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اإلمام علي بن أبي طالب
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سل عن الرفيق قبل الطريق العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

القضاء يعالج ظاهرة التحرش ويشدد عىل تفعيل القوانني الرادعة 
رئيس الربملان للنازحني: النرص عىل اإلرهاب لن يكتمل اال بعودتكم

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أج�رى رئيس مجلس ال�وزراء ع�ادل عبداملهدي، 
أمس األحد، ثالثة لقاءات منفردة بخصوص ملف 
تطوي�ر الكهرباء م�ع رشكات: س�يمنز األملانية، 
وأكوا باور الس�عودية، وج�ي أي األمريكية. وذكر 
املكت�ب االعالمي لرئاس�ة ال�وزراء يف بي�ان تلقت 
“املس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه، أّن “رئي�س 
مجلس الوزراء عادل عبداملهدي اس�تقبل رؤس�اء 
رشكات: سيمنس األملانية، وأكوا باور السعودية، 
وج�ي أي األمريكي�ة، كال ع�ى انف�راد”. وبني أنه 
“ج�رى متابعة خارطة طريق قطاع الكهرباء مع 
رئيس رشكة سيمنس جو كايزر والتزاماتها؛ من 
أجل تحقيق كهرباء مستقرة قبل الصيف املقبل”، 
مشددا عى “إنجاز رشكة سيمنس تعاقداتها وفق 
املُدد الزمنية املتفق عليها ضمن أفضل املواصفات 
العاملية”. وأض�اف البيان أن “رئي�س رشكة اكوا 
ب�اور محم�د عبدالل�ه ابونيان أع�رب عن حرص 
القيادة الس�عودية عى توثيق العالقة مع العراق، 
ناق�ال تحي�ات خ�ادم الحرم�ني الرشيف�ني وويل 
العه�د للعراق، وع�رض رئيس الرشك�ة خدماتها 
يف مش�اريع: الكهرباء، واملاء، والرّبط الخليجي”. 
وأش�ار البيان إىل أّن “رئيس مجلس الوزراء بحث 
مع رشكة ج�ي اي، جون رايس ورئيس فرع جي 
اي يف الرشق األوس�ط جو انيس، بحضور السفري 
األمريكي ببغداد، االلتزامات التي قطعتها الرشكة 
بتوفري طاقات جديدة ومستمرة”. وبحسب البيان 
فإن “رئيس مجل�س إدارة الرشكة أبدى رغبته يف 
التعاون والرشاك�ة مع العراق والعمل عى تجهيز 

الطاقة وتلبية احتياجات املواطنني”.
التفاصيل ص2

»خارطة طريق« إلنتاج »كهرباء مستقرة« يف العراق
رئيس الوزراء حبث مع شركات عاملية إنتاج الطاقة« استعدادًا للصيف املقبل.. والوزارة توقع عقدًا جديدًا مع جنرال الكرتيك

وزير الداخلية يرتأس 
االجتامع الدوري ملتابعة تنفيذ 
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البزوين: الداخلية اوقفت قرار 
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عبداملهدي اليقاف القرار هنائيًا

حمافظ الديوانية يعلن 
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تونس.. »إقبال ضعيف« عىل االقرتاع يف االنتخابات الرئاسية
نائبة عن الفتح تكشف عن »ترشيحات أولية« ملنصبي نائب رئيس اجلمهورية

العراق ينفي استخدام اراضيه ملهامجة منشآت نفطّية سعودّية 

رئيس الوزراء يصدر أمرًا ديوانيًا حيرص العمليات املشرتكة بـ )11( جهة أمنية
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حمافظ البرصة: حددنا البديل
 الصحاب املعارض واالثاث والسرياميك 

يف املحافظة

حمافظ بغداد: سنعمل عىل معاجلة 
ترضر الطرق اخلارجيـة بالتنسيـق 

مع املرور وجهات عدة

حمافظ واسط يعلن موافقة الوقف 
الشيعي عىل ترميم مرقد الصحايب 

سعيد بن جبري

       بغداد / المستقبل العراقي

أغلق�ت مراكز االق�راع أبوابها أم�ام الناخبني التونس�يني يف 
الجولة األوىل من ااالنتخابات الرئاسية تمهيداً لبدء عملية فرز 
األصوات.  وتخطت نس�بة املش�اركة يف االنتخابات الرئاس�ية 
املبك�رة يف تونس 35%، وفق ما أعلنت الهيئة العليا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات. وقالت الهيئ�ة خالل مؤتمر صحايف إن النس�بة 
بلغ�ت 35% قبي�ل س�اعة من غل�ق صناديق االق�راع أي عى 
الساعة الخامسة بالتوقيت املحيل. وافتتحت مراكز االقراع يف 
تمام الثامنة بالتوقيت املحيل أبوابها، أمام الناخبني للمشاركة 
يف ثاني انتخابات رئاسية تش�هدها البالد بعد ثورة الياسمني 
يف 2011. وفتح 250 مركزاً لالقراع غربّي البالد أبوابه متأخراً 
ألس�باب أمنية، وأغلق أيضاً بعض مكاتبه قبل املوعد الرسمي 

بساعتني لدواٍع أمنية، وفقاً للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
يف تون�س. وت�وىل 70 ألف عنرص أمن مس�ؤولية تأمني مراكز 
االقراع، حس�ب ما أعلنته وزارة الداخلي�ة، فيما وّزعت هيئة 
االنتخابات 14 أل�ف صندوق انتخاب عى 4564 مركز اقراع، 
مدعم�ة بحماية عس�كرية. وس�ُتجرى عملي�ات الفرز يف كل 
مكتب اقراع، وُينتظر أن تنرش منظمات غري حكومية ومراكز 
الس�تطالع اآلراء توقعاتها األولية، ع�ى أن تقّدم الهيئة العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات النتائج األولية يف 17 أيلول. وستش�هد 
تون�س انتخابات ترشيعية يف 6 ترشي�ن األول املقبل، وُيرجح 
أن تك�ون قبل الدورة الثانية من االنتخابات الرئاس�ية يف حال 
عدم فوز مرش�ح من ال�دورة األوىل. وبالتايل س�تتأثر النتائج 
النهائية لالنتخابات الرئاس�ية حتم�اً بنتائج الترشيعية، كما 

يرى مراقبون. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر القائد العام للقوات املس�لحة عادل 
عب�د املهدي، ام�راً ديوانياً يق�ي بإعادة 
تش�كيل قيادة العمليات املش�ركة، فيما 
حرص األطراف املشاركة فيها ب� 11 جهة 
أمنية. ونص األمر املرقم 328، وفق وثيقة 
اطلعت عليها املستقبل العراقي عى إعادة 
تشكيل قيادة العمليات املشركة وفق أمر 
الح�ق باألم�ر الديوان�ي 75 لس�نة 2017 
واس�تناداً إىل الصالحيات املمنوحة للقائد 
العام للقوات املسلحة لنا بموجب املادة 78 
من الدس�تور. وخص األمر رئاس�ة قيادة 
العملي�ات بالقائد العام عادل عبد املهدي، 

ع�ى أن ويكون الفريق الركن “ق خ” عبد 
األمري رش�يد يار الله معاون رئيس اركان 
الجي�ش للعمليات، نائباً لقائ�د العمليات 
املشركة، وبعضوية وعضوية ممثلني عن 

11 جهة أمنية وعسكرية واستخبارية.
وتضمنت الجهات كالً من : وزارة الدفاع، 
وزارة الداخلي�ة، جهاز مكافحة اإلرهاب، 
جه�از األم�ن الوطن�ي، جه�از املخابرات 
الوطني، قيادة القوة الربية، قيادة الدفاع 
الجوي، قيادة طريان الجيش، قيادة القوة 
الجوي�ة، هيئة الحش�د الش�عبي، ووزارة 
البيش�مركة. كما نص األمر، عى أن تتوىل 

قيادة العمليات املشركة 6 مهام هي:
قي�ادة وإدارة العملي�ات املش�ركة ع�ى 

والعمليات�ي  االس�راتيجي  املس�توى 
باس�خدام كافة إمكاني�ات الدولة األمنية 
التهدي�دات  وص�د  عليه�ا  واإلرشاف 
واملخاط�ر الداخلي�ة الخارجي�ة لتحقيق 
األمن واالس�تقرار وفق توجيه�ات القائد 

العام للقوات املسلحة.
تقدي�م املش�ورة بم�ا يتعل�ق بالعقي�دة 

واالسراتيجية العسكرية واألمنية.
القيادة والس�يطرة عى كافة التشكيالت 
املذكورة. إدارة وتنسيق العمل االستخباري 
االس�تخبارية  ووكاالت  أجه�زة  لجمي�ع 
واألمنية. التنس�يق مع األزمات والجهات 
الحكومي�ة ذات العالق�ة لالس�تفادة من 
موارده�ا لدع�م العمليات أثن�اء األزمات 

والك�وارث الطبيعية والبرشية. التنس�يق 
م�ع الجه�ات الدولي�ة الت�ي تق�دم دعما 
التدري�ب  العراقي�ة يف مج�االت  للق�وات 
والدعم اللوجستي والدعم الجوي، وتحديد 
أماكن تواجدها وأعدادها وحركتها واملهام 
التي تقوم بها.وربط األمر الديواني قيادة 
العمليات، بالقائد العام للقوات املس�لحة 
من ناحية العمليات واألجهزة العس�كرية 
واألمنية املش�ار إليها من الناحية اإلدارية 
والفني�ة، مع إمكاني�ة تخويل صالحياته 
املتعلق�ة بقي�ادة العمليات املش�ركة إىل 
نائب القيادة عى وفق متطلبات العمليات 

والتخطيط.
التفاصيل ص2
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هيئة احلج تبارش باستالم طلبات تقديم السفر للفائزين بقرعة عام 2021 
     بغداد / المستقبل العراقي 

بارشت الهيئة العليا للحج والعمرة، أمس االحد، باستقبال طلبات تقديم 
السفر للفائزين بقرعة الحج لعام 2021 اىل 2020. 

وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م الهيئة حس�ن فه�د الكنان�ي يف ترصيح 
صحف�ي ان »مكاتب الهيئ�ة يف بغداد واملحافظات بدأت باس�تالم طلبات 
الفائزين بقرعة عام 2021 الراغبني بتقديم سفرهم اىل موسم حج العام 

املقبل 2020«.
واكد ان »الهيئة ستس�تمر باس�تقبال طلبات التقديم لغاية نهاية الدوام 

الرسمي ليوم الخميس املوافق 10 /10 /2019«.
يذك�ر ان الهيئ�ة حصلت عىل زيادة باع�داد حجاجها يف االع�وام املاضية 
من السلطات الس�عودية مما دعاها اىل ترويج طلبات تقديم السفر امام 

املواطنني الفائزين بقرعتها حرصاً.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أج�رى رئي�س مجلس ال�وزراء عادل عبدامله�دي، أمس 
األح�د، ثالثة لق�اءات منف�ردة بخصوص مل�ف تطوير 
الكهرب�اء م�ع رشكات: س�يمنز األملاني�ة، وأك�وا باور 

السعودية، وجي أي األمريكية.
وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئاس�ة الوزراء يف بي�ان تلقت 
“املس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه، أّن “رئيس مجلس 
ال�وزراء ع�ادل عبدامله�دي اس�تقبل رؤس�اء رشكات: 
س�يمنس األملاني�ة، وأك�وا ب�اور الس�عودية، وج�ي أي 

األمريكية، كال عىل انفراد”.
وب�ني أنه “جرى متابعة خارط�ة طريق قطاع الكهرباء 
مع رئيس رشكة س�يمنس جو كاي�زر والتزاماتها؛ من 
أج�ل تحقي�ق كهرباء مس�تقرة قب�ل الصي�ف املقبل”، 
مش�ددا عىل “إنجاز رشكة سيمنس تعاقداتها وفق املُدد 

الزمنية املتفق عليها ضمن أفضل املواصفات العاملية”.
وأضاف البيان أن “رئيس رشكة اكوا باور محمد عبدالله 
ابونيان أعرب عن حرص القيادة الس�عودية عىل توثيق 
العالقة مع العراق، ناقال تحيات خادم الحرمني الرشيفني 
وويل العه�د للعراق، وعرض رئي�س الرشكة خدماتها يف 

مشاريع: الكهرباء، واملاء، والرّبط الخليجي”.
وأش�ار البي�ان إىل أّن “رئيس مجلس ال�وزراء بحث مع 
رشك�ة ج�ي اي، ج�ون راي�س ورئيس فرع ج�ي اي يف 
الرشق األوس�ط جو اني�س، بحضور الس�فري األمريكي 
ببغ�داد، االلتزامات التي قطعتها الرشكة بتوفري طاقات 

جديدة ومستمرة”.
وبحس�ب البيان فإن “رئيس مجلس إدارة الرشكة أبدى 
رغبت�ه يف التع�اون والرشاك�ة م�ع الع�راق والعمل عىل 

تجهيز الطاقة وتلبية احتياجات املواطنني”.
بدوره�ا، وقعت وزارة الكهرباء عق�دا مع رشكة جنرال 
الكرتي�ك، لتطوي�ر املرحل�ة الثالث�ة م�ن محط�ة توليد 
بس�ماية، م�ن اج�ل إضاف�ة 1.5 جيجاواط إىل ش�بكة 

كهرباء العراق.
وذكرت رشكة جنرال الكرتيك يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، انه »يف إط�ار الجهود املش�رتكة لتعزيز أداء 
قط�اع الطاق�ة العراق�ي، وقعت رشكة جن�رال إلكرتيك 
للطاق�ة اتفاقي�ة جديدة م�ع مجموعة م�اس القابضة 
للطاق�ة للتع�اون يف إنج�از املرحلة الثالث�ة من محطة 
بس�ماية لتولي�د الطاقة الكهربائية به�دف رفع قدرتها 

اإلنتاجية اإلجمالية إىل 4.5 جيجاواط«.
واضافت انه »بموجب االتفاقية، ستقوم جنرال إلكرتيك 

بتزويد م�اس القابضة بأربع توربينات غازية من طراز 
9F وأربع مولدات لتجهي�ز املرحلة الثالثة من املحطة«، 
مبين�ة ان »املرشوع حصل بالفع�ل عىل موافقة مجلس 
الوزراء وستقوم ماس القابضة بتوريد الكهرباء الناجمة 
عن هذه التوس�عة الجديدة إىل وزارة الكهرباء العراقية 

بموجب اتفاقية لرشاء الطاقة مدتها 20 عاماً«.
واك�د وزير الكهرب�اء لؤي الخطيب بحس�ب البيان، انه 
»بصفتها أول مرشوع مستقل لتوليد الطاقة الكهربائية 
يف وس�ط العراق، تريس محطة بس�ماية معايري جديدة 

للرشاكة بني القطاعني العام والخاص واملساهمة يف رفد 
شبكة الكهرباء العراقية«.

واض�اف الخطي�ب ان محط�ة بس�ماية »تؤك�د مكانة 
الع�راق كوجهة جذاب�ة لالس�تثمارات الخاصة يف قطاع 
الطاقة، واألهم من ذلك أنها تلعب دوراً مهماً يف مساعدة 
الحكومة العراقية عىل مواكبة احتياجات املواطنني عرب 
توفري إمدادات موثوق�ة ومعقولة التكلفة من الطاقة«، 
مبينا انن�ا »نعتزم مواصلة التعاون مع ’ماس القابضة‘ 
و’جن�رال إلكرتيك‘ يف مش�اريع التوس�عة املقبلة ملحطة 

بسماية«.
وتابعت الرشكة ان »بس�ماية تعترب اليوم أكرب محطات 
الكهرب�اء العراقية لناحية اإلنتاجي�ة ومن بني األكرب يف 
منطقة الرشق األوس�ط وش�مال أفريقيا. وتبلغ القدرة 
اإلنتاجي�ة للمرحل�ة األوىل م�ن ه�ذه املحط�ة نحو 1,5 
جيج�اواط، يف ح�ني تنتج املرحل�ة الثانية م�ا يقارب 1 
جيجاواط، عىل أن تتم إضافة 500 ميجاواط أخرى بعد 
ب�دء عمليات توليد الطاقة بال�دورة املركبة فيها بحلول 

نهاية 2019 / مطلع 2020«.
وبينت انها »قام�ت بتوريد 8 توربينات غازية من طراز 
9F و4 توربين�ات بخارية للمرحلت�ني األوىل والثانية من 
محطة بسماية. عالوًة عىل ذلك، ساهمت مشاريع ماس 
القابضة وجنرال إلكرتيك يف أربيل ودهوك والس�ليمانية 
بتولي�د 4 جيج�اواط م�ن الكهرب�اء إلقلي�م كردس�تان 

العراق«.
واشارت اىل انه »مع تركيبها أكثر من 1,300 توربني من 
الفئ�ة F تتخطى قدرتها 70 مليون س�اعة عمل، تعترب 
جن�رال إلكرتيك صاحبة أضخم أس�طول م�ن توربينات 
الفئة F قيد التش�غيل يف العال�م. وتوفر هذه التوربينات 
كفاءة أكرب بنسبة تتجاوز 60% عند العمل بنظام الدورة 
املركبة، األمر الذي يساعد العراق يف زيادة الطاقة املولدة 
م�ن كل وحدة وقود يتم اس�تهالكها، والح�د من التأثري 

البيئي لكل ميجاواط من الطاقة .

رئيس الوزراء حبث مع شركات عاملية إنتاج الطاقة« استعدادًا للصيف املقبل.. والوزارة توقع عقدًا جديدًا مع جنرال الكرتيك

»خارطة طريق« إلنتاج »كهرباء مستقرة« يف العراق
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رئيس الوزراء يصدر أمرًا ديوانيًا حيرص العمليات املشرتكة بـ )11( جهة أمنية
األمر يعيد تشكيل القيادة ومينح صالحيات ملراقبة القوات األجنبية 

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر القائد العام للقوات املسلحة عادل عبد 
امله�دي، امراً ديوانياً يقيض بإعادة تش�كيل 
قي�ادة العملي�ات املش�رتكة، فيم�ا ح�رص 
األطراف املش�اركة فيها ب�� 11 جهة أمنية. 
ونص األم�ر املرقم 328، وفق وثيقة اطلعت 
عليها املس�تقبل العراقي عىل إعادة تشكيل 
قي�ادة العمليات املش�رتكة وف�ق أمر الحق 
باألمر الديواني 75 لسنة 2017 واستناداً إىل 
الصالحي�ات املمنوحة للقائ�د العام للقوات 

املسلحة لنا بموجب املادة 78 من الدستور.
وخص األمر رئاس�ة قيادة العمليات بالقائد 
الع�ام ع�ادل عب�د امله�دي، ع�ىل أن ويكون 
الفري�ق الركن “ق خ” عبد األمري رش�يد يار 
الله مع�اون رئيس اركان الجيش للعمليات، 
نائب�اً لقائد العمليات املش�رتكة، وبعضوية 
أمني�ة  وعضوي�ة ممثل�ني ع�ن 11 جه�ة 

وعسكرية واستخبارية.
وتضمن�ت الجهات كالً م�ن : وزارة الدفاع، 
وزارة الداخلي�ة، جه�از مكافح�ة اإلرهاب، 
جه�از األم�ن الوطن�ي، جه�از املخاب�رات 

الوطني، قي�ادة القوة الربية، قي�ادة الدفاع 
الج�وي، قيادة طريان الجي�ش، قيادة القوة 
الجوي�ة، هيئ�ة الحش�د الش�عبي، ووزارة 

البيشمركة.
كما نص األمر، عىل أن تتوىل قيادة العمليات 

املشرتكة 6 مهام هي:
ع�ىل  املش�رتكة  العملي�ات  وإدارة  قي�ادة 
املستوى االسرتاتيجي والعملياتي باسخدام 
كاف�ة إمكاني�ات الدولة األمني�ة واإلرشاف 
عليها وص�د التهديدات واملخاط�ر الداخلية 
الخارجي�ة لتحقيق األمن واالس�تقرار وفق 

توجيهات القائد العام للقوات املسلحة.
بالعقي�دة  يتعل�ق  بم�ا  املش�ورة  تقدي�م 

واالسرتاتيجية العسكرية واألمنية.
القي�ادة والس�يطرة عىل كافة التش�كيالت 

املذكورة.
إدارة وتنس�يق العمل االس�تخباري لجميع 

أجهزة ووكاالت االستخبارية واألمنية.
التنس�يق مع األزمات والجه�ات الحكومية 
ذات العالقة لالس�تفادة م�ن مواردها لدعم 
العمليات أثن�اء األزمات والكوارث الطبيعية 
والبرشي�ة. التنس�يق م�ع الجه�ات الدولية 

التي تقدم دعما للقوات العراقية يف مجاالت 
التدريب والدعم اللوجس�تي والدعم الجوي، 
وتحديد أماكن تواجدها وأعدادها وحركتها 

واملهام التي تقوم بها.
وربط األمر الديواني قيادة العمليات، بالقائد 
العام للقوات املس�لحة من ناحية العمليات 
واألجهزة العس�كرية واألمنية املش�ار إليها 
من الناحي�ة اإلدارية والفني�ة، مع إمكانية 
تخويل صالحياته املتعلقة بقيادة العمليات 
املشرتكة إىل نائب القيادة عىل وفق متطلبات 

العمليات والتخطيط.

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس الس�يد وزي�ر الداخلي�ة الدكتور 
»ياس�ني طاهر الي�ارسي« ام�س األحد 
املش�اريع  ملتابع�ة  ال�دوري  االجتم�اع 
الحكوم�ي  الربنام�ج  ضم�ن  املدرج�ة 
بحض�ور عدد من كب�ار الضباط ومدراء 

الدوائر املختصة يف مكتبه بالوزارة.
واستمع سيادته خالل االجتماع إىل نسب 
املش�اريع املنج�زة للمديري�ات التابع�ة 
لل�وزارة ضم�ن الح�دود املخصص�ة لها 
يف املوازن�ة العام�ة للب�الد ، مطلع�اً عىل 
نتائج تنفيذ توصيات االجتماع الس�ابق 

واملتعلقة بعمل كل دائرة عىل حدة.

س�يادته شدد عىل أهمية تذليل املعوقات 
التي تقف أمام تحقيق أعىل النسب ضمن 
التوقيتات املحددة سلفاً ، موجهاً باتخاذ 
املالئم�ة  الالزم�ة واالج�راءات  التداب�ري 
لالنته�اء من إعادة تأهيل وتش�ييد أبنية 

دوائر الوزارة يف محافظات البالد كافة.
السيد الوزير أوىص برضورة أن يأخذ كل 

ش�خص دوره يف رسعة انجاز املشاريع 
وحسم أغلب فقرات الربنامج الحكومي 
املتعلقة بوزارة الداخلية ، موجهاً بتقديم 
التس�هيالت الالزم�ة وإعطاء املش�اريع 
التي تدخل يف تعزيز األمن الداخيل أولوية 
قص�وى واالنته�اء منه�ا ب�أرسع وقت 

ممكن.

        بغداد / المستقبل العراقي

ظاه�رة  األع�ىل،  القض�اء  مجل�س  عال�ج 
التحرش التي بات�ت تتفاقم يف اآلونة األخرية 
بع�د أن الحظ  إن املحاكم تس�تقبل ش�كاوى 
عدي�دة ع�ن ح�االت مختلف�ة م�ن التحرش 
اللفظي والجسدي وممارسة  انتهاكات شمل 
يف بعضها كال الجنس�ني م�ن الذكور واإلناث 

ووض�ع القضاء ع�دة معالج�ات عن  طريق 
تفعيل عقوبات القانون العراقي الرادعة عىل 
هذه الظاه�رة.   وعن هذه الجريمة وكيفية 
معالجته�ا قانوني�ا، اك�دت ق�ايض محكمة 
 تحقيق الكرخ سيماء نعيم هويم إن »قانون 
العقوب�ات العراق�ي 111 لس�نة 1969 ه�و 
القانون الواجب التطبيق عىل  اعتبار التحرش 
جريمة، ووضع عقوبات واجبة التطبيق مع 

األخذ بنظر االعتبار تكييف  الجريمة املنسوبة 
للمتهم اذا ما كان�ت من جرائم املخالفات أو 
الجناي�ات أو الجنح«.  وأضافت أن »التحرش 
فعل جرمي قد يبدأ بس�يطا بالكالم وينتهي 
الجن�ي  االعت�داء  أو  باالنته�اك   بال�رشوع 
واللفظي وتصل عقوبته إىل س�بع سنوات أو 
عرش إذا  كانت الفتاة قارصا بحسب القانون 

النافذ وهو قانون العقوبات العراقي«. 

وتابعت أن »الفعل الجرمي املنس�وب للمتهم 
يبدأ بالكالم، بحس�ب قانون العقوبات  الذي 
أش�ار القان�ون إىل ان مج�رد التلفظ بألفاظ 
مخلة للحياء ومخالفة لآلداب العامة يشكل 
 جريم�ة، وان ل�م يك�ن هن�اك أي ش�خص 
مترضر فتحسب جريمة يعاقب عليها، وهذا 
يصن�ف إىل  اعتداء لفظي ناهيك عن التحرش 

الجسدي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، أمس االحد، خالل 
زيارت�ه ملخيم خ�اص بالنازحني، أن النرص ع�ىل اإلرهاب لن 

يكتمل دون عودة النازحني إىل ديارهم.
وذك�رت مكت�ب رئي�س الربمل�ان يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »الحلبويس زار مخي�م النازحني 
يف عامري�ة الفلوجة، برفقة ع�ددا من الن�واب واألمني العام 
ملجل�س الوزراء ووزي�ر الهجرة واملهجري�ن ورئيس صندوق 

إعم�ار الع�راق ومحاف�ظ األنبار وع�دد من املس�ؤولني فيها 
وممثل�ة األمم املتحدة يف العراق جينني بالس�خارت، من أجل 
بحث أوضاع النازحني ووضع السبل الكفيلة بترسيع عودتهم 
إىل ديارهم«. وأش�ار الحلبويس إىل أن »ه�ذا اللقاء ليس لقاًء 
روتينيًّا، بل هو اجتماع بني الس�لطتني الترشيعية والتنفيذية 
يف الع�راق واملجتم�ع ال�دويل، لتعجيل حس�م مل�ف النازحني 
يف الب�الد وإنه�اء معاناته�م«، مؤك�داً ع�ىل »رضورة العمل 
برسعة وجدية إلنهاء مش�اكلهم اجتماعيًّا وأمنيًّا وسياسيًّا، 
وأن الن�رص عىل اإلره�اب لن يكتمل دون ع�ودة النازحني إىل 

دياره�م«. وأضاف الحلبويس، أنه »ال ب�دَّ أن نحتفل وبأرسع 
وقت بعودة آخر نازح وغلق آخر مخيم«.

كما التق�ى رئيس مجلس النواب، »ع�ددا كبريا من النازحني 
يف املخي�م واس�تمع إىل مش�اكلهم التي س�يتم متابعتها مع 
الجه�ات املعنية«، مؤكدا لهم أن »مجل�س النواب والحكومة 

حريصان عىل إنهاء هذه املعاناة«.
م�ن جانبها تعهدت ممثلة األمم املتحدة جينني بالس�خارت، 
ب� »دعم كل الجهود وتقديم املس�اعدة لتحقيق عودة طوعية 

لجميع النازحني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس وزي�ر التخطيط ن�وري صباح 
الدليمي، أمس األحد، اجتماعاً موسعاً 
لغرف�ة العملي�ات واإلدارة التنفيذي�ة 
واملس�اكن  للس�كان  الع�ام  للتع�داد 
2020، بحض�ور أعض�اء الهيئ�ة من 
املحلية  ال�وزارات والحكومات  ممثيل 

وإقليم كردستان.
وبحسب بيان لوزارة التخطيط تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
ان«االجتماع اس�تعرض جهود تنفيذ 
التعداد، وجاهزية املالكات املتخصصة 
وابرز التحديات التي يمكن مواجهتها 
وس�بل تجاوزه�ا دون أي تأث�ري عىل 
التوقيت�ات املح�ددة إلنج�ازه، فيم�ا 
أك�د الدليمي عىل توف�ري التعداد العام 
الخاص�ة  واإلحص�اءات  للبيان�ات 
بالتنمي�ة االقتصادي�ة واالجتماعي�ة 

وتقديم افضل الخدمات للمواطنني«.
واض�اف البي�ان، ان«االجتماع ناقش 
ايضا م�ا ت�م تحقيقه م�ن خطوات، 
والهيكل التنظيمي لتشكيالت التعداد 
وآلي�ات عمل كل منه�ا يف املحافظات 
املرتبطة  واألقضية والنواحي والقرى 
بها، والس�بل األمثل الس�تثمار الدعم 
ال�دويل والجه�ود الت�ي سيس�هم بها 
للس�كان  املتح�دة  األم�م  صن�دوق 

.»)UNFPA(

وزير الداخلية يرتأس االجتامع الدوري ملتابعة تنفيذ مشاريع الربنامج احلكومي

القضاء يعالج ظاهرة التحرش ويشدد عىل تفعيل القوانني الرادعة 

رئيس الربملان للنازحني: النرص عىل اإلرهاب لن يكتمل اال بعودتكم

اهليئة العليا
تؤكد استعدادها الجراء 

التعداد العام للسكان 
واملساكن 2020 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت النائبة ع�ن تحالف الفتح 
ميث�اق الحامدي، أم�س األحد، عن 
ترش�يحات أولي�ة لش�غل منص�ب 
نائب�ي رئي�س الجمهوري�ة بره�م 

صالح.
وقالت الحامدي يف ترصيح صحفي 
رش�حت  السياس�ية  “الكت�ل  إن 
فال�ح  الوطن�ي  األم�ن  مستش�ار 
الفي�اض ورئيس الربملان الس�ابق 
س�ليم الجب�وري لش�غل منص�ب 
نائب�ي رئي�س الجمهوري�ة بره�م 

صالح”، الفتة إىل إن “أمر الرتشيح 
لم يحسم حتى اآلن”.

وأضاف�ت أن “الرتش�يح ل�م يعلن 
وق�د  اآلن  حت�ى  رس�مي  بش�كل 
يت�م إصدار األم�ر الديوان�ي بتعني 
الفياض والجبوري خالل الساعات 

املقبلة”.
وكان�ت وس�ائل إع�الم محلي�ة قد 
تداول�ت ترش�يح مستش�ار األمن 
الوطن�ي فال�ح الفي�اض ورئي�س 
الربمل�ان الس�ابق س�ليم الجبوري 
رئي�س  نائب�ي  منص�ب  لش�غل 

الجمهورية برهم صالح.

نائبة عن الفتح تكشف عن »ترشيحات أولية« 
ملنصبي نائب رئيس اجلمهورية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة العليا ع�ن توثيق أكث�ر من الف حك�م وقرار  
دس�توري ص�در عنها م�ع مبادئها، الفت�ة إىل ان ذلك االجراء يس�ّهل عىل 
الباحث�ني التعرف ع�ىل االحكام والق�رارات والحصول عىل نس�خ ضوئية 

منها. 
وقال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الساموك، إن »املحكمة االتحادية 
العليا مس�تمرة يف توثيق احكامها وقراراتها الطالع الرأي العام عليها بكل 

شفافية«.
واضاف الساموك، أن »املحكمة انجزت الفهرس التحلييل لتلك االحكام منذ 
تش�كيلها عام 2005 ولغاية نهاية 2018، وش�مل ذلك أكثر من الف حكم 

وقرار  دستوري صدر عنها خالل تلك املدة«.
وأش�ار، إىل أن »هذا التوثيق شّمل  وضع مبادئ لألحكام والقرارات تساعد 
الوص�ول إليها من خ�الل محركات البحث االلكرتوني�ة املوجودة يف املوقع 

.)www.iraqfsc.iq( »االلكرتوني للمحكمة االتحادية العليا
وب�ني الس�اموك، أن »الباحث�ني واملعنني بالش�أن الدس�توري و القانوني 
يستطيعون الوصول إىل االحكام  والقرارات الصادرة من املحكمة االتحادية 
العلي�ا من خالل موضوعاته�ا وارقامها ومبادئها، وم�ن ثم الحصول عىل 

نسخ ضوئية منها«.

املحكمة االحتادية العليا توّثق أكثر من الف 
حكم وقرار دستوري مع مبادئها

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  العراقي�ة،  الحكوم�ة  نف�ت 
االحد، اس�تخدام اراضي�ه ملهاجمة 
منشآت نفطّية سعودّية بالطائرات 
املُسرّية، مؤكدة التزامها الدستوري 
بمنع استخدام أراضيه للعدوان عىل 

»جواره وأشقائه وأصدقائه«. 
وج�اء يف بي�ان ص�در ع�ن املكت�ب 
ال�وزراء،  لرئيس مجلس  اإلعالم�ي 
وتلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن الع�راق ينفي م�ا تداولته 
بع�ض وس�ائل اإلع�الم والتواص�ل 
االجتماعي ع�ن اس�تخدام اراضيه 
ملهاجمة منش�آت نفطّية س�عودّية 
بالطائرات املُسرّية.  وأكدت الحكومة 
العراقية، التزامها الدس�توري بمنع 

للع�دوان ع�ىل  أراضي�ه  اس�تخدام 
جواره وأشقائه وأصدقائه، مشددة 
ع�ىل أنها س�تتعامل بح�زم ضد كل 
من يح�اول انتهاك الدس�تور ، وقد 
ش�كلت لجنة من االطراف العراقية 
املعلوم�ات  ملتابع�ة  العالق�ة  ذات 
واملس�تجدات. ودعا الع�راق جميع 
األط�راف اىل التوقف ع�ن الهجمات 
املُتباَدلة، والتس�بب بوقوع خسائر 
واملنش�آت.   األرواح  يف  عظيم�ة 
وأك�دت الحكوم�ة العراقي�ة بأنه�ا 
رات،  تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّ
وتتضامن مع أش�قائها وتعرب عن 
قلقه�ا م�ن ان التصعي�د والحل�ول 
العس�كرية تعقد األوضاع اإلنسانّية 
والسياس�ية، وتهّدد امننا املش�رتك 

واألمن اإلقليمّي والدويلّ.

        بغداد / المستقبل العراقي

اقلي�م  يق�وم وف�د م�ن حكوم�ة 
كردستان، االس�بوع الحايل بزيارة 
العاصمة بغداد ملناقش�ة املش�اكل 

العالقة مع الحكومة االتحادية.
وق�ال ممث�ل حكوم�ة كردس�تان 
يف العاصم�ة بغ�داد ف�ارس عيىس 
يف ترصي�ح صحفي ان »وف�داً من 
حكومة االقليم سيقوم يوم الثالثاء 

املقبل بزيارة بغداد ملناقشة مرشوع 
قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة للع�ام 

2020 وباقي املشاكل العالقة«.
م�ن جانبه، ق�ال النائب ع�ن كتلة 
الكوردس�تاني  الوطن�ي  االتح�اد 
ترصي�ح  خ�الل  م�ريزا  ش�ريوان 
صحف�ي ان »وفد اقليم كردس�تان 
يتألف من وزراء املالية والبيشمركة 
والزراع�ة  والداخلي�ة  والتخطي�ط 

وعدد آخر من املسؤولني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحش�د الش�عبي، أمس األحد، عن معالجة طائرة مسرية مجهولة يف 
محافظة صالح الدين. 

وذكر إعالم الحشد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »قوة 
من اللواءين 41 و43 يف الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من معالجة طائرة 
مس�رية مجهول�ة كانت تحلق ف�وق قطعات قاطع عملي�ات صالح الدين 

للحشد الشعبي«.
وأض�اف، أن�ه »تم االتصال بقي�ادة العمليات املش�رتكة والتأك�د من عدم 
عائدية هذه الطائرة لها وعدم علمهم ايضا بهويتها«، مشرياً اىل أن »القوة 

بارشت بالتصدي ملعالجتها«.

العراق ينفي استخدام اراضيه ملهامجة 
منشآت نفطّية سعودّية 

إقليم كردستان يرسل وفدًا إىل بغداد ملناقشة 
موازنة 2020 وإجياد حلول للمشاكل العالقة 

احلشد الشعبي: عاجلنا طائرة مسرية 
جمهولة يف صالح الدين 
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    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

اس�تقبل محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاسم الخطابي االمني 
الع�ام ملنظمة اوبك محم�د باركيندو ، وجرى خ�الل اللقاء بحث 
س�بل التعاون مابني حكوم�ة كربالء املحلي�ة واملنظمات الدولية 

ودعم محافظة كربالء املقدسة ».
واكد املحافظ ان »كربالء املقدس�ة تحت�اج اىل وقفة الجميع وكل 
الجه�ات واملنظم�ات الدولية ملا لها اهمية كب�رة ليس فقط عىل 
املس�توى االس�المي او الديني وانما عىل املستوى االنساني حيث 
يؤمها سنويا عرشات املاليني من الزائرين ومن مختلف الجنسيات 

واالديان ».
وبني انه »بهذا فانها تعد مدينة عاملية ويتطلب من جميع الجهات 
الدولية مس�اندتها بحملتها يف االعمار وبن�اء البنى التحتية التي 

تتوازى مع اعداد الزائرين الذين يقدمون اليها سنوياً.

    المستقبل العراقي / الغانم

اعلنت محافظة واس�ط، موافقة الوقف الشيعي عىل ترميم مرقد 
الصحابي سعيد بن جبر االسدي يف املحافظة.

وق�ال محاف�ظ واس�ط محم�د جمي�ل املياح�ي، يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، انه »التقى رئيس ديوان الوقف 
الش�يعي السيد عالء املوسوي وتمت مناقش�ة مشاريع الوقف يف 
محافظة واس�ط، ورضورة التنس�يق والتعاون املش�رك لرسعة 

انجازها«.
وأض�اف املياحي ان�ه »تم االتفاق ع�ىل مقرحن�ا يف ترميم مرقد 
الصحابي س�عيد بن جبر االس�دي وحس�ب االموال املرصودة له 

وبأرشاف دائرة املشاريع يف ديوان املحافظة .

    البصرة / المستقبل العراقي

وقع�ت رشكة نفط البرصة ورشكة )ENI(املقاول املش�غل لحقل 
الزب�ر، عق�داً إلنش�اء مرك�ز الط�ب الن�ووي )PETSCAN ( يف 

مستشفى الصدر التعليمي .
وقالت الرشك�ة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »رشكتي 
نفط الب�رصة و)ENI(املقاول املش�غل لحقل الزب�ر وقعتا عقداً 
إلنش�اء مركز الطب النووي )PETSCAN ( يف مستش�فى الصدر 
التعليمي م�ع رشكة امليرس لتجارة األدوية واملس�تلزمات الطبية 
ويأتي هذا العقد ضمن مش�اريع املنافع اإلجتماعية الذي تساهم 
به رشكات الراخيص يف محافظة البرصة ستتم املبارشة به خالل 

األيام القادمة ومن املؤمل أن يستمر العمل بإنشائه سنتني«.
واضاف�ت، ان »هذا املرشوع يعد من املش�اريع اإلنس�انية املهمة 
التي تخدم أبناء محافظة البرصة بل وأبناء الجنوب بش�كل عام، 
ونأم�ل أن يكون املرك�ز إضافة حقيقية للخدم�ات الصحية التي 
تس�اهم بها رشكة نفط البرصة يف املحافظة« مؤكداً أنها ستقوم 

أيضاً بالعمل عىل إدامة هذا املركز بعد تسليمه.

حمافظ كربالء يبحث سبل التعاون 
املشرتك مع االمني العام ملنظمة »اوبك«

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد ف�الح الجزائ�ري عن 
تنس�يق متواصل م�ع املرور والجه�ات ذات 
العالق�ة ملنع ت�رر الط�رق الخارجية جراء 
الحم�والت الزائ�دة للمركبات، مش�را اىل ان 
»املبارشة بقش�ط الش�ارع الرئي�ي لطريق 

التاجي«.
وقال املحافظ خالل زيارت�ه امليدانية لقضاء 
التاج�ي ولق�اءه اه�ايل ووجه�اء املنطق�ة 
املحافظ�ة  مجل�س  م�ن  اعض�اء  بحض�ور 
وامل�الك املتقدم ورؤس�اء الوح�دات االدارية 

:ان »املحافظة س�تعمل ع�ىل متابعة منع ان 
تك�ون التاجي منطق�ة مك�ب للنفايات بما 
يلحق الرر باملواطن وما يس�ببه من تلوث 
بيئ�ي، فضال ع�ن ايجاد حل لت�رر الطرق 
البلدي�ة واالمني�ة والرقابي�ة  م�ع الجه�ات 
ذات العالق�ة ملنع دخ�ول املركب�ات املخالفة 
لألحمال الثقيلة اضافة اىل املتابعة املس�تمرة 
مع مجلس ال�وزراء بخصوص تأهيل مداخل 
ه�ذه   « ان  الجزائ�ري  العاصمة«.واض�اف 
الزيارة تأتي ضمن سلس�لة زي�ارات ميدانية 
للتعرف عن الخدمات املقدمة وحاجة االهايل 
فض�ال ع�ن االس�تماع اىل طلبات وش�كاوى 

ان  اىل  مش�را   ،« ومقرحاته�م  املواطن�ني 
»املحافظة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات اىل 
املواطنني يف جميع احياء ومناطق بغداد وفقا 
إلمكاناتها املتاحة وضمن حملة خدمة بغداد 
رشف لنا«.واك�د الجزائري ان »قضاء التاجي 
يحتاج اىل الكثر من التخصيصات املالية لسد 
النق�ص الحقيقي يف املش�اريع واملؤسس�ات 
الصحية وامل�دارس وغرها من الخدمات بما 
يغط�ي حجم الكثافة الس�كانية للمنطقة« ، 
داعي�ا اىل اعادة النظ�ر بالتخصيصات املالية 
للمحافظة بما يتناس�ب مع الحاجة الفعلية 
للخدمات واملشاريع يف مناطق اطراف بغداد.

حمافظ بغداد: سنعمل عىل معاجلة ترضر الطرق اخلارجية بالتنسيق مع املرور وجهات عدة
خالل جولته امليدانية يف التاجي

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير العمل والشؤون االجتماعية باسم عبدالزمان 
مع وزير الصناعة واملعادن صالح عبدالله الجبوري آلية 

التعاون املستقبيل بني الجانبني.
واك�د الوزير يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، خالل 
زيارته مق�ر وزارة الصناعة ولقائه وزيرها اليوم االحد، 
استعداد وزارة العمل لتعزيز اوارص التعاون املشرك مع 
رشكات وزارة الصناع�ة، مؤك�دا أهمي�ة تطوير جوانب 

ومجاالت العمل بما يخدم الصالح العام للدولة.

واش�ار اىل اهتم�ام ال�وزارة وحرصه�ا ع�ىل م�د قنوات 
التواصل والتنسيق مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة 
لتنفيذ خطط وبرامج مشركة من شأنها تعزيز وتطوير 
قطاعات العمل املختلفة، معربا ان امله بأن يس�هم هذا 
اللقاء يف تعزي�ز اطر التعاون والعمل املس�تقبيل لخدمة 
عمل الوزارتني.كما حر الوزير حفال تأبينيا عىل رحيل 
مدير قس�م االعالم واالتصال الحكومي لوزارة الصناعة 
واملع�ادن عبدالواحد الش�مري، مقدما التع�ازي للوزير 
ولذوي املرحوم س�ائال الله تعاىل ان يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة ملوانئ العراق، تأهيل ميناء خور الزبر، 
بالتعاون مع الوكالة اليابانية الدولية »جايكا«، وتنفيذ رصيف 
نفط�ي طول�ه 340 مرا.وق�ال إع�الم الرشكة يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، إن »كوادرها وبجهد استثنائية، قامت، 
بالتعاون مع الوكالة اليابانية الدولية ) جايكا ( بتأهيل ميناء 
خ�ور الزبر للمرحلة الثانية ملش�اريع هيئة الق�رض اليابان، 
بتوجيه�ات وزارة النق�ل وإرشاف املدي�ر الع�ام صف�اء عب�د 
الحس�ني«.وأضاف البيان، أن »األعمال جارية عىل قدٍم وساق 

لتاهي�ل وصيان�ة القنوات املالحية وانتش�ال الغ�وارق وتنفيذ 
س�احات لرحيب الش�احنات للحد من االختناق�ات الحاصلة 
يف املوان�ئ وتنفيذ رصيف نفط�ي بطول  )340( مرا، وحوض 
ترس�يب واالهتم�ام بالخدمات العامة والصحية«.وأش�ار إىل، 
أن »مش�اريع هيئة القرض الياباني للمرحلتني األوىل والثانية 
املمنوح�ة ملوان�ئ العراق من قب�ل الوكالة الياباني�ة الدولية ) 
جايكا ( قد اس�تثمرت عىل أحس�ن وجه، فقد حصلت الرشكة 
عىل املرتبة األوىل من بني الرشكات العراقية التي منحت القرض 
لتنفيذها املش�اريع بصورة صحيحة«، مبينا أن ذلك »إنعكس 

إيجابياً عىل زيادة اإليرادات وخلق آالف فرص العمل.

العمل والصناعة تبحثان آلية التعاون 
املستقبيل 

املوانئ تعلن تنفيذ رصيفًا نفطيًا جديدًا 
وتعيد تأهيل ميناء خور الزبري

حمافظ واسط يعلن موافقة الوقف الشيعي 
عىل ترميم مرقد الصحايب سعيد بن جبري

نفط البرصة توقع عقدًا إلنشاء مركز للطب 
النووي يف مستشفى الصدر التعليمي

    الديوانية / المستقبل العراقي

أعلن محافظ الديوانية زهر الشعالن عن قرب 
موع�د انطالق خطة خدمية موس�عة تهدف اىل 
االرتق�اء بواقع الخدمات العام�ة بارشاك كافة 
الدوائر الخدمية مشرا اىل »مساع حثيثة تبذلها 
الحكوم�ة املحلي�ة للقض�اء عىل األزم�ات التي 
يتعرض لها القط�اع الخدمي نتيجة الراكمات 
وقلة املوارد املالية مؤكدا سعيه لرفد القطاعات 
األخرى بمش�اريع تنموية وحم�الت تأهيل من 
بينها الخطة التي سلم ملفها اىل رئيس الربملان 

العراقي للنهوض بواقع القطاع الزراعي .وأفاد 
الش�عالن يف حديثه ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 
»الفرة القليلة التي تس�لم بها منصب محافظ 
الديواني�ة ورغ�م قرصها اتاح�ت أمامه العديد 
من الفرص للتعرف عىل واقع املحافظة بش�كل 
اكرب من السابق األمر الذي جعله يبارش بوضع 
الخط�ط املناس�بة لتأهي�ل كاف�ة القطاع�ات 
بالتنس�يق مع مدراء الدوائ�ر املعنية خصوصا 
قط�اع البلدي�ات موضح�ا ان اغل�ب مناط�ق 
محافظة الديوانية تعاني من نقص يف الخدمات 
بس�بب تراكم�ات التلكؤ وغرها من األس�باب 

األم�ر الذي جعله يبارش بإط�الق حملة خدمية 
موس�عة يتم من خاللها تأهيل املناطق بش�كل 
منفص�ل عرب تكريس الجه�د يف منطقة واحدة 
لحني إنجازها خدميا بشكل كامل ليتم بعد ذلك 
االنتق�ال اىل منطقة أخرى لضمان حرص الجهد 
الخدم�ي لكاف�ة الدوائر وع�دم تش�تيته مبينا 
ان األعم�ال ستش�مل طمر املس�طحات املائية 
وتاهيل األرصفة واملتنزه�ات ورفع التجاوزات 
وتبلي�ط الش�وارع وتزي�ني الجدران الوس�طية 
وتوس�عة لبعض الش�وارع املهم�ة وغرها من 
أعمال خدمية يحتاجها املواطنني . وأكد محافظ 

الديوانية عىل تنفيذ خطط خدمية أخرى يف كافة 
القطاع�ات خصوص�ا قطاع الكهرب�اء وقطاع 
املاء وقطاع املج�اري وقطاع االتصاالت لغرض 
توف�ر م�ا أمكن م�ن خدم�ة لطاملا افتق�ر لها 
ابناء الديوانية مش�را اىل شمول كافة األقضية 
والنواحي يف خطة الخدمات املوس�وعة وبشكل 
مكث�ف لرفع العناء ع�ن كاهلهم خصوصا وان 
اغلب األقضية والنواحي والقرى تفتقر البسط 
أنواع الخدمات وهو ما يعد مشكلة يتوجب علينا 
تجاوزها بالرسع�ة املمكنة إلعطاء كل ذي حق 
حقه . وكشف الشعالن عن جهود حثيثه تبذلها 

الحكوم�ة املحلية للرقي بواقع القطاع الزراعي 
م�ن خالل توفر كافة أنواع الدعم للفالحني بما 
يف ذلك اإلرشادات واملستلزمات الرورية مبينا 
انه س�لم رئي�س الربمل�ان خطة موس�عة لرفد 
القطاع الزراعي يف الديوانية خصوصا وأنها من 
املحافظات املعروفة بطابعها الزراعي مشرا اىل 
ان الخطة التي حملت اسم - لنجعل من الديوانية 
عاصمة الع�راق الزراعية - أعدت بعناية فائقة 
ومش�بعة بالتفاصيل الدقيقة بخصوص تنفيذ 
الخطة وضمان نجاحه�ا متوقعا ان تنفذ هذه 

الخطة التنموية يف العراق.

اكد على ضرورة التعاون لبناء مستقبل افضل

حمافظ الديوانية يعلن عن خطة خدمات موسعة لإلرتقاء بواقع املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضح�ت وزارة الربي�ة ، ام�س االح�د، موقفها من 
إج�راء دور ثال�ث للطلبة الذين ل�م يحالفهم الحظ يف 

الدورين االول والثاني.
وق�ال املكتب االعالم�ي لل�وزارة ، ان »إمكانية اجراء 
دور ثال�ث للطلب�ة الراس�بني بالدور الثان�ي هي من 
صالحيات رئاسة الوزراء وان الوزارة مهمتها استالم 

قرارات رئاسة الوزراء وتنفيذها«.
وبني ان »الربية تؤكد وجود نسب عالية يف نتائج الدور 
االول والثان�ي لذل�ك ال داعي ملفاتحة رئاس�ة الوزراء 
بش�أن اج�راء الدور الثال�ث مادامت النس�ب جيدة«.

وأش�ار البيان اىل ان »نس�بة النجاح للثالث متوس�ط 
بلغت أكثر من 56% لذلك الوزارة ليس�ت بحاجة لدور 
ثالث«.واك�د انه »لم يرد اي اش�عار بهذا املوضوع من 
رئاس�ة ال�وزراء وال توجد اي جه�ود مبذولة من اجل 
هذا االمر كون الوزارة ال تحتاج ألي دور اخر بحس�ب 

نتائج الدورين السابقني .

وزارة الرتبية حتسم 
موقفها من الدور 

الثالث
    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير اإلعمار واإلسكان بنكني ريكاني، أن األيام املقبلة 
ستشهد افتتاح مرشوع ماء البرصة، بعد تجاوز العراقيل 

التي حالت دون إكماله خالل السنوات املاضية«.
وق�ال ريكان�ي خ�الل مؤتمر صح�ايف إن »ه�ذا املرشوع 
س�يقيض بشكل نهائي عىل شحة املياه يف البرصة، إذ من 
املؤم�ل أن يزود البرصة ب� 200 ألف م�ر مكعب من املاء 

يومياً، وهذه إضافة كبرة إىل املاء املجهز حالياً«.
واضاف انه »سيتم ربط املرشوع باألنابيب القديمة، لحني 
االنته�اء من األنبوب الجديد، الذي ت�م التعاقد عليه حالياً 

مع رشكة كويتية، بتمويل من اليابان .

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنادا اىل توجيهات مدي�ر عام الرشكة 
العامة لتوزيع كهرباء بغداد املهندس احمد 
طال�ب الحبوبي  زار املهندس عالء س�مر 
الجب�وري مع�اون املدي�ر العام للش�ؤون 
الفني�ة رئي�س خلي�ة األزم�ة ملحافظت�ي 
األنب�ار و دي�اىل  قط�اع عامري�ة الصمود 
التاب�ع اىل فرع توزيع كهرباء رشق األنبار 
وكان يف اس�تقباله الس�يد مدي�ر القطاع 
وقدم  الس�يد مدير القطاع رشحا مفصال 
عن حج�م الخدم�ات املقدم�ة للمواطنني 
وعن س�ر األعم�ال التي نف�ذت واالعمال 
الت�ي س�تنفذ يف االي�ام القليل�ة القادم�ة 

وابدى الس�يد املع�اون اس�تعداده لتقديم 
املس�اعدة لنجاح اي مرشوع او عمل فيه 
خدمة للصالح العام كما واش�ار س�يادته 
اىل رضورة ح�ث املواطن�ني ع�ىل رضورة 
ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية ودفع 

اجور قوائم الكهرباء التي بذمتهم.
ومن خالل جولة س�يادته يف مناطق رشق 
األنب�ار زار الرشك�ة العام�ة للصناع�ات 
النحاسية وكان يف اس�تقباله السيد مدير 
ع�ام الرشكة وتباحث الطرفان عن س�بل 
التع�اون ب�ني الرشكت�ني توزي�ع بغ�داد 
والصناع�ات النحاس�ية خدمت�ا للنهوض 
بواقع الصناعات الوطني�ة وتقديم الدعم 
للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص .

وعىل صعيد ذا صلة فقد زار الجبوري اهم 
املرافق السياحية يف العراق اال وهو املدينة 
الس�ياحية يف الحبانية وكان يف اس�تقباله 
الس�يد مؤيد سليمان املش�وح املدير العام 

ملدينة السياحية واثنى املشوح عىل حجم
وزارة  قب�ل  م�ن  املق�دم  الكب�ر  الجه�د 
الس�ياحية  املراف�ق  دع�م  يف  الكهرب�اء 
للنهوض بواقع السياحة يف البلد كما وأكد 
املهن�دس عالء الجب�وري اننا مس�تعدون 
لتقدي�م الدع�م والع�ون ل�كل م�ا هو من 
ش�أنه الرق�ي و رفع اس�م الع�راق عاليا 
وش�امخا وش�كر الس�يد مؤي�د املش�وح 
املهندس عالء الجب�وري عىل هذه الزيارة 
والش�كر موصول اىل املهندس احمد طالب 

الحبوبي مدير عام الرشكة العامة لتوزيع 
كهرب�اء بغ�داد وجميع م�الكات الرشكة 
العام�ة  واعترب هذه الزيارة حافزا ودعما 
لنجاح هذا املرفق السياحي الحيوي .واكد 
السيد املعاون الفني عىل إنطالق مشاريع 
جديدة وحيوية خلل لقاءه ببعض الدوائر 
الحكومي�ة واالداري�ة يف محافظ�ة االنبار 
عن طريق خلية االزم�ة ملحافظتي األنبار 
و دياىل مش�را اىل دور هذه الدوائر يف حث 
املواطنني عىل نرش ثقافة ترشيد استهالك 
الطاقة الكهربائية وكذلك اإلرساع بتسديد 
مبالغ أجور قوائ�م الكهرباء التي بذمتهم 
خدمتا للنهوض بواقع خدمي افضل خمة 

للصالح العام.

وزير اإلعامر: مرشوع »اهلارثة« سينهي مشكلة ماء البرصة إىل األبد

توزيع كهرباء بغداد: معاون املدير العام للشؤون الفنية يزور فرع توزيع رشق األنبار وبعض املرافق احليوية

البزوين: الداخلية اوقفت قرار نقل منتسبي رشطة 
البرصة وننتظر عبداملهدي اليقاف القرار هنائيًا

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة/ المستقبل العراقي

الب�رصة  محافظ�ة  مجل�س  رئي�س  اوض�ح 
الحقوق�ي صب�اح حس�ن البزون�ي ان وزارة 
الداخلي�ة اوقف�ت تنفيذ قرار نق�ل ال25% من 
منتس�بي رشطة الب�رصة، مؤك�دا ان اليومني 
القادمني سيشهد ايقاف رئيس الوزراء للقرار 
نهائيا.وقال البزوني للمركز االعالمي ان وزارة 
الداخلية اوقفت تنفيذ قرارها السابق القايض 
بنق�ل م�ا نس�بته 25% من ضباط ومنتس�بي 
رشط�ة محافظة الب�رصة لخ�ارج املحافظة، 
الفت�ا اىل ق�رار االيق�اف ج�اء ردا ع�ىل كت�اب 

االعراض الذي قدمه مجلس املحافظة.
وأضاف«خاطبنا رئيس مجل�س الوزراء عادل 
عب�د امله�دي باعتب�اره القائ�د الع�ام للقوات 
املسلحة اليقاف القرار النهائي ونخن بانتظار 
رده الرس�مي والذي نتوقعه يك�ون موافقا ملا 

طرحنا يف رفض القرار.

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرصة اسعد العيداني، 
أمس األحد، عن ان املحافظة حددت 
البدي�ل الصح�اب املع�ارض واالثاث 
والس�راميك املتجاوزي�ن عىل بعض 

املناطق يف املحافظة.
وق�ال العيداني خ�الل اجتم�اع مع 
لجنة السكن ومدراء الدوائر املعنية، 
ان »بع�ض املتجاوزي�ن طلب�وا من�ا 
بأن تكون أماك�ن تجاوزهم مؤجرة 
م�ن الدول�ة لكننا رفضن�ا الننا نريد 
تحويل تلك التجاوزات اىل مس�احات 
خ�راء«، مش�را اىل ان�ه »حددن�ا 
البدي�ل الصح�اب املع�ارض واالثاث 

والسراميك«.

حمافظ البرصة: حددنا البديل الصحاب املعارض 
واالثاث والسرياميك يف املحافظة
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

تسييج مواقع اثرية يف حمافظة البرصة              مناقصة )1/ االثار والرتاث     2019 (

)احتياجات خمترب االدلة اجلنائية يف قسم حتقيق االدلة اجلنائية       مناقصة )2/ امن وعدالة     2019 (  

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3743 يف  2019/8/28( .
  ي�ر )محافظ�ة الب�رصة / قس�م العق�ود الحكومي�ة ( دع�وة مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقدي�م 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )تس�ييج مواقع اثرية يف محافظة البرصة (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1.458.000.000(  مليار واربعمائة وثمانية وخمسون مليون   دينار عراقي 

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

 -موقع املرشوع )عام (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة      والصنف /  كهرباء – ميكانيك – كيمياوي  

   - التبويب )39.1.8.4.1.47.3(
 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   

املتناقصن.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصن ذوي األه���لية الراغب�ن 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�نتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاس�ب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية رابحة  الخر س�نتن فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة  للسنتن التي تسبق 
عام 2014 وذلك استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي 

العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن)437.400.000 (اربعمائة وسبعة وثالثون مليون 

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

اليقل  قدره  عن437.400.000 اربعمائة وسبعة وثالثون مليون واربعمائة  الف  دينار عراقي
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه: 

2-الخ�رة والق�درة الفنية:عىل مقدم العط�اء أن يقدم دليالً موثقاً يوض�ح إمكانيته عىل تلبية متطلب�ات الخرة الفنية 
املدرجة أدناه:

املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد 
وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن)437.400.000( اربعمائة وسبعة وثالثون مليون واربعمائة  الف  دينار 

عراق�ي لتنفي�ذ 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( 

رابع�اً- يمكن رشاء مجموع�ة وثائق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقصن الراغبن من ش�عبة بيع الوثائق 
القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )100,000( مائة 

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنن املصادف 2019/9/16 
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 2019/9/22   الساعة العارشة صباحاً
  س�ابعا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/9/29 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 ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/9/29.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة)14,580,000( اربعة عرش مليون  وخمس�مائة وثمانون 
الف 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.

اح�دى ع�رش  - اذا ص�ادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يك�ون  موعد الغلق يف ي�وم الدوام  الرس�مي 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 للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرس�مي لديوان محافظة البرصة

اس�تنادا اىل كتاب�ي قس�م التخطي�ط واملتابعة يف محافظ�ة الب�رصة املرقم�ن  )3744 يف  2019/8/28(  و3780 يف  
.2019/8/29

  ي�ر )محافظ�ة الب�رصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دع�وة مقدمي العط�اءات املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )احتياجات مختر االدلة الجنائية يف قسم تحقيق االدلة الجنائية (
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )381.000.000(  ثالثمائة وواحد وثمانون  مليون   دينار عراقي. 

 - ضمن برنامج املوازنة التشغيلية  لعام 2019
 - مدة التنفيذ )90 يوم ( .
 - موقع املرشوع )املركز (

- الدرج�ة والصن�ف املطلوبة : الدرجة / العارشة       والصنف /  كهرباء – ميكانيك – كيمياوي /رشكات متخصص 
بهذا املجال ) بعرض فني (

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

لج��ميع   املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األه���لية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود 
الحكومية  / ش�عبة اعالن املشاريع( 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 املشرتي ( ما ييل :

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية رابحة  الخر س�نتن فيتم تقديم حس�اباتها الختامية الرابحة  للس�نتن التي 
تس�بق عام 2014 وذلك اس�تنادا 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 س�نوات يجب ان ال يقل عن)114.300.000 (مائة واربعة عرش مليون 

وثالثمائة الف  دينار عراقي 
3-متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن)114.300.000( مائة واربعة عرش مليون وثالثمائة الف  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:

املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
ع�ن )114.300.000 (مائ�ة واربعة عرش مليون وثالثمائة الف  دينار عراق�ي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد 

و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املشار 
اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من ش�عبة بيع الوثائق 
القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رس�م غري مسرتد  )100,000( 

مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنن املصادف 2019/9/16 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس�الة العط�اء وملحق العطاء 2-الج�داول 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 العط�اء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العط�اء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس�اً:- س�يتم عقد مؤتم�ر يف قاعة لجان الفتح واإلحال�ة يف يوم االحد املصادف 2019/9/22   الس�اعة العارشة 

صباحاً
  س�ابعا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/9/29 الس�اعة 2:00 ظهرا   حس�ب التوقيت 
املح�يل ملدين�ة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظ�ة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

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

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

     التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/9/29.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامن�ا- يج�ب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيم�ة)3,810,000( ثالثة مليون   وثمانمائة وعرشة  الف 
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 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 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 
 basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
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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 (

)مرشوع تنفيذ البنى التحتية للمتبقي من دور السكك ودور اهلندية و5 جبيلة وشوارع متفرقة من افرازات 65 اخلربطلية ( مناقصة )12/ بلدية  / 2019 (

)مرشوع اكساء شارع القائد املمرين بني حي احلسني وحي اجلهاد  ( مناقصة )13/ بلدية  / 2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3754 يف 2019/8/28( .
يرس )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 
م�روع )م�روع تنفيذ البن�ى التحتية للمتبقي من دور الس�كك ودور الهندية و5 جبيلة وش�وارع متفرقة م�ن افرازات 65 

الخربطلية (
   - وبكلفة  تخمينية قدره)10,053,750.000(  عر مليار وثالثة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسون  الف دينار عراقي 

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 450  يوم ( .

-موقع املروع )املركز (
 - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثالثة    والصنف /   انشائية                

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

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود الحكومية  / ش�عبة اعالن 
املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة

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

1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك 
الركة حس�ابات ختامية رابحة الخر س�نتني فيتم تقديم حس�اباتها الختامية الرابحة  للس�نتني 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 س�نوات يجب ان ال يقل عن )9,215,937.500(  تس�عة مليار ومائتان وخمسة 

عر 
مليون وتس�عمائة وس�بعة وثالثون الف وخمس�مائة  دينار عراقي  محس�وبا من الدفعات الكلية املستلمة عن األعمال املنفذة 

للعقود املنجزة اوتلك املستمرة.
3-متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املق�درة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ اليقل  

قدره  عن  )3,351,250.000(  ثالثة مليار وثالثمائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وخمسون الف   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( الس�بع الس�ابقة وبمبلغ اليقل عن)6.032.250.000( س�تة مليار واثنان وثالثون مليون ومائتان وخمس�ون  الف  دينار 
عراق�ي  .لتنفي�ذ عقود مماثل�ه ألعمال هذا العقد و ت�م أنجازها بنجاح  بالكام�ل. و يعنى باملماثلة  حجم العم�ل ، 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 يف  العنوان أدناه* ودفع رسم غري 
مسرتد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني   املصادف 2019/9/16 

خامساً – 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 القياس�ية 

وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العط�اء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 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 الخميس   املصادف 2019/9/26   الساعة العارشة صباحاً

  س�ابعاً - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/10/3.الس�اعة 2:00 ظهرا   حس�ب 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 الخميس املصادف 2019/10/3.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامن�اً- يج�ب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 100,537,500 ( مائة  مليون وخمس�مائة وس�بعة وثالثون 
ملي�ون وخمس�مائة   دينار عراقي  عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خط�اب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بع�د تاريخ نفاذية 

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

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

اثن�ى ع�ر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب مقتضيات 
املصلحة العامة و اليحق للمركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq ثالث عر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
اربع�ة ع�ر-  العن�وان املش�ار إلي�ه أعاله*:جمهوري�ة العراق/محافظة 

البرصة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق القياسية 
خمس�ة  عر – ال�زام الركات براء منتج�ات وزارة الصناع�ة واملعادن 
اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم 

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

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3754 يف 2019/8/28( .
ي�رس )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم 

)املغلقة( مروع )مروع اكساء شارع القائد املمرين بني حي الحسني وحي الجهاد  (
     - وبكلف�ة  تخميني�ة ق�دره)13,841,705.000(  ث�الث ع�ر  مليار وثمانمائ�ة وواحد واربعون مليون وس�بعمائة 

وخمسة الف دينار عراقي 
   - ضمن برنامج تنمية األقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 270  يوم ( .
 -موقع املروع )املركز(

 - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثالثة والصنف / انشائية 
 ) بعرض فني (          

  أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خ�الل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليمات تنفي�ذ    العقود 
الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود الحكومية  / ش�عبة 
اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 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 الركة حس�ابات ختامية رابحة الخر س�نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة  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 السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )14,408,190.000(  اربعة عر مليار واربعمائة 
وثمانية مليون ومائة وتس�عون  الف  دينار عراقي  محس�وبا من الدفعات الكلية املس�تلمة عن األعمال املنفذه للعقود 

املنجزة اوتلك املستمرة.
3-متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضي�ح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن  )4,613,902.000(  اربع مليار وستمائة وثالثة عر مليون وتسعمائة واثنان الف 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:

املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة وبمبلغ اليقل 
عن)8.305.023.000( ثمانية مليار وثالثمائة وخمسة مليون وثالثة وعرون  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( 

ب-  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 قب�ل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني   املصادف 2019/9/16 

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 املخول بالتوقيع ع�ىل 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
سادس�اً:- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/9/26   الس�اعة العارشة 

صباحاً
  س�ابعاً - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/10/3.الس�اعة 2:00 ظهرا   حس�ب التوقيت 
املح�يل ملدين�ة البرصة  وعىل العن�وان  : البرصة / املعق�ل / مبنى ديوان محافظ�ة البرصة )الجدي�د( / قاعة لجنة فتح 

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

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

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/10/3.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامناً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
) 138,417,050 ( مائة وثمانية وثالثون   مليون واربعمائة وس�بعة عر الف وخمس�ون دينار عراقي  عىل ش�كل صك 

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

عارشاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النر واالعالن.
اح�دى ع�ر - اذا ص�ادف يوم غل�ق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موع�د الغلق يف يوم الدوام  الرس�مي ال�ذي ييل يوم 

العطلة.
اثن�ى ع�ر - للدائ�رة الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقب�ل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب 

مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq ثالث عر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

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

خمس�ة  عر – الزام الركات براء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائ�رة العقود الحكومية /

قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3
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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 ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN املاين بطاقة 140 طن /ساع متكامل ملديرية بلدية ايب اخلصيب
مع اليات ومعدات اكساء شوارع لقضائي أبو اخلصيب والفاو ونواحيهام (مناقصة )48/ بلديات 2019   (

)جتهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN املاين بطاقة 140 طن /ساع متكامل ملديرية بلديات البرصة مع اليات 
ومعدات اكساء شوارع لقضاء شط العرب ونواحيه يف قضاء شط العرب ( مناقصة )49/ بلديات 2019   (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3753 يف 2019/8/28 ( .
  يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة 
مرشوع تجهيز ونصب معمل اس�فلت نوع AMMANN املاني بطاقة 140 طن /س�اع متكامل ملديرية بلدية ابي الخصيب مع 

اليات ومعدات اكساء شوارع لقضائي أبو الخصيب والفاو ونواحيهما 
- وبكلفة  تخمينية قدرها )9,574,975,000( تسعة مليار وخمسمائة وأربعة وسبعون  مليون  وتسعمائة وخمسة وسبعون 

الف دينار عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز ) 240  يوم ( .
- موقع املرشوع ) ابي الخصيب  ( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة   والصنف /  انشائية /كهرباء /ميكانيك /كيمياوي - رشكات متخصصة يف 
هذا املجال 

) بع�رض فن�ي (
 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- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك 
الرشكة حس�ابات ختامية رابحة الخر س�نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة للس�نتني التي تسبق عام 2014 وذلك 
اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 

يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع س�نوات يجب ان ال يقل عن )6,702,483,000 (س�تة مليار وسبعمائة  واثنان  

مليون   واربعمائة وثالثة وثمانون  الف  دينار عراقي 
3-متطلبات الس�يولة النقدي�ة : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ اليقل  

قدره  عن 6,702,483,000 ستة مليار وسبعمائة  واثنان  مليون   واربعمائة وثالثة وثمانون  الف  دينار عراقي 
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

2-الخ�ربة والق�درة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته ع�ىل 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 

)5,744,985,000 (خمسة مليار وسبعمائة وأربعة واربعون  مليون   وتسعمائة وخمسة وثمانون  الف  دينار عراقي 
لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازه�ا بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق القياسية  
/ قس�م العق�ود الحكومي�ة / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رس�م غري مس�رتد  )200,000( مائتان الف دينار 

عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/16 
خامساً – 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 القياس�ية 
وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل 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 الخميس املصادف 2019/9/23   الساعة العارشة صباحاً

  س�ابعا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/10/3 الس�اعة 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 الخميس  املصادف 2019/10/3.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة)95,750,000( خمس�ة وتسعون مليون  وسبعمائة وخمسون 

الف 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 ترس�و علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
اح�دى ع�رش  - اذا صادف يوم غل�ق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد 

الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اثن�ى 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 ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3753 يف 2019/8/28 ( .
  يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة 
مرشوع تجهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN املاني بطاقة 140 طن /ساع متكامل ملديرية بلديات البرصة مع اليات 

ومعدات اكساء شوارع لقضاء شط العرب ونواحيه يف قضاء شط العرب 
- وبكلف�ة  تخميني�ة قدره�ا )9,419,210,000 (تس�عة مليار واربعمائة وتس�عة عرش  مليون  ومائتان وع�رشة الف  دينار 

عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز ) 240  يوم ( .
- موقع املرشوع ) شط العرب   ( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة   والصنف /  انشائية /كهرباء /ميكانيك /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 
امت�الك الرشكة حس�ابات ختامية  رابحة الخر س�نتني فيتم تقديم حس�اباتها الختامية الرابحة  للس�نتني التي تس�بق عام 
2014 وذل�ك اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقصات والعقود ذي العدد 

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

) 6,593,447,000 (ستة مليار وخمسمائة   وثالثة وتسعون   مليون واربعمائة وسبعة واربعون الف   دينار عراقي 
3-متطلبات الس�يولة النقدي�ة : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ اليقل  
قدره  عن 6,593,447,000 س�تة مليار وخمس�مائة   وثالثة وتسعون   مليون واربعمائة وسبعة واربعون الف   دينار عراقي 

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 
2-الخ�ربة والق�درة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته ع�ىل 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 )5,651,526,000 (خمس�ة مليار وس�تمائة وواحد وخمس�ون  مليون   

وخمسمائة وستة وعرشون الف دينار عراقي 
لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازه�ا بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق القياسية  
/ قس�م العق�ود الحكومي�ة / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رس�م غري مس�رتد  )200,000( مائتان الف دينار 

عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/16 
خامساً – 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 القياس�ية 
وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل 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 الخميس املصادف 2019/9/26   الساعة العارشة صباحاً

  س�ابعا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/10/3 الس�اعة 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 الخميس  املصادف 2019/10/3.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة)94,192,100( اربعة وتس�عون مليون  ومائة واثنان وتسعون 

الف ومائة  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 ترس�و علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
اح�دى ع�رش  - اذا صادف يوم غل�ق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد 

الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اثن�ى 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 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 (

)جتهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN املاين بطاقة 140 طن /ساع متكامل ملديرية بلديات البرصة مع اليات 
ومعدات اكساء شوارع لقضائي اهلارثة والدير   مناقصة )50/ بلديات 2019   (

)جتهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN املاين بطاقة 140 طن /ساع متكامل ملديرية بلدية املدينة لقضاء املدينة 
ونواحيه مع اليات ومعدات اكساء شوارع  مناقصة )51/ بلديات 2019   (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3753 يف 2019/8/28 ( .
  ي�ر )محافظ�ة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم)املغلقة 
م�روع تجهيز ونصب معمل اس�فلت نوع AMMANN املاني بطاقة 140 طن /س�اع متكامل ملديري�ة بلديات البرصة مع اليات 

ومعدات اكساء شوارع لقضائي الهارثة والدير  
- وبكلفة  تخمينية قدرها )9,890,000,000( تس�عة مليار وثمانمائة  وتس�عون  مليون  دينار عراقي   

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة   والصنف /  انش�ائية /كهرباء /ميكانيك /كيمياوي - رشكات متخصصة يف هذا 
املجال 

) بعرض فني (
 أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس�����ية الوطنية التي حددت���ه�ا 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 محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك 
الركة حسابات ختامية رابحة الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة 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 6,923,000,000 ستة مليار وتسعمائة   وثالثة وعرون  

ملي�ون  دين�ار عراق�ي 
3-متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره  

عن )6,923,000,000( ستة مليار وتسعمائة   وثالثة وعرون  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:
املش�اركة بصف�ة مق�اول , أو ادارة عق�ود, او كمق�اول ثان�وي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة وبمبل�غ اليقل عن 

)5,934,000,000 (خمس�ة مليار وتس�عمائة وأربعة وثالثون  مليون  دينار عراقي 

لتنفي�ذ عق�ود مماثل�ه ألعمال هذا العق�د و تم أنجازها بنج�اح  بالكامل. و يعن�ى باملماثلة  حج�م العمل ، تعقيداته ، األس�اليب 
والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش�عبة بيع الوثائق القياس�ية  / 
قس�م العق�ود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رس�م غري مس�رتد  )200,000( مائت�ان الف دينار عراقي  

اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/16 
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-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل 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 الخميس املصادف 2019/9/26   الساعة العارشة صباحاً

  س�ابعا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/10/3 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 الخميس  املصادف 2019/10/3.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة)98,900,000( ثمانية وتسعون مليون  وتسعمائة  الف 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 النر واالعالن.
احدى عر  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق 

يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اثن�ى عر - للدائرة الح�ق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل 
االحال�ة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب مقتضيات املصلح�ة العامة و اليحق 

للمركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq ثالثة عر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3753 يف 2019/8/28 ( .
  ي�ر )محافظة البرصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم)املغلقة 
م�روع تجهيز ونصب معمل اس�فلت نوع AMMANN املاني بطاقة 140 طن /س�اع متكامل ملديرية بلدي�ة املدينة لقضاء املدينة 

ونواحيه مع اليات ومعدات اكس�اء ش�وارع 
- وبكلفة  تخمينية قدرها )9,574,975,000( تس�عة مليار وخمسمائة وأربعة وسبعون  مليون  وتسعمائة وخمسة وسبعون الف 

دينار عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز ) 240  يوم ( .
- موقع املروع ) املدينة  ( 

  - الدرج�ة والصن�ف املطلوبة : الدرجة / الرابعة   والصنف /  انش�ائية /كهرباء /ميكاني�ك /كيمياوي - رشكات متخصصة يف هذا 
املجال 

) بعرض فني (
 أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء م�ن خ����الل إجراءات العطاءات التنافس�����ية الوطني�ة التي حددت���ها تعليم�ات تنفيذ    العقود 

الحك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح لج��ميع   املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن 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 :

الق�درة املالية:ع�ىل مق�دم العط�اء أن يق�دم أدل�ة موثق�ة تثب�ت قدرت�ه ع�ىل القي�ام باملتطلب�ات املالي�ة اآلتي�ة:  •
1- الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس�ب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك 
الركة حسابات ختامية رابحة الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة 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 س�نوات يجب ان ال يقل عن )6,702,483,000( س�تة مليار وسبعمائة  واثنان  مليون   

واربعمائة وثالثة وثمانون  الف  دينار عراقي 
3-متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مق�دم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره  
عن 6,702,483,000 ستة مليار وسبعمائة  واثنان  مليون   واربعمائة وثالثة وثمانون  الف  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:

املش�اركة بصف�ة مق�اول , أو ادارة عق�ود, او كمق�اول ثان�وي يف ) 1( عق�د وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة وبمبل�غ اليقل عن) 
5,744,985,000 (خمس�ة مليار وس�بعمائة وأربعة واربعون  مليون   وتسعمائة وخمسة وثمانون  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( 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق القياسية  / قسم 
العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )200,000( مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من 

يوم االثنني املصادف 2019/9/16 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 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 الخميس املصادف 2019/9/26   الساعة العارشة صباحاً

  س�ابعا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/10/3 الس�اعة 2:00 ظهرا   حس�ب 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 الخميس  املصادف 2019/10/3.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة)95,750,000( خمس�ة وتس�عون مليون  وس�بعمائة وخمسون الف 

دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاس�عا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النر واالعالن.
احدى عر  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف 

يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اثن�ى عر - للدائ�رة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل 
االحال�ة وعدم اج�راء املفاضلة  وحس�ب مقتضيات املصلح�ة العامة و اليحق 

للمركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq ثالثة عر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)تأهيل شارع مدخل الزبري من جهة سفوان مرورا بالقرية الكرفانية مناقصة )52/ بلديات 2019(

)اكساء شوارع ) الرمحن- امليناء – املتنبي – أبو ذر الغفاري – الرسول – ابن سينا – ابن البيطار ( يف قضاء الفاو                  مناقصة )53/ بلديات 2019 (

  اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3750 يف 2019/8/28 ( .
  ي�ر )محافظ�ة الب�رصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دع�وة مقدم�ي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع تأهيل شارع مدخل الزبري من جهة سفوان مرورا بالقرية الكرفانية
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1,762,500,000( واحد مليار  وسبعمائة واثنان وستون  مليون  وخمسمائة  الف دينار 

عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لس�نة 2019  .

 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .
- موقع املرشوع ) الزبري ( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة      والصنف /  انشائية  
 أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�����ال إجراءات العطاءات التنافس�����ية الوطنية الت�ي حددت���ها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح 

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

البرصة
  ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات املش�ري ( ما ييل :القدرة املالية:عىل 

مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
2 -متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن )528,750,000 (خمس�مائة وثمانية وعرشون مليون  وس�بعمائة وخمس�ون  الف   دينار عراقي 
عىل مقدم العطاء أن يقدم دلياً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه: 

3-الخ�رة والقدرة الفنية:ع�ىل مقدم العطاء أن يقدم دلياً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية 
املدرجة أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن 528,750,000 خمسمائة وثمانية وعرشون مليون  وسبعمائة وخمسون  الف   دينار عراقي 

لتنفي�ذ عق�ود مماثل�ه ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنج�اح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حج�م العمل ، تعقيداته ، 
األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املش�ار اليها يف الفصل الس�ادس )متطلبات صاحب العمل( 

* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرد قدرة   )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن املصادف 2019/9/16  

.
خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2019/9/22   الس�اعة العارشة 

صباحا
  سادس�اً- يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/9/29 الساعة 2:00 ظهرا     حسب التوقيت 
املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

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

     التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/9/29.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

خامساً – 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 العط�اء  او وثائق التأهيل الاحق بموجب االس�تمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخاف سيتم استبعاد العطاء
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 17,625,000( سبعة عرش مليون  وستمائة وخمسة 
وعرشون   الف 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 واالعان.
اح�دى ع�رش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرس�مي الذي ييل يوم 

العطلة .
اثن�ى ع�رش - للدائرة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب 

مقتضي�ات املصلحة العامة و اليحق للمرشك�ن يف املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq ثاثة عرش – املوقع الرس�مي لديوان محافظة البرصة
اربعة عرش– الزام ال�رشكات 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 )3750 يف 2019/8/28 ( .
  ي�ر )محافظ�ة البرصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخرة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة مرشوع اكس�اء شوارع ) الرحمن- امليناء – املتنبي – أبو ذر الغفاري – الرسول – ابن سينا – 

ابن البيطار ( يف قضاء الفاو 
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1,411,000,000( واحد مليار   واربعمائة واحدى عرش   مليون  دينار عراقي   

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

- موق�ع امل�رشوع ) الف�او  ( 
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة      والصنف /  انش�ائية  

 أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خ����ال 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   املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األه���لية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود 
الحكومية  / شعبة اعان 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 املشري ( ما ييل :

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

بمبلغ اليقل  قدره  عن
) 423,300,000( اربعمائة وثاثة وعرشون مليون  وثاثمائة  الف   دينار عراقي 

عىل مقدم العطاء أن يقدم دلياً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه: 
3-الخ�رة والقدرة الفنية:ع�ىل مقدم العطاء أن يقدم دلي�ًا موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبي�ة متطلبات الخرة 

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

اليقل عن )423,300,000( اربعمائة وثاثة وعرشون مليون  وثاثمائة  الف   دينار عراقي
لتنفي�ذ عق�ود 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 وحس�ب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القس�م  الثالث وثيقة االش�غال( 

رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رس�م غري مسرد قدرة   )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن املصادف 2019/9/16  

.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2019/9/22   الساعة العارشة 

صباحا
  سادس�اً- يج�ب تس�ليم العطاءات يف أو قب�ل يوم االحد  املصادف 2019/9/29.الس�اعة 2:00 ظهرا     حس�ب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. س�يتم 

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

     التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/9/29.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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 تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقي�ع عىل العطاء.4- الوثائق املص�ادق عليها من الجهات 
املح�ددة يف ورق�ة بيان�ات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العط�اء  او وثائق التأهي�ل الاحق بموجب 
االس�تمارات املدرجة يف القس�م الراب�ع للتحقق من اهلية مق�دم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخاف س�يتم 

استبعاد العطاء
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 14,110,000( اربعة عرش مليون  ومائة وعرشة  
ال�ف دين�ار عراق�ي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضم�ان نافذ مل�دة 28 يوم بعد تاري�خ نفاذية 

العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

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

مقتضي�ات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq ثاثة 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 
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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 ثاين(

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين(

)مرشوع )بناء مدرسة 18 صف بدل املدرسة الكرفانية الشهيد زيبك االبتدائية (           مناقصة )77/ تربية   2019 (

)مرشوع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف حي الصحفيني عىل القطعة )2082( الكوت ( مناقصة )79/ تربية   2019 (

  اس�تنادا اىل كتابي قس�م التخطيط واملتابع�ة يف محافظة الب�رة ذي العددي�ن )2422 يف 2019/6/3( و)3401 يف 2019/8/1( 
وتوصيات لجنة التحليل والتقييم الثانية ذي العدد 49 يف 2019/8/25

ي�ر )محافظ�ة البرة / قس�م العقود الحكومية ( دع�وة مقدمي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم)املغلقة(
مرشوع )بناء مدرسة 18 صف بدل املدرسة الكرفانية الشهيد زيبك االبتدائية(

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

 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( 
 - تبويب املرشوع )248,1,4,5,1,47,3(

 - موقع املرشوع ) الدير (
    - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة    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   املتناقصن.

  ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ن ذوي األهلية الراغب�ن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود الحكومية  / ش�عبة اعالن 
املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرة

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

متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره 
)450,000,000( اربعمائة وخمس�ون مليون دينار عراقي الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة 
من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك الرشكة حسابات ختامية رابحة الخر سنتن فيتم تقديم حساباتها الختامية 
الرابحة للس�نتن التي تس�بق عام 2014 وذلك اس�تنادا اىل م�ا جاء بكت�اب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 
2-الخربة والقدرة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:

أ-املش�اركة بصف�ة مق�اول , أو ادارة عق�ود, او كمق�اول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة وبمبل�غ اليقل عن 
)450,000,000( اربعمائ�ة وخمس�ون مليون دين�ار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و ت�م أنجازها بنجاح  بالكامل. 
و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املش�ار اليها يف الفصل الس�ادس )متطلبات صاحب 

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

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائ�ق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل  املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع رس�م غري 
مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن املصادف 2019/9/16   

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/22   الساعة العارشة صباحاً

  سادس�اً -يج�ب تس�ليم العطاءات يف أو قبل ي�وم االحد املصادف 2019/9/29 الس�اعة 2:00 ظهرا  حس�ب التوقيت املحيل ملدينة 
البرة . العطاءات 

اإللكرتوني�ة )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثل�ن عن املناقصن الذين 
إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :

     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرة .
     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/9/29.

     العنوان : ديوان محافظة البرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 

) 15,000,000 ( خمس�ة عرش مليون دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 
نفاذية العطاءات .

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

الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل 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
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

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

ثالث�ة ع�رش -  العنوان املش�ار إلي�ه أعاله*:جمهوري�ة العراق/محافظة البرة/قس�م العقود الحكومية/ ش�عبة  بي�ع الوثائق 
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرة
خمس�ة  ع�رش – ال�زام ال�رشكات ب�رشاء منتج�ات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل م�ا جاء بكت�اب وزارة التخطي�ط /دائرة 

العق�ود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدريب ذي الع�دد 16135/7/4 يف 
.2017/8/3

س�ادس عرش – س�بب اعادة االعالن – عدم توازن يف اغلب فقرات الكش�ف الفني 
املس�عر – عدم تقديم س�يولة نقدية باس�م الرشكة – عدم تقديم اعمال مماثلة – 
عدم تقديم هوية تصنيف –خطأ يف خطاب الضمان رقم املناقصة واسم املرشوع .

    اس�تنادا اىل كتابي قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرة ذي العددين )2422 يف 2019/6/3( و)3401 يف 2019/8/1( 
وتوصيات لجنة التحليل والتقييم الثانية ذي العدد 56 يف 2019/8/28

ير )محافظة البرة / قس�م العق�ود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة(
مرشوع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف حي الصحفين عىل القطعة )2082( الكوت(

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

 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( 
 - تبويب املرشوع )30,3,3,5,1,47,3(

 - موق�ع امل�رشوع ) الزب�ري  (
    - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة    والصنف /  إنشائية 

  أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفي�ذ    العقود الحكومية 
العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصن.

  ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود الحكومية  / ش�عبة اعالن 
املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرة

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

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

 أ- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك 
الرشكة حس�ابات ختامية رابحة الخر س�نتن فيتم تقديم حس�اباتها الختامية الرابحة للس�نتن التي تس�بق عام 2014 وذلك 
اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 

 2017/8/29
2-الخ�ربة والق�درة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يق�دم دليالً موثقاً يوض�ح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخ�ربة الفنية املدرجة 

أدناه:
أ-املش�اركة بصف�ة مق�اول , أو ادارة عق�ود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة وبمبلغ اليقل عن 
)450,000,000( اربعمائة وخمس�ون مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. 
و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب 

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

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل  املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع رسم غري 
مس�رتد  قدرة )150,000( مائة وخمس�ون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن املصادف 2019/9/16   

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/22   الساعة العارشة صباحاً
  سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/9/29 الس�اعة 2:00 ظهرا  حس�ب التوقيت املحيل ملدينة 
البرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن 

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

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/9/29.
     العنوان : ديوان محافظة البرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
) 15,000,000 ( خمس�ة ع�رش مليون دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضم�ان نافذ ملدة 28 يوم بعد 

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

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

 3-تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقي�ع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها م�ن الجهات املحددة يف ورقة 
بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القسم الرابع 

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

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

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

ثالث�ة ع�رش -  العنوان املش�ار إليه أعاله*:جمهوري�ة العراق/محافظة البرة/قس�م العقود الحكومية/ ش�عبة  بيع الوثائق 
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرة
خمس�ة  ع�رش – الزام الرشكات ب�رشاء منتج�ات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما ج�اء بكت�اب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدري�ب ذي العدد 16135/7/4 يف 
. 2017/8/3

س�ادس عرش – س�بب اعادة االعالن – عدم ت�وازن يف اغل�ب الفقرات– عدم 
تقدي�م س�يولة نقدية باس�م الرشك�ة - مبلغ االعم�ال املماثل�ة غري مرتجم 
– تقديم كش�ف فني غري مس�عر –تقديم س�يولة نقدية اىل رئاس�ة الجامعة 

–السعر املقدم من الرشكة اعىل من التخميني .

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

   العدد:5568

    العدد:5567

التاريخ:2019/9/15

التاريخ:2019/8/29
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )86(  التاريخ 2019/8/29 
تعلن اللجن�ة اعاله عن تأجري العقار املدرجة تفاصيله يف ادن�اه  والعائدة ملكيته اىل 
مديري�ة بلدية  ربيعة وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلني�ة  فعلى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية بلدي�ة ربيعة وخالل مدة )15(  يوم 
تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن  بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )100%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم 
بتس�ديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من 
تاريخ  تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املس�تاجر ن�اكال ويعاد االعالن عن تأجري 
امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على 
ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون 

املزايدة يف مبنى حمافظة نينوى )قاعة احلدباء( الساعة الثانية عشر ظهرا 
مالحظة  / مدة االجيار سنة واحدة فقط  بصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة

يكون دفع التأمينات القانونية البالغة %100  
1/ تأج�ري علوة االغن�ام يف ربيعة على جزء من القطع�ة املرقمة  )2966/5م66 

السعدة( ومبساحة )7500م(
2 / تأجري ساحة وقوف السيارات الصغرية على جزء من القطعة املرقمة )2966/5م66 

السعدة( مبساحة )1200م2(
3 /  تأجري ساحة وقوف السيارات الكبرية على جزء من القطعة املرقمة  )2966/5م66 

السعدة( مبساحة )61177م2( 
4 / تاجري القطع الزراعية من مفرزات م66 السعدة باملساحات )5و15 و15 و45 

و46و46و 48 و50  و52( دومن 
مالحظة: على ان تكون مدة االجيار للموسم الزراعي 2020/2019  فقط

الرشكة العامة لصناعات النسيج واجللود
مصنع االلبسة اجلاهزة يف املوصل

اعالن مناقصة رقم )1/م/ل ب ج ـ 2 /2019(
جتهيز مكائن ملعمل الغزل والنسيج يف املوصل

يعلن مصنع االلبس�ة الجاهزة باملوصل / احد مصانع الرشكة العامة لصناعات النس�يج والجلود 
التابع�ة لوزارة الصناعة واملعادن عن مناقصة عامة لتجهيز مكائن ملعمل الغزل والنس�يج ضمن 

املوازنة التشغيليه لعام 2019 وحسب التعليمات والرشوط املطلوبة ملستندات املناقصة 
فعىل الراغبني باملش�اركة رماجعة مقر مصانع االلبس�ة الجاهزة /الحصول عىل وثائق املناقصة 
لقاء مبلغ قدره ) مائتا الف دينار( غري قابلة للرد عىل ان تقدم العروض داخل )3( ظروف مغلقة 
ومختومة )فني _ تجاري _ مستمسكات ( مرفقة معها التأميينات االولية البالغة من 1 � 3% من 
قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة من مرصف عراقي معتمد  وتودع يف 
صندوق العطاءات يف مقر املصنع بموعد اقصاه نهاية ادلوام الرسمي ليوم االثنني 2019/10/14 
ويف حال�ة مصادفة عطلة رس�مية او حرض تجوال يف اليوم املذكور يك�ون الغلق يف اليوم التايل مع 

مراعاة النقاط التالية 
� تقدم العروض يف مقر املصنع اعاله

� سيتم اهمال اي عرض مقدم بالربيد االلكرتوني 
� سيتم اهمال العروض التي ال تحتوي عىل تأمينات اولية وغري املستوفية للرشوط العامة 

� سيتم اهمال العروض التي ال تحتوي
 عىل وصل الرشاء 

� يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
� املصنع غري ملزم بقبول اوطأ العطاءات 

كما يمكن لكل املش�اركني  باملناقصة الحضور يوم الثالثاء 2019/10/15 االجتماع املنعقد لفتح 
العروض  يف اليوم التايل لغلق املناقصة يف مقر املصنع 

مدير املصنع

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة / قسم القانونية  عن اجراء املزايدة العلنية  لتأجري االموال العائدة  لجامعتنا  
واملدرجة ادناه  فعىل الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون القانونية 
الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة / نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل 
مدة خمس�ة عرش يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا 
م�ن اليوم االخري  للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 50% من 
القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاسة جامعة الكوفة / صندوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة  
من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن 
الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية عىل ان يتم جلب عدم املحكومية 
والترصيح االمني للمتقدم للمزايدة  وبحسب محافظته  عىل ان يقوم املستاجر بايداع تأمينات مقدارها 
10% من قيمة عقد االيجار السنوي  يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد  يف حالة عدم ترتيب مبالغ بذمته 
نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اش�رتاك املوظفني الذين ذكرتهم احكام املادة 
)4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة   اجور 

الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال / اكافرتيا محل الهدايا والقرطاسية / كلية الهندسة

1 � القيمة التقديرية السنوية : )2,500,000(  مليونني وخمسمائة  الف دينار
ثانيا / اجازة التصوير الفوتغرايف / كلية االثار

1  �القيمة التقديرية السنوية )1,000,000( مليون دينار 

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

تنويه)رشكة عامة( 

ن�ود التنوي�ه بانة ت�م تمديد موعد الغل�ق لطلبية الرشاء اع�اله  لغاية ي�وم االربعاء املوافق 
2019/9/25 بدال من 2019/9/8 الساعة 12:00 ظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق لعطلة 

رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة

مناقصة عامة استريادية 
مناقصة رقم 7 /م/م.هـ .ث / 2019

ي�ر وزارة النفط / الرشك�ة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة بدع�وة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص يف تقديم عطاءاتهم لتجهيز )انابيب( ومن منش�أ )اوربا 
الغربية( وبف�رتة تجهيز )120يوم( من تاريخ تفعيل االعتماد املس�تندي وبكلفة تخمينية ) 
2,350,187( مليونان وثالثمائة وخمسون الف ومائة وسبع وثمانون دوالر  فقط وبموجب 

الوثائق القياسية الخاصة ب� )وثيقة التجهيز( مع مالحظة ما يأتي :
1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتصال ب 

القسم التجاري
موبايل )07827836150( )جميع ايام االس�بوع باس�تثناء العطل الرس�مية ومن الس�اعة 

الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر( او مراجعة مقر الرشكة 
2 � متطلب�ات التاهيل الرئيس�ية املطلوبة محددة بالقس�م الثاني م�ن الوثيقة يتم الحصول 

عليها بعد رشاء وثائق املناقصة 
3 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني برشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري اىل رئيس جهة 
التعاق�د للرشكة ودفع قيمة البي�ع للوثائق البالغة )500,000 خمس�مائة الف دينار عراقي 

فقط( غري قابلة للرد 
4 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي وزارة النفط / الرشكة العامة للمعدات الهندسية 
الثقيل�ة / مجم�ع مصفى الدورة )لغاية يوم الغلق االثنني املواف�ق 2019/9/30( العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان االتي ) استعالمات / الرشكة العامة للمعدات الثقيلة( يف الساعة الثانية 
ع�رش ظهرا م�ن يوم الغلق االثنني املوافق )2019/9/30( علم�ا بان اخر موعد لرشاء وثائق 

املناقصة اعاله يوم االحد املوافق 2019/9/29 
5 � تدع�و الرشكة كافة املش�اركني باملناقصة الحضور للمؤتمر ال�ذي ينعقد يف مقر الرشكة 

لالجابة عىل االستفسارات يف الساعة )10( صباحا من يوم الثالثاء املوافق 2019/9/24 
6  �يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النرش واالعالن

7 � مما س�بق يف اعاله اذا كانت التواريخ املحدده يف اعاله عطلة رس�مية سيكون اليوم الذي 
يليه املوعد الجديد لها

8 � بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى ملقدم العطاء تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط 
ال تتعارض مع الترشيعات القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق

9 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار

تعل�ن لجنة البي�ع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط  عن تاجري االم�الك املدرجة 
اوصافه�ا يف ادن�اه بنظام املس�اطحة  والعائدة اىل مديرية بلدي�ة الحي وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجعة مديرية بلدي�ة الحي خالل فرتة )30( ثالثون يوم�ا  تبدأ من اليوم 
الت�ايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 
)100%( م�ن القيم�ة التقديري�ة بص�ك مص�دق او نقدا م�ن الس�نة االوىل لاليجار 
وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية  البلديات واس�ط  
يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا (  واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فيكون 
موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة 
املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم 

االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
1 � تم استيفاء بدل املساطحة سنويا

2 � يتم مراجعة البدل كل )5( سنوات من تاريخ ابرام العقد
3 � ينفذ العمل وفق الرشوط  الواردة يف الكشف

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ البرصة 
رقم االضبارة : 139 / خ / 2018 

التاريخ : 15 / 9 / 2019 
اعالن 

نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة ل�رشاء العقار تسلس�ل 365 / 2 
الس�يمر الكائن منطقة الس�يمر العائد للمدين محاس�ن ياس�ني 
محمد لقاء طلب الدائن وجدان عباس عمران البالغ ) 000 ، 000 

، 78 ( دينارا . 
80 % من القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش 
يوم�ا من اليوم التايل للنرش فع�ىل الراغب يف الرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل املدة املذكورة مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا 

98 من قانون التنفيذ . وبمقدار ثالث اسهم يف العقار اعاله .
مبلغ الدين / ثمانية وسبعون مليون دينار .

منفذ العدل 
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه : 365 / 2 السيمر 15 / 9 / 2019 .
2 – جنسه ونوعه : ارض الدار مع ابنيتها .

3 – ح�دوده واوصاف�ه : 365 / 1 طري�ق عام – 365 / 3 – 366 
مقيدة .

4 – مش�تمالته : حديق�ة ومطب�خ وموزع وثالث غ�رف وحمام 
وثالث غرف فوقانية . 

5 – مساحته : 305 م2 . 
6 – درجة العمران : 

7 – الشاغل : قيس ياسني محمد يرغب بالبقاء كمستاجر .
8 – القيم�ة املق�درة : 000 ، 000 ، 000 ، 78 ثماني�ة وس�بعون 

مليون دينار.
9 – بدل املزايدة االخرية : اليوجد .

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

املدير العام/ وكالة
رئيس جملس االدارة

المالحظات

مدة 
المساطحة 

حسب 
الجدوى 

االقتصادية 
المصادقة

القيمة 
التقديرية موقعه استعمالها مساحته/ 

م2
رقم 
القطعة

رقم 
الملك

نوع 
الملك ت

يعاد التقدير 
كل خمسة 

سنوات
12سنة

 1000000
فقط مليون 
دينار سنويا

حي 
الوحدة

ساحة 
تارتان 1080

يقع على 
جزء من 
القطعة 
المرقمة 
 242/1
م14 
راشدية

851 ساحة 
تارتان 1

العدد : خ24989/1/126/6
التاريخ 2019/9/15

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 E/2019/495

 Supply New Complete prefabricated skid
 Mounted water pumping

systems
تجهيز محطة ضخ مياة مسبق التركيب المبلغ التخميني 

للمناقصة )400,000( اربعمائة الف دوالر امريكي

 200.000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد 2284
التاريخ 2019/9/2

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بيان اكتتاب 
اىل / املسامهني واجلمهور الكريم 

رشكة مرصف اسيا العراق االسالمي لالستثامر والتمويل م . خ 
استنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار الهيئة العامة املؤرخ 4 / 
9 / 2019 املتضمن زيادة راس مال الرشكة من ) 100 ( مليار دينار ) مائة مليار دينار ( اىل ) 150 

( مليار دينار ) مائة وخمسون مليار دينار ( وفقا الحكام املادة 55 / اوال من قانون الرشكات .
يرس مجلس االدارة دعوة املس�اهمني والجمهور الكريم لالكتتاب باالس�هم املطروحة البالغة ) 50 ( 

مليار سهم ) خمسون مليار سهم ( وفقا للتفاصيل ادناه :
اوال : نص عقد الرشكة :

املادة االوىل :
اسم الرشكة : رشكة مرصف اسيا العراق االسالمي لالستثمار والتمويل م . خ 

املادة الثانية :
1 – مركز الرشكة : الفرع الرئييس يف بغداد . 

2 – ولها الحق يف فتح فروع داخل العراق وخارجه وبموجب خطة س�نوية للرشكة بعد اس�تحصال 
موافق�ة البن�ك املركزي العراقي كذلك لها الحق يف نقل الفرع الرئييس او اي فرع من فروعها او غلق 

او دمج اي فرع بعد استحصال موافقة البنك املركزي .
املادة الثالثة : غرض الرشكة وطبيعة عملها ونشاطها 

يهدف املرصف اىل تقديم الخدمات املالية واملرصفية املتفقة مع احكام الرشيعة االس�المية لالسهام 
بتنمية االقتصاد الوطني قدر امكانيته املتاحة وهو لهذا الغرض يمارس لحسابه او لحساب غريه يف 
داخل العراق وخارجه جميع اوجه النش�اط املرصيف املعروفة واملستحدثة وجميع االعمال املرصفية 
االس�تثمارية املختلفة االس�المية وبما اليتعارض مع اح�كام الرشيعة االس�المية واملعايري الدولية 
االس�المية رشعية واملحاس�بية وقان�ون البنك املركزي واملصارف االس�المية النافذي�ن والتعليمات 

الصادرة بموجبهما وله يف سبيل ذلك ممارسة النشاطات التالية :
1 – اس�تالم ودائع نقدية ) يف ش�كل ودائع تحت الطلب او ودائع الجل او ودائع مقيدة او غري مقيدة 
او ان�واع اخرى من الودائع ( اي اموال اخرى مس�تحقة الس�داد بدون فائ�دة وفقا الحكام الرشيعة 
االس�المية واملعاي�ري الدولية االس�المية والرشعية وقانون املصارف االس�المية الناف�ذ والتعليمات 

الصادرة بموجبه. 
2 – ان يلتزم بتشغيل وتوظيف واستثمار مبالغ الودائع املودعة لديه بموجب عقد وكالة مقابل اجر 
محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح املتحقق من عملية االستثمار يف حال زيادته عن 
حد معني يذكر يف العقد مس�بقا وان يتم الترصف باموال املودعني حس�ب مامتفق عليه عند االيداع 

وفقا الحكام الرشيعة االسالمية واملعايري الرشعية واملحاسبية االسالمية الدولية . 
3 – تاسيس محافظ استثمارية وصناديق استثمارية واصدار صكوك مقارضة مشرتكة او صكوك 

مقارضة مخصصة وفقا ملا يحدده البنك املركزي العراقي .
4 – انشاء صناديق التامني التباديل لصالح املرصف او املتعاملني معه يف مختلف املجاالت .

5 – قب�ول االوراق التجاري�ة واملالي�ة لحفظه�ا وتحصيل الحق�وق املرتتبة عليه�ا الصحابها ودفع 
وتحصي�ل الصك�وك واوامر واذونات الرصف مال�م تكن متضمنة فوائد او تخال�ف احكام الرشيعة 

االسالمية .
6 – تقديم خدمات املقاصة والتس�وية والتحويل للنقد واالوراق املالية واوامر الدفع واذونات الدفع 
) بم�ا يف ذل�ك الصكوك وبطاق�ات االئتم�ان ( والخصم واملدفوعات االخرى والش�يكات الس�ياحية 
والحواالت املرصفية والتحويالت الس�لكية واملبالغ املدينة والدائنة املرخص بها س�لفا وكذلك تقديم 
خدمات كمدير حافظ لالوراق او كمستش�ار مايل او كوكيل استش�اري مايل مع مراعاة قانون البنك 
املرك�زي العراقي وقانون املصارف االس�المية ونظام الدفع االلكرتوني الناف�ذ والتعليمات الصادرة 

بموجبها وبما اليخالف احكام الرشيعة االسالمية واملعايري الدولية الرشعية واملحاسبية . 
7 – حف�ظ وادارة االش�ياء الثمينة بم�ا فيها االوراق املالي�ة وتقديم خدمات لحف�ظ االمانات وبما 
اليخالف احكام الرشيعة االسالمية واملعايري الرشعية وقانون املصارف االسالمية النافذ والتعليمات 

الصادرة بموجبه .
8 – ان يق�وم بالبح�وث والدراس�ات املتعلق�ة بانش�اء مرشوعات ودراس�ات الج�دوى االقتصادية 
وتوظيف اخرين لهذا النش�اط وكما يقوم بالدراس�ات الخاصة لحس�اب زبائن�ه وتقديم املعلومات 

واالستشارات لهم .
9 – ان يش�ارك املرصف يف اتحادات املصارف االس�المية وتبادل الخربات مع البنك االسالمي للتنمية 

واملصارف االسالمية يف كافة ارجاء املعمورة .
10 – تملك االموال املنقولة والغري منقولة وبيعها واس�تثمارها واس�تئجارها بما يف ذلك اس�تصالح 
االرايض اململوكة او املس�تاجرة واعدادها للزراعة والصناعة والس�ياحة واالسكان بعد الحصول عىل 
موافقة البنك املركزي العراقي ونقل ملكية العقارات حال انتهاء من الغرض الذي انشات من اجله. 
11 – تاس�يس الرشكات او املس�اهمة فيها يف مختلف املجاالت املكملة الوجه نش�اطها واملساهمة 
يف الرشكات القائمة ذات النش�اط غري املحرم رشعا بموافقة البنك املركزي العراقي وبما التزيد عن 

النسبة التي يحددها البنك من راس املال املرصف واحتياطه .
12 – املس�اهمة يف رؤوس اموال املصارف االس�المية املجازة داخل العراق وخارجه بعد اس�تحصال 

موافقة البنك املركزي العراقي .
13 – اليجوز التعامل يف الفائدة اخذا وعطاء .

14 – اليجوز االستثمار او التمويل اي سلعة او مرشوع التبيحه الرشيعة االسالمية .
15 – اليجوز تمويل العمليات السمرسة باملشاريع العقارية .

16 – اليجوز تعدي قيمة املمتلكات الثابتة املعدة الستعمالها نسبة ) 30 % ( من صايف امواله الخاصة 
االساس�ية وال تتجاوز نسبة استثماراته يف املمتلكات الثابتة بما فيها النسبة املذكورة اعاله ) 50 % 

( من قيمة محفظته االستثمارية . 
17 – عىل املرصف تعيني هيئة رشعية من قبل الهيئة العامة بما اليقل عن ) 5 ( اعضاء من بينهم ) 
3 ( من ذوي الخربة يف الفقه االسالمي واصوله واثنني منهم يف االقل من ذوي الخربة واالختصاص يف 
االعمال املرصفية القانونية اليجوز حل الهيئة الرشعية او اعفاء اي عضو فيها اال بقرار مسبب من 

مجلس ادارة املرصف اغلبية ثلثي االعضاء وموافقة الهيئة العامة للمرصف .
املادة الرابعة : راس مال الرشكة 

راس مال الرشكة ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( دينار ) مائة مليار ( دينار مقسمة اىل ) 000 ، 000 ، 
000 ، 100 ( مائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

املادة الخامسة : اعضاء مجلس االدارة 
اوال : ع�دد اعضاء مجلس االدارة االصليني ومثلهم االحتياط تنتخبهم الهيئة العامة للرشكة ويكون 

عددهم ) 5 ( اصليني و ) 5 ( احتياط .
ثاني�ا : مع مراعاة توفر الرشوط القانونية يف عضوية مجلس االدارة الواردة يف قانون الرشكات رقم 

21 سنة 1997 وقانون تعليمات البنك املركزي العراقي .
ثانيا : عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) خمسون مليار سهم ( قيمة السهم الواحد دينار واحد .

ثالث�ا : م�كان االكتتاب : ) مرصف الثقة الدويل االس�المي ( الفرع الرئي�يس الكائن يف حي الوحدة م 
906 ش 38 نهاية ش�ارع 62 س�احة عبد القادر الجزائري وفرع الكرادة الكائن يف ش�ارع العطار م 

905 ز 10 بناية ) 4 ( .
رابعا : تاريخ بدء االكتتاب يف 18 / 9 / 2019 يكون االكتتاب كل حس�ب نس�بة مساهمته ويف حالة 
بقاء اس�هم غري مكتتب بها فيكون من حق الجمهور واملس�اهمني غري املكتتبني خالل ) 15 يوم ( ) 

خمسة عرش يوم االوىل ( االكتتاب به خالل ) 15 يوم ( ) خمسة عرش يوما الثانية ( .
خامسا : مدة االكتتاب ثالثون يوما والتزيد عن ستون يوما ويغلق االكتتاب خالل ) 30 ( يوم يف حالة 

االكتتاب بكامل االسهم املطروحة .
سادس�ا : يت�م االكتتاب بموجب اس�تمارة منظمة وفق�ا الحكام املادة ) 41 ( م�ن قانون الرشكات 

اعاله.

رشكة مصايف الوسط
ش.ع 

بغداد
نرش متديد تاريخ غلق

حيث تق�رر تمديد تاري�خ غلق الطلبية 
االع�الن  يف   )1286/2019( املرقم�ة 
� 85( لس�نة 2019 م�ن   82( املرق�م 
)2019/9/9( ولغاية )2019/9/17( 

لذا اقتىض التنويه

اعالن رقم )64( 
رقم الطلبية 2019/2080

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية
)Phased array عقد جتهيز ) جهاز كشف العيوب بأستخدام تقنية

للم�رة )الثاني�ة ( وبكلفة تخمينية مقدارها ) 180,000,000( دينار عراقي )مائة وثمانون مليون دينار  عراقي ( وبمدة 
تجهي�ز )120 ي�وم( بموج�ب املواصفات والرشوط الت�ي يمكن الحصول عليها م�ن امانة الصندوق لق�اء مبلغ قدره ) 
150,000(  دينار )مائة وخمس�ون الف دينار ال غري ( غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملش�اركة تقديم 
عروض بالدينار العراقي ) مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض( ويكون  نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوما( مع ارفاق 

التامينات االولية والبالغة ) 5,400,000( دينار عراقي فقط ) خمسة ماليني واربعمائة الف دينار عراقي ( 
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  
وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة باغلفة مغلق�ة ومختومة مثبت عليها رقم�ي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الس�اعة 

)الواحدة( بعد الظهر ليوم 2019/10/2 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير
مالحظة :

1 � يت�م تقدي�م العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حالة ع�دم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة 
اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ

ب � هوية االحوال املدنية او جواز سفر  نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 
3  �اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة 

4 � تق�دم التأمينات االولية بأس�م الرشك�ة او مديرها املفوض او احد املس�اهمني يف الرشكة او ال�رشكات بموجب عقد 
مشاركة

5 � بأمكان كافة ممثيل الرشكات او املكاتب املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات 
من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا 

6 � يف حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني  توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب 
العدل 

7 � تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة  للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات 
8 � تق�دم التأمين�ات االولية  عىل ش�كل )خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة( ومن املص�ارف املعتمدة املدرجة يف 

القائمة املرفقة 
9 � ال تت�م مطالبة رشكتنا بكتاب تس�هيل مهم�ة  من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة  االس�ترياد الخاصة باملادة اعاله 

ويتحمل املجهز مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا 
10 � ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز املثبتة اعاله السباب تتعلق باخراج املواد من املوانىء 

11 � يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة 20% فاكثر من الكلفة التخمينية
WWW.mrc.oil.gov.iq : 12 � يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني

رئاسـة حمكمـة استئنـاف البصـرة االحتاديـة 
حمكمـة بداءة البصـرة 

العدد:1298 /ب/2019
التاريخ: 2019/9/8

اعــــالن 
اىل املدعى عليه / مح�ي حبي�ب عطي�ه الجزائ�ري.

–إضاف��ة  البص��رة  بلدي��ة  )مدي��ر  املدع��ي  اق�ام 
/1298 املرقم��ة  البدائي��ة  الدع��وى  لوظيفت��ه( 

ب/2019 ام�ام ه�ذه املحكم��ة ض�دك والذي يطل�ب 
في�ها الح�كم بإلزام�ك بأبط��ال سن�د العق�ار املرق�م 
)20( ك�وت الحج�اج ك�ون البلدي��ة ه�ي من تم��لك 

العق�ار.
وملجهولي��ة مح��ل اقامت�ك حس��ب ش��رح الق�ائم 
بالتبلي�غ وتأيي�د املجل�س البل�دي ملنطق�ة الجمهوري�ة 
وحي الرافدي�ن. علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالن�اً بصحيفتي�ن 
محليتي��ن يوميتي�ن بالحض�ور ام��ام هذه املحكم�ة 
صب��اح يوم املرافع��ة املواف���ق 2019/9/23 وعن�د 
ع��دم حض�ورك او ارس��ال من ين�وب عن��ك قانون�اً 
وبعكس��ه س��وف تج�ري املرافع�ة بحق���ك غيابي�اً 

وعلناً� وف�ق األص�ول.

املديرية العامة لرتبية واسط
اعالنشعبة العقود

يرس وزارة الرتبية / املديرية العامة لرتبية واس�ط / ش�عبة العقود عن اعالن املناقصة العامة )كما موضح 
تفاصيله�ا يف الجدول التايل( ضمن مش�اريع املوازن�ة الجارية لعام 2019 ووفقا )لوثيقة العطاء القياس�ية 
تجهيز الس�لع( فعىل من يجد لدي�ه القدرة والكفاءة من اصحاب الرشكات للقط�اع العام والخاص او هوية 
غرفة التجارة التي ال تقل عن الدرجة الخامس�ة نافذة مراجعة املديرية العامة لرتبية واس�ط / شعبة العقود 
الواقعة يف منطقة الهورة لغرض رشاء مستندات املناقصة اعتبارا من اخر نرش لالعالن لقاء مبلغ )75000( 
خمس�ة وس�بعون الف دينار عراقي غري قابل للرد وتقدي�م التأمينات االولية بنس�بة )1%( من مبلغ العطاء 
بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة )120( مائة وعرشون يوما من تاريخ غلق املناقصة ومدة نفاذ 
العطاء )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة بحيث تحفظ املستندات واملستمسكات الخاصة باملناقصة 
عىل شكل عرض فني واخر تجاري داخل غالف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة واسم الرشكة 
الراغبة باالش�رتاك بشكل واضح وتوضع يف صندوق العطاءات لدى سكرتارية شعبة العقود يف املديرية اعاله 
ويتم تسليم العطاءات قبل الساعة الثانية عرشة صباحا من يوم )االحد( املصادف 2019/9/22 )وهو تاريخ 
غلق املناقصة( وال يقبل اي عذر بش�ان التأخري ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر 

اعالن عن املناقصة

فقدان 
فقدت شهادة تكييل العائدة للسيارة 
مالكه�ا  االنب�ار  ر   47722 املرقم�ة 
ضياء رش�يد فرحان ونوعها سكانيا 
مودي�ل 1997 والص�ادرة من رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة / هي�أة 
توزي�ع الجن�وب – فمن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان 
فق�دت الهوية الص�ادرة من وزارة 
الكهرباء – املديري�ة العامة النتاج 
املنطق�ة  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
الجنوبي�ة باس�م / احم�د منخ�ي 
لفته – فمن يعثر عليها تس�ليمها 

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

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الصادرة 
من وزارة الكهرباء للموظف محمد 
ه�ادي كاظم خزع�ل – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان 
فقدت الوثيقة املدرس�ية املرقمة ) 
 /  11  / بتاري�خ 11   )  0562705
2014 الصادرة من مدرس�ة حيفا 
) النرص العظيم ( سابقا واملعنونة 
اىل وزارة الداخلي�ة باس�م / ع�الء 
كريم عبد الجواد هادي – فمن يعثر 

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

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الصادرة 
من وزارة الكهرباء للموظف / عبد 
عيل عبد الزهره سهيل – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ه التنمي�ه 
الصناعيه باس�م ) فالح رحيم 
ده�ام  / حداده فالح الحيدري 
( رقم الهوي�ه 50796 عىل من 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

زيد كاظم رشيف
املدير العام وكالة

ورئيس جملس االدارة

وسام عبد السالم جعفر 
رئيس جملس االدارة

العدد : 40316
التاريخ 2019/9/15

املوقع الرسمي ملديرية تربية واسط :
Wasitedu.com

Email wassiteducation@yahoo.co.uk

مبلغ الكلفة 
التخمينية

مدة 
التجهيز

مكان تسليم المواد 
ومن ثم توزع مع 

الربط الكامل داخل كل 
مدرسة

درحة 
التصنيف 
المطلوبة

اسم المناقصة رقم المناقصة ت

550,000,000
خمسمائة 

وخمسون  مليون 
دينار عراقي

60يوم

تجلب كافة المواد مع 
اجور النقل  والتحميل 
والتفريغ الى مخازن 
التجهيزات المدرسية 

في قضاء الكوت 

الخامسة 
كحد ادنى

تجهيز اجهزة وسائل 
تعليمية )اذاعة 

مدرسية+مجسمات 
مختلفة( 

مناقصة عامة 
رقم )10/
ج/2019(

1

منعم صادق عابدي
املدير العام

القايض
حممـد نزار هاشـم البعـاج

العدد / 18862/10/1
التاريخ 2019/9/15

زيد كاظم رشيف 
املدير العام

رئيس جملس االدارة
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء 
العدد : 390 / ش / 2019 

التاريخ : 9 / 9 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه ) خالد ابراهيم علوان ( 
اقام�ت املدعي�ة ) بس�مة محم�د مال�ك ( امام 
هذه املحكم�ة الدعوى الرشعي�ة املرقمة 390 
/ ش / 2019 ض�دك والت�ي تطلب فيها دعوتك 
للمرافعة والحكم بالزامك بتاديتك نفقة ماضية 
ومس�تمرة لها ونفقة مس�تمرة لول�دك الطفل 
مؤمن تول�د 11 / 12 / 2018 وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ املفوض ) 
ثائر س�عيد لطيف ( امل�ؤرخ يف 31 / 8 / 2019 
واش�عار مختار قرية الش�موخ التابعة لناحية 
جل�والء الس�يد ) اياد محمد ش�كور ( املؤرخ يف 
1 / 9 / 2019 الواردي�ن الين�ا طي كتاب مركز 
رشطة وادي العوسج بالعدد ق 2 / 12 / 6628 
يف 1 / 9 / 2019 – عليه واستنادا الحكام املادة 
21 / 1 م�ن قان�ون املرافعات املدني�ة رقم 83 
لس�نة 1969 املع�دل تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني بموعد املرافعة يف الس�اعة 
التاس�عة من صب�اح ي�وم 25 / 9 / 2019 ويف 
حال�ة عدم حضورك او ع�دم حضور من ينوب 
عن�ك قانونا باملوعد املقرر اعاله س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول .
القايض 

محمد عبد الله سعيد 

���������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2018/1298

التاريخ : 2019/9/15
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الس�ماوة  سهام املدين كعم هدام 
جروخ�ي البالغة 422 س�هم يف العقار تسلس�ل 175 
م11 الجربوعي�ة أل حافظ الواقع يف الس�ماوة العائد 
للمدي�ن  كع�م ه�دام جروخ�ي املحجوز لق�اء طلب 
الدائن منعم ابراهيم ج�ر البالغ 22,500,000 اثنان 
وعرشون مليون وخمسمائة الف دينار  فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل 

املشرتي
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل أل شر
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : س�ماوة  خل�ف محط�ة وقود 
الكاز وخلف الس�يطرة عىل طريق الرئييس 175 م11 

الجربوعية 
2 � جنس�ه ونوعه : ارض زراعية تس�قى بالواسطة 
ومش�يد عليه�ا عدد م�ن ال�دور الس�كنية و محالت 
مس�قفة عىل الش�ارع العام /ممل�وك للدولة / حق 

الترصف
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تمالته : ارض زراعي�ة تس�قى بالواس�طة 
والجزء يعود للمدين فارغ  

5 � مس�احته : 5 اولك   80دونم مس�احة املدين 700 
مرت مربع  

6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل : الرشكاء

ملي�ون  وع�رشون  اثن�ان   : املق�درة  القيم�ة   �  8
وخمسمائة الف دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة : 222 / 2019 

التاريخ : 12 / 9 / 2019 
اىل / املنف�ذ علي�ه / انم�ار محم�ود نج�م 

الدليمي 
لق�د تحقق لهذه املديري�ة من كتاب مركز 
رشط�ة العثمانية واش�عار مختار منطقة 
الريم�وك انك مجهول مح�ل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفي�ذ بعقوب�ة خالل خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تبدا م�ن الي�وم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون :
اوص�اف املح�رر : ق�رار محكم�ة االحوال 
الشخصية يف بعقوبة املرقم 188 / ش3 / 

2019 يف 21 / 1 / 2019 
املنفذ العدل 

جاسم محمد سلطان 
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 1 / 4 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / يوسف خليل برغش 
بتاريخ 1 / 4 / 2019 قدم ) والدك ( املدعو 
) خليل برغش كاظ�م ( يطلب فيها نصبه 
قيما علي�ك لكونك خرجت بتاريخ 8 / 8 / 
2013 ولم تع�د لحد االن لذا تق�رر تبليغك 
بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم حضورك 
خالل خمس�ة عرش يوم من الي�وم الثاني 
من تاريخ النرش س�وف ينصب والدك قيما 

عليك الدارة شؤونك .
القايض 

فالح حسن محمود 
���������������������������������

فقدان هوية 
فق�دت الهوي�ة العائد للموظف » جاس�م 
محم�د رس�ن » يف توزيع كهرباء ميس�ان 
والص�ادرة م�ن توزي�ع كهرب�اء الجنوب 
بالرق�م )75348257( ، فع�ىل م�ن يعث�ر 
 ، الواقع�ة  داره  يف  ل�ه  تس�ليمها  عليه�ا 
محافظة ميس�ان - قضاء العمارة / قرب 
اعدادي�ة الصناع�ة - ح�ي الرس�الة ، أو 

االتصال عىل رقمه ) 07705594220(.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء 
العدد : 389 / ش / 2019 

التاريخ : 9 / 9 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه ) خالد ابراهيم علوان( 
اقامت املدعية ) بسمة محمد مالك ( امام 
هذه املحكمة الدع�وى الرشعية املرقمة 
389 / ش / 2019 ض�دك والت�ي تطلب 
فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم بتصديق 
الط�الق الخارجي الواق�ع بتاريخ 5 / 8 
/ 2018 وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ املف�وض ) ثائ�ر 
سعيد لطيف ( املؤرخ يف 31 / 8 / 2019 
واش�عار مختار قرية الش�موخ التابعة 
لناحية جلوالء السيد ) اياد محمد شكور 
( امل�ؤرخ يف 1 / 9 / 2019 الواردين الينا 
ط�ي كتاب مركز رشطة وادي العوس�ج 
 / 9 6629 يف 1 /   / 12 بالع�دد ق 2 / 
2019 – علي�ه واس�تنادا الح�كام املادة 
21 / 1 م�ن قان�ون املرافع�ات املدني�ة 
رقم 83 لسنة 1969 املعدل تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني بموعد 
املرافعة يف الس�اعة التاس�عة من صباح 
2019 ويف حال�ة ع�دم   / 9 ي�وم 25 / 
حضورك او ع�دم حضور من ينوب عنك 
قانونا باملوعد املقرر اعاله س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول .
القايض 

محمد عبد الله سعيد 
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : 1854 

التاريخ : 9 / 9 / 2019 
اعالن 

اىل املفقود / فؤاد صالح مهدي صالح – 
يسكن الخالص – حي الزهراء .

بتاري�خ 28 / 5 / 2019 ق�دم لنا املدعو 
مراد صالح مهدي ) ش�قيقه ( املفقود ) 
ف�ؤاد صالح مهدي ( وال�ذي فقد بتاريخ 
20 / 7 / 2007 والتي تطلب فيه اصدار 
حجة الحج�ر والقيموم�ة وتكون قيمة 
عليك لذا تقرر االعالن عن ذلك يف الصحف 
املحلي�ة فمن له ح�ق االعرتاض مراجعة 
هذه املحكمة خالل ثالثة ايام من تاريخ 
هذا االع�الن وبخالف ذلك س�وف تصدر 
املحكمة حجة الحج�ر والقيمومة وفقا 

للقانون .
القايض

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 

العدد : 3113 / ش / 2015 
التاريخ : 15 / 9 / 2019 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه ) عب�د ال�رزاق عب�ود 

حسني( 
اقام�ت املدعي�ة ) ن�دى عبد الل�ه عيل ( 
الدع�وى الرشعية املرقمة 3113 / ش / 
2015 ل�دى هذه املحكم�ة تطالبك فيها 
) تصديق الط�الق الواقع بينكما بتاريخ 
1 / 10 / 2015 وق�د اص�در فيها قرارا 
غيابي�ا بحقك يق�ي بتصدي�ق الطالق 
االوىل  للم�رة  بينكم�ا  الواق�ع  الخلع�ي 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ مركز رشط�ة البرصة 
حس�ب كتابهم الع�دد 12580 يف 12 / 9 
/ 2019 وتايي�د املجل�س البلدي ملنطقة 
التحسينية انتقالك اىل جهة مجهولة قرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني ويف 
حال عدم تقديم�ك طعنا بالقرار املذكور 
اع�اله خ�الل امل�دة القانونية ف�ان قرار 
الحكم سوف يكتس�ب الدرجة القطعية 

خالل مدة 30 يوم من تاريخ االعالن .
القايض 

نوري قادر حنون املالكي 
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة السالم 
العدد : 57 / ب / 2019 

التاريخ : 15 / 9 / 2019 
تبليغ بالحكم الغيابي 

م / اعالن 
بالنظ�ر لصدور ق�رار الحك�م بالدعوى 
البدائية املرقم�ة 57 / ب / 2019 يف 28 
/ 7 / 2019 والخاص باملدعى عليهم كل 
من شذى وكمال وجالل ونبيهة اوالد عبد 
املجيد حس�ن املتضمن تبليغهم بالحكم 
الغياب�ي اعاله ملجهولية مح�ل اقامتهم 
حسب كتاب مركز رشطة الصليخ املرقم 
ومرفق�ة   2019  /  8  /  23 يف   12627
اش�عار املجل�س املح�يل لح�ي الش�عب 
لذا تق�رر تبليغكم بالحك�م الغيابي عن 
طري�ق صحيفت�ني محليت�ني ويف حال�ة 
عدم مراجعتكم او من ينو بعتكم قانونا 
سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية .

القايض 
بشري احمد محمد

املديرية العامة لرتبية واسط
اعالنشعبة العقود

يرس وزارة الرتبية / املديرية العامة لرتبية واس�ط / ش�عبة العقود عن اعالن للمرة الثالثة  املناقصات العامة املدرجة يف الجدول 
الت�ايل ضمن مش�اريع املوازنة الجارية لعام 2019  )لع�دم اكتمال نصاب املتقدمني( ووفقا لوثائق املناقصات القياس�ية )لتنفيذ 
عقود االشغال الصغرية( )ويف حال عد م التزام مقدم العطاء بما تتطلبه وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية بكافة اقسامها فانه 
يتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتي مراعاة ذلك عند التقديم ( فعىل من يجد لديه القدرة والكفاءة من الرشكات واملقاولني من ذوي 
االختص�اص والذين يحملون هوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني وحس�ب ما مذك�ور يف الجدول التايل نافذة والصادرة من 
وزارة التخطيط مراجعة املديرية العامة لرتبية واس�ط  ش�عبة العقود الواقعة يف منطقة الهورة لغرض رشاء مستندات املناقصة 
اعتب�ارا من اخر نرش لالعالن لقاء مبلغ )75000( خمس�ة وس�بعون الف دين�ار عراقي غري قابل للرد وتقدي�م التأمينات االولية 
بنسبة )1%( من مبلغ العطاء بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة )120( مائة وعرشون يوما من تاريخ غلق املناقصة 
ومدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يوما من تاريخ غلق املناقصة بحيث تحفظ املس�تندات واملستمس�كات الخاصة باملناقصة عىل 
شكل عرض فني واخر تجاري داخل غالف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة واسم الرشكة الراغبة باالشرتاك بشكل 
واضح وتوضع يف صندوق العطاءات لدى س�كرتارية ش�عبة العقود يف املديرية اعاله ويتم تس�ليم العطاءات قبل الس�اعة الثانية 

عرشة صباحا من يوم )الخميس( املصادف 2019/9/19 )وهو تاريخ غلق املناقصة(

اعالن
 فق�دت مني اجازه البن�اء املرقمه 681 يف 
18/10/2017 والص�ادره م�ن مديري�ه 
بلدي�ه النجف باس�م ) قبيله ج�واد محمد 
وجن�ان فرح�ان جابر ( والعائ�ده للعقار 
املرق�م 76038 /3 ح�ي الس�الم ع�ىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
�����������������������������������

فقدان 
 فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقمة 
بتاري�خ   156  / الع�دد  ذي   )483985  (
مدرس�ة  م�ن  والص�ادرة   2012/12/5
الفق�اري للبن�ني واملعنون�ة اىل / اللجن�ة 
الفرعية للمفصولني السياس�ني بأس�م / 
عالء حس�ني محمد باقر . فع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار.

اعالن
اىل الرشي�ك ) ك�رار وهاب عب�د الزهره ( 
توجب عليك الحضور اىل مقر يلديه النجف 
لفرض اص�دار أجازه بناء للعق�ار املرقم 
71750 /3 حي الن�رص خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك
 اس�م طالب االج�ازه  رباب جاس�م كرو 

حسن
�����������������������������������

اعالن
 اىل الرشيك ) س�عاد راج�ي عزيز( توجب 
عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف لفرض 
اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 76774 
/3 حي ميسان خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك
 اسم طالب االجازه طارق سعيد حسن

مبلغ الكلفة 
التخمينية

مدة 
العمل

درجة 
تصنيف 
المطلوبة

المدارس ومواقعها اسم 
المشروع رقم المناقصة ت

271,616,700
فقط مائتان 

وواحد وسبعون 
مليون وستمائة 
وستة عشر الف 
وسبعمائة دينار 
عراقي ال غير

90يوم
تاسعة 
انشائية 
كحد 
ادنى

مدارس ناحية شيخ سعد 
1ـمدرسة انيس النفوس/شيخ سعد
2 ـ مدرسة الجوادين شيخ سعد
3 ـ مدرسة الضرغام شيخ سعد

4  ـمدرسة الثائر العربي شيخ سعد
5 ـ روضة اطفال البنفسج شيخ سعد

6 ـ مدرسة الشهابي شيخ سعد
7 ـ مدرسة  شيخ سعد للبنات شيخ سعد
8 ـ مدرسة حبيب بن مظاهر شيخ سعد

مدارس ناحية واسط:
1 ـ مدرسة الغسق ناحية واسط

2 ـ مدرسة االطياف ناحية واسط
3 ـ مدرسة الجواهري

4 ـ مدرسة الذر ناحية واسط
5 ـ اعدادية النعيم 

6 ـ مدرسة اصحاب الكساء ناحية واسط
7 ـ مدرسة ابن سينا ناحية واسط
8 ـ مدرسة الدهاق ناحية واسط 

9 ـ مدرسة العالمة الحلي ناحية واسط

ترميم 
وتأهيل 
مدارس 
ناحية 

شيخ سعد 
وناحية 
واسط

مناقصة 
عامة رقم 

)5/ت/2019(
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100,449,600
فقط مائة مليون 
واربعمائة وتسعة 
واربعون الف 
وستمائة دينار 
عراقي ال غير

90 يوم
تاسعة 
انشائية 
كحد 
ادنى

1 ـ ثانوية زرباطية 
2 ـ مدرسة البواسل
3 ـ روضة الفردوس

4 ـ مدرسة زين العابدين 
5 ـ مدرسة سيدة النساء

6 ـ مدرسة قرطبة
7 ـ مدرسة مصباح الهدى
8 ـ اعدادية بدرة للبنين 

9 ـ مدرسة النصر االبتدائية
10 ـ مدرسة يثرب

11 ـ مدرسة بدرة االبتدائية للبنين

ترميم 
وتأهيل 
مدارس 
قضاء 
بدره 

وناحية 
جصان 
وناحية 
زرباطية

مناقصة 
عامة رقم 

)8/ت/2019(
2

 
 
 
 

 
Gazprom Neft Badra B.V. 

 
 .في .شركة غازبروم نفت بدرة بي

 مناقصةالعالن إ
 

 أنه ،التعاقديةمنطقة بدرة في نتاج اإلطوير ووالتعقد الخدمة مشغل  وهي ،.في .شركة غازبروم نفت بدرة بيتعلن 
 

وفقا لقوانين  لهاالتي يسمح ، والخبرة في تنفيذ المشاريع المماثلةذات لكيانات القانونية والشركات العراقية واألجنبية ليمكن 
 .أن تشارك في المناقصة التالية ،مهورية العراقج/ لـ في بتجهيز المواد هاجمهورية العراق و / أو بلد تسجيل

 
 كمال لصيانة اآلبار النفطية اإلأدوات  تجهيز  1246# المناقصة

 لصيانة اآلبار النفطيةاألنابيب تجهيز  1247 المناقصة #
 

تحمل على ورقة تقديم طلب خطي (عن طريق وثائق هذه المناقصة الحصول على  مقدمي العطاءاته يمكن لنود اعالمكم بأن
الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان  االسمتذكر فيه بشكل واضح  )المخول هاممثل موقعة من قبل الشركةترويسة 

شخص المسؤول عن االتصال للاالسم الكامل ، إضافة إلى وثائق المناقصةالذي سترسل إليه عنوان البريد اإللكتروني و البريد
 عنوان البريد اإللكتروني التالي:يرسل هذا الطلب إلى . وينبغي ووظيفته

 
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
أن يتحمل  دون ،اإللكتروني البريد طريق عن المناقصة وثائقله  المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطيال طلبال استالموبعد 

 .التسليم في التأخر أو الخسارة عن مسؤولية ةأيالمشغل 
 

االستجابة للحد األدنى  1247 و / أو المناقصة #  1246لمناقصة #بموجب ا العرض تقديممقدم العطاء المؤهل لوعلى 
 :من المتطلبات التالي

 البضائع مع المتطلبات المذكورة في وثائق المناقصة؛توافق امتالك شهادات تؤكد  -
 .تجهيز البضائع المماثلةسنوات من خبرة  5امتالك ما ال يقل عن  -

 
 وسيدرس المشغل أثناء تقييم العطاءات المواضيع التالية:

 
 ؛فنيالعرض ال -
 العرض التجاري؛ -
 ؛البضائع لتجهيززمني الجدول ال -
  ؛تسديدشروط ال -
 كافة متطلبات وشروط العقد. قبول مقدم العطاء  -
 

أن دون  ،العقد حالةإفي أي وقت قبل ء المناقصة إلغاو المناقصةهذه بموجب مقدم  في قبول أو رفض أي عطاءالحق  شغلمولل
 مبررات لقيامه بذلك. يقدم مقدم العطاء ودون أن تحمل أية مسؤولية تجاه ي

 
 ، الساعة الخامسة مساءً 2019أكتوبر / تشرين األول  13 هو لتقديم العطاءات بموجب هذه المناقصة الموعد النهائي

(UTC/GMT+3:00) 
 / قسم العقود والمشتريات .في .نفت بدرة بي ازبرومغ شركة

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 
 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract 
for the Badra Contract Area, announces  

 
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of similar projects 
and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to 
Supply Goods in/to the Republic of Iraq may participate in the Tender.  

 
Tender #1246 - PROCUREMENT OF COMPLETION TOOLS FOR WORKOVER 
Tender #1247 - PROCUREMENT OF TUBULARS FOR WORKOVER 

 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation for this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative( clearly indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 
 
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 
 
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such 
Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

 
In order to be eligible to quote under Tender #1246 and/or Tender #1247, the Bidders shall meet the 
following minimal qualification criteria: 

- Bidder shall provide certificates confirming compliance of the goods with the requirements 
for the Goods specified in Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in supply of the similar Goods for not less than 5 years; 
 
The Operator will estimate the bids based on the following criteria: 
 

- Technical proposal; 
- Commercial proposal; 
- Goods Supply Schedule; 
- Payment Terms; 
- Bidder fully acceptance of the terms and conditions of the contract; 

 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 
 
Deadline for bids submissions for above mentioned Tender is October 13th, 2019, 5PM 
(UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 

 
العدد : 40317 

التاريخ 2019/9/15
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توجهات اقتصادية مقلقة
          كارل سميث

من�ذ ف�رة ليس�ت بالطويل�ة، كان االقتصاد من 
أعظم نقاط قوة ترامب. لكنه يتحول اآلن ليكون 
من نقاط ضعفه. وهناك عامالن مؤثران. أولهما: 
الحرب التجارية التي عرقلت النمو. وثانيهما: أن 
مراجعات البيانات كش�فت عن أن االقتصاد بلغ 
قمته يف وقت سابق، وبدأ يراجع بعد فرة أقرص 

مما كان مقدراً يف بداي�ة األمر. ودعنا نأخذ مثال 
قانون الوظائ�ف وتقليص الرضائب لعام 2017. 
فالدع�م الذي قدم�ه القانون لالقتص�اد كان من 
املتوقع أن يتالىش عام 2019 أما اآلن، فاتضح أن 
التحس�ن كان أكثر قوة وأكث�ر رسعة يف التاليش 
مم�ا كان متوقع�اً، وبدأ يتقلص بمجرد تدش�ن 

الحرب التجارية يف مارس 2018.
ومعدل النمو يف اإلنتاج املحيل اإلجمايل من عام إىل 

عام- وهو املؤرش االقتصادي الذي يدخل بش�كل 
أكثر مبارشة يف نماذج املتخصصن يف السياسة- 
يق�ع يف م�كان أدن�ى مم�ا كان علي�ه يف الف�رة 
الس�ابقة ع�ى انتخاب�ات 2016. وكم�ا يع�رف 
الرئيس نفس�ه، فاالقتصاد يومض بإشارات عى 
ركود رصيح. وهذا يف حد ذاته كفيل بأن يثري قلق 
ترام�ب.. ونم�و الوظائف انخفض بش�دة. فعى 
م�دار العام املايض، أوجد االقتصاد ما متوس�طه 

170 ألف وظيفة يف الش�هر. وهن�اك تقلص أكرب 
متوقع بناء عى قراءة للش�هر املايض التي تظهر 
خلق 130 ألف وظيف�ة فقط. علينا أن نعرف أن 
معدل البطالة الحايل البالغ 3.7% اس�تثنائي وهو 
أفض�ل معدل منذ س�تينيات الق�رن املايض. لكن 
الناخبن متقلبون، لس�وء طالع ترامب. فما يهم 

الناخبن أكثر هو التوجه وليس املستوى.
والنقطة املضيئة للرئيس مازالت هي االس�تثمار 

الذي ظل مطردا عى مدار الشهور املاضية. وهذا 
ربم�ا يب�دو مثريا للدهش�ة مع األخ�ذ يف االعتبار 
تأكيد االحتياط االتحادي عى أن االستثمار نقطة 
ضع�ف يف االقتص�اد. وكان االحتي�اط االتحادي 
يتوق�ع زيادة االس�تثمارات بش�كل أك�رب نتيجة 
تقليص الرضائب عام 2017، لكن االستثمار ظل 
ثابتا ت�اركا االقتصاد عرضة ملزيد من الصدمات. 
وعدم اليقن بش�أن التجارة يقلص أيضا فعالية 

آلية تقليص س�عر الفائدة التي تعد األداة األولية 
لالحتياط االتحادي لدعم االقتصاد. والرئيس من 
جانب�ه، يدرك فيم�ا يبدو تأثري هذه السياس�ات 
التجاري�ة. ومع اق�راب االنتخابات الرئاس�ية يف 
نوفمرب 2020، ربما يجد ترامب أن أفضل طريقة 
لتحس�ن نم�و االقتصاد وفرص إع�ادة انتخابه، 
تتمث�ل يف العث�ور ع�ى طريق�ة إلنه�اء الح�رب 

التجارية.

التجارة وغابات األمازون 
          ليونيد بيرشيدسكي

ألقى الرئي�س الفرن�ي إيمانوي�ل ماكرون، 
الجمعة املايض، قنبلة بإعالن مكتبه أن فرنسا 
تعارض تصديق االتح�اد األوروبي عى أحدث 
صفقة تجارة كبرية مع تجمع »مريكوسور« 
ل�دول أم�ريكا الجنوبي�ة، ألن الربازيل، عضو 
التجمع، لم تظهر التزاماً بالحفاظ عى غابات 

األمازون املطرية.
املفوضي�ة  إليه�ا  الت�ي توصل�ت  والصفق�ة 
األوروبية بعد 20 عاماً من املفاوضات مازالت 
بحاجة ملوافقة جمي�ع دول االتحاد األوروبي 
والربملان األوروبي كذلك. والصفقة هي األكرب 
م�ن نوعه�ا التي يربمه�ا التكتل فيم�ا يتعلق 
بحجم الرسوم امللغاة، املقدرة بنحو 4 مليارات 
يورو س�نوياً. وه�ي أول اتف�اق تجاري كبري 
تربمه مريكوس�ور منذ ظهوره�ا عام 1991. 
والصفقة تنقل أيضاً رس�الة سياسية للعالم 
ال�ذي يتابع الح�رب التجارية الت�ي يخوضها 
الرئي�س األمريكي دونالد ترام�ب مع الصن، 
رسالة مفادها أن االتحاد األوروبي مازال قوة 
كبرية تؤثر عى التج�ارة الحرة. لكن ماكرون 
محق يف اعراضه، إذ يحتاج االتفاق إىل تنقيح 

يضمن التصدي للتغري املناخي.
وثار غض�ب ماكرون م�ن اس�تهتار الرئيس 
الربازييل خايري بولس�ونارو بغابات األمازون 
املطرية عقب تعرضها لحرائق تهدد بانحسار 
الغط�اء النبات�ي بع�د أن أصبح�ت حكوم�ة 
بولس�ونارو وال�وكاالت البيئي�ة يف الب�الد أقل 
فعالي�ة يف حماية األدغال م�ن القطع الجائر. 
ول�م يخ�ف الزعي�م الربازي�يل )ينتمي ألقىص 
اليم�ن( إعطاءه األولوية للزراعة عى حماية 
الغابات. وهي سياس�ة دفعت أملانيا إىل تعليق 
تموي�ل مرشوع�ات للحف�اظ ع�ى البيئ�ة يف 

الربازيل.
وهذا يجعل من مريكل حليفاً محتمال ملاكرون 
يف عرقلة صفقة مريكوسور. فحزب »الخرض« 
ال�ذي يتزايد نف�وذاً هو أق�وى منافس لحزب 
»االتحاد الديمقراطي املس�يحي« الذي تنتمي 
إليه مريكل وقد يكون رشيكاً يف ائتالف حاكم. 
ورغ�م تأييد مريكل التفاق�ات التجارة الحرة، 
فإن الس�عي الح�ايل إلقرار االتف�اق لن يكون 
يف صالحها سياس�ياً عى األرج�ح. والصفقة 
لها خصوم محتملون آخرون أيضاً. فقد هدد 
رئيس الوزراء األيرلندي ليو فارادكار بإلغائها 
بس�بب توجه بولس�ونارو، وس�يمنع دخول 
اللحوم الربازيلية الرخيصة الس�وَق األوروبية 

كي ال تهدد مصالح املزارعن األيرلندين.
وحت�ى ل�و داف�ع مس�ؤولون أوروبي�ون عن 
الصفق�ة بالق�ول إنه�ا َفرض�ت ع�ى أمريكا 
الجنوبي�ة التزاماً بالتص�دي لتغري املناخ وفقاً 
التف�اق باريس عام 2016، فق�د أظهرت بأن 
املزي�د م�ن االنفت�اح التجاري يع�زز معدالت 
انحس�ار الغطاء النبات�ي يف الربازيل. ولذا من 
املناس�ب ملاكرون وزعماء أوروبين آخرين أن 
يعيدوا النظر يف اتفاق التجارة مع مريكوسور 
رداً عى سلوك بولسونارو، دون إلغاء الصفقة 
تمام�اً. بل يمكن تنقيحها حت�ى تظل مفيدة 

لألطراف املشاركة دون اإلرضار باألمازون.
وكان�ت وزارة الزراع�ة األمريكي�ة قد أصدرت 
الدولي�ة  التج�ارة  ع�ن  تقري�راً   2017 ع�ام 
وانحسار الغابات، بغية التعرف عى املنتجات 
األكثر إرضاراً بالغابات يف دول مختلفة. وذكر 
التقري�ر أن اللحوم وفول الصوي�ا يف الربازيل 
واألرجنتن يس�اهمان بأكرب قدر يف انحس�ار 
الغاب�ات. واس�تمرارية الصفق�ة تعتمد عى 
املبادرات الخاصة لتقييد تأثري هذه املنتجات. 
ويشري فصل االس�تدامة يف الصفقة إىل تعليق 
زراع�ة الصويا مؤقتاً، وه�و تعهد طوعي بأال 
تبيع الربازيل الصويا املستزرعة يف أراض أزيل 
غط�اء الغاب�ات عنه�ا حديثاً يف األم�ازون، إذ 
أدت تلك املمارس�ة إىل انحسار الغطاء النباتي 
يف منطقة الس�افانا بالربازي�ل، وهي منطقة 
ال يش�ملها تعليق زراع�ة الصويا. لكن يف ظل 
حكوم�ة بولس�ونارو لن يج�ري تفعيل هذه 

املبادرات عى األرجح.
ويجب أن تربط النسخة النهائية من الصفقة 
ب�ن حص�ص البضائع التي تمث�ل خطراً عى 
الغاب�ات، مث�ل لح�وم األبقار وف�ول الصويا، 
وب�ن الحف�اظ ع�ى الغاب�ات ب�ل وتوس�يع 
رقعتها. كم�ا يجب وضع آلي�ة مراقبة يمكن 

االعتماد عليها. 
ويف وقت مبكر من الشهر الجاري، أقيل رئيس 
املعهد الربازييل املعني برصد انحسار الغابات 
بعد أن وصف بولس�ونارو بيانات املعهد بأنها 
لصحفي�ن  بولس�ونارو  ورصح  »أكاذي�ب«. 
أوروبين الش�هر املايض قائال: »يتعن عليكم 
فهم أن األمازون ملك للربازيل وليس�ت لكم«. 
لكن ع�ى رئيس الربازيل أن يفهم أن الس�وق 
األوروبي�ة ملك لالتحاد األوروب�ي، ومن حقه 
تنظيمه�ا بالطريقة التي يراه�ا مالئمة. وأنه 
ل�ن يتمكن من زي�ادة مبيعاته لهذه الس�وق 
املربحة إال بضمانات بيئية صارمة، حتى ولو 

تم إرجاء الصفقة لعدة عقود قادمة.

نحن واآلخرون

ممارسات اإلنسان وذاكرة األرض 

          نصير فليح

اذا كان العال�م يف مختل�ف اجزائ�ه، بم�ا يف ذل�ك عاملن�ا العربي، 
يتح�ول اىل الديمقراطي�ة بالتدري�ج، كما تش�ري اىل ذل�ك الوقائع 
الفعلي�ة والتقارير الدولية، فان الوجه االخ�ر للعملة، اي العدالة 
االجتماعية، أمىس وعيا يزداد تغلغال يف عقول الناس وقلوبهم، ال 
سيما يف املجتمعات التي تعاني من املشاكل االقتصادية واملعيشية 

املراكمة واملزمنة.
البل�دان االكثر تقدما لها معاناتها ايضا يف املش�اكل االقتصادية، 
كما يطفو عى الس�طح بن اونة واخرى، وكانت اخرها موجات 
االحتجاجات يف فرنسا التي عرفت باسم “السرات الصفر”. لكن 
يف بلدان مثل العالم الثالث املتأخر، والتي ينس�حق فيها االنس�ان 
بن قطبي الرحى: االستبداد من جهة، والفساد والتدهور املعييش 
من جهة اخرى، فهناك وعي يتنامى باضطراد بن ش�عوبها بانه 
من دون تس�لح التطلع الديمقراطي باسلحة فعالة ضد شبكات 
الفس�اد والنفوذ، فان الخطوة س�تظل ناقص�ة، او نصف خطوة 

باالخرى.

ان م�ا نعانيه يف بلدنا بعد اكثر من خمس�ة عرش عاما عى بداية 
التحول الديمقراطي شاهد عيان عى ما نقول. وحيث ان للشعوب 
العربية مش�ركاتها ليس يف التاريخ واللغة والعقائد فحسب، بل 
مش�ركاتها يف س�يوف الفس�اد واالستبداد املس�لطة عى رقابها 
م�ن عقود وربم�ا قرون، فان التطورات االخ�رية التي اندفعت اىل 
الس�طح يف بلدان مثل الجزائر والس�ودان تلقي ضوءا جديدا عى 
املش�كلة، بع�د ان تعاقبت املخاضات منذ ايام م�ا عرف “بالربيع 

العربي”.
التغي�ري يف رؤوس االنظم�ة ورؤوس اهرامه�ا لم يع�د مقنعا وال 
كافي�ا الحتواء غضب عايل املوجات متطلع اىل افاق جديدة. ورغم 
ازاح�ة بوتفليقة والبش�ري م�ن قيادة س�فن السياس�ة والحياة 
يف الجزائ�ر والس�ودان ع�ى التوايل، ف�ان الوعي الع�ام ادرك عى 
الف�ور بان هذا ليس كافي�ا مطلقا، وان صعود العس�كر بديال ال 
يهدد بخنق التطل�ع الديمقراطي والحياة املدنية فقط، بل بابقاء 
الطبق�ة املتنفذة يف مواقعها وش�بكات نفوذها، فهي دولة اخرى 
داخ�ل الدولة، ال يكفي التخلص من راس الحكم الضعاف اذرعها 

او ملوتها  التدريجي.

وهنا تصل املراهنة بن االطراف اىل نقاطها الفاصلة: اما باللجوء 
اىل قم�ع واس�ع للتحركات الش�عبية، كم�ا حدث يف الس�ودان يف 
س�احة االعتصام بالخرطوم، او يف مطاولة عى طول النفس بن 
القوى الش�عبية من جهة وقبضة العس�كر من جهة اخرى، كما 

يحدث يف الجزائر.
وبينم�ا ال ت�زال بالدنا عاجزة عن تحقيق تق�دم فعيل يف النهوض 
االقتص�ادي واملعييش، نتيجة ما افرزته التوازنات السياس�ية من 
محاصصة ومراك�ز قوى، فان بلدا كالس�ودان، بعد التوقيع عى 
اتفاق سيايس هام حول مستقبل البالد بن قوى الحرية والتغيري 
واملجلس العس�كري، س�تواجهه عقبات جديدة م�ن نوع جديد، 
والشيطان كما يقال يكمن يف التفاصيل. فهل ان العسكر والقوى 
املتنفذة القديمة مس�تعدة فعال للتخيل عن امتيازاتها؟ وماذا عن 
الس�ؤال املهم الذي يظهر بعد كل تحول من هذا النوع، أي املوقف 
من محاس�بة املس�ؤولن يف نظام البش�ري او محاكمة املسوؤلن 
ع�ن فض االعتصام؟ عندها ال مناص أن يعود يلُّ االذرع اىل طاولة 
السياس�ة او السالح مجددا، وإن كان بتوازنات جديدة وسياقات 

جديدة.

          فايي فالم

يحاول بعض العلماء تسمية عرصنا الجيولوجي 
الحايل باسمنا، ويطلقون عليه »األنثروبوسن«. 
وه�ي تس�مية ال تدع�و للتباه�ي، ألن معظ�م 
التغي�ريات التي نحدثها يف كوكبنا مثرية للحرج. 
لقد تسببنا يف إحداث تحوالت ضخمة يف النباتات 
والحيوانات التي تش�اركنا هذا الكوكب، ما أدى 
النقراض العديد منه�ا، وتركنا طبقة من اآلثار 
ت تركيب الغالف الجوي، عالوًة  اإلش�عاعية غريرّ
عى طبق�ة م�ن البالس�تيك س�تبقى ألزيد من 
ملي�ون س�نة.وبعد ف�رة طويلة، ح�ورّل الزمن 
وعوام�ل التعرية كل أعمالنا الفنية والهندس�ية 
إىل غبار، وستستمر الفوىض التي نحدثها. لذلك 
فتس�مية هذا العرص باس�منا هو اعراف يمثل 
الخطوة األوىل نحو وضع اس�راتيجيات لتقليل 

الرضر.
ويص�ف مق�ال رائ�ع صحيف�ة »نات�رش«، هذا 
الش�هر، البحث عما يس�ميه العلم�اء باالرتفاع 
الذهب�ي، وه�و عالمة يف مكان م�ا عى الكوكب 
تمثل م�ؤرشاً واضحاً وحاداً ع�ى التغيري الكبري 
ال�ذي س�يمثل فجر ع�رص األنثروبوس�ن. وما 
يجع�ل العملي�ة مث�رية لالهتمام ه�و الطريقة 

ة لألرض، ومدى  التي أصبح بها البرش قوة مغريرّ
استمرارية التغيريات التي أحدثها اإلنسان. ومع 
هذا الفه�م من املمك�ن أن تأتي اس�راتيجيات 

لتقليل تأثرينا الضار.
ويش�ري العلم�اء، إىل تفج�ريات القنبل�ة الذرية 
التي حدثت يف خمس�ينيات القرن املايض، والتي 
ترك طبقة دائمة م�ن النظائر يف قيعان البحار 
ورواسب الجليد. كما طور الناس تربية الدواجن 
عى نطاق واس�ع، والتي ترك وراءها عظاَم 60 
مليون طائر سنوياً.يقول عالم الكواكب »ديفيد 
جرينسبون«، الذي يوضح كتابه »األرض يف أيدي 
البرش« أس�باب تس�مية العرص باألنثروبوسن، 
إن هن�اك موضوعي�ة له�ذه العملي�ة. ويضيف 
أن الش�خص الذي سيستكش�ف األرض بعد 50 
ملي�ون ع�ام م�ن اآلن، ق�د ال يج�د أي عالمات 
واضح�ة عى أننا كنا هنا، لك�ن إذا كانوا علماء 
آث�ار مدرب�ن وقاموا ببع�ض عملي�ات الحفر، 

سريون أن شيئاً غري عادي قد حدث.
ويجادل الرافضون، بأننا ال نضمن حقبة عرصنا 
الجيولوج�ي، ألنن�ا من األن�واع قص�رية العمر 
للغاي�ة. لقد كنا موجودين من�ذ نحو 200.000 
س�نة فق�ط، ولم نق�م ب�أي يشء يف معظم هذا 
الوقت إلحداث تغي�ري دائم. ولم ينترش الناس يف 

جميع أنحاء العالم إال منذ 50.000 سنة، تاركن 
وراءه�م موج�ة من انق�راض الحيوان�ات التي 
كان�وا يحبون تناوله�ا. ويف القرن املايض فقط، 
بدأنا يف إضافة مواد جديدة، مثل البالس�تيك، إىل 
الطبق�ات الجيولوجية. إن الع�رص الجيولوجي 
طوي�ل، وفرة وجودنا قص�رية، عى األقل حتى 
اآلن.لك�ن يمكنن�ا أن ن�درك ب�أن تأثرين�ا ع�ى 
هذا الكوكب سيس�تمر يف الع�رص الجيولوجي، 
وستستمر املخلفات النووية ملئات آالف السنن، 
وكذل�ك جب�ال البالس�تيك التي نرميه�ا. ووفقاً 
لتقديرات العلماء، ف�إن التغيريات التي يحدثها 
اإلنس�ان يف كيمي�اء ودرج�ة ح�رارة محيطاتنا 
ستستمر آلالف السنوات ما لم نتوقف عن حرق 

الوقود األحفوري.
يف الغط�اء الجليدي لجرينالن�د، ُتظهر الطبقات 
التي تع�ود إىل العرص الروماني تلوثاً بالرصاص 
ع�ى  املحت�وي  البنزي�ن  وس�يرك  الصناع�ي. 
الرصاص من القرن العرشين طبقة أكرب تحتوي 
أيض�اً ع�ى الكادمي�وم والزرني�خ والتغي�ريات 
الكيميائية التي حدثت نتيجة للثقب الذي حدث 
يف طبق�ة األوزون.وس�يكون التغيري يف الس�جل 
األحف�وري للحياة أكثر عمق�اً. ومؤخراً، قدرت 
األمم املتحدة أن النش�اط البرشي، عى الصعيد 

العاملي، قد يتس�بب يف انقراض مليون نوع. وال 
نعلم حقاً عدد األنواع املوجودة اآلن، لكن علماء 
األحياء قاموا بتصنيف نح�و مليوني نوع، وإن 

كان ُيعتقد بأن هناك حوايل 10 مالين صنف.
وأظهرت دراسة حديثة، أننا قمنا بتغيري جذري 
للكائن�ات الحي�ة، حيث دمرن�ا 83% من جميع 
أن�واع الحيوانات الربية، ونصف النباتات الربية. 
ويق�در الباحثون حالي�اً أن 96% م�ن الثدييات 
من الب�رش واملوايش، و4% فقط م�ن الحيوانات 
الربية.ولجع�ل تس�مية الحقبة باألثروبوس�ن 
رسمياً، س�تحتاج لجنة يطلق عليها »مجموعة 
عمل األنثروبوسن« للموافقة عى وضع اقراح، 
ستتم املوافقة عليه يف النهاية من االتحاد الدويل 
للعلوم الجيولوجية. لكن حتى من دون موافقة 

رسمية، فإن الفكرة تكمن يف الخيال الشعبي.
يف الق�رن العرشين، عندما كتبت ع�ن التنبؤات 
بأن الغ�ازات الدفيئة كانت تزيد ح�رارة العالم، 
اتهمن�ي الناس بالغطرس�ة لالعتقاد بأن البرش 
يمكن أن يحدثوا تأثرياً يف هذا الكوكب الشاسع. 
لك�ن األرض لم تع�د أكرب م�ن أن يغريها البرش 
كما كان ُيعتقد من قبل، ومع بلوغ عدد سكانها 
7 مليارات نس�مة، آخذين يف الزيادة، لم نعد غري 

قادرين عى أن نرك عالمة ال تنىس.
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 

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

2 � اسم املشتكي  : الحق العام
3  �اسم املحكوم الغائب : ش.م حيدر كاظم موىس حسوني

4 � رقم الدعوى : 2019/432
5 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2017/6/26

6 � تاريخ الحكم : 2019/7/29
 املادة القانوية املادة  )5/اوال ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

 1 � خالص�ة الحكم حكمت محكمة قوى االم�ن الداخيل املنطقة الرابعة عى املدان ش م 
حيدر كاظم موىس حس�وني بالحبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة 5/

اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل استنادا الحكام املواد 61/اوال و 69/اوال من 
ق ا د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من 2017/6/26 ولحد االن 

9 � ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الح�كام املادة 38/ثانيا من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعي�ة بداللة املادة 89/اوال 

من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
10 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحي�ة القاء القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذالحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

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

17 لسنة 2008
12 قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من ق أ د  رقم 17 
لس�نة 2008 قابال لالعراض والتمييز اس�تنادا الحكام املواد  71/ وثانيا  و74/اوال من 

نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/7/29
اللواء الرشطة الحقوقي

ماجد عبد عيل حردان 
رئيس املحكمة
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محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 

للمنطقة )الثالثة( 
رقم القضية : 2018/1366

التاريخ 2018/11/7
قرار حكم

عق�دت محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة للمنطقة الثالثة جلس�تها العلنية ليو االربعاء 
املوافق 2018/11/7 برئاس�ة اللواء الدكتور عبد الرزاق حس�ن كاظم وعضوية كل من 
العميد الحقوقي حمزة عناد بش�اري والعميد الحقوقي س�لمان مزبان شناوه واصدرت 
بحق املتهم الهارب ش م فاضل خيون عبيد عيل املنس�وب اىل قيادة حدود املنطقة الثالثة 

باسم الشعب قرارها االتي :
1 � تعديل مادة االحالة من املادة 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة 5/اوال  

م ن نفس القانون استنادا الحكام املادة 31 من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان 

2 � الحب�س الش�ديد ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام املادة 5/اوال م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 لغيابة  من 2017/8/27 ولحد االن

3 � طرد املحكوم عليه من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

4 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية الق�اء القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه وازالم املواطنن باالخبار عن محل اختفائه 

5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة 
6 � الحكم باتعاب محاماة للمحامية املنتدبة سعاد حسن عبيد  الباغلة 25,000 خمسة 

وعرشون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
6� ق�رارا غيابي�ا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا  وبداللة املادة 
61/اوال  من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 وبدالل�ة املادة 69/اوال وثانيا وثالثا ورابعا منه 
قابال  لالعراض اس�تنادا الح�كام املادة  71 وبداللة املادة 72/رابعا من القانون نفس�ه  

وافهم بتاريخ 2018/11/7
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسن كاظم
رئيس املحكمة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2294/ 2019

التاريخ : 2019/9/12 
اىل  /املنفذ عليه ) حسن ناظم جياد( 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ يف ورقتي التكليف بالحضور 
واش�عار  مختار منطقة النجف املركز سعيد حسن الكريطي انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس  لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس 
اوص�اف املحرر: ق�رار محكمة ب�داءة النجف بالع�دد 2427/ب2019/4 
يف 2019/6/23 املتضم�ن الزام املدعى عليه حس�ن كاظ�م جياد بتأديته 
للمدعي نارص عبد الله كاظم مبلغا قدره مليونن وخمس�مائة الف دينار 

وتحميله الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة
���������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1283/ب2017/3

التاريخ 2019/9/1
اعالن

نتيجة للمزايدة العلنية التي جرت يف هذه املحكمة بتاريخ 2019/8/29 والتي احيل 
بموجبها العقار املرقم 203/3188 حي الس�عد يف النجف بعهدة املشريان قحطان 
وقيص اوالد عبود عبد االمري مناصفة بينهما ببدل قدره 700,000,000 دينارفقط 
س�بعمائة مليون دين�ار ال غريها ولطلب الضم املقدم من قب�ل طالب الضم فارس 
عبود عبد االمري بنس�بة 5% م�ن البدل االخري اعاله ليكون قيم�ة العقار اعاله بعد 
الض�م مبلغا قدره 735,000,000 دينار فقط س�بعمائة وخمس�ة وثالثون مليون 
دينار ال غريها و بعهدة طالب الضم عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املرقم 
203/3188 حي الس�عد يف النج�ف املبينه اوصافه يف ادناه باملزاي�دة العلنية والتي 
س�تجري يف هذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالث لنرش 
االع�الن فعى الراغبن بالرشاء الحضور يف املكان والزمان الحقيقين مس�تصحبن 
معهم تأمينات قانونية نسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار البالغ 834,100,000 
ثمانمائ�ة واربعةوثالثون مليون ال غريه�ا بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة 
النج�ف صادر م�ن مرصف الرافدين يف النجف رقم )7( وس�تجري املزايدة واالحالة 
النهائي�ة يف الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�را من الي�وم الثالث لنرش االع�الن مع جلب 

شهادة الجنسية العراقية وهوية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : العقار املرقم 203/3188 حي السعد يف النجف عبارة عن دار ركن شارع 
بع�رض 6 مر و15 مر ويتك�ون منجزئن من الداخل الج�زء االول يتكون من دار 
بطابقن الطابق االريض يحتوي عى حديقة واس�تقبال 5,7×7,80 وغرفة وكلدور 
وس�احة 5,10×4,5 ومطبخ وطارمة  وثالث غرف نوم وبابعاد 4×5 مر الثنن اما 
الثالثة بمس�احة 4×3,5 باالضافة اىل مخزن وصالة وس�طية اي ان الطابق االريض 
باربع غرف بقياسات مختلفة وصحيات عدد2 وصالة وسطية وسطح يحتوي عى 
مطبخ وهو مش�غول م�ن قبل قحطان وعقيل وقيص ودري�د اوالد عبود عبد االمري 
مدلول وهم يرغبون بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستاجرين اما الجزء الثاني 
فهو يتك�ون من طابق واحد وبغرفتن نوم وحم�ام ومرافق ومطبخ وكلدور وغري 
مش�غول العقار مبني بالطابوق مسقف بالكونكريت مجهز باملاء والكهرباء درجة 
عمران الدار جيدة جدا علما ان مساحة العقار الكلية هي 592 مر مربع ان القيمة 
الكلية للعق�ار مبلغ )834,100,000( ثمنمائة واربع�ة وثالثون مليون ومائة الف 

دينار فقط ال غريها

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة / 3269

التاريخ :2019/8/22
اعالن

اىل / املدعوة / صديقة عباس حسن
قدم طالب حجة الوفاة سلمى مهدي حمود طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو ) ماهر مهدي حمود   ( 
ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عامر حسن حمزة
���������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3743/ب3/ 2019

التاريخ 2019/9/15
اعالن

اىل املدعى عليه / )سعيد نارص حسن( 
اقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية مصطفى 
حيدر خليفه   اضافة  لوظيفته( الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 
يطلب فيها  )الحكم بالزام�ك بتأديتك له وبالتكافل والتضامن مع 
املدعى عليه الثاني محس�ن صيهود غانم مبلغ�ا مقداره  $2300 
عن القرض امل�ؤرخ 2018/12/13 ونظرا لثب�وت مجهولية محل 
اقامت�ك  حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة ب�داءة النارصية 
واش�عار مختار منطقة حي الشهداء / 7 ذي قار النارصية رحيم 
خص�اف املوس�وي لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن بموعد املرافعة 2019/9/22 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
���������������������������������������������������������

اىل الرشيك / اناهيد حامد نجم
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
فرع النجف االرشفوذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
ع�ى قي�ام رشي�كك ) حي�در لطي�ف جاس�م( 
ميس�ان  ح�ي   84833/3 املرقم�ة  بالقطع�ة 

مقاطعة رقم )4( جزيرة النجف

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2018/1023

التاريخ : 2015/9/15
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الس�ماوة  سهام املدين رضغام فالح وايل والبالغة 
)834(  س�هم يف العق�ار تسلس�ل 2/569 م10 الداح�ره الواق�ع يف 
الس�ماوة/الداحره العائ�د للمدي�ن  رضغام ف�الح وايل املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن حوراء س�الم محم�د  البالغ 7,262,000 س�بعة مالين 
ومائتان واثنان وستون الف دينار  فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى املشري
املنفذ العدل االول

جعفر حسن دخيل أل شرب
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : سماوة  الداحرة 2/569 م10 الداحرة  
2 � جنس�ه ونوعه : ارض زراعية تس�قى بالواس�طة مملوك للدولة / 

حق الترصف 
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تمالته : ارض زراعية تس�قى بالواس�طة ومغروسة عدد من 
النخايل ومشيدة عليها ثالث دور سكنية 

5 � مساحته : 15 اولك6 دونم 834 م مساحة العقار 
6 � درجة العمران : 

7 � الشاغل : الرشكاء
8 � القيمة املقدرة : عرشة مالين ومائة وستة عرش الف دينار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3835/ب2019/4
التاريخ : 2019/9/15

اىل / املدعى عليه ) ضمد محمد عيل(
اقامت املدعية ) منى مهدي عبد الله( الدعوى البدائية املرقمة 3835/

ب2018/4  وال�ذي يطلب فيه الحكم بابطال كافة القيود التالية لقيد 
املدعي�ة اع�اله والخاص�ة بالعقار املرق�م 61138 /3 جزي�رة النجف 
واعتبار قيد املدعية قيدا ثابت الحكم ( ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الش�عب واشعار مركز 
رشطة حي سومر عليه قررت هذه املحكمة تبليغك االعان بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/9/23  وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
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امليزان
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القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: تواجه�ك آراء عنيفة لكّن الحظ حليفك 
وتتخطاه�ا بالص�ر وهدوء األعص�اب وتلفت 

أنظار كبار املسؤولني عنك.
عاطفي�اً: ال تفّكر يف الطرف اآلخ�ر هذه األيام 
ألنه ال يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود 

إىل صوابه.

مهنياً: ال تعتمد عىل مساعدة زمالئك وال سيما 
ع�ىل من يفتق�دون الخ�رة يف مجال�ك املهني، 

يمكنك انجاز مهامك بنفسك بشكل جيد.
عاطفياً: يف قصص الحب واملغامرات العاطفية 
هناك الحلو واملّر، قد تعاكس�ك الظروف لتعود 

من ثم وتبتسم لك مجدداً.

مهني�اً: تك�ون بحاج�ة إىل م�ن يق�ف بجانبك 
ملواجه�ة التحدي�ات الت�ي تعرتض�ك يف مجالك 

املهني، فتجد الشخص املناسب.
عاطفياً: تقرر ابتداء من اليوم البحث عن رشيك 
ت�رى فيه اإلنس�ان الذي س�تميض مع�ه بقية 

حياتك، وتعرف معنى االستقرار وااللتزام.

مهنياً: تكون عرضة إلش�اعات كث�رة تحاول 
الني�ل م�ن س�معتك وتش�ويه صورت�ك أم�ام 
املس�ؤولني عنك يف العمل لدفعهم إىل االستغناء 
ع�ن خدمات�ك. عاطفي�اً: تك�ون صب�وراً جداً 
وتواج�ه التحديات التي تعرتض�ك مع الرشيك 

بروية وحكمة

مهني�اً: تبارش يومك بتفاؤل كبر وس�عي نحو 
األفض�ل، وتكون معنويات�ك مرتفعة والتوفيق 

حليفك يف كل ما تنوي القيام به.
عاطفي�اً: تنج�ي األم�ور وتتكش�ف الحقائق، 
ويع�ود نهر الح�ب إىل الجري�ان الطبيعي بينك 

وبني الرشيك.

مهنياً: ح�ان الوقت لك�ي تختار فري�ق العمل 
الذي ينس�جم مع تطلعاتك ويك�ون قادراً عىل 

تنفيذ مشاريعك الكبرة.
عاطفياً: إذا أردت أن تغر نمط حياتك العاطفية 
يجب أن تفكر جيداً يف املوضوع، ألن التغير لن 

يكون سهالً.

مهنياً: الوترة املتس�ارعة يف س�ر العمل تحتم 
علي�ك االس�تعانة بالخراء وأصح�اب الكفاءة 
املحدد.عاطفي�ًا:  الوق�ت  يف  املطل�وب  إلنج�از 
اللقاءات الرومانس�ية بينك وبني الرشيك تخف 
وترته�ا بع�ض ال�يء، راجع ج�دول أعمالك 

وخفف الضغط عنك

مهني�اً: تضط�ر إىل مواجه�ة م�ن يخطط�ون 
لقلب الطاولة عليك، وتكش�ف األوراق يف الوقت 
املناس�ب، وتضع النقاط عىل الحروف وتسّمي 

األمور بأسمائها.
عاطفي�اً: تنفذ اليوم ما وع�دت به الرشيك منذ 

مطلع السنة

مهنياً: يساورك الشك قليالً من بعض الترّصفات 
الطائشة، وتجد أن ش�خصاً ما يحاول العرقلة 

أو املماحكة أو وضع العيص يف الدواليب.
العالق�ة  يف  متاع�ب  اعرضت�ك  إذا  عاطفي�اً: 
بالرشي�ك، ح�اول أن تراه�ن ع�ىل الوق�ت وال 

تضّخم األمور.

مهنياً: تنقلب األم�ور ملصلحتك وتكون مفعماً 
حيوي�ة وحواف�ز كث�رة وانفع�االت يج�ب أن 

تضبطها يف وقتها.
عاطفي�اً: ال ترتّدد يف تقديم املس�اعدة للرشيك، 
وال س�ّيما أّن م�ا يواجهه أخطر مّم�ا تتصّور، 

فكن إىل جانبه.

مهنياً: املطل�وب منك تحديداً ه�ذا اليوم إنجاز 
أعم�ال متأخرة، فح�اول أن توفق ب�ني القديم 

والجديد لئال تقع ضحية الرتاكم يف العمل.
عاطفياً: تعود عالقتك بالرشيك إىل قمة التوافق 
واالنس�جام بعد س�وء تفاه�م، وتمضيان معاً 

أجمل األوقات وأسعدها.

مهنياً: تعالج هذا اليوم قضية أو رشاكة معينة، 
وتهتم أيض�اً بش�ؤون مهنية ملّح�ة وتتداخل 

الظروف بعضها ببعض.
عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتبارش 
بحماس�ة عالق�ة جدي�دة معّراً ع�ن عواطفك 

الجياشة تجاه الرشيك.

العذراء

احلوت

أطعمة حتمي القلب من خطر التلف
نصح موقع مختص يف الصحة بتناول 
6 أطعم�ة بينها، البطي�خ والطماطم، 
لحماي�ة القل�ب م�ن التع�رض لخطر 

التلف.
وحسب موقع »healthy builderz«، فقد 

تضمنت قائمة تلك األطعمة كالً من:
البطي�خ: يحتوي اللون األحمر للبطيخ 
ع�ىل الليكوب�ني وهو أمر جي�د للقلب، 
أفض�ل  البطي�خ واح�د م�ن  أن  كم�ا 
مص�ادر الفيتامينات A و C بما يف ذلك 

املغنيسيوم والبوتاسيوم.

الشوفان: يس�اعد تناول الشوفان عىل 
إخراج الس�موم م�ن الجس�م، ويعزز 
الهض�م الصح�ي ما يعني أنها س�وف 

تكون قادرة عىل حماية القلب.
 الزب�ادي: تن�اول الزبادي يس�اعد عىل 
امتصاص العن�ارص الغذائية املختلفة 
مث�ل الفيتامين�ات واملع�ادن، وكذل�ك 
مفي�دة  تعت�ر  الت�ي  »الروبيوتي�ك« 

لعملية الهضم.
 فواك�ه وخ�راوات: يس�اعد تن�اول 
الفواك�ه والخروات عىل مد الجس�م 

بمجموع�ة م�ن الفوائ�د الغذائية مثل 
الفيتامين�ات واملع�ادن م�ع مضادات 
أكس�دة إضافي�ة، األم�ر الذي يحس�ن 

صحة القلب.
 الطماط�م: يج�ب تن�اول الطماط�م 
كونه�ا تحتوي ع�ىل الاليكوب�ني الذي 

يحمي القلب من األرضار.
 الجوز: من امله�م إضافة املكرسات إىل 
النظام الغذائ�ي لحماية صحة القلب؛ 
كونها غنية بالده�ون الصحية املفيدة 

للقلب.

حيل بسيطة للتغلب عىل اخلمول
م�ن  األش�خاص  معظ�م  يعان�ي 
انخف�اض الطاق�ة يف ف�رتة م�ا بعد 
الظه�رة، وه�ي ظاهرة ش�ائعة ال 

مناص منها بشكل عام.
وتظه�ر األبحاث أن ه�ذه الظاهرة 
تشمل تخفيض درجة حرارة الجسم 
بني الس�اعة 13:00 و15:00، وهي 

إش�ارة إىل أجسامنا عىل أن النوم قد 
حان.

ولألس�ف، ال يمكنن�ا جميع�ا أخ�ذ 
قيلولة، لذا إليكم بعض األفكار حول 
كيفية تحفيز النشاط عندما يحاول 
الجسم دفعك إىل أخذ غفوة قصرة.

- تناول وجبة الغداء دون اس�تخدام 
الهاتف

م�ن  األش�خاص  معظ�م  يعان�ي 
انخف�اض الطاق�ة يف ف�رتة م�ا بعد 
الظه�رة، وه�ي ظاهرة ش�ائعة ال 

مناص منها بشكل عام.
وتظه�ر األبحاث أن ه�ذه الظاهرة 
تشمل تخفيض درجة حرارة الجسم 
بني الس�اعة 13:00 و15:00، وهي 
إش�ارة إىل أجسامنا عىل أن النوم قد 

حان.

احليوانات األليفة تساعد بالسيطرة عىل األلـم املزمن
أك�د باحث�ون أن أصح�اب الحيوان�ات 
األليفة قد يس�تطيعون االس�تفادة من 
ه�ذه الحيوان�ات يف ممارس�ة أس�اليب 
للس�يطرة عىل األلم املزمن دون الحاجة 

لدواء.
وكت�ب فري�ق الدراس�ة يف دوري�ة »طب 
مس�نني  أن  التطبيق�ي«  الش�يخوخة 
تزي�د أعمارهم ع�ن 70 عام�اً يمتلكون 
حيوانات أليفة، ويعانون من آالم مزمنة 
قال�وا إن الحيوانات تدخ�ل عىل حياتهم 
ع�ىل  وتس�اعدهم  والضح�ك،  الف�رح 
االسرتخاء وتبقيهم نشيطني وتشجعهم 
عىل عادات طيبة أخرى، يمكن تنظيمها 

للسيطرة عىل األلم.

وقالت م�اري جينيفيت�ش، وهي باحثة 
زميل�ة يف كلية الصحة العام�ة بجامعة 
ميش�يغان: »هناك اهتم�ام أكر من أي 
وق�ت م�ى بكيفي�ة اس�تخدام الناس 
السرتاتيجيات إدراكية وسلوكية للتحكم 
يف اآلالم املزمن�ة الش�ائعة م�ع االعتماد 
بش�كل أقل عىل الدواء، وهو ما يرجع إىل 
حد ما ألزمة تعاط�ي أدوية تحتوي عىل 

مادة األفيون«.
وأضاف�ت: »األم�ر مه�م بش�كل خاص 
للمسنني، الذين يتعرضون كثرا ألرضار 
جانبية لألدوية أس�وأ مقارن�ًة بمن هم 

أصغر منهم سنا«.
وش�ّكل فريق البح�ث مجموعات تركيز 

م�ن 25 ش�خصاً لديه�م كالب وقط�ط 
وعانوا آالما مس�تمرة ع�ىل األقل لنصف 

فرتة الشهور الستة املاضية.
ووصف أصحاب الحيوانات األليفة كيف 
أّث�رت حيواناته�م عىل أس�لوب حياتهم 
اليومي وصحتهم، بما ش�مل شهورهم 

باأللم واإلجهاد.
وق�ال ه�ؤالء إن حيواناته�م زادت م�ن 
املشاعر اإليجابية لديهم، وكان لوجودها 
ن وش�جعتهم ع�ىل القيام  تأث�ر مس�كِّ
بأنشطة حتى وإن كانوا يشعرون باأللم 
وس�هلت التواصل االجتماع�ي مع الغر 
وش�جعتهم عىل اتباع نمط ثابت لقضاء 

اليوم والنوم.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير
x 3 معلقة كبرة زيت ذرة

x 2 كوب فريك
x 2 عدد بصل أخر

x 2 عدد خرشوف )مقطع(
x 2 كوب ماء

x 1 معلقة صغرة ملح )او حسب الرغبة(
x 1 كوب مرشوم

x 1 معلقة كبرة بقدونس طازج )مفروم(
x 1 معلقة صغرة عصر ليمون

x 1 معلقة صغرة فلفل اسود مطحون
الخطوات:

شوحى البصل ىف الزبت عىل النار حتى يتكرمل .
ش�وحي الفريك املغس�ول ىف الزيت مع البصل املفروم وامللح والفلفل األس�ود 

عىل النار .
أضيفى الخرشوف ثم إسقى الفربك بالقليل من املاء الساخن .

رىص ىف طاج�ن عىل النار البصل املكرمل وخليط الفريك وإتركى الخليط حتى 
تمام النضج .

ضيفى عند تمام النضج عصر الليمون والبقدونس املفروم وقدميه .

طاجن املرشوم بالفريك

؟؟هل تعلم
- لعب�ة التن�س يطل�ق عليها لقب 

لعبة النبالء واألمراء؟
- اعتم�دت ك�رة الي�د يف االلع�اب 

االوملبية ألول مرة عام 1936م؟
خاص�ة  كروي�ة  لعب�ة  هن�اك   -

باملكفوفني تسمى كرة الجرس؟
- للبلي�ارد ثالث�ة أن�واع: فرن�ي 

وأمريكي وانجليزي؟
- الش�قيقان ) فرنان�دو و مانيل 
يف  املكس�يك  مث�ال   ) روس�اس 
بطول�ة العال�م 1930 بأورغ�واي 
، والش�قيقان ) خ�وان وديجوب�ل 
االرجنت�ني  مث�ال   ) ايفارس�توس 
يف بطول�ة نفس�ها . و ق�د تقاب�ل 
االربعه يف مباراة واحده حني فازت 

االرجنتني عىل املكسيك 3/6
- اول هدف ذات�ي يحرزه العب يف 
مرم�اه يف تاري�خ البط�والت كان 
م�ن نصي�ب )) لوت�رش (( مدافع 
س�ويرسا ح�ني ف�ازت املاني�ا عىل 
سويرسا يف بطولة عام 1938 0/2 
... ونال رشف هذا الرقم التاريخي 
كأول الع�ب يح�رز يف فريقه وهو 

كما ترى رشف ال يتمناه احد .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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ألكاسري: بعض مجاهري برشلونة عاملتني بطريقة سيئةمدرب احلدود يتخوف من رضبة البداية بالدوري العراقي
             المستقبل العراقي/ متابعة

يتخ�وَّف مظفر جب�ار، من رضبة 
العراقي؛ حيث  بال�دوري  البداي�ة 
مواجه�ة  يف  القرع�ة  وضعت�ه 

الرشطة، حامل اللقب، عىل ملعب 
الشعب الدويل.

وقال جبار: »سنبدأ مواجهة نارية 
أم�ام الرشط�ة، ورغ�م صعوب�ة 
نتيج�ة  تحقي�ق  أن  إال  املهم�ة 

إيجابي�ة يف مب�اراة كب�رة كهذه 
س�يمنح الفري�ق، دافًع�ا معنوًيا 
ملواصلة املشوار يف الدوري باندفاع 

عاٍل«.
ولفت إىل أنَّ الوض�ع املايل الصعب 
ال�ذي يعيش�ه الحدود حت�م علينا 
االكتفاء بالالعب�ني املحليني وعدم 

التعاقد مع أي العب محرتف.
وبني »الفريق دخل يف وقت س�ابق 
معس�كرًا يف أربيل كشف لنا بعض 
نقاط الضع�ف، وحاولنا املعالجة 
بعد انتهاء املعس�كر أثناء عودتنا 
للعاصمة بغ�داد من خالل إضافة 

العبني جدد يف بعض املراكز«.
وأش�ار »الفري�ق م�ازال يحت�اج 
لبعض العنارص، لكن واقع الحال 
ف�رض علينا التعام�ل مع الجانب 
امل�ايل دون رفع س�قف التعاقدات 
وبالت�ايل عملنا باملمك�ن، وهدفنا 
الحف�اظ ع�ىل طموح�ات الفريق 
ضمن املناطق الدافئة يف الدوري«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

اشتكى باكو ألكاسر، مهاجم بوروسيا 
دورتمون�د األملاني، من املعاملة الس�يئة 
التي تلقاها من بعض جماهر برشلونة 
اإلس�باني، خالل الف�رتة الت�ي أمضاها 
داخ�ل ملع�ب »كام�ب ن�و« ب�ني عامي 

2016 و2018.
 وتحدث ألكاس�ر، إلذاعة »كادينا سر« 
اإلس�بانية، قائال: »هن�اك أناس كثرون 
برش�لونة،  يف  رائ�ع  بش�كل  عاملون�ي 
لك�ن هناك م�ن عاملني بطريقة س�يئة 
للغاية«. وأضاف: »العبو البارسا تعاملوا 
مع�ي بطريقة جيدة، وأغلب املش�جعني 
كذلك، ع�ىل الرغم من معاملة بعضهم يل 
بصورة س�يئة، لكن الذي�ن تعاملوا معي 

جيًدا يستحقون احرتامي«.
 وأب�دى ألكاس�ر، رض�اه بالف�رتة التي 
أمضاه�ا ضمن صف�وف البارس�ا، رغم 
خوض�ه 37 مب�اراة فق�ط ع�ىل م�دار 
عام�ني، مضيًف�ا: »لق�د فعل�ت م�ا يف 

وس�عي، ويف النهاي�ة الق�رار للمدرب«. 
وأكمل: »م�ن الصعب للغاي�ة أن تتمكن 
من املش�اركة بصفة منتظمة مع وجود 
مهاجم بحجم لويس سواريز«. ويستعد 
ألكاس�ر ملواجهة فريقه السابق، عندما 
يح�ل برش�لونة ضيًف�ا ع�ىل دورتموند، 
الثالث�اء املقب�ل، ع�ىل ملع�ب س�يجنال 
إيدونا بارك، يف افتتاح مش�وارهما بدور 

أوروب�ا.  أبط�ال  دوري  يف  املجموع�ات 
تحظ�ى  أن  اإلس�باني  ال�دويل  وتوق�ع 
املب�اراة بأجواء جماهري�ة مثرة، نظرًا 
لكونه�ا أوىل مواجهات فريقه يف البطولة 
وأمام منافس كبر. واس�تطاع ألكاسر 
هز ش�باك كاف�ة مناف�ي دورتموند يف 
البوندس�ليجا ه�ذا املوس�م، إذ س�جل 5 

أهداف خالل 4 جوالت حتى اآلن.

كونتي لساري: عليك 
باهلدوء فأنت 

يف اجلانب األقوى

             المستقبل العراقي/ متابعة

رد أنطوني�و كونت�ي، املدي�ر الفن�ي إلنرت 
مي�الن، ع�ىل الترصيح�ات الت�ي أدىل بها 
ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، بعدما 
انتقد األخ�ر اللعب وقت الظهرة.وتعادل 
يوفنتوس مع فيورنتينا )0-0(، فيما فاز 
إنرت ميالن عىل أودينيزي )1-0(، ليواصل 
النرات�زوري تص�دره للبطول�ة برصي�د 
9 نق�اط، بينم�ا رفع الي�ويف رصيده ل�7 
نقاط.وقال كونت�ي يف ترصيحات أبرزتها 
صحيفة »كوري�ري ديللو س�بورت«: »ال 
أريد أن أقول أي يشء، وإال س�يتعني علينا 
الب�دء يف مقارن�ة امليزانية وامل�وارد املالية 
)ب�ني اإلنرت واليويف(«.وأض�اف: »أقول إن 
عىل شخص ما )ساري( أن يشعر بالراحة 
والهدوء ألنه يف الجانب القوي اآلن«.وكان 
ساري قال إنه لم يكن من السهل اللعب يف 
جو الظهرة يف فلورنسا، وهو ما قد لعب 
دوًرا يف إصابات الثالثي كوس�تا، بيانيتش 
ودانيلو.يذكر أن س�اري احتج خالل فرتة 
قيادته لنابويل، عىل أن يوفنتوس كان يلعب 
غالبا بعد فريقه، بجانب أن نادي الجنوب 
ال يمكنه منافسة البيانكونري من حيث 
الق�درات املالية.وح�ول منافس�ة الي�ويف 
رصح كونت�ي: »أعلم أنه من املهم يف هذه 
اللحظة أن تجدوا منافًسا ليوفنتوس، وأن 
يكون الخصم ه�و اإلنرت، لكنك لن تصبح 
فائزًا من ي�وم آلخر«.وختم: »لدينا طريق 
طويل، والزال هناك الكثر من العمل الذي 
يتعني علينا القي�ام به، كما أن هناك عدة 
أس�ابيع عىل أول مواجهة ب�ني يوفنتوس 
وإنرت عىل أرض امللع�ب، لكن املبارزة عىل 

مسافات بدأت بالفعل«.

حسن امحد: لن نتأثر 
بالغيابات أمام الكهرباء

الكشف عن موقف أوبالك 
من مواجهة يوفنتوس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح م�درب النجف، أن فريق�ه يتطلع لبداية 
ممي�زة يف ال�دوري، عن�د مواجه�ة الكهرباء يف 
الجولة األوىل، يوم األربعاء املقبل، رغم الغيابات 

التي يعاني منها.
وقال أحمد: »املعس�كر التدريبي يف تركيا منحنا 
فرص�ة كبرة للتحض�ر، لكن ما أث�ر علينا هو 
ع�دم التحاق املحرتف�ني بالتدريبات، حيث غاب 
الكامرون�ي ت�اال لع�دم حصول�ه عىل تأش�رة 
الدخ�ول وانض�م للفري�ق بعودتن�ا إىل مدين�ة 

النجف«.
وتاب�ع: »بس�بب أزمة التأش�رات ق�د نخوض 

املباراة األوىل يف الدوري بدون محرتفني«.
وأكم�ل: »رغم تلك الغياب�ات إال أننا نملك فريقا 
جي�دا، وحققنا خالل املعس�كر م�ا كنا نخطط 
له، بالتوصل إىل تش�كيلة تتميز بحيوية الشباب 
وتواجد عن�ارص الخربة، ونأمل أن تكون البداية 
طيب�ة يف ال�دوري ألنه�ا تنعك�س إيجابي�ا عىل 

بيكهام يتحرك خطوة جديدة من أجل خطف مييسالفريق يف باقي املباريات«.
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور 
جدي�د بش�أن إمكانية رحي�ل األرجنتيني 
ليونيل ميي، نجم برش�لونة، عن النادي 

الكتالوني.
وقال�ت صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، 
إنَّ ديفي�د بيكهام، أس�طورة مانشس�رت 
يونايت�د، وريال مدريد، ومال�ك نادي إنرت 
ميامي، قام بخطوة جديدة لبحث إمكانية 
التوص�ل التف�اق ينق�ل مي�ي لل�دوري 

األمريكي.
وأشارت إىل أن هناك اجتماًعا عقد مؤخرًا 
يف لندن بني بول ماكدونو، مساعد بيكهام، 

ووالد ميي، للتفاوض حول الصفقة.
ويس�تعد فريق بيكهام الجديد للمشاركة 
يف الدوري األمريكي يف مارس/آذار 2020، 
ويرغب قائد إنجلرتا السابق، يف االستفادة 
م�ن إمكاني�ة رحيل ميي عن برش�لونة 
باملج�ان بيونيو/حزيران املقبل، بحس�ب 

عقده الحايل مع الفريق الكتالوني.
وبدأت التكهنات تحيط بمستقبل ميي، 
بعدما كش�ف يف األيام األخ�رة عن وجود 
بن�د يف تعاق�ده يتيح ل�ه الرحي�ل بنهاية 

املوسم.
وس�بق أن أك�دت تقاري�ر صحفي�ة، أنَّ 
مستش�اري النج�م األرجنتين�ي يضعون 

طلبات ضخمة قد تعيق إتمام الصفقة.

إحصائية تبرش تشيليس قبل مواجهة فالنسيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يف إط�ار أوىل جوالت دور املجموع�ات بدوري أبطال 
أوروبا، يحل فالنسيا اإلس�باني ضيفا عىل تشيلي 
اإلنجليزي، ي�وم الثالثاء، بملعب س�تامفورد بريدج 
ال�ذي س�بق والتقيا ع�ىل أرضيته 3 م�رات يف نفس 

البطولة، بحصيلة تعادلني وهزيمة للخفافيش.
ويعود تاريخ أول لقاء جمع بني الفريقني عىل ملعب 
البل�وز إىل ذهاب رب�ع نهائي نس�خة 2007-2006 

من التش�امبيونزليج، وانتهى بالتع�ادل بهدف لكل 
منهما.ولك�ن يف لق�اء اإلي�اب عىل ملعب ميس�تايا، 
س�قط الخفافي�ش ع�ىل أرضه�م بنتيج�ة )1-2( 

ليودعوا البطولة.
ويف النس�خة التالية من املس�ابقة األوروبية، التقى 
تشيلي وفالنس�يا مجددا، وكانت هذه املرة يف دور 
املجموعات حيث انتهت املباراة بالتعادل السلبي، ما 
أدى إىل إقصاء الفريق اإلس�باني بعدما أصبح متذيل 

املجموعة.

أم�ا املواجهة الثالث�ة واألخرة لفالنس�يا عىل أرض 
س�تانفورد بريدج، فكانت يف خت�ام دور املجموعات 

ملوسم 2011-2012 من التشامبيونز ليج.
ويف ه�ذا اللق�اء، تجرع فري�ق الخفافي�ش الهزيمة 
الوحي�دة ع�ىل أرض تش�يلي إث�ر س�قوط الفريق 
بثالثية نظيفة، ليحصل بذلك عىل املركز الثالث الذي 

حوله إىل بطولة الدوري األوروبي.
ويف املباريات ال�3 إجماال، هز فالنس�يا الش�باك مرة 

واحدة مقابل 4 أهداف يف مرماه.

مانشسرت يونايتد ودورمتوند يراقبان موهبة إيطالية
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحفي إيطايل، أن أندية مانشس�رت 
يونايتد وبوروس�يا دورتمون�د وأياكس تراقب 

العًبا إيطالًيا، تحسًبا لضمه يف املوسم الحايل.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مركاتو«، فإن كشايف 
األندي�ة اإليطالية الثالث س�يتواجدون يف ملعب 
مباراة بريش�يا وبولونيا، الي�وم األحد، بالجولة 

الثالث�ة من ال�دوري اإليطايل، من أج�ل مراقبة 
الالعب الشاب ساندرو تونايل.

ويعد نجم بريش�يا من أكث�ر الالعبني املبرشين 
يف الك�رة اإليطالي�ة، وس�بق أن انض�م إىل أح�د 
معس�كرات األزوري رغ�م أن�ه يبل�غ 19 عاًما 

فقط.
وأشار املوقع اإليطايل إىل أن تونايل يدعى بأندريا 
برلو الجديد، بس�بب التشابه الكبر يف أسلوب 

الالعبني.
يذك�ر أن تونايل كان متابًعا من قبل إنرت وميالن 
ويوفنت�وس وباري�س س�ان جرم�ان خ�الل 

املركاتو الصيفي املايض.
وس�بق وأن رصح تون�ايل بأنه معج�ب ببرلو، 
ولك�ن جين�ارو جاتوزو م�درب الروس�ونري 
الس�ابق ه�و العبه املفض�ل من�ذ كان صغرًا، 

ويتمنى أن يتدرب تحت قيادته يوًما ما.

برييز يدافع عن راموس

جوارديوال هينئ ليفربول بطريقة ساخرة

              المستقبل العراقي/ متابعة

عق�د فلورينتينو بريز رئي�س نادي ريال 
مدري�د، جلس�ة م�ع أعض�اء الجمعي�ة 
العمومية للنادي، من أجل مناقشة واتخاذ 
عدة قرارات مهمة تخص مستقبل امللكي. 
ووجه العضو خيسوس ماريا لوبيز خالل 
الجلس�ة انتق�اًدا لقائد الفريق س�رجيو 
راموس، قائال: »يجب أن تخربه أال يكون 

عىل إنستجرام يومًيا«.
وأضاف: »لقد بدا وكأنه س�ائح س�ويدي 

بهذه القبعة الوردية التي يرتديها«.
وقاطع�ه بري�ز، قائ�ال: »إذا كن�ت تري�د 
التحدث عن راموس، فتحدث عن رأسيته 

يف نهائي لشبونة«.
وعاد خيس�وس ملواصلة حديثه: »ال يليق 
بقائد الفريق أثناء الخس�ارة ضد أياكس 
املوس�م  األبط�ال  دوري  يف  أمس�رتدام 

املايض، أن يس�جل فيلًما وثائقًيا يف امللعب 
سانتياجو برنابيو«.

ع�ىل  للن�ادي  تهنئ�ة  خيس�وس  ووج�ه 
املركاتو الصيفي، وأش�اد برصف األموال 

عىل الصفقات لتدعيم الفريق.
واختت�م خيس�وس حديث�ه، بالدع�وة إىل 
إع�ادة جوزي�ه مورينيو للقي�ادة الفنية، 
وأك�د: »أرى أن رئي�ي )يقص�د بري�ز( 

مستمر يف قوته«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

بي�ب  س�يتي  مانشس�رت  م�درب  ق�دم 
ملنافس�ه  س�اخرة  تهنئ�ة  جواردي�وال، 
أم�ام  فريق�ه  خس�ارة  بع�د  ليفرب�ول، 
نوريتش س�يتي 2-3 مس�اء الس�بت، يف 
الجولة الخامس�ة من ال�دوري اإلنجليزي 
املمت�از لك�رة القدم.وبه�ذه الخس�ارة، 

اتس�ع الفارق بني حامل اللقب واملتصدر 
ليفرب�ول إىل 5 نقاط بع�د مرور 5 جوالت 
فق�ط، وذل�ك بعدم�ا تغل�ب الري�دز عىل 
نيوكاسل يونايتد 3-1 السبت أيضا.ووفقا 
مل�ا ذكرت�ه صحيفة »ذا صن«، فقد س�ئل 
جوارديوال، عن رأيه يف اتس�اع الفارق مع 
الريدز، فأجاب: »نحن يف سبتمرب )أيلول( 
حس�نا؟ مربوك ليفربول، أنت�م األبطال«.

وتاب�ع: »نحن يف س�بتمرب )أيل�ول(، ماذا 
يمكن�ك أن تفع�ل؟ س�نتعاىف ونتدرب كي 
نعود«.وأض�اف: »خرسنا 5 نق�اط، أمام 
توتنه�ام )2-2( لعبنا بش�كل جيدا حقا، 
أمس يف األوقات املهمة كان يتوجب علينا 
أن نع�رف م�ا نفعل�ه«.وكان الفريق�ان 
قد خاضا منافس�ة ش�ديدة عىل اللقب يف 
املوسم املايض، وحس�م مانشسرت سيتي 
اللق�ب يف الجول�ة األخرة من املس�ابقة، 

بفارق نقطة وحيدة أمام ليفربول.

               المستقبل العراقي/ متابعة

آث�ار يان أوبالك ح�ارس مرمى أتلتيك�و مدريد، حالة من 
الذعر لفريقه عقب تعرضه لرضبة يف الوجه خالل مباراة 
الفري�ق أم�ام ري�ال سوس�ييداد، يف املباراة الت�ي جمعت 
الفريق�ني بملعب أنويتا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من 

الدوري اإلسباني.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
أوبالك خالل محاولته التصدي لتس�ديدة ناتشو مونريال 
يف أحداث الشوط الثاني من املباراة، رضبت الكرة يف وجهه 

بقوة.
وأضافت أن الحارس تلق�ى العالج من قبل الجهاز الطبي 
ألتلتيك�و، وبعد 7 دقائق نجح زم�الؤه والجهاز الطبي يف 

إقناعه بمغادرة املباراة.
ونوه�ت إىل أن النادي املدريدي بعد فرتة وجيزة من إصابة 
أوب�الك، أعلن أن الحارس يف حال جيدة، إال أنه أراد طمأنة 

جماهره بنفسه.
وكت�ب أوب�الك ع�رب حس�ابه الرس�مي بموق�ع التواصل 
االجتماعي »إنس�تجرام«: »األمور لم تس�ر بالشكل الذي 
كنا نريده، أنا بخر، كانت لحظة خوف فقط، ش�كرًا عىل 

جميع الرسائل التي تلقيتها«.
وختم�ت ب�أن أوبالك ل�ن يواجه أي مش�كلة للمش�اركة 
يف مب�اراة األربع�اء املقبل، ض�د يوفنت�وس يف ملعب واندا 
ميرتوبوليتانو، يف املباراة التي س�تجمع الفريقني بالجولة 

االفتتاحية من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.

زاخو يضم حارس مرمى منتخبنا األوملبي
              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاقد نادي زاخو العراقي لكرة القدم، 
م�ع ح�ارس املنتخ�ب األوملب�ي آريان 

الفريق ملدة  إبراهيم، لتمثي�ل 
موسمني.

وق�ال املرشف عىل كرة زاخو، 
طه زاخ�ويل، إن ضم الحارس 
آري�ان إبراهيم يمث�ل إضافة 
مهمة عىل مس�توى حراس�ة 
املرم�ى، ك�ون ه�ذا الحارس 
لديه تجارب مهمة يف الدوري 
الهولن�دي، ولعب لع�دة فرق 
العمري�ة  الفئ�ات  ب�دوري 
الهولندي�ة، وأب�رز محطات�ه 
أياك�س  ن�ادي  م�ع  اللع�ب 
أمسرتدام أحد األندية األوربية 

الكبرة.
وأضاف أن الفريق بات بحال 
جي�دة، بع�د ض�م مجموع�ة 

قوية من الالعبني.
وتاب�ع: »امل�درب الليبي عب�د الحفيظ 
ع�ىل  ملس�اته  تظه�ر  ب�دأت  اربي�ش 
الفريق، ونأم�ل أن نحقق بداية جيدة 

يف الدوري«.
يش�ار إىل أن ن�ادي زاخ�و، تأه�ل إىل 
دوري النخبة هذا املوس�م رفقة فريق 

القاسم.

اجتامع حاسم لتقرير مصري ماندزوكيتش
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيطايل، ع�ن تطور جديد بش�أن 
رحيل املهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عن صفوف 
يوفنت�وس. ووفًقا لش�بكة »س�كاي س�بورت إيطاليا«، 

فإن ماندزوكيت�ش بات قريًبا للغاية من اللعب يف الدوري 
القطري خالل املوس�م الحايل. وأشارت إىل أن يف الساعات 
املقبلة س�يعقد ممثلو ماندزوكيت�ش اجتماع الرحيل مع 
مس�ؤويل يوفنتوس، والذي س�يتم خالله االتفاق عىل كل 

تفاصيل مغادرة املهاجم الكرواتي لتورينو.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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ح�ذر الخرباء م�ن أن حم�ل ده�ون إضافية حول 
البطن يزيد بشكل كبري من خطر اإلصابة بأمراض 

القلب لدى النساء أكثر من الرجال.
وإذا كان�ت املرأة تحم�ل كيلوغراما واح�دا إضافيا 
من الدهون عىل مس�توى البط�ن، فيمكن أن يزيد 
ذلك م�ن خطر اإلصاب�ة بالنوع الثان�ي من مرض 

السكري أكثر من سبع مرات.
 Nature  وبحث�ت الدراس�ة التي ن�رشت يف مجل�ة
Medicine العالق�ة بني دهون البطن وزيادة خطر 
اإلصابة بالس�كري واألزمات القلبية لدى أكثر من 
325 ألف شخص. واستخدم الباحثون من جامعة 
أوبس�اال يف الس�ويد، البيانات الجينية للمشاركني 
لتقدي�ر كمية الدهون املخزن�ة حول أعضاء البطن 
واألمع�اء، واملعروف�ة باس�م الده�ون الحش�وية. 
ووج�دوا أن ده�ون البط�ن العميقة كان�ت عامال 
رئيسيا يف خطر اإلصابة بمرض السكري وأمراض 
القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة، وخاصة عند النس�اء.  
األس�تاذة  جوهانس�ون،  آس�ا  الدكت�ورة  وقال�ت 
الجزيئي�ة يف جامع�ة  األوبئ�ة  املس�اعدة يف عل�م 
أوبساال، املشاركة يف الدراسة: »فوجئنا بأن الدهون 
الحش�وية كانت مرتبطة بق�وة بمخاطر األمراض 

لدى النساء مقارنة بالرجال«.
وتابع�ت الق�ول: »إن زي�ادة كيلوغ�رام إضايف من 

الدهون الحشوية يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة 
بالنوع الثاني من مرض الس�كري أكثر من س�بع 
م�رات ل�دى النس�اء، يف ح�ني أن الكمي�ة نفس�ها 
م�ن تراكم الده�ون تزيد فقط من خط�ر اإلصابة 
بأكثر من مرتني لدى الرج�ال. وحدد العلماء أيضا 
الجينات التي تؤثر عىل كمية الدهون املوجودة لدى 
املش�اركني، ووجدوا أكثر من مئت�ي جني مختلف. 
وكان�ت معظم ه�ذه الجينات مرتبطة بس�لوكنا، 
األم�ر الذي يوح�ي بأن املس�اهم الرئييس يف دهون 
البطن، أننا ن�أكل أكثر من ال�الزم ونمارس القليل 

من الرياضة.

»الدهون اخلفية« أكثر خطورة عىل النساء من الرجال
عثر العلماء خالل عملية مس�ح للدماغ، 
عىل كتل من بروتني سام يرتبط بالخرف 
يف أدمغ�ة أش�خاص عان�وا م�ن إصابة 
واح�دة يف ال�رأس منذ عقود م�ن الزمن. 
أن إصاب�ة واح�دة  إىل  العلم�اء  وأش�ار 
الخ�رف،  إىل  أن ت�ؤدي  بال�رأس يمك�ن 
حي�ث وجدت عملي�ات املس�ح كتال من 
بروتني يدعى »تاو«، كانت أكثر ش�يوعا 
يف املش�اركني الذي�ن عان�وا م�ن إصابة 
كبرية يف الرأس منذ عدة س�نوات مضت. 
ويعرف »التاو« بأن�ه مادة لزجة تضيف 
دعم�ا هيكلي�ا للخاليا العصبي�ة يف املخ، 
ويعد ترك�م هذا الربوت�ني يف الدماغ أحد 

السمات املميزة ملرض ألزهايمر.
ومن املعروف منذ س�نوات أن اإلصابات 
املتك�ررة يف الرأس، مث�ل اإلصابات التي 
يعاني منه�ا املالكمون والعب�و الركبي، 
تزي�د م�ن خطر ح�دوث تل�ف خطري يف 
الدم�اغ يف وقت الحق م�ن العمر. وهذه 
ه�ي امل�رة األوىل التي تظه�ر فيها صور 
املس�ح الدماغ�ي كيف يمك�ن أن يرتاكم 
الربوت�ني بعد رضب�ة واح�دة خطرية يف 
الرأس. ونرش العلماء من جامعة إمربيال 

غالس�كو  وجامع�ة  لن�دن  يف  كولي�دج 
فحوص�ات أجريت عىل 40 مريضا بعمر 
49 عاما، أصيبوا بج�روح يف الرأس قبل 

18 عاما عىل األقل.
وتع�رض معظ�م املش�اركني إلصاب�ات 
ت�رتاوح ب�ني معتدل�ة إىل ح�ادة، وقعت 
وكذل�ك  م�رور  ح�وادث  يف  معظمه�ا 
االعتداءات البدنية والس�قوط من أماكن 
مرتفع�ة، لك�ن جمي�ع وظائ�ف الدماغ 
لديه�م كان�ت طبيعي�ة ودون تس�جيل 
أي مش�اكل يف الذاك�رة. وق�ال الدكت�ور 
نيك�وس غورغورابتي�س، م�ن جامع�ة 
إمبرييال كوليدج يف لندن: »يدرك العلماء 
يش�كل متزاي�د أن إصاب�ات ال�رأس لها 
إرث دائ�م يف الدماغ، ويمكن أن تس�تمر 
يف التس�بب يف األرضار بع�د عق�ود م�ن 
اإلصاب�ة«. وأضاف: »حت�ى اآلن، ركزت 
معظ�م األبحاث ع�ىل األش�خاص الذين 
أصيب�وا بجروح متع�ددة يف الرأس، مثل 
املالكمني والعبي كرة الق�دم األمريكية، 
وه�ذه ه�ي امل�رة األوىل التي ن�رى فيها 
ه�ذه التش�ابكات الربوتيني�ة يف املرىض 

الذين أصيبوا إصابة واحدة يف الرأس«. 

»إصابة واحدة« يمكن أن تعرض األشخاص خلطر اخلرف

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

الشقيقة ترسقنا! أعداء الوطن

 عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي 

لم يتواَن أصحاب املطامع وأصحاب املنافع من االندفاع إىل العراق بعد التغيري 
الس�يايس الذي ح�دث عام 2003 لتنفي�ذ مخططاتهم وس�ط فوىض عارمة 
اكتس�حت البالد، ونجحت كل األجندة العاملة بمخططاتها وأهدافها بس�بب 
الفراغ الس�يايس الذي أحدثه التغيري وأيضاً بس�بب الف�راغ الوطني.. ومن لم 
ينجح بش�كل مب�ارش، جّند من هم خالني م�ن االنتماء للوط�ن وال يعرفون 

معنى الوطنية لتحقيق تلك األهداف التي مزقت العراق ورمت به إىل املهالك.
إن ما يحدث ويحدث من رسقات علنية من قبل الجارة والشقيقة الكويت عىل 
مدار كل السنني املاضية ما هو إال هدف من تلك األهداف الرامية إىل االستفادة 

الضعف العراقي تجاه كل يشء، وتحقيق التوسع عىل حساب العراق.
إن مل�ئ الجي�وب باألموال من اجل الس�كوت عىل رسقة الوطن هو من أش�د 
أنواع الخيانة العظمى التي تس�توجب املوت، وم�ا فعلته الكويت مع البعض 
ورشاء ذممهم من اجل الس�كوت والتغايض عما تفعله وتقوم به من رسقات 

لهو عار عىل من قبل وسمع به وسكت عنه.
الكويت الطامعة بالتوس�ع عىل حساب البلد الذي تنتمي إليه تاريخاً ترسقنا 
علناً ويف وضح النهار وأمام أنظار السياس�يني املنقسمني إىل ضعفاء وخونة 
عىل مدار الس�نني املاضية للتخلص م�ن هذه الفكرة التي تؤرق منامهم، ويف 
هذه الحكومة تحركت الدبلوماس�ية وإتجهت للمحفل الدويل من أجل تقديم 

شكوى دولية عىل الكويت.
إن ه�ذا التح�رك متأخر ج�داً عىل ما ح�دث، وهو ال يفي بالغ�رض؛ فالعراق 
ميلء باإلمكانيات القادرة عىل ردع أي س�ارق يتبجح برسقته دون اللجوء إىل 
املحافل الدولية الس�رتداد حقوقه املرسوقة وقادر أيضاً عىل الوقوف بش�عبه 
األبي األصيل يف وجه كل من يحاول تقطيعه، وعىل الحكومة العراقية أن تعي 
جيداً أن س�كوتها وع�دم ردها رداً مناس�باً عىل الرسقة والتط�اول والتبجح 

الكويتي س�يؤول إىل عواقب وخيمة ال تحمد عقباها.
بع�د كل ما عان�اه الش�عب العراقي من وي�الت عىل مدار أكثر من س�تة 
عرش عاما، وانعدام الثقة بني السياس�يني والشارع يف الكثري من املجاالت 
واألصع�دة، فهو قطعا أالن ال يثق أبداً بأغلب السياس�يني الذين يحكمون 

ويتحكمون بالبلد باس�رتداد ما رسق ويرسق إىل أالن من جس�د العراق. 
الرسق�ة وتط�اول بع�ض السياس�يني الكويتي�ني وتبجحهم ع�ىل العراق 
وأرضه وش�عبه يس�تلزم وقفة سياس�ية حازمة، ورداً علني�اً صارماً من 
قبل الحكومة العراقية ينم عن القوة وال يحتاج إىل ضعف، وعىل الحكومة 
العراقية فضح كل من س�ولت له نفس�ه بقبول الرش�ا من اجل السكوت 
عىل الرسقة وكل املتعاونني لس�بب أو ألخر وتقديمهم إىل املحاكم بجريمة 
الخيانة العظمى. أو عليها أن تقول للش�عب وعلناً: ال نس�تطيع فعل ذلك 
فاحموا أنفسكم واحموا أرضكم ومياهكم وسمائكم بأنفسكم حتى يقرر 
الش�عب مصريه، إن ل�م تكونوا قادرين عىل حماي�ة العراق والحفاظ عىل 
أراضيه م�ن املطامع الكويتي�ة فالعراقيني قادرين وعىل أهبة االس�تعداد 
للذود عن أرضهم التي لطاملا س�قوها بدمائه�م وافدوها بفلذات أكبادهم 

)انتبهوا واحموا أرضنا وإال ...(.

باألم�س تلقيت دع�وة للحضور يف ندوة )ثقافية(تح�ت عنوان الوطن 
واملواط�ن  وروح املواطن�ه وكان لعنوانه�ا اث�ر كبري يف قب�ويل للدعوة 
ورغبتي للمش�اركة فيها إال ان�ي تندمت كثريا وخرجت ويف القلب أىس  
بعدما تب�ني ان املحارض يف الندوة هو احد السياس�يني العراقيني الذي 
كان يتح�دث بصفته ممثال عن كتلته أو عش�ريته حيث وجدت نفيس 
مضطرا لألستماع اىل خطبة عصماء عن الوطنية وأعداء الوطن  نصب 
فيه�ا الفاعل ورف�ع فيها املفعول به كما رأيت الن�دم واضحا يف عيون 
الحارضين جميعا مثلما ندم صديقي الذي دعاني للحضور فقد تمنى 
ل�و إنه لم يفعله�ا ويدعوني خصوصا بعد مداخلت�ي التي لم تروق له 
إذ قاطعت )الس�يد الس�يايس املحارض(  حني وج�دت حديثه طوبائيا 
وهو يطلب من املواطنني أن ال يشكوا من تقص يف خدمات أو فساد يف 
دائ�رة ف�أن هنالك مبالغة من اطراف حاقدة  وقل�ت له إن ذلك موجود 
وقد اعلن رئيس الوزراء ش�خصيا عن اكثر من 42 ملفا للفساد تشمل 
جمي�ع مفاص�ل الدول�ة 0 كان من ب�ني الحضور رجال دين وش�يوخ 
عش�ائر ووجهاء القوم وجمع من النس�اء  وتحدث الرجل بصوت عال 
ون�ربة خطابية طالب فيها الحضور أن يحذروا من أعداء الوطن وكرر 
تل�ك العبارة مرارا وتك�رارا وقال ضمن ما قال ال تصدقوا ما تس�معوا 
ع�ن الكهرب�اء أو امل�اء أو البطالة أو الفس�اد فكلها أكاذي�ب يرّوجها 
أع�داء الوطن وعاد ليّحذر الحارضين من هؤالء األعداء وقبل أن يختتم 
خطابه الش�هري والخطري ، قال بأنه يريد أن يسمع كل مشاكلهم وكل 
ما يعانون�ه يف مناطقهم فإنربى له أحد املش�ايخ ليخربه حاجة ابناء 
املنطقة اىل مستش�فى حديث يوازي حجمها السكاني الكبري فقاطعه 
إن هذا أمر س�هل إن ش�اء الل�ه وعليه ان يعترب ذل�ك منتهيا ثم قام له 
رجال مسّنا وشكى له معاناة ابنه الخريج قبل اربع سنوات دون تعيني 
وقب�ل أن يكم�ل كالمه صاح ب�ه ال عليك  الخري قادم  ب�إذن الله كلهم 
س�وف يتعين�ون بعد ذلك كان ال�دور لرجل تبدو علي�ه الهيبة والوقار 
وطل�ب من النائب ان يتس�ع صدره له ويدعه يكم�ل ما يريد ان يقول 
فق�ال له لك ذل�ك تفضل وتحدث ب�كل ما عن�دك إال إن الرجل لم يلبث 
أن ينط�ق كلمة الكهرب�اء حتى ثارت ثائرة صاحبن�ا وقاطعه صائحا 
به ألم نقل لكم كلها س�وف تأتي ملاذا تبقون مس�رّيون من قبل أعداء 
الوطن وانطلق يف خطابه الرهيب مجددا لريفع املجرور وينصب املبتدأ 
والبادئ أظلم 0وألنه كان مش�دود األعصاب محمر العينني مشمرّا عن 
س�واعده تجنب اي من الحارضين مقاطعته إال ان  شيخا كبري السن 
كان جالسا بالقرب مني همس يف إذني ليسألني هل صحيح ما يقوله 
السيد النائب ومتى سينفذ ما وعدنا به قلت له ال أعتقد إنه سيستطيع 
ذل�ك هذا اليوم ألن وقت الدوام أوش�ك ع�ىل األنتهاء فق�ال يل لكننا لم 

نعرف حتى اآلن من هم أعداء الوطن قلت له هذا أولّهم .

اإلصالح الترشيعي واستقالل القضاء
القاضي اريج خليل

الجزء الثالث
السلطة الرابعة واستقالل القضاء

كان وال ي�زال لإلع�الم بكاف�ة صنوف�ه 
املكتوب منه او املسموع او االعالم املرئي 
وال�ذي يس�مى اصطالح�اً ب�)الس�لطة 
الرابع�ة( تأث�ري مب�ارش عىل س�لوكيات 
الف�رد املتلق�ي ب�ني الفائ�دة وتوس�يع 
املدارك كتأثري إيجابي اىل أس�لوب اإليحاء 
والتوجي�ه الخاطئ كتأثري س�لبي والذي 
ينس�حب ع�ىل عم�وم س�لوكيات افراد 
املجتمع وواضح ذلك يف تجارب الشعوب 
واألنظمة التي برعت يف استخدام االعالم 
كاداة لتوجي�ه املجتمع وفيما مىض كان 
ال�دور األبرز هو مل�ا يس�مى بالصحافة 
الوثائقي�ة وهي األقل تأث�رياً كونها تعيد 
رسد التجارب املاضية للشعوب والخوض 

فيها ال يتعدى تكرار الوقائع واألحداث.
اما يف الوقت الحارض فالدور األكثر تأثرياً 
هو ملا يس�مى بالصحافة االس�تقصائية 
وف�ق  فيه�ا  العامل�ون  يتح�رك  والت�ي 
منهج البحث عن أم�ور جدلية او وقائع 
تكون بمثابة حديث الس�اعة والن اغلب 
م�ن يبارش ه�ذا العمل االن ه�م افراد او 
مؤسس�ات ربحي�ة فب�ات م�ن الصعب 

الس�يطرة عىل سلوكيات العمل الصحايف 
للكثري منهم مالم تك�ن هناك ترشيعات 
ضابط�ة لتلك الس�لوكيات بالق�در الذي 
يحف�ظ حري�ة االعالم ويف الوقت نفس�ه 
يضم�ن مصلح�ة املجتم�ع م�ن خ�الل 
ضبط وتقنني ماينرش للعامة من وقائع 
بالش�كل الذي اصبح التط�ور العلمي يف 
وس�ائل االعالم س�بباً مهم�اً يف صعوبة 
ضب�ط املحت�وى املطروح وذل�ك لرسعه 
وس�هولة عرض�ه للمتلق�ي، ومن خالل 
الش�أن يف  القوان�ني ذات  االط�الع ع�ىل 
الع�راق فاننا نج�د اوال ما ج�اء يف املادة 
38 / ثانيا من دس�تور جمهورية العراق 
الذي كف�ل حري�ة الصحاف�ة والطباعة 
واإلع�الن واالع�الم والنرش ب�رشط عدم 
االخالل بالنظام الع�ام او االداب العامة، 
كما نج�د قانون نقاب�ة الصحفيني رقم 
1٧8 لس�نة 19٦9 ال�ذي تن�اول كل م�ا 
يتعل�ق بالنقاب�ة وكذلك قان�ون حماية 
الصحفي�ني رقم 21 لس�نة 2011 والذي 
تناول حماية ه�ذه الفئة املجتمعية،ولم 
يتم تنظي�م حرية الصحافة بموجب هذا 
القان�ون او ف�رض عقوب�ات رادعة عىل 
من يتج�اوز هذه الحرية، مما يس�تلزم 
وبق�در تعل�ق االم�ر بالش�أن القضائي 
حصول اضاف�ة ترشيعية تلزم الصحفي 

واالعالم�ي بحظر ن�رش واذاعة مجريات 
التحقي�ق الجنائي، ك�ون ان االعالم هو 
م�ن يوجه ال�رأي العام غالب�ا وان الراي 
العام م�ن اكثر الجهات تأث�ريا عىل مبدأ 
اس�تقالل القضاء، وان ع�دم تنظيم ذلك 
بترشيع س�يؤثر بش�كل س�لبي عىل هذا 
املبدأ وبل سيتعداه اىل التأثري ايضا بمبدأ 

الرباءة املفرتضة.
ووف�ق الترشي�ع العراقي ف�ان التحقيق 
الجنائ�ي يمتاز بع�دم العالنية فال يجوز 
ألي شخص حضور التحقيق امام قايض 
التحقي�ق س�وى الخص�وم ووكالءه�م، 
وان ه�ذا املن�ع ي�رسي ع�ىل الصحفيني 

وكافة وس�ائل االعالم املسموعة واملرئية 
ك�ون ان االتهام يف مرحل�ة التحقيق هو 
يقع يف دائرة الش�ك واالحتمال وان اعالن 
االج�راءات يف ه�ذه املرحلة يخ�ل بمبدأ 
الرباءة املفرتضة والتي يجب ان يس�تمر 
افرتاضها حتى تثبت ادانه املتهم، كما انه 
سيؤثر عىل استقاللية القايض وحياديته 
يف حالة نرش مجري�ات التحقيق يف هذه 
املرحل�ة او ن�رش صور ضوئي�ة لقرارات 
الس�ادة قضاة التحقيق وبالش�كل الذي 
يؤث�ر عىل ال�راي العام فيصب�ح القضاء 
ام�ام مطالبات واحتجاج�ات مجتمعية 

تؤثر سلبا يف استقالله.
 كما ان امل�ادة 235 من قانون العقوبات 
العراق�ي نصت عىل ان » يعاقب بالحبس 
ال  وبغرام�ة  س�نة  ع�ىل  تزي�د  ال  م�دة 
تزي�د عىل مائ�ة دينار أو باح�دى هاتني 
العقوبتني من نرش باحدى طرق العالنية 
ام�ورا م�ن ش�أنها التأثري يف الح�كام أو 
القضاة الذين انيط بهم الفصل يف دعوى 
مطروحة ام�ام جهة من جهات القضاء 
م�ن  غريه�م  أو  القض�اء  رج�ال  يف  أو 
املوظف�ني املكلفني بالتحقي�ق أو التأثري 
يف الخرباء أو املحكمني أو الش�هود الذين 
قد يطلبون الداء الشهادة يف تلك الدعوى، 
أو ذلك التحقيق، أو امورا من شأنها منع 

الش�خص من االفضاء بمعلوماته لذوي 
االختصاص.

فاذا كان القصد من النرش إحداث التأثري 
املذكور أو كانت االمور املنش�ورة كاذبة 
تك�ون العقوبة الحبس م�دة ال تزيد عىل 
س�نتني وغرامة ال تزيد عىل مائتي دينار 
أو اح�دى هات�ني العقوبت�ني.... » وهذا 
املن�ع موج�ه اىل الكاف�ة وان ال�رورة 
تحت�م اص�دار ترشي�ع جدي�د موجه اىل 
القائم�ني عىل الصحافة عىل غرار قانون 
العم�ل الصحف�ي رقم 35 لس�نة 200٧ 
يف اقليم كردس�تان وال�ذي نص رصاحة 
يف الفق�رة ٦ من امل�ادة 9 منه عىل فرض 
عقوب�ات مالية كبرية » عىل كل من ير 
اذا  اال  التحقي�ق واملحاكم�ة  بإج�راءات 

اجازت املحكمة نرشها ».
 حي�ث ان املش�كلة تثار عندم�ا يتجاوز 
االعالم مهنيته وينرش اجراءات التحقيق 
التأث�ري  اىل  وص�وال  االح�كام  ويس�تبق 
الس�لبي ع�ىل ال�رأي العام هادف�ا دفعه 
اىل االنحي�از اىل اح�د االط�راف، لذا ندعو 
امل�رشع العراقي اىل التدخ�ل وادراج نص 
رصيح يحد م�ن دور االعالم الس�لبي يف 
التأثري عىل استقاللية القضاء والقايض، 
والزامه بنقل صور واقعية عن املحاكمات 
بعد اس�تحصال موافقة املحكمة بهدف 

توظيف االعالم لخدم�ة العدالة التي هي 
اله�دف املطلوب من كاف�ة االطراف وان 
الهدف من ذلك تعزيز اس�تقالل القايض 
ال تربير موقفه الن القايض يربر قراراته 
ع�ن طري�ق تس�بيبها ضم�ن منط�وق 
الحكم ولكافة االطراف حق الطعن وفق 

القانون.
وان الدس�تور العراق�ي وان ن�ص ع�ىل 
حرية الصحافة وحرية التعبري عن الرأي 
اال ان ذل�ك يجب ان ينظم بموجب قانون 
الن عدم تنظيمه س�يؤثر حتما عىل باقي 
املب�اديء الدس�تورية، لذل�ك نحت�اج اىل 
فرض عقوب�ات رادعة لكل من يس�تغل 
الحريات بش�كل مخالف للقانون، وبذلك 
فان مبدأ استقالل القضاء لم يعد يتناول 
العالقة بني الس�لطة القضائية من جهة 
والس�لطتني الترشيعي�ة والتنفيذية من 
جهة اخرى بل تعداها اىل السلطة الرابعة 
خاصة يف وقت اصبحت الرقابة محدودة 
عىل االعالم بشكل عام والصحافة بشكل 
خاص فاصبحت ذات تأثري يف الرأي العام 
ويف عمل القايض بالشكل الذي يستوجب 
تدخ�ل ترشيع�ي كما يس�توجب تثقيف 
ال�راي العام بمبدأ اس�تقالل القضاء عن 
طري�ق حمالت اعالمي�ة يف االعالم املرئي 

واملسموع واملقروء.

أتقدم بأس�مي وجميع العاملني يف مؤسس�ة 
املستقبل العراقي للصحافة والنرش ) جريدة 
املس�تقبل العراقي و وكالة أنباء املس�تقبل( 
بأجمل التهاني والتربيكات اىل االستاذ ) رائد 
حمدان ( لتس�نمه مهام منصب مدير مكتب 
محافظ كربالء املقدس�ة متمني�ًا له املوفقية 
والنجاح يف عمله خدمة للمحافظة املقدس�ة 

وابنائها الكرام .
علي الدراجي

رئيس مجلس االدارة

هتنئة


