف�اوض حاليا مع 
إدارة موناكو، وفالكاو بشكل رسمي إلتمام الصفقة 

خالل ساعات.
ورفض النج�م الكولومبي، مح�اوالت إدارة موناكو 
لالحتفاظ به، وأغلق الباب أمام استمراره مع فريق 

اإلمارة.

يذك�ر أن رادمي�ل فالكاو انض�م إىل صفوف موناكو 
يف صيف 2013 قادما من أتلتيكو مدريد اإلس�باني، 
لكنه أصي�ب بقط�ع يف الرباط الصليبي بعد أش�هر 

قليلة من انضمامه لفريق اإلمارة.
وأعري فالكاو موس�من متتالين لناديي مانشس�رت 
يونايتد وتش�يليس قب�ل أن يع�ود إىل موناكو مجددا 

يف صي�ف 2016 ليق�ود الفري�ق الفرن�يس إلنجازه 
التاريخي بالفوز بلقب الدوري الفرنيس يف 2017.

ويس�تعد الفري�ق الرتك�ي بقيادة مدرب�ه املخرضم 
فاتح تريي�م الختبارات قوية يف دوري أبطال أوروبا، 
حيث أوقعت�ه القرعة يف املجموع�ة األوىل التي تضم 

ريال مدريد وباريس سان جريمان وكلوب بروج.

اإلحباط يسيطر عىل أنشيلويت بعد رصاصة كوليبايل
              المستقبل العراقي/ متابعة

عرب كارلو أنش�يلوتي املدير الفني لنابويل، 
عن إحباطه من أداء فريقه أمام يوفنتوس، 
عقب الهزيمة 3-4، يف إطار الجولة الثانية 
من عمر الدوري اإليطايل.رباعية يوفنتوس 
حمل�ت توقيع دانيل�و وجونزالو هيجواين 
وكريس�تيانو رونال�دو وكالي�دو كوليبايل 
بالخط�أ يف مرماه، فيما أحرز كوس�تاس 

مانوالس وهريفينج لوزانو وجيوفاني دي 
لورينزو، أهداف نابويل.وقال أنش�يلوتي يف 
ترصيحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا 
»لم تكن املباراة اختباًرا إيجابًيا، حيث لعبنا 
بشكل سيئ ملدة س�اعة«.وأضاف »نجحنا 
يف الع�ودة، لق�د ش�عرت بخيب�ة أم�ل ألن 
األداء ظل كما هو، حت�ى لو انتهت املباراة 
بالتعادل«.وتاب�ع »كوليب�ايل لن يذهب مع 
منتخب بالده، وبالتايل لديه فرصة للتدرب 

والرتكي�ز عىل اس�تعادة مس�تواه«.ونوه 
»املباراة تحول�ت ألن يوفنتوس بعد تقدمه 
3-0، رك�ز ع�ىل الهجمات املرت�دة، ونحن 
تحكمنا يف الكرة، لوزانو أعطى الهجوم وزًنا 
أكرب«.وأوضح »س�محنا لليويف بأن يضغط 
علين�ا، فابيان رويز كان مع�زواًل بمفرده 
طوال الش�وط األول ولم نجده، املساحات 
يف الهجم�ات املرتدة كان�ت موجودة، لكننا 
ل�م نس�تخدمها«.وأردف »دفاعن�ا ظ�ل يف 

مكانه، لم نكن قادري�ن عىل إيجاد فابيان 
رويز، لكننا قمنا بعمل أفضل بعد الش�وط 
الثاني. الدفاع ليس مس�ألة شخصية، لقد 
اس�تقبلنا 7 أهداف يف مباراتن ألن الفريق 
بأكمله لم يق�وم بالتضحية الكافية«.وأتم 
»يوفنت�وس لديه ش�خصية وجودة كبرية، 
نعلم أنهم يتقدم�ون يف لحظات األزمة من 
املوس�م، بإمكاننا منافستهم لكننا أهدرنا 

فرصة اليوم«.

دي رويس حيصل عىل هدية 
قبل السوبر كالسيكو

القوة اجلوية يتعاقد مع بكري 
املدينة

              المستقبل العراقي/ متابعة

حص�ل النجم اإليط�ايل دانيييل دي رويس، 
الع�ب ب�وكا جونيورز، عىل هدي�ة مميزة 
قبل خوض مباراة السوبر كالسيكو أمام 
ريفر بليت، اليوم األحد، ضمن منافس�ات 
الجولة الخامسة من الدوري األرجنتيني.

ووفًقا لش�بكة »tycsports« األرجنتينية، 
ف�إن قائ�د س�بورتيفو إيطاليان�و، أح�د 
األندية األرجنتينية، قام بزيارة دي رويس 
قب�ل الس�وبر كالس�يكو، ومنحه قميص 
الفريق ومطبوع عليه اسم النجم اإليطايل 

ورقم 16.
س�عيًدا  كان  رويس  دي  أن  إىل  وأش�ارت 
بالهدية التي حصل عليها، وأرسل تحياته 

إىل أعضاء نادي سبورتيفو إيطاليانو.
يذك�ر أن دي رويس صاحب ال��36 عاًما، 
انض�م إىل ب�وكا جوني�ورز ه�ذا الصي�ف 
وملدة موس�م واح�د فقط، بع�د أن قىض 
كل مس�ريته االحرتافية السابقة بقميص 

روما.

            المستقبل العراقي/ متابعة

أبرم�ت إدارة نادي القوة الجوية، صفقة 
جدي�دة بالتعاق�د م�ع الس�وداني بكري 
المدين�ة مهاج�م المري�خ، وذل�ك لدع�م 

صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وق�ال الم�درب المس�اعد لفري�ق القوة 
الجوية لؤي صالح في تصريحات خاصة 
ل��””: “الجه�از الفن�ي أب�دى رغبته في 
التعاق�د مع مهاج�م المريخ الس�وداني 
بك�ري المدين�ة وتم التعاقد معه بش�كل 
رس�مي، كما وصلت بطاقته الدولية إلى 
النادي، وس�يلتحق خالل األي�ام المقبلة 

بالفريق”.
وأضاف ف�ي تصريحاته: “اإلدارة وصلت 
غان�ي  مداف�ع  م�ع  متقدم�ة  لمراح�ل 

لاللتحاق بالفريق هذا األسبوع”.
وأوض�ح: “الجهاز الفني اضط�ر لتغيير 

قناعته ببعض المحترفين نتيجة لقرارات 
لجنة المس�ابقات بعدم تأجيل المباريات 
ف�ي ح�ال اس�تدعاء المنتخ�ب الوطن�ي 
وبالتالي بحثنا ع�ن العبين محترفين لن 
يلعبوا ضم�ن منتخبات بلدانهم لتعويض 

المحليين الذين سينضمون للمنتخب”.
وأشار إلى أن القوة الجوية رغم الظروف 
تمك�ن م�ن اجتياز عقب�ة الس�المية في 
ذهاب دور ال�32 من بطولة كأس محمد 

السادس لألندية األبطال.
وأردف: “رغ�م التح�اق العب�ي المنتخب 
الوطن�ي بوق�ت متأخ�ر وع�دم التح�اق 
المحترفين تمكنا م�ن تحقيق الفوز في 

المباراة”.
يش�ار إل�ى أن الق�وة الجوي�ة تمكن من 
تحقي�ق الف�وز عل�ى الس�المية بنتيجة 
)1-3(، ف�ي مباراة الذه�اب ألتي أقيمت 

في ملعب كربالء الدولي.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يرى األملان�ي توني كروس، نجم ريال مدري�د، أنَّ منتخب 
ب�الده ليس من بن املرش�حن للفوز بلق�ب يورو 2020، 
رغ�م البداي�ة املثالي�ة يف املجموعة الثالثة م�ن التصفيات 

املؤهلة للبطولة األوروبية.
وقال كروس، يف ترصيحات لصحيفة »فيلت ام س�ونتاج« 
األملانية، اليوم األحد: »ينقصنا ش�يًئا م�ا، لكي نكون أحد 

املرشحن يف البطولة«.
وأض�اف »لكني أعتقد أننا نس�ري بش�كل جي�د منذ كأس 

العالم«.
ويعتقد ك�روس، البالغ م�ن العمر 29 عاًم�ا، أن املنتخب 
األملان�ي بات أكث�ر قوة من�ذ مونديال روس�يا 2018، بعد 

الخروج املحبط من دور املجموعات.
وأش�ار »أرى أننا أصبحنا أفضل مما كن�ا عليه قبل كأس 

العالم«.
وأضاف »لديَّ ش�عور جيد للغاية بش�أن البطولة املقبلة، 
لكنن�ي أيًضا أدرك أننا ال زلنا يف حاجة لتثبيت أقدامنا أكثر 

هذا العام«.

ساين يسبق ثنائي يوفنتوس يف الئحة 
طلبات البايرن

            المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد يف املريكاتو 
الصيفي الخاص بفريق بايرن ميونخ.

ووفًقا لصحيف�ة »مريور« الربيطانية، ف�إن بايرن ميونخ 
يراقب 3 صفقات يف آخر 24 ساعة من املريكاتو الصيفي.

وأشارت إىل أن لريوي ساني، نجم مانشسرت سيتي، يأتي يف 
مقدمة أهداف البافاري، رغ�م أنه مصاب بقطع يف الرباط 

الصليبي، وسيغيب لفرتة طويلة عن املالعب.
وأوضح�ت أن نيك�و كوفاتش، يرغب يف إضاف�ة الالعب إىل 
قائمت�ه للموس�م الحايل، قبل غلق ب�اب املريكاتو الصيفي، 

غًدا اإلثنن.
ويأت�ي ذل�ك، رغ�م أن كارل هاين�ز رومينيج�ه، الرئي�س 
التنفيذي لباي�رن ميونخ األملاني، علق عىل إمكانية حس�م 
صفقة س�اني يف الصيف، قائاًل: »الجمي�ع يعرف ما تعنيه 
إصابة الرباط الصليبي، وكم الوقت الذي يحتاجه الالعبون 

للتعايف منها«.
ويض�ع البايرن أيًضا ثنائي يوفنت�وس إيمري كان وماريو 
ماندزوكيت�ش، ضمن قائم�ة صفقات اللحظ�ات األخرية، 
خاص�ة بع�د أن خ�رس الالعب�ان فرص�ة دخول التش�كيل 

األسايس للسيدة العجوز خالل املوسم الحايل.

موناكو يسرتد باكايوكو من تشيليس
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي موناكو الفرن�يس، تدعيم صفوف�ه بصفقة 
جديدة، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية.

وأش�ار فري�ق اإلمارة، عرب حس�ابه الرس�مي عىل موقع 
التواص�ل تويرت، إىل ضم تيموي باكايوكو العب تش�يليس 
اإلنجلي�زي عىل س�بيل اإلعارة ملدة موس�م م�ع بند يتيح 

برشائه نهائيا يف صيف 2020.
وكان باكايوك�و أح�د نج�وم فريق موناك�و الفائز بلقب 
ال�دوري الفرنيس قب�ل عام�ن، حيث انتق�ل إىل صفوف 

تشيليس يف صيف 2017.
لك�ن العب الوس�ط الفرنيس ل�م يثبت جدارت�ه بصفوف 
البلوز، لتتم إعارته املوس�م املايض إىل نادي إيه يس ميالن 

اإليطايل.
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احلسني وفلسفة التغيري 

منشد االسدي 

عندما يحدث التغيري يف نفس االنس�ان فيقلع عن االستكانة والذل والطمع 
والخوف والجهل ,ويتس�لح بالوعي والجرأة والبذل وااليمان , عندها يكون 
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منه . فاالرض اذا لم تكن مهيأة الستقبال البذرة أو النبتة اليجيدها هطول 

املطر والينفعها الغيث .
واذا كان االمر كذلك , فكيف اذا كانت النفس هي نفس امام كالحسني )ع( 
هيأته العناية االلهية والرتبية الرسولية واالستعدادات الفطرية لدور االمام 

والقيادة يف املجتمع ؟ 
ان الواج�ب الرشعي واالهلية التكوينية والدور القيادي االمامي حتمت عىل 

الحسني القيام يف وجه يزيد بن معاوية .
ومن هو يزيد هذا ؟ انه السلطان الجائر الذي أشار اليه حديث رسول الله ) 
ص ( فهو ناكث لعهد الله , مستحل لحرمات الله , مخالف لسنة رسول الله 

, وهذه الصفات تنطبق عىل كل سلطان جائر يف كل زمان ومكان .
واالمام الحس�ني عندما ثار أعلن السبب االسايس والحقيقي لثورته , وهو 
يتلخص بحديث جده رس�ول الله ) من رأى منكم س�طانا جائرا .....( ويف 
كالم�ه هذا اليري�د ان يقول , أني رأيت هذا الس�لطان الجائ�ر وهاأني أغري 
علي�ه بقويل وفعيل , هو اليريد أن يعني بنفس�ه فق�ط . فاالمام اليتأخر أو 
يتخلف عن واجب كهذا , وأنما أراد أساس�ا أن ينبه الغافلني املس�تكينني اىل 
ذلهم وهوانهم , وأن يقول لهم ,, أنتبهوا معرش الناس أن الساكت عىل ظلم 
يزيد بعد أن رأى مارأى وألقيت عليه الحجة , الس�اكت هذا رشيك يف الظلم 

والجور .
ونحن أذا نظرنا حت�ى اىل القوانني الوضعية يف العالم نجد أن هذه القوانني 
تعاق�ب املج�رم وتعاقب أيضا املتس�رت ع�ىل الجريمة , ف�أذا وقعت امامك 
جريمة وتس�رتت عليها أو كتمت معلومات تفيد التحقيق يف كش�ف املجرم 
أو لم تحاول منعها م أستطاعتك ذلك , يف هذه الحال تكون رشيكا للمجرم 
يف جريمته , ويف أقوالنا الش�عبية , ) س�ئل فرعون ,, من فرعنك ؟ قال , لم 
أج�د أح�دا يردعني ( واالمام الحس�ني )ع( بادر اىل الث�ورة وخاطب الناس 
,, التس�كتوا عىل ظل�م يزي�د , وهاأنذا أمامك�م وابن نبيك�م أتقدم بنفيس 
وعائلت�ي وصبيتي وأطفايل ونس�ائي وكل ماأملك الرد ه�ذا الحاكم الظالم 
املسمى يزيد , أذن مثل هذا الرشف الرفيع واملقام السامي املنيع اليمكن أن 
يهون أمام رأس الجور والفس�ق والفجور , أن الثورة تحتمها كرامة االصل 
واملوقع والقيم , ودعوة الناس اىل الثورة أنما هي دعوة لالنتصار لكرامتهم 

وانسانيتهم .
لقد ش�كلت ثورة الحسني وأستش�هاده عنرص التغيري القوي والصاعق يف 
نفوس املسلمني , وكانت بمثابة الرشارة والنار املباركة التي ألهبت املشاعر 
وأيقظت العقول والنفوس الخاملة , أذن أس�تطاع الحس�ني )ع( بثورته أن 
يحدث التغيري املطلوب يف االمة , وبالتايل اس�تطاعت االمة أن تسقط ظلما. 
لتتاب�ع بعد ذلك مقاومة الظلم الجديد , وهذا ماتكش�فه س�رية االئمة من 

أبناء الحسني .

من يثأر للحشد الشعبي؟

عادل عبد الحق 

لم يس�لم مقاتلو الحش�د الش�عبي منذ تأسيس�ه قبل أكثر من خمس سنوات من 
الح�رب اإلعالمية والترصيحات السياس�ية املضادة والدع�وات إىل حله أو تحجيمه 
أو القضاء عليه، كما لم تس�لم مقراته ومس�تودعات أسلحته من االستهداف، ولم 

يسلم رموزه وقادته من التهديد وكيل التهم.
ل�م تكن ه�ذه الحرب عىل هذا التش�كيل الحكوم�ي املرتبط بالقائد الع�ام للقوات 
املس�لحة مقترصة عىل مكان محدد أو جهة معينة، بل كان االستهداف بكل أنواعه 
وإش�كاله استهدافاً داخلياً قبل أن يكون خارجياً، ولكن تغاضت القيادة السياسية 
والعس�كرية ع�ن كل ما حدث ويح�دث من أجل اللحم�ة الوطنية والع�راق الواحد 
وغريها من املصطلحات الرنانة، وأس�تمر مقاتلو الحشد رغم كل هذا بتقديم الغايل 

والنفيس وارخصوا الدماء الزاكية من أجل الوطن ومقدساته.
وبعد أن َثَبَت الحش�د الش�عبي أقدامه يف األرض بقوة رغم أنوف الحاقدين وأستعاد 
كرامة الوطن املس�لوبة عىل يد أعتى التنظيمات اإلرهابية برفقة كافة التش�كيالت 
العس�كرية العراقي�ة األخرى وَغ�رَيَ بقوتِه وعزيمت�ِه مخططات التقس�يم العاملية 
وأس�كت األصوات الناهقة ض�ده وأعاد األرض واملدن.. بعد كل م�ا قدمه هذا املرة 
أصبح عدو الحش�د الشعبي عاملي، إذ تحركت القوى التي ال ترغب به بكامل قوتها 
من أجل تفكيكه إستناداً إىل أن املهمة التي أوكلت إليه قد إنتهت، وعىل هذا األساس 
ف�ال داعي لبقائه! إال أن هذه التحركات ل�م ُتجِد نفعاً ولم تصل إىل مبتغاها، فصار 
لزاماً اآلن محاربته عس�كرياً بش�كل واضح ورصيح، وهدد الكيان الصهويني علناً 
أن له يف العراق أعداء سيس�تهدفهم وأهداف سيدمرها عسكرياً بذريعة تبعيتهم إىل 

إيران العدو األكرب للكيان املحتل.
وبدأت الحرب فاس�تهدفت مقراً للحش�د فيما أثبتت التحقيقات انه حادثاً! وتكرر 
االس�تهداف ليط�ال أربع مق�ار ومس�تودعات وآخره�ا وليس أخريها اس�تهداف 
جس�دي مبارش ألحد قادته! كل هذا حدث يف الس�ماء العراقية ذات الس�يادة! وعىل 
األرض العراقية ذات الس�يادة! لتش�كيل تحت إمرة القائد العام للقوات املسلحة ذو 

السيادة!
لم تق�ف الحكومة بقادته�ا مكتوفة األيدي وش�كلوا اللج�ان التحقيقية عىل أعىل 
املس�تويات وهددوا وتوعدوا برٍد ق�اٍس ملن تثبت إدانته.. واملته�م بريء حتى تثبت 
إدانته باعتبارنا دولة ديمقراطية تلتزم بالقانون، وتحركت عرب قنواتها الدبلوماسية 

أممياً ودولياً إال انه ال يوجد تحرك فعيل وحقيقي وملموس لرد العدوان.
)االعرتاف س�يد األدلة( اعرتف�ت ارسائيل ع�رب قنواتها اإلعالمية الرس�مية بتنفيذ 
الهجوم، إال أن اإلعالم واعرتافه لم يؤخذ كدليل من قبل حكومتنا واعرتفت الحكومة 
الصهوينية وعىل لس�ان رئيس�ها بالهجوم مربراً إياه بأنه دفاعاً عن مصالح بلده 
العلي�ا واألم�ن القومي املُهدد من قبل إيران، فُنفذت ه�ذه الهجمات ولنا عودة عىل 

أهداف إيرانية أخرى يف العراق، بحسب زعم نتنياهو.
ألي�س كافياً هذا االع�رتاف وما قبله من االعرتافات عىل ال�رد الحازم من قبلنا؟ ألم 
تثبت التحقيقات ان العدو الصهويني هو املس�ؤول؟ فأين الرد؟! إن كانت السيادة 
العراقي�ة وخرقه�ا أمراً لي�س بامله�م وتعالج دبلوماس�ياً فردوا من اج�ل الكرامة 
وم�ن اجل الدم�اء إن كانوا عراقيني وان كانوا إيرانيني كم�ا تزعم الجهات املحاربة 
للحشد.. فخلوا مسؤوليتكم وأرجعوهم إىل بالدهم وهم يتكفلون بالدفاع عنهم وال 
دخ�ل لنا وألراضينا بذلك ولنحافظ عىل كرامتنا وس�يادتنا املخرتقتيتن املس�لوبتني 

)أثأروا للدماء والكرامة(.

وجد علماء من جامعة والية ميشيغان، درسوا الوظيفة 
املعرفية ألكثر م�ن 15 ألف فرد عانوا من حاالت زوجية 

مختلفة، أن الطالق يضاعف خطر اإلصابة بالخرف.
واكتش�ف العلم�اء أن حاالت الطالق تجعل األش�خاص، 
خاص�ة الرجال، أكث�ر عرضة لإلصابة بفق�دان الذاكرة 

عىل مدى 14 عاما، مقارنة باملتزوجني.
وتعتقد الدراسة الجديدة أن »اختالف املوارد االقتصادية« 
و«السلوكيات املتعلقة بالصحة«، قد يكون السبب يف ذلك 
جزئي�ا. ويرتبط الدعم االجتماعي الذي يأتي مع الزواج، 
فضال عن التهرب من الضغ�ط العاطفي واملايل للطالق، 
بصحة أفضل بشكل عام. وقال الباحث الرئيس، الدكتور 
هوي ليو: »إن هذه الدراس�ة مهمة ألن عدد كبار السن 
غري املتزوجني يف الواليات املتحدة مستمر يف النمو، حيث 
يعي�ش الناس لفرتة أط�ول ويصبح تاريخه�م الزوجي 
أكثر تعقيدا. إن الحال�ة االجتماعية عامل خطر/وقائي 
اجتماعي، يجري تجاهله«. ويف الدراسة، حلل الباحثون 

حالة 15379 مش�اركا يف دراسة الصحة والتقاعد، التي 
أجري�ت بني عامي 2000 و2014. وُقّس�م املش�اركون، 
الذين بلغ�وا 52 عاما أو أكث�ر يف البداية، إىل مجموعات: 
متزوج�ون أو مطل�������ق�ون أو منف���صل�ون أو 

أرامل وغري متزوجني. وقاس العلماء الوظيفة اإلدراكية 
كل عامني، إما شخصيا أو عرب الهاتف.

وكش�فت النتائج أن جميع املش�اركني غ�ري املتزوجني، 
كانوا أكثر عرض�ة لإلصابة بالخرف، عىل مدار 14 عاما 

من الدراسة، مقارنة بنظرائهم امللتزمني عائليا.
ويزعم العلماء أن »امل�وارد االقتصادية املختلفة« ترتبط 
جزئيا بارتفاع مخاطر الخرف، لدى املشاركني املطلقني 
واألرام�ل وغري املتزوجني. وأثرّت »الس�لوكيات املرتبطة 
بالصحة« بش�كل طفيف ع�ىل خطر اإلصاب�ة بالخرف 
لدى املشاركني املطلقني واملتزوجني، ولكنها ال تؤثر عىل 
الحاالت الزوجية األخرى. وبش�كل ع�ام، يعتقد الخرباء 
أن »م�ا هو جيد للقل�ب جيد للدماغ«. ووج�د فريق من 
جامع�ة »تيلبورغ« يف هولن�دا، أن الزواج الس�عيد يقلل 
من خطر املوت املبكر.وأيا كان الس�بب، يأمل العلماء يف 
جامعة ميشيغان أن تس�اعد دراستهم مسؤويل الصحة 

عىل »تحديد الفئات املستضعفة«.

هن�اك العدي�د من النظريات الش�ائعة ع�ن الحليب، بيد 
أنها ليس�ت س�وى أس�اطري وخرافات، تمك�ن العلماء 
م�ن دحضه�ا وتفنيده�ا علمي�ا. وم�ن ب�ني النظريات 
والخراف�ات التي دحضه�ا العلماء: الحلي�ب مفيد فقط 
لجس�م األطفال- يعترب الكثري من البالغني يف العالم هذا 
األم�ر منطقيا ومؤك�دا. ولكن وفقا إليفا إيودو رئيس�ة 
قس�م علم األغذي�ة وتكنولوجيا امل�واد الغذائية بجامعة 

إس�تونيا، الحلي�ب وجمي�ع منتجات األلب�ان رضورية 
لإلنس�ان عىل م�دى حياته وتق�ول: »االنتق�اء الطبيعي 
يفضل األش�خاص الذين يحتفظ جسمهم باألنزيم الذي 

يحلل سكر الحليب«. 
وتضي�ف الخب�رية، لكي يحافظ الجس�م ع�ىل قدرته يف 
امتصاص الحليب، عليه تناول منتجات األلبان املالئمة. 
فمث�ال م�ن ال يتمكن من تن�اول الحليب الط�ازج، عليه 

تن�اول منتجات األلب�ان الحامضي�ة أو منتج�ات ألبان 
محتوي�ة عىل نس�بة منخفضة م�ن الالكت�وز. الحليب 
مص�در الكوليس�رتول »الضار« عند تن�اول كوب حليب 
كام�ل الدس�م، يحص�ل الجس�م ع�ىل 14 مليغراما من 
الكوليس�رتول. يف ح�ني يحتاج الجس�م يومي�ا إىل 350 
مليغراما منه. لذلك ال داعي لتصديق ما يشاع أن الحليب 

»يسد« األوعية الدموية، ألنها خرافة. 

الكشف عن خطر غري متوقع ينتجه الطالق

أساطري عن احلليب دحضها العلامء

أحشفًا وسوء كيلة؟ أم وعيًا لبناء دولة؟
بقلم د. أكرم جالل 

َمليئٌة هَي ُكُتُب التأريخ والِس�رَي ِبِذْكِر املُلوك والُحّكام ، 
َوَقليل�ة هَي َصَفحات الِعّز حينما َتس�تذكر قاَدًة َرفعوا 
لِواَء اإلص�الح وبناء الِفكر َفأناروا ُظُلم�ات ِمَن الّجهل 
ِبأَن�وار الوّع�ي لَِبَعث�وا األَم�ل يف ُنُفوس املُس�َتضَعفني 
َفأعَتَقوُه�م ِم�ن ُعبودية الّطاغوت، َوس�اُروا ِبِهم َنحُو 
َفج�ِر الَخ�الص. وعىل الرغم من كّل الُكت�ب التي ُكِتَبت 
وأطنان الِحرِب التي ُس�ِفَحت مازال الس�ؤال ُيحلّق َفوَق 
رؤس�نا، َيس�أل َعن َجواٍب يف َثنايا َجدلّي�ة َمفادها َهْل 
ُخِدْعنا باألحش�ف َفَغّيب�وا الوَعَي َوَس�َقَطِت الرّاَية؟ أْم 

َنحُن ّمْن َسعى َخلَفها َعن ِعلٍْم َوِدراَية؟
لََقد َب�دأت املُْكَفهرّاُت ِم�َن األياِم َتَتوال�ی والَحوالِك ِمَن 
الُخط�وِب َتَتن�ادى والِفَتُن َتَتل�ّون َفَكُثَر املَُتس�اِقطون 
َجهالً وَخوفاً َوَجزَعاً َوَطَمع�ًا. لََقد أقَبلَِت الُدنيا ِبَخْيلها 
وََعبيِدها لَِتْغُزو الُقُل�وب وُتْغري الُنُفوس َولَم َيْنُجَو ِمْن 
َحباِئلِه�ا االّ الثاِبُت�ون، وما أقلهم. أصَب�َح املُنزَلقون يف 
َوح�ِل ِعباَدة الَه�وى ُيَؤلّهون الّظالِ�م وُيْقُصون العاِدل 
ُبون للَعشريَة يف الَحّق والّباِطل،  َوَيْنَحنون للّجاهل، َيَتَعصَّ
�قاق، َوَتس�اَبَق عىل  َحّت�ى َغَمرَن�ا النِّفاق ورَضَبنا الشِّ
اق. جاؤوا إلينا رِساع َوَترَّبعوا عىل ُصُدورنا  َخرياِتنا الُسّ
َكما َيرَتبَّع األَكلَة َعىل الِقصاع. َتَش�ّبثوا َعليُموا اللّسان 
ِبُخَط�ٍب َرعن�اء َوش�عاراٍت َجوف�اء، أَصّموا أْس�ماَعنا 

بأحاديٍث َعْن ُزهد عيّل عليه السالم وََعيلٌّ ِمنُهم براء. 
إبَتَع�دوا َعِن املَنِطِق والُحّجة، فاس�َتَخّفوا واس�َتهانوا، 
جعلوا ِمّنا ُس�خرّية ُمًسلّية، أطَعمونا األقاويل َوَسقونا 
ورة،  األباطي�ل، َحتى طاَل لَ�ي��ل الُغّمة وانَقلََب�ت الصُّ
َفأصَبَح َتغييَب الَحقائق َفضيلة، َوَتش�ويه الّجمال َفنٌّ 

َوَمهاَرة، وكتمان الحقَّ وأكل السحت َشطارة.
اق( َقميص عاٍر  أصَبَح�ت الوَطنّية عنده�م )أي ال�ُسّ
ُيَمزّقونه لَيالً َوَيرَتدوَنُه يف الّنهار، َيرَفعوَنه ِعْنَد الحاَجة 
راَيًة َوِش�عار، َيَتس�اَبقون كالِقطعان َنح�و َوحل الذّل 
والَعمالة، وَيُمّدون ِرقاَبه�م كالِخراف ُدوَن اعرتاض أو 

صياح َعلُّهم يستميلوا َعْطفاً من يدي الذّباح.
لََقد أبَدُعوا يف َتطبيق َمنِهَج الرّصاع َوَتَفّنُنوا يف إستخدام 
أََدواة الّزي�ف والِخداع، سياس�ة املُْس�َتبدين َوَمنَهج ما 
أريك�م اال م�ا أرى، ُعْنٌف ِفك�ريٌّ ّقْمع�ي ُمَغلٌّف بلباس 
الُحرّي�ة والديمقراطّي�ة، إمَتَهَنه ُدعاة ال�رّش َوُمَروجوا 
الِفَت�ن واألباطي�ل، فاتََّبَعُه�م أه�ُل الّجه�ل والّض�الل، 
وس�اُروا عىل َنهِجهم ُمَصّفق�ني ُمطيعني خاِنعني أذاّلء 
َفَقدوا َذواَتهم َوَتّحولوا اىل إمعات بإراَدِتِهم واختياِرهم، 
وأّم�ا الّناجون ِمن هذا اإلبِتالء َف�ال َيعدو َنصيَب األيتام 
يف مأَدب�ة اللّئام. َحّتى َوَصلنا َح�ّد َمْحَو الّذات واإلنقياد 

األعمى، إمعية بما للكلمة من معنى.
هي هي مأس�اتنا يا أخوتي يف أننا قد أتخمتنا الَتبعّية، 
ولَّفنا الُخُنوع والُخُضوع، َوَتسلّحنا بالّصْمِت والُدموع، 
حّتى َتَس�لّق عىل ُظُهوِرنا الّنكرات، لَِنْش�َهَد َبنَي الَفْينة 
واألُخ�رى ظه�ور أف�كاٍر ونظريات م�ن َرِح�ِم أحزاب 
وَتّيارات )وأقصد املنحرفة منه�ا(، َتغيُب َعنها األفعال 
ويستعرضوا قواهم باملقال، لَِيس�قط يف َمكاِئِدها أهُل 
الّش�هوات والّنَزوات. أفكاراً َتْغُرُز أْنيابها لَِتُشّل الُعُقول 
ِبِش�عاراٍت ظاِهُرها ُمَقّدس وباِطُنه ُسمٌّ ُزعاف َولَِتسري 

باألّمة َنحو املَزيد من الَتَشّظي واإلنقسام واألبتعاد َعن 
َجْوَهر الّدين، َوهذا لَُعْمري أْعَظم أنواع الِفَتن وأَش�دُّها 
مع أس�باٌب  ْهل والَغفلَة والطَّ َفْتكاً ِبَجَس�ِد األم�ة. فالجَّ
لصناَع�ة ِنظاٍم َفلَس�فّي ُمعَوج َيس�َتعنُي ب�ِه أصحاب 
املَناِف�ع ِمن أجِل اقِتناِص الُفرَص ِوتقس�يم الُحَصص، 
لَِتثبي�ت أس�ٍس َمغُلوطة ُتَغلّ�ف بغالٍف رَشع�ي َدخيل 
لََيس�ُهَل تمريره�ا َفَتتحّول بم�رور الزم�ن اىل َحقاِئق 
وُمَس�لّمات، ب�ل األدهی أّن الَبعَض ِمنها ق�د َيَتحّول اىل 
َنَظرّيات لها ُجمهورها ومأيُِّدوها٬ َفَتنشأ كيانات وَتربز 
ُرموز، ُمْس�َتِندًة ومتكأًة عىل َمس�َندي الَجهل والَغفلَة. 
إّن الّتَحّجر الِفكري والُشذوذ والّتَطرّف يف َتَبّني املَناِهج 
الّحركّية إّنما ه�َي ُمقّدمات لُِعملّي�ة الّتصفري املَُمْنهج 
للعق�ل الَف�ردّي وإبق�اءه خاٍل ِم�ن الوَع�ي والِحكَمة 
َوَحرصه يف دائرة الّجهل الّطوعي، أو الّتجهيل املرَُبَمج، 
م�ا َيس�َتلزُِم َتحفيَز الوَع�َي والِفكَر املُس�َتنري الرّافض 
لِ�ُكّل املّفاهي�م الّدخيلة واألف�كار املُنحرف�ة التي جاء 
بها املس�تبد وِبِش�عاراٍت َوُمس�مّيات ُمختلفة من أجِل 
ُمواصلَة الّتسُلط والتََّجرّب.  إّن الّتكامل اإلنساني عندما 
َيَتجّذر يف الوَعي الَفردي، والّذي هو ُجزء من َمنظومات 
ُمتداِخلَ�ة َتعَمل ِمن أجل ِبناِء وَع�ٍي ُمجَتَمعّي، إّنما ُهَو 
الرّكي�زة األساس�ية الَكفيلة ِبَبلوَرة إّتجاهات ُتؤّس�س 
لَِمناخ َنْهَضوّي َيس�رُي باألّمة َنحو الّتكامل والرّقّي، لذا 
فإّن وَعَي األّمة َمنوٌط بوَعي أفرادها، وأّن األَزمات التي 
َتعِصُف بنا يف وقتنا املُع�ارص َتَتَمحَور يف غياب عنارص 
ومقومات بناء اإلنسان الرسايل، اإلنسان النموذج الذي 
اراده الل�ه.  ِمن هنا ُولَِد الرّصاع َبني َعنارص َوُمقّومات 
ِبناِء اإلنس�ان الواعي وب�ني ما ُيَصّدر إلين�ا من َقوالب 
جاهزة َنتلّقفها من أجل صناعة إنسان خانع ذليل؛ إّنه 
رصاٌع بني اإلنس�ان الَنموذج واإلنس�ان العاجز فكرياً، 
املَُقّي�د َواملَُقيِّ�د لنهضة األم�ة واملُثّبط لَِمس�ريتها نحو 

التكامل والُرقي والّتقدم.
 إّن هذه الَقوالَِب املُس�َتوَردة َقد َتس�ّبَبت بإحداِث رَشٍخ 
َعمي�ق يف املنظوم�ة الِقَيمّية واألخالقي�ة لألفراد والتي 
كان�ت كفيل�ة بالغاء الح�ّس الوَطني َوطم�ِس الهوّية 
الرّس�الية َومح�و ُقدس�ية ال�واَلء والّتضحي�ة. َقوالَِب 
ألَغ�ت الوَعَي املُجَتَمعي وََعّمَقت اإلنقس�ام َبني َطَبقات 
املُجتمع الواحد والذي َتَحّول اىل َتكّتالت وأحزاب تحتكر 
الَقرار الس�يايس َوُتس�يطر ع�ىل ُمَقّدرات األم�ة، وأما 
عام�ة الناس، فب�ني اله�ث وُمطّبل وبني ُمس�َتضَعف 
َقٌة  صام�ت يعان�ي الفق�ر والتهمي�ش واإلهم�ال. رَسِ
يف َوض�ح الّنهار ألْق�َدس ما أعطى الله َج�ّل وَعال َوُهو 
الِفك�ر والوَع�ي واإلدراك، إّنه�ا َعَملّي�ة َمحو َوَمْس�ٍخ 
للَهوّية الوََطنّية واإلنتماء الِفكري والَعقائدي من ِخالل 
الّتغييب املَُتَعّمد للرشائع واألعراف ِبَش�كٍل ُينذر ِبَخَطر 

ُيهّدد حارِضَ َوُمسَتقبل األمة.
ال خ�الص لن�ا مم�ا نح�ن في�ه إال بّنهض�ة مجتمعية 
مرتبط�ة بمنه�ج التغي�ري الفك�ري اإليجاب�ي لجميع 
األفراد، منهج أساس�ه الحركة بوع�ي وبصرية وليس 
الركود واإلنكفاء، حركة ترفض اإلستبداد بكل أشكاله 
ومس�مياته، وتلك هي مسؤوليَّة كربى ومسرية طويلة 
ال تكتم�ل دون العودة اىل الله والت�زام الطاعة املطلقة 

من أجل البناء ومواصلة الطريق.

الجزء الثاني/ قانون البنك المركزي العراقي
القاضي أريج خليل 

ص�در دس�تور جمهورية الع�راق لعام 2005 ليغ�رّي العديد 
م�ن املفاهيم القانونية التي اس�تمرت لعقود طويلة وكذلك 
اس�تمرت حتى بعد أحداث 2003، كون ان النظام القانوني 
يف ظ�ل س�لطة االئت�الف املؤقت�ة ش�هد اص�دار العديد من 
القوان�ني التي لم تراِع خصوصية البلد والتي صدرت بصورة 
مستعجلة بس�بب الظروف االستثنائية التي شهدها العراق 
حينه�ا وق�د أوضحن�ا يف الج�زء األول من ه�ذا املوضوع ان 
م�ن اهم املب�ادئ التي تناولها الدس�تور وكان له�ا الدور يف 
بناء دولة القانون واملؤسس�ات هو مبدأ اس�تقالل القضاء 
وتطرقن�ا إىل أهمية اإلصالح الترشيعي يف ترس�يخ هذا املبدأ 

للسيطرة عىل النصوص القانونية املتقاطعة معه.
يف ه�ذا الج�زء س�نتناول قان�ون البن�ك املرك�زي العراق�ي 
ق�در تعلق األم�ر بالنص�وص القانونية املؤثرة يف اس�تقالل 
القضاء وق�د وردت يف املواد من )٦3 - 72( من قانون البنك 
املركزي العراقي رقم 5٦ لسنة 2004 والتي تتعلق بتاسيس 
واختصاصات محكمة الخدمات املالية، حيث كانت الصياغة 
القانونية لهذه املواد بعيدة كل البعد عن الصياغة الترشيعية 
املعتم�دة يف القوانني العراقية، كما و  يعد نص الفقرة 2 من 
امل�ادة )٦4( م�ن القانون نصاً غ�ري دس�تورياً لتأثريه عىل 
مبدأ اس�تقالل القضاء كون ان هذه الفقرة اجازت تشكيل 

املحكمة م�ن غري القضاة واعطت لف�ظ القايض اىل أعضاء 
وزارة املالي�ة بالقول )أما القاضيان اآلخران فيعينهما وزير 
املالي�ة.. (، فضالً اىل ان املادة )٦٨( من قانون البنك املركزي 
العراقي نصت عىل ان قرارات محكمة الخدمات املالية تصدر 
باألغلبي�ة، وهذا يؤدي كتحصيل حاص�ل اىل تحكم األعضاء 
من غري القضاة بالقرارات القضائية مما يس�توجب تعديل 

النص للحيلولة دون التأثري عىل عمل القضاء .
إن تأس�يس محكم�ة مهم�ة كمحكم�ة الخدم�ات املالي�ة 
بموج�ب قانون يتعل�ق بجهة غري قضائي�ة كالبنك املركزي 
العراقي ال ينس�جم مع ما تسعى اليه املؤسسة القضائية يف 
تدعيم مبدأ اس�تقالل القضاء لذا يكون من األجدر تأس�يس 
ه�ذه املحكمة بموجب قانون خاص ومس�تقل وصادر عن 
مجل�س القض�اء األعىل يح�دد طريقة تأسيس�ها وطريقة 

تعيني قضاتها واألجراءات القضائية املتبعة أمامها والتأكيد 
ع�ىل اختيار كافة قضاته�ا من قبل مجل�س القضاء االعىل 
وعدم تمثي�ل الجهات التنفيذية ضمن تش�كيلتها منعا ألي 

تأثري عىل عمل هذه املحكمة.
كم�ا ان املادة )٦3( من قانون البنك املركزي العراقي حددت 
الق�رارات واألوامر التي يصدره�ا البنك املركزي والتي يجوز 
الطعن فيها امام محكم�ة الخدمات املالية وقد وردت هذه 
القرارات عىل س�بيل الحرص مما جع�ل اختصاص املحكمة 
اختصاص ضي�ق ينحرص يف بعض القرارات التي تصدر عن 
البن�ك املرك�زي العراقي وه�ذا يتعارض م�ع مبدأ تخصص 
القض�اء ك�ون ان البنك املركزي يصدر العدي�د من القرارات 
ازاء املؤسس�ات املالية فيجب ان يك�ون اختصاص املحكمة 
اختصاص شامل كي ال يكون هناك قرارات تصدر عن البنك 
املرك�زي العراقي محصنة من الطع�ن الن ذلك يتعارض من 
نص املادة ) 100 ( من الدستور التي منعت تحصني اي قرار 
إداري من الطعن. عليه ولكل ما تقدم نجد ان النصوص التي 
وردت يف قان�ون البنك املركزي العراق�ي واملتعلقة بمحكمة 
الخدم�ات املالية يجب اس�عافها باإلص�الح الترشيعي النها 
تعترب خرقاً الستقالل القضاء وان الحل األمثل لتاليف ذلك هو 
تشكيل املحكمة بموجب قانون خاص وان تكون من قاض 
منف�رد او هيئة قضائية محددة م�ن مجلس القضاء االعىل 
دعما وترس�يخا ملب�دأ اس�تقالل القضاء م�ع تعطيل كافة 
النصوص ال�واردة يف قانون البنك املركزي العراقي املؤثرة يف 

تعزيز  هذا املبدأ.

اإلصالح الترشيعي واستقالل القضاء


