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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

الـعـدل فـضـيـلـــة اإلنــســان العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس جلنة النزاهة الربملانية 
يستقيل وحيمل أمريكا مسؤولية 

»متكني« الفاسدين
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ص2

عقد قمة ثالثية عراقية أردنية مرصية عىل هامش اجتامعات األمم املتحدة 
املكون اإليزيدي يشكل حتالفا سياسيا يف سنجار يعارض سياسات بارزاين 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

م�ا ت�زال تداعي�ات التفجري ال�ذي رضب كربالء 
تت�وايل، ويف الوق�ت ال�ذي ألق�ت الق�وات األمنية 
القبض عىل الخلية التي نفذت العملية اإلرهابية، 
بات�ت اصاب�ع االته�ام واضح�ة إىل ناحية جرف 
النرص التي ع�ادت مجدداً لتصبح الخارصة التي 

التي توجع محافظة كربالء.
وأعلن�ت وزارة الداخلي�ة القب�ض ع�ىل الخلي�ة 
املخططة للتفجري الذي وق�ع، الجمعة، عند أحد 
مداخل محافظة كربالء، يف حني أشار إىل القبض 
ع�ىل عصابة خط�ف أطفال مكونة من خمس�ة 

أشخاص بينهم امرأة يف بابل. 
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة اللواء س�عد معن 
يف مؤتم�ر صحفي عق�ده داخل مق�ر الجريمة 
املنظمة إن »الجهات األمنية قامت بنشاط مميز 
أس�فر ع�ن القب�ض ع�ىل الخلية الت�ي خططت 

لعملية التفجري يف مدخل كربالء«. 
ب�دوره، اته�م رئي�س اللجنة االمني�ة يف مجلس 
محافظ�ة بابل عيل الديل سياس�يني بجعل مدينة 
جرف النرص منطلقا لتنفيذ العمليات االرهابية.

وق�ال ال�ديل يف ترصي�ح صحف�ي إن “الخط�اب 
الطائفي لبعض السياس�يني جع�ل قضاء جرف 
الن�رص منطلق�ا لتنفي�ذ العملي�ات االرهابية يف 
باب�ل وكربالء”، الفتا اىل انه “لو ال وجود الحش�د 
الشعبي يف هذا املنطقة لكانت االنفجارات كبرية 

وعديدة”.
وأضاف أن “قوات الحشد الشعبي املاسكة ملناطق 
ج�رف النرص كثريا ما تعثر عىل الخاليا االرهابية 

النائمة والعبوات الناسفة املعدة للتفجري.
التفاصيل ص2

»جرف النرص«.. اخلارصة التي توجع كربالء
إلقاء القبض على خلية خططت لعمليات إرهابية ضد الزوار.. وجلنة برملانية تدعو إىل نصب »كامريات« لتأمني احملافظة عواد: حمافظ البرصة

 يـحـظـى بـدعـم شـعـبـي كـبـيـر 
وخطوات عمله موفقة

مفوضية حقوق اإلنسان 
تقدم توصيات إىل احلكـومـة 

بشأن »السالم الدائم«

املنتجات النفطية حتقق 
زيادة يف ربحيتهـا بنسبـة »30« باملئـة 

للنصف األول من العام احلايل
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حكومة ذي قار تصدر )4( قرارات طارئة لتدارك »أزمة الرسطان« 
التعليم تعلن متديد التقديم عىل استامرة القبول املركزي
الرتبية تقرر السامح للطلبة املتغيبني بإداء االمتحانات

ص3

جملس البرصة هيدد 
بإقالة مدراء الدوائر الذين ثبت 

تقصريهم بواجباهتم

العراق خيمن )500( مليار دوالر للتعامل مع الصني
        المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكد رئي�س مجلس ال�وزراء عادل عب�د املهدي أن 
حجم األعمال بني العراق والصني خالل الس�نوات 
الع�ر املقبل�ة س�تكون500 ملي�ار دوالر، فيما 
اك�دت رشكة الطاقة الصينية اس�تعدادها  للعمل 
يف الع�راق والدخ�ول بق�وة يف مجال اع�ادة اعمار 
البن�ى التحتي�ة. وقال رئي�س الوزراء ع�ادل عبد 
امله�دي يف ترصيح لقناة »فونك�س« الصينية، إن 
»حج�م األعم�ال بني الع�راق والصني املس�تهدف 
خ�الل العرة س�نوات القادمة س�يزيد عن 500 
مليار دوالر«. وأضاف أن »األعمال س�تبدأ من اآلن 
ومن ه�ذه الزيارة«. بدورها، اكدت رشكة الطاقة 
الصيني�ة اس�تعدادها  للعمل يف الع�راق والدخول 

بقوة يف مج�ال اعادة اعمار البن�ى التحتية. وقال 
بي�ان صادر ع�ن املكت�ب االعالمي لنائ�ب رئيس 
الوزراء وزير املالية، فؤاد حسني، تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، انه »زار نائب رئيس الوزراء 
وزي�ر املالية الس�يد فؤاد حس�ني والوف�د املرافق 
رشك�ة الطاق�ة الصيني�ة والتقى رئي�س مجلس 
ادارتها يو كانج واعض�اء مجلس االدارة، واملدراء 
التنفيذي�ن يف الرك�ة، واطلع عىل اهم املش�اريع 
التي تقوم بها الركة وهي من كربيات الركات 
الصينية والعاملية يف مجال الطاقة والسدود وكذلك 
شبكات السكك الحديد والطرق الرسيعة واملدارس 
الحديث�ة«. وتحدث رئيس مجل�س ادارة الركة، 
وفق�ا للبيان ب�أن »رشكته بتوجيه م�ن الحكومة 
الصينية مس�تعدة للعمل يف العراق والدخول بقوة 

يف مج�ال اع�ادة اعم�ار البنى التحتي�ة، وتصميم 
املش�اريع الكب�رية يف الع�راق من طرق وجس�ور، 
س�كك حدي�د وموان�ئ ومحط�ات تولي�د الطاقة 
الكهربائي�ة ومحط�ات تحلي�ة املي�اه وم�دارس 
عرصي�ة ومتطورة«. وق�ال بأن »رشك�ة الطاقة 
الصيني�ة تقوم االن بأنش�اء عدد م�ن املحطات يف 
واسط وميسان وصالح الدين، وكذلك املشاركة يف 
محط�ة معالجة ماء الب�رصة«.  من جانبه تحدث 
نائ�ب رئيس ال�وزراء، ب�أن »الحكوم�ة العراقية 
الجدي�دة لها برنامج واض�ح يف اعادة اعمار البنى 
التحتية بس�بب م�ا تعرض ل�ه العراق م�ن دمار 
ج�راء الح�روب الداخلي�ة والخارجي�ة والحصار 

االقتصادي«.
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حمافظة بغداد : مديريات الرتبية
 تعلن نتائج املقبولني للتعيني للوظائف 

الرتبوية واإلدارية
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التعليم تعلن متديد التقديم عىل استامرة القبول املركزي
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس األحد، تمديد التقديم عىل 
االس�تمارة االلكرتونية للقبول املركزي إىل نهاية الدوام الرسمي ليوم األحد 

املقبل املوافق 29/9/2019.
وق�ال املدي�ر العام لدائ�رة الدراس�ات والتخطي�ط واملتابعة إيه�اب ناجي 
عباس، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن�ه »تقرر تمديد 
التقدي�م ع�ىل اس�تمارة القب�ول املرك�زي يف الجامع�ات الحكومي�ة للعام 
ال�درايس 2019/2020 لغاي�ة نهاي�ة ال�دوام الرس�مي ليوم األح�د املقبل 
واملواف�ق 29/9/2019«. وأض�اف ان »قرار التمديد ألتقديم عىل اس�تمارة 
القبول جاء إلتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتس�ن لهم التقديم ، مؤكدا إن 
التقديم سيكون عىل موقع البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط 

.www.dirasat-gate.org واملتابعة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ما تزال تداعي�ات التفجري الذي رضب كربالء تتوايل، ويف 
الوقت الذي ألقت القوات األمنية القبض عىل الخلية التي 
نفذت العملية اإلرهابية، باتت اصابع االتهام واضحة إىل 
ناحية جرف النرص التي عادت مجدداً لتصبح الخارصة 

التي التي توجع محافظة كربالء.
وأعلن�ت وزارة الداخلي�ة القبض عىل الخلي�ة املخططة 
للتفج�ري الذي وقع، الجمع�ة، عند أحد مداخل محافظة 
كرب�الء، يف ح�ن أش�ار إىل القبض ع�ىل عصابة خطف 
أطفال مكونة من خمسة أشخاص بينهم امرأة يف بابل. 
وقال املتحدث باس�م الوزارة اللواء س�عد معن يف مؤتمر 
صحفي عقده داخل مقر الجريمة املنظمة إن »الجهات 
األمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض عىل الخلية 

التي خططت لعملية التفجري يف مدخل كربالء«. 
ب�دوره، اتهم رئيس اللجنة االمني�ة يف مجلس محافظة 
باب�ل ع�ي الديل سياس�ين بجع�ل مدينة ج�رف النرص 

منطلقا لتنفيذ العمليات االرهابية.
وق�ال الديل يف ترصي�ح صحفي إن “الخط�اب الطائفي 
لبعض السياس�ين جع�ل قضاء جرف الن�رص منطلقا 
لتنفي�ذ العمليات االرهابي�ة يف بابل وكرب�الء”، الفتا اىل 
انه “لو ال وجود الحش�د الش�عبي يف هذا املنطقة لكانت 

االنفجارات كبرية وعديدة”.
وأض�اف أن “ق�وات الحش�د الش�عبي املاس�كة ملناطق 
ج�رف الن�رص كث�ريا م�ا تعث�ر ع�ىل الخالي�ا االرهابية 
النائم�ة والعب�وات الناس�فة املعدة للتفج�ري، والخطط 
املعدة لزعزعة امن كربالء وبابل الس�يما خالل الزيارات 

املليونية التي تشهدها مدينة كربالء املقدسة”.
وأش�ار رئيس اللجنة األمني�ة أن “قضاء جرف النرص يف 

نظ�ر أه�ايل بابل ال يختل�ف عن أي منطق�ة من مناطق 
محافظة بابل وامنه واستقراره امر نسعى اليه بجهود 

كبرية القوات االمنية والحشد الشعبي”.
م�ن جانبها، وصف�ت لجنة األمن والدف�اع ناحية جرف 

النرص شمايل بابل ب�”بؤرة اإلرهاب”.
وق�ال مص�در نياب�ي إن “لجن�ة األم�ن والدف�اع انهت 

اجتماعها مع القادة األمنين بشأن تفجري كربالء األخري 
حيث أكدت أن التفجريات دائما ما تتكرر وال س�يما من 

بؤرة اإلرهاب يف جرف النرص”.
ودع�ت اللجن�ة إىل رضورة “تظاف�ر الجه�ود وتكثي�ف 
العم�ل خصوصا مع قرب زيارة األربع�ن”، مؤكدة أنها 
“س�تعرض تقري�را مفص�ال ع�ن االعم�ال اإلرهابية يف 

جلسة )اليوم االثنن(”.
يف الغض�ون، دعا عضو لجنة األمن والدفاع س�عد مايع 
الحلف�ي إىل نصب منظوم�ة كامريات متط�ورة وزيادة 
أجهزة كشف املتفجرات لتأمن طريق محافظة كربالء. 
وقال الحلفي يف بيان عىل هامش استضافة اللجنة قائد 
عملي�ات الفرات االوس�ط وقائد رشطة كرب�الء وتلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »بعد الكشف عن 
تفاصيل ح�ادث التفجري والهدف الذي كان مخططاً له، 
يحتم عىل األجهزة االستخبارية تكثيف إجراءاتها ملتابعة 
الخاليا اإلرهابي�ة وتحديداً يف مناطق الفرات األوس�ط/ 
تزامناً مع قرب الزيارة األربعينية لإلمام الحس�ن )عليه 

السالم(«.
وأضاف أن »الحادث األخري الذي وقع قرب سيطرة )54( 
يس�تدعي مراجعة الخطط املتبع�ة يف مالحقة العنارص 
اإلرهابي�ة التي تح�اول تعكري صفو االس�تقرار األمني 

الذي تعيشه أغلب محافظات البالد«.
ودع�ا إىل »رضورة توحيد القيادة االس�تخبارية لضمان 
ع�دم تش�تيت املعلوم�ة وتعزيز الجانب م�ن خالل نرش 
أجهزة استش�عار حرارية )الس�ونار( لكش�ف األسلحة 
واملتفجرات، ونصب منظومة كامريات متطورة يف الطرق 
الفرعية والرئيسية وربطها بوحدة تحكم مركزية لرصد 
إي حالة مش�بوهة والتعامل معها ف�وراً لحماية أرواح 
املواطن�ن ولضم�ان تأدية مراس�م زي�ارة االربعن بكل 
راح�ة وأمان«.واك�د ع�ىل »أهمية زي�ادة التخصيصات 
املالية يف املوازن�ة العامة للبالد لعام 2020 من أجل دعم 
األجهزة االس�تخبارية ل�رشاء ما تحتاجه�ا من معدات 
تس�هم يف تطوير ادائه�ا وتطوير عملها بالتناس�ب مع 
حج�م التحدي�ات الت�ي تواجهه�ا للحيلول�ة دون تنفيذ 

املجاميع اإلرهابية ملآربها الدنيئة«.

إلقاء القبض على خلية خططت لعمليات إرهابية ضد الزوار.. وجلنة برملانية تدعو إىل نصب »كامريات« لتأمني احملافظة
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العراق خيمن )500( مليار دوالر للتعامل مع الصني
        المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكد رئيس مجل�س الوزراء عادل عبد املهدي 
أن حج�م األعمال بن الع�راق والصن خالل 
الس�نوات العرش املقبلة س�تكون500 مليار 
دوالر، فيم�ا اك�دت رشكة الطاق�ة الصينية 
اس�تعدادها  للعمل يف العراق والدخول بقوة 

يف مجال اعادة اعمار البنى التحتية.
وق�ال رئي�س الوزراء ع�ادل عب�د املهدي يف 
ترصيح لقناة »فونكس« الصينية، إن »حجم 
األعمال بن العراق والصن املستهدف خالل 
الع�رشة س�نوات القادمة س�يزيد عن 500 
ملي�ار دوالر«. وأض�اف أن »األعمال س�تبدأ 
من اآلن ومن ه�ذه الزيارة«. بدورها، اكدت 

رشكة الطاقة الصينية استعدادها  للعمل يف 
الع�راق والدخول بقوة يف مجال اعادة اعمار 
البنى التحتي�ة. وقال بيان صادر عن املكتب 
االعالمي لنائب رئيس ال�وزراء وزير املالية، 
ف�ؤاد حس�ن، تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان�ه »زار نائب رئي�س الوزراء 
وزير املالية السيد فؤاد حسن والوفد املرافق 
رشكة الطاقة الصينية والتقى رئيس مجلس 
ادارته�ا يو كان�ج واعضاء مجل�س االدارة، 
وامل�دراء التنفيذي�ن يف الرشك�ة، واطلع عىل 
اهم املش�اريع التي تق�وم بها الرشكة وهي 
م�ن كربي�ات ال�رشكات الصيني�ة والعاملية 
يف مج�ال الطاقة والس�دود وكذلك ش�بكات 
الس�كك الحديد والط�رق الرسيعة واملدارس 

الحديث�ة«. وتح�دث رئي�س مجل�س ادارة 
الرشكة، وفقا للبيان ب�أن »رشكته بتوجيه 
م�ن الحكوم�ة الصينية مس�تعدة للعمل يف 
الع�راق والدخول بقوة يف مجال اعادة اعمار 
البنى التحتي�ة، وتصميم املش�اريع الكبرية 
يف الع�راق من طرق وجس�ور، س�كك حديد 
وموان�ئ ومحطات توليد الطاقة الكهربائية 
ومحط�ات تحلي�ة املياه وم�دارس عرصية 
ومتط�ورة«. وق�ال ب�أن »رشك�ة الطاق�ة 
الصينية تقوم االن بأنشاء عدد من املحطات 
يف واس�ط وميس�ان وصالح الدي�ن، وكذلك 
املش�اركة يف محطة معالج�ة ماء البرصة«.  
م�ن جانبه تحدث نائب رئي�س الوزراء، بأن 
»الحكوم�ة العراقي�ة الجديدة له�ا برنامج 

واضح يف اعادة اعمار البنى التحتية بس�بب 
ما تعرض له العراق من دمار جراء الحروب 
الداخلية والخارجية والحصار االقتصادي«.

واش�ار اىل ان »الع�راق لدي�ه برنامج واضح 
بهذه املس�رية ك�ون اع�ادة االعم�ار وبناء 
االقتصاد يحتاج اىل خربات وتمويل خارجي 
توقي�ع  بص�دد  »نح�ن  مبين�ا  واس�تثمار، 
االتفاقي�ة االطارية للعمل املش�رتك وتعزيز 
العالق�ات م�ع الص�ن، ونحت�اج يف الوق�ت 
مث�ل  اس�رتاتيجية  مش�اريع  اىل  الح�ارض 
ش�بكات الس�كك الحديد الداخي والخارجي 
وبن�اء محطات كهربائي�ة اليصال الكهرباء 
ل�كل انحاء العراق وبس�اعات تجهيز كاملة 
ونحتاج اىل سدود للحفاظ عىل الثروة املائية 

والنت�اج الطاقة وتنظي�م ادارة املياه ومن ، 
جانب اخ�ر ويف قط�اع التعليم ف�أن العراق 
يحت�اج يف كل انحائ�ه اىل م�دارس عرصي�ة 

وحديثه للنهوض بالواقع التعليمي فيه«.
واوض�ح البيان انه »حرض اللقاء الس�يدين 
وزيري النق�ل والكهرب�اء ومحافظي بغداد 
, االنب�ار, دي�اىل ,ذي ق�ار, كرب�الء , اربيل , 
س�ليمانية وده�وك وواس�ط ومستش�اري 
الس�يد رئي�س ال�وزراء وع�دد م�ن امل�دراء 
العام�ن يف وزارة املالي�ة والبن�ك املركزي«. 
وي�زور رئي�س مجل�س ال�وزراء بصحب�ة 
وفد حكوم�ي، الصن، منذ ع�دة أيام لبحث 
العالقات الثنائية وتنفيذ مشاريع للرشكات 

الصينية داخل العراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

رد النائب ع�ن محافظة البرصة عدي ع�واد، أمس األحد، 
عىل بعض أسئلة املواطنن حول حملة اهايل البرصة لرفع 

التجاوزات. 
وق�ال عواد »كنا والزلنا اول الداعمن لحملة اهايل البرصة 
لرف�ع التجاوزات«، الفت�اً إىل أن »عمل رفع التجاوزات من 
اختص�اص املحافظ وخلي�ة املتابعة وليس م�ن واجباتنا 
وهم يحضون بالدعم من قبلنا ومس�تعدين الي مساعدة 

يف حال طلب منا ذلك«.
وأش�ار عواد إىل أن »محافظ البرصة بحملته هذه يحظى 
بدعم شعبي لم يشهد له مثيل اي محافظ سابق وعليه ان 

يستثمر هذا الدعم بالشكل الصحيح«.
وأكد النائب يف الربملان »س�اقوم بفت�ح ملفات التجاوزات 

الكربى ام�ام القضاء والربملان واملحاكم الدولية وحس�ب 
ن�وع القضي�ة واوله�ا تج�اوزات الكوي�ت ع�ىل اراضينا 
ومياهن�ا وكذلك تج�اوزات وزارة النفط بمصادرة ارايض 
البرصة بحجة مناطق محرم�ة نفطيا اضافة لضم حقل 

صبا النفطي البرصي ملحافظة ذي قار«. 
ووجه عواد نصيحة إىل محافظ البرصة، وقال »نصيحتي 
ملحاف�ظ الب�رصة ان ال يس�تمع س�وى للش�عب البرصي 
وليعلم بان قوة الش�عب اقوى من الجميع«، مش�دداً عىل 
أن »الشعب البرصي معروف بش�جاعته ويحب القرارات 

الشجاعة«.
وتاب�ع ع�واد »لدينا مهندس�ن وخرباء برصين بانش�اء 
أسواق شعبية وسوق الخيمة مثال لذلك ويجب االستفادة 
م�ن خرباتهم لبناء االس�واق«، مخلصاً إىل القول »الرحمة 

مع الفقراء هي قمة الشجاعة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

لحق�وق  العلي�ا  املفوضي�ة  رئي�س  كش�ف 
االنس�ان عقيل املوس�وي، أم�س األحد، عن 
تقديم�ه توصيات للحكومة بش�أن الس�الم 

الدائم يف العراق.
ج�اء ذلك خ�الل تنظيم املفوضي�ة احتفالها 
الرس�مي باليوم العاملي للس�الم تحت شعار 
»تحقي�ق الس�الم ضمان�ة الزده�ار العراق 
ورفاهية شعبه«، عىل قاعة مرسح املفوضية 
بحض�ور اعضاء مجل�س املفوض�ن، وعدد 
من رؤس�اء اللجان النيابية واعضاء مجلس 
النواب وممثل رئاسة الوزراء ووزير الشباب 
والرياض�ة ووكي�ل وزارة الداخلية وعدد من 

الحكومي�ة  واملؤسس�ات  ال�وزارات  ممث�ي 
ومنظمات املجتمع املدني.

وق�ال املوس�وي يف كلمة ان »هذه املناس�بة 
تض�ع ع�ىل عاتقن�ا جميع�ا م�ن مفكري�ن 
وصن�اع ق�رار مس�ؤولية ك�ربى يف التوعية 
والتنوير وترسيخ مبادئ السالم ولغة الحوار 
والتس�امح بن مكون�ات الش�عب العراقي، 
معتربا تلك هي الوسيلة االفضل للقضاء عىل 

اإلرهاب وإزالة آثاره«.
وب�ن ان »العراق كان ل�ه النصيب االكرب من 
مواجهة االرهاب عىل أراضيه من قوى الرش 
والظ�الم وم�ن الواجب له أن يك�ون اليوم يف 
طليع�ة الدول الت�ي تعمل ع�ىل القضاء عىل 
اثار تلك الهجمة الرشس�ة من خالل التقارب 

بن الثقافات املختلفة ملكوناته ودعوة أبنائه 
إىل التالقي والس�الم فهو أكث�ر من وطن أنه 
رسالة«.وأش�اد املوس�وي »بتبني الحكومة 
العراقية ملبادرات السلم املجتمعي بن أطياف 
الش�عب العراقي وتش�كيل فريق للمصالحة 
الوطني�ة بالرغ�م م�ن حج�م املش�كلة التي 
خلفتها الهجمة اإلرهابية والتي الزالت آثارها 
تعبث بنسيج املجتمع العراقي وتحاول النيل 
من تالحم أبنائه خصوصا يف املحافظات التي 

تعرضت لظلم اإلرهاب«.
وأش�ار اىل ان »املفوضية عملت طيلة الفرتة 
املاضية عىل تعزيز ثقافة الس�الم والتسامح 
وترس�يخ مب�ادئ حق�وق االنس�ان وقادت 
العدي�د م�ن املب�ادرات واص�درت التقاري�ر 

والتوصي�ات إىل الجه�ات الحكومي�ة املعنية 
وش�خصت العديد من العقب�ات التي تواجه 
الدولة العراقية يف إكمال مسريتها يف تحقيق 
الس�الم الدائ�م بأعتب�اره ضمانة أساس�ية 

الزدهار الشعب العراقي ورفاهيته«.
وأوضح املوس�وي ان »املفوضية قدمت عدد 
م�ن الربامج واألنش�طة يف هذا املج�ال منها 
الربنام�ج الوطني لرتش�يد الخط�اب الديني 
وحماي�ة الس�لم املجتمع�ي وبرام�ج الرصد 
اإلعالمي�ة لحماية وتعزيز الس�لم املجتمعي 
وبرنام�ج دور العش�ائر العراقي�ة يف دع�م 
س�يادة القان�ون وحماية الس�لم املجتمعي 
كذل�ك برنام�ج الس�لم املجتمع�ي واملنهاج 

الرتبوي وبرنامج الحملة الوطن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، 
أم�س األح�د، ضبط ع�دد م�ن املتهمن 
العائ�دة  األرايض  ع�ىل  ب�«التج�اوز« 
ملكيتها لضحاي�ا العمليات اإلرهابية يف 
محافظة نينوى، مبينة أن عملية الضبط 
تمت بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي.  
وقال�ت الدائرة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه إن »فريق عمل من 
مديرية تحقيق نينوى يف الهيئة انتقل إىل 
منطقة )قزة فخ�رة( الواقعة يف الجانب 
األي�رس ع�ىل طري�ق املوص�ل– كوي�ر، 
وتمكن، بالتعاون م�ع لواء )30( التابع 
إىل هيئة الحش�د الشعبي وقوات سوات، 
من ضبط )24( متهماً لقيامهم بأعمال 
العائ�دة  األرايض  ع�ىل  وتج�اوز  حف�ر 
ملكيتها لضحايا العمليات اإلرهابية من 
الش�هداء والجرحى«. وأضاف�ت الدائرة 
يف بي�ان تلقت الس�ومرية نيوز نس�خة 
منه، أنه »تم خ�الل العملية، التي نفذت 
استناداً ملذكرة قضائية، ضبط )15( آلية 
وش�احنة وأوليات ووصوالت وس�جالت 
مختلف�ة«.  وتابع�ت، أن »الفري�ق قام 
بتنظيم محرض أص�ويل باملضبوطات يف 
العملي�ة، وعرض�ه رفق�ة املتهمن عىل 
الهيئ�ة التحقيقية القضائي�ة املختصة 
بقضاي�ا النزاهة يف نين�وى؛ التي قررت 
توقي�ف املتهم�ن وفق�ا ألح�كام املادة 

11/444 من قانون العقوبات«.

عواد: حمافظ البرصة حيظى بدعم شعبي كبري وخطوات عمله موفقة

مفوضية حقوق اإلنسان تقدم توصيات إىل احلكومة بشأن »السالم الدائم«

النزاهة تعلن ضبط متهمني 
بالتجاوز عىل أراض لضحايا 
العمليات اإلرهابية بنينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عض�و مجل�س الن�واب عي 
الصج�ري، أمس األح�د، تخليه عن 
رئاسة لجنة النزاهة النيابية بسبب 
“الضغوط�ات السياس�ية”، فيم�ا 
حم�ل الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
الفاس�دين  “تمك�ن”  مس�ؤولية 
يف البالد.وق�ال الصج�ري يف بي�ان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، إن�ه “تخىل عن منصب رئيس 
لجنة النزاهة النيابية وذلك بس�بب 
ومشاركة  السياس�ية  الضغوطات 
اغلب الكت�ل يف تفيش افة الفس�اد 
امل�ايل واإلداري وتس�لط الق�رارات 
العنجهي�ة التي من ش�انها تبويب 
كل من ش�انه كس�ب األرب�اح عىل 
حساب ابناء الش�عب”، عاداً الدور 
الرقاب�ي الربملاني “ضعيفا جداً ويف 
كثري م�ن األحيان قائ�م عىل ابتزاز 

الحكومة وبعض ووزراتها”.
الوطن�ي  “واجب�ي  أن  وأض�اف، 

الوق�وف  ع�ي  يحت�م  والرشع�ي 
وانص�اف  ش�عبي  ابن�اء  م�ع 
مظلوميتهم”، داعيا رئيس مجلس 
الوزراء ع�ادل عبداملهدي واملجلس 
األع�ىل ملكافح�ة الفس�اد وهيئ�ة 
النزاهة الوطنية والرقابة املالية اىل 
الفاسدين  “أخذ دورهم ومحاسبة 
بدالً من االس�تعانة بالدور الرقابي 
امليت رسيري�ًا” .وأكد الصجري أنه 
“س�يدعم رئي�س مجلس ال�وزراء 
وكل املؤسس�ات املعني�ة بمحاربة 
الفساد وسنحارب كل فاسد مهما 
عىل شأنه بكل الطرق التي ذكرتها 
ويف ح�ال ل�م نفلح بالقض�اء عليه 
سنلجأ اىل املجتمع الدويل واملنظمات 
الرقابية لتخليص البالد من جش�ع 
الوالي�ات  محم�اًل  املفس�دين”، 
“مس�ؤولية  االمريكي�ة  املتح�دة 
تمكن الفاسدين ورسقتهم ألموال 
اقتصاده  العراق وثرواته وانهي�ار 
من�ذ احتالله�ا بغ�داد ع�ام 2003 

حتى يومنا هذا”.

رئيس جلنة النزاهة الربملانية يستقيل وحيمل 
أمريكا مسؤولية »متكني« الفاسدين

        بغداد / المستقبل العراقي

شهدت مدينة نيويورك، أمس االحد، عقد قمة ثالثية عراقية أردنية مرصية 
عىل هام�ش اجتماعات األمم املتحدة.  وقالت رئاس�ة الجمهورية يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »رئيس الجمهورية برهم صالح 
اس�تهل لقاءاته ع�ىل هامش اجتماعات الجمعية العام�ة لألمم املتحدة يف 
نيويورك بلقاء وزير الخارجية االمريكي مايك بومبيو«. وأضافت الرئاسة 

أنه تم »عقد قمة ثالثية )عراقية أردنية مرصية(«.

عقد قمة ثالثية عراقية أردنية مرصية 
عىل هامش اجتامعات األمم املتحدة 

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف الباحث بالشأن الكردي عي 
ناج�ي، أم�س األحد، عن تأس�يس 
تحال�ف س�يايس ايزي�دي معارض 
الكردس�تاني  الديمقراطي  للحزب 
بزعامة مس�عود البارزان�ي. وقال 
إن  صحف�ي،  ترصي�ح  يف  ناج�ي 
املاضية ش�هدت تحركات  “االي�ام 
ب�ن ع�دد م�ن الق�وى واالح�زاب 
االيزيدية يف س�نجار النشاء تحالف 
س�يايس ايزي�دي”، مبين�ا أنه “تم 
رئي�س  واختي�ار  عن�ه  االع�الن 
التحالف ونائبيه واملخولن للتحدث 
“التحال�ف  أن  باس�مه”.وأضاف، 
وه�م:  اح�زاب   3 يض�م  الجدي�د 

الحري�ة والديمقراطي�ة االيزيدي�ة 
ح�زب  م�ن  مق�رب  يعت�رب  ال�ذي 
العم�ال الكردس�تاني pkk وحزب 
بزعام�ة  الديمقراط�ي  االيزي�دي 
حي�در شش�و، وحرك�ة االيزيدي�ة 
والتق�دم”.  االص�الح  اج�ل  م�ن 
واوضح ناج�ي ان “توجهات هذه 
االيزيدية  الحركة  االحزاب وخاصة 
تتقاطع مع سياسة حزب مسعود 
بارزاني تجاه القضايا السياس�ية 
الت�ي  واالجتماعي�ة  والتاريخي�ة 
تخ�ص االيزيدين”، مش�رياً اىل ان 
“مواقف اح�زاب التحال�ف الجديد 
مدين�ة  ارتب�اط  يك�ون  ان  تأيي�د 
سنجار بالحكومة االتحادية وليس 

بإقليم كردستان”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اتخ�ذ مجلس نحافظ�ة ذي قار، أمس 
األح�د، أربع�ة ق�رارات بش�أن  أزم�ة 
الرسط�ان يف املحافظ�ة خالل جلس�ة 
طارئ�ة. وقالت عض�و املجلس، زينب 
خل�ف يف ترصيح صحفي إن “جلس�ة 
مجلس محافظة ذي قار الطارئة اليوم 
تضمن�ت اربع ق�رارات مهم�ة وهي: 
تعديل خطة تنمية األقاليم بمحافظة 

ذي ق�ار للعام 2019 وإضافة بند بناء 
مرك�ز األورام الرسطانية يف املحافظة 
وبواقع مليار دينار عراقي كدفعة أوىل 
ملرحل�ة البن�اء عىل ان تك�ون الخطط 
تخ�ص  مش�اريع  متضمن�ة  املقبل�ة 
مرىض الرسطان يف ذي قار. استقطاع 
مبل�غ ملي�ار دينار من مبال�غ املنافع 
االجتماعي�ة الخاص�ة برشك�ة نف�ط 
املحافظ�ة وذل�ك لغ�رض رشاء أدوية 

ملرىض املحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائ�ب ع�ن كتلة املس�تقبل رسكوت ش�مس الدين، أم�س االحد، ان 
الحزبن الحاكمن باالقليم وضعا رشوط تعجيزية للحوار مع بغداد، داعيا 

للضغط عىل الحزبن للقبول باملنطق وايقاف تهريب النفط. 
وقال ش�مس الدين يف ترصي�ح صحفي ان »هنالك حوارات مس�تمرة بن 
االقلي�م وبغ�داد لحل الخالفات وزي�ارة متبادلة للوف�ود«، مبينا انه »رغم 
اس�تمرار اللق�اءات لكن ما زال�ت املعرقالت موجودة والرشوط مس�تمرة 
من قبل الطرفن«. واضاف ش�مس الدي�ن ان »الحزبن الحاكمن باالقليم 
يضع�ان رشوط تعجيزي�ة بغي�ة ضمان فش�ل الح�وارات وبق�اء هيمنة 
الحزبن الحاكمن باالقليم عىل ال�رشكات النفطية وثروات االقليم وابقاء 
الوضع عىل ما هو عليه ما يرتك الشعب الكردستاني يستمر باملعاناة دون 
اي مراع�اة لوضعهم الصعب«، الفت�ا اىل ان »الق�وى الوطنية ترفض هذا 
االسلوب ونش�جع تحقيق نتائج ايجابية واالتفاق عىل الية مناسبة تخدم 

الشعب الكردستاني وليس االحزاب«.

املكون اإليزيدي يشكل حتالفًا سياسيًا 
يف سنجار يعارض سياسات بارزاين 

حكومة ذي قار تصدر )4( قرارات طارئة لتدارك 
»أزمة الرسطان« 

نائب كردي يكشف عن »شـروط تعجيــزية« 
من الديمقراطي واالحتاد للحوار مع بغداد 
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    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

تربي�ة  مديري�ات  مب�ارشة  ع�ن  بغ�داد  محافظ�ة  اعلن�ت   
نتائ�ج  إلع�ان  والرصاف�ة  الك�رخ  جانب�ي  يف  الس�ت  بغ�داد 
واإلداري�ة. الرتبوي�ة  للوظائ�ف  للمتقدم�ن   املقبول�ن 

بي�ان ملحافظ�ة بغداد اش�ار اىل ان » عملية االعان تأتي اس�تنادا 
اىل توجيه�ات محاف�ظ بغداد املهن�دس فاح الجزائ�ري الذي اكد 
ع�ى حس�م ه�ذا امللف خ�ال االس�بوع الح�ايل وقبل ب�دء العام 
ان »اع�ان االس�ماء املرش�حة  اىل  الجدي�د«، مش�رة  ال�درايس 
لتعين�ات املديري�ات يف بغ�داد والت�ي يبلغ عدده�ا 12 الف و935 
درج�ة وظيفي�ة يف ح�ن بل�غ ع�دد املتقدم�ن له�ا نح�و 15٠ 
 ال�ف متق�دم وهذا ال يتناس�ب م�ع حج�م الدرج�ات املتوفرة ».

وبين�ت املحافظ�ة »ان الدرج�ات موزع�ه كاالت�ي  ع�دد درجات 
املديري�ة العام�ة للك�رخ االوىل بل�غ ال�ف و424 والك�رخ الثانية 
الف�ن و669 والك�رخ الثالثة الف�ن و4٠٠ والرصافة االوىل الفن 
و131 والرصاف�ة الثاني�ة ال�ف و132 والرصاف�ة الثالث�ة ثاث�ة 
األف و 179 »، مؤك�دة ان »االختي�ار جرى وف�ق املعاير اذ راعت 
 النس�ب املحددة بموجب تعليم�ات وزارة املالية للع�ام الجاري«.

واك�دت املحافظة انه »تم تعين ع�دد كبر من املحارضين تثميناً 
لجهوده�م التي بذلت طيلة االعوام الس�ابقة«، منوهة اىل »وجود 

التخصيص املايل من قبل وزارة املالية للدرجات املعلنة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العامة للس�منت العراقي�ة عن اس�تمرار معمل 
س�منت باب�ل بتجهي�ز ال�رشكات النفطية بس�منت آب�ار النفط 
بصنفيه )G،B (. وقال مدير عام الرشكة املهندس حسن محسن 
الخفاج�ي أن خط�ة الرشك�ة املعدة يف زي�ادة اإلنتاج والتس�ويق 
تس�ر بانسيابية وأعى مما خطط له حيث وصلت كمية املبيعات 
يف معمل س�منت بابل يف ش�هر آب إىل 1821 طن. وأكد اس�تمرار 
املعم�ل بتجهيز الرشكات النفطية املتعاقدة مع الرشكة بس�منت 
آبار النفط وإن أهم الرشكات التي تم تجهيزها هي )رشكة نفط 
الب�رة، رشكة نفط الوس�ط، رشك�ة نفط الش�مال، باإلضافة 
إىل رشكات القط�اع الخ�اص العامل�ة ضمن جول�ة الرتاخيص(.

وأش�ار الخفاجي إىل س�عي الرشكة الدائم بتقديم أجود املنتجات 
لزبائنها وبأنس�ب األسعار دعماً وتش�جيعاً لحركة البناء وتعزيز 
 )G( الثق�ة باملنتج املحيل حي�ث يطرح املعمل إنتاج�ه من صنف
بس�عر )16٠الف( للطن وصنف )B( بسعر 12٠ ألف. ودعا كافة 
مؤسس�ات الدولة ش��راء الس�منت من الرشكة العامة للسمنت 
العراقية بمختلف األن�واع وأجودها وبأي كمية حفاظاً عى هذه 
الصناع�ة اإلس�رتاتيجية ودعمها وااللتزام بامل�ادة 35 من قانون 
املوازن�ة العام�ة وقرار مجل�س ال�وزراء املرق�م 4٠5 التي نصت 
وألزمت الوزارات والدوائر غر مرتبطة بوزارة برشاء احتياجاتها 

من وزارات الدولة االتحادية حراً. 

    بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن 21 سنة ضد متهم 
بجريمة  النصب واالحتيال عى املواطنن وانتحاله صفة رسمية. 

وق�ال مجلس القضاء األع�ى يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »محكمة جنايات الكرخ  أصدرت حكمها عى مدان 
اع�رتف بقيامه بإصدار كتب وأوامر مزورة منس�وب إصدارها إىل 
 مكت�ب رئيس الوزراء ».  وأض�اف أن »املتهم قام بابتزاز مواطنن 
آخرين وأخ�ذ مبالغ نقدية منهم لقاء وع�ود بمنحهم  مناصب يف 
وزارات مختلفة، كما أوهم آخرين باس�تحصاله عى قطع أراض 
لهم  وأعم�ال نصب أخرى«.  وتاب�ع أن »املحكمة أصدرت حكمها 

وفقا ألحكام القرار 16٠ / أوال /1 لسنه 1983 .

حمافظة بغداد : مديريات الرتبية
 تعلن نتائج املقبولني للتعيني للوظائف 

الرتبوية واإلدارية
    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدي�ر عام الرشك�ة العامة للس�منت 
العراقية املهندس حس�ن محس�ن الخفاجي 
ع�ن عزم الرشك�ة بأبرام عقد النش�اء معمل 
س�منت يف مجم�ع بادوش بمحافظ�ة نينوى 
بخط�ن انتاجين وبطاقة تصميمة تبلغ )4( 
االف طن يوميا جاء ذلك يف مؤتمر صحفي عقد 
يوم امس يف مقر معاونية الس�منت الشمالية 
يف املوص�ل .وأضاف الخفاجي ان الرشكة بعد 
ان حقق�ت وبالتع�اون م�ع معامل س�منت 

القطاع الخاص االكتفاء الذاتي من الس�منت 
للعام الرابع عى التوايل وتوفر فرص عمل من 
خال انش�اء هذا املعمل حرصت عى ديمومة 
ه�ذا االنجاز بالتأهي�ل والصيان�ة ملعاملها و 
الوص�ول اىل طاقات انتاجي�ة تزيد عن حاجة 
السوق املحلية .مشرا اىل اتمام ابرام عقد مع 
الرشكة الكورية STXالنشاء محطة كهربائية 
بطاقة 5٠ ميكاواط يف مجمع سمنت بادوش 
تفيض عن حاجة معامل الس�منت يف مجمع 
بادوش ورفد الكهرباء الوطنية بالفائض من 

الطاقة الكهربائية خدمة ملواطني املوصل .

مؤكدا ان املحطة س�تصل ادواتها خال شهر 
واالن تمت تهيئة االرضي�ة واالعمال الثانوية 
يف املوق�ع املخص�ص للمحطة للب�دء بأعمال 
النصب ح�ن وصول امل�واد وك�وادر الرشكة 
الكورية .الفتا ان ما حققته الرشكة لاش�هر 
الثمانية االوىل من هذا العام يعد قفزة انتاجية 
وتس�ويقية اذا م�ا قورن�ت ب�ذات الفرتة من 
العام املايض حيث وصل انتاج معامل الرشكة 
من الس�منت يف هذه الف�رتة اىل )ثاثة ماين 
وخمس�مائة الف( ط�ن بيعت كله�ا وبقيمة 
)112(ملي�ار دين�ار باملقاب�ل كان االنتاج يف 

نفس الفرتة من العام املايض 81 مليار دينار
وتابع الخفاجي ان الرشكة لديها )18( معمل 
موزع�ة يف جمي�ع انح�اء العراق ومس�تعدة 
لتجهيز كافة الجهات بمختلف انواع السمنت 
واجوده وبأس�عار تنافس�ية ال تتجاوز )65( 
الف دينار للطن الواحد من العادي واملقاوم مع 
امكانية الرشكة يف تزوي�د الرشكات النفطية 
بالس�منت الخاص بابار النفط بنوعيتيه G و
B املطاب�ق ملواصفة معهد الب�رتول االمريكي 
)API ( وبأس�عار مناس�بة مقارنة بأس�عار 

املستورد الباهضة لهذه االنواع 

يذكر ان الرشكة العامة للسمنت العراقية من 
اق�دم ال�رشكات الوطنية حي�ث يرجع تاريخ 
تأسيس�ها اىل عام 1936 ولها تاريخ مشهود 
ل�ه بالجودة م�ن خ�ال التج�ارب املختربية 
وامليداني�ة ولكن احدث معملن تم انش�ائهما 
من معامل ال)18 ( يرجعان اىل عام 1986 واذا 
ما تم انش�اء املعمل )19( املزمع يف محافظة 
نين�وى س�يكون انج�از يحس�ب لل�رشكات 
الحكومي�ة والقائمن عى القط�اع الصناعي 
وسيكون رافد اقتصادي يسهم يف دعم الدخل 

املحيل ويحل بعض من مشاكل البطالة.

لدميومة االكتفاء الذاتي من املادة وبعد حتقيقها إيرادات »١١٢« مليار دينار

السمنت تضيف معمل إىل معاملها الـ »18« بخطني انتاجيني وبطاقة »4000« طن يوميًا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النق�ل العراقية عن اس�تضافة اجتماعات 
اللجن�ة العراقي�ة التش�يكية يف بغ�داد بدورته�ا الثالثة 

واملزمع عقدها اليوم االثنن وتستمر ملدة يومن«.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»االجتماع سيكون برئاس�ة الوكيل الفني للوزارة طالب 
بايش وبحضور اعضاء اللجنة وممثيل الوزارت ورؤساء 

اتحادات القطاع الخاص«.
ونق�ل البيان عن الوكيل الفني للوزارة طالب بايش قوله 
ان »العراق لديه رغبة بتجديد مذكرة التفاهم حول منح 

سمات الدخول اىل براغ عن طريق مكاتب رشكة الخطوط 
الجوي�ة العراقية املوج�ودة داخل الع�راق وخارجه مما 
يشجع تنش�يط الس�ياحة وكذلك تبادل العمل التجاري 
وخصوصا الش�حن الجوي والبضائع عى متن الطائرات 
العراقي�ة«, مؤك�دا »اس�تعداد العراق للتع�اون يف مجال 
تفعي�ل خطوط نقل البضائع ب�را وتقديم مذكرة تفاهم 
الجراء التسهيات والخدمات الازمة«.وأضاف ان »عمل 
ه�ذه اللجنة يختص بتوطيد العاق�ات الثنائية واوارص 
التع�اون ب�ن البلدي�ن يف مختلف املج�االت وتعزيزها يف 
القطاعات االقتصادي واملايل والثقايف التي سيتم تدارسها 

خال اجتماعات اللجنة العراقية التشيكية املشرتكة .

    بغداد / المستقبل العراقي

حقق�ت رشكة توزي�ع املنتجات النفطي�ة خال النصف 
االول م�ن الع�ام الح�ايل 2٠19، أع�ى نس�بة أرباح من 
مبيعاتها لكافة مش�تقاتها النفطية مقارنًة مع النصف 

األول من العام املايض« .
وقال بيان، تلقته، »املس�تقبل العراق�ي« »االرباح بلغت 
53٠ ملي�ار دينار نتجت عن مبيعاتها الفعلية للمنتجات 
النفطي�ة يف كافة منافذها التوزيعي�ة املنترشة يف عموم 
املحافظ�ات إضاف�ًة اىل كميات م�ن الوق�ود مجهزة اىل 
الرشكات االستثمارية، وكذلك املجهز اىل النازحن مجاناً 

والت�ي تدفع أقيامه�ا الحقاً من قبل لجن�ة االغاثة، كما 
تش�مل املجه�ز باآلجل ل�وزارة الكهرب�اء ، باإلضافة اىل 
مبيع�ات الكميات املصدرة من النفث�ا، ووقود الطائرات 
وبنزي�ن ع�ايل األوكتن«.ونق�ل البي�ان ع�ن مدي�ر عام 
الرشكة كاظم مس�ر ياس�ن، قول�ه، ان »أرباح الرشكة 
خ�ال النص�ف األول م�ن ع�ام 2٠19 بلغ�ت 2 تريليون 
و176 ملي�ار دينار ، فيم�ا كانت األرب�اح خال النصف 
االول م�ن 2٠18 )1( تريليون و)648( مليار، مش�راً اىل 
ان ه�ذه الزيادة ج�اءت نتيجة تضاف�ر الجهود املتميزة 
املبذولة  من قبل فروع وهيئات الرشكة املنترشة يف كافة 

املحافظات بإداراتها ومنتسبيها.

النقل تستضيف اجتامعات اللجنة 
العراقية التشيكية

املنتجات النفطية حتقق زيادة يف ربحيتها بنسبة 
»30« باملئة للنصف األول من العام احلايل

معمل سمنت بابل يعلن االستمرار بتجهيز 
الرشكات النفطية بسمنت آبار النفط

جنايات الكرخ: السجن )21( سنة ملنتحل 
صفة مستشار يف رئاسة الوزراء  

املعدات اهلندسية تعلن تأهيل وتصنيع ونصب املعدات 
امليكانيكية للوحدة املتنقلة الرابعة يف مصفى ميسان

    بغداد / المستقبل العراقي

انج�زت الرشكة العامة للمعدات الهندس�ية 
الثقيل�ة تأهي�ل وتصني�ع ونص�ب املع�دات 
امليكانيكي�ة واالعمال املدنية للوحدة املتنقلة 
الرابع�ة يف مصف�ى ميس�ان رشك�ة مصايف 
الجن�وب س�عة 1٠٠٠٠برميل/ ي�وم، وجاء 

ذلك وفق الجدول التايل: 
ت نوع العمل

1 انجاز كافة االعمال املدنية للوحدة الرابعة
 )241-H( 2 تصنيع وتجهيز وتشغيل الفرن

بالكامل
كاف�ة  م�ع   )111-V( ال�ربج  تصني�ع   3

الصواني)TRAYS( وامللحقات
4 تأهي�ل ال�ربج )V-112,113( مع تصنيع 

)TRAYS( الصواني
)121-V( 5 تصنيع الوعاء

6 خزانات )CAUSTIC( سعة 2م3 عدد/2
انابي�ب  وحام�ات  منص�ات  تأهي�ل   7

)SKDIS(
-E,215-E,214-E( املب�ادالت  تأهي�ل   8

)A,B,C/211-E,217
)213-E( 9 تصنيع املبادل

 FAN(( الحدي�دي  الهي�كل  تصني�ع   1٠
BOX وتثبي�ت املحركات وصن�دوق الرتوس 
-E,222-E,221-E(الهوائي�ة للمب�ادالت 

)225-E,223
11 تجهي�ز ونص�ب ورب�ط اآلالت الدقيق�ة 

واملواد الكهربائية للوحدة اعاه
12 النصب املوقعي للمعدات اعاه

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الرتبية / املديرية العامة للتقويم 
املتغيب�ن  للطلب�ة  الس�ماح  واالمتحان�ات 
للصفوف غ�ر املنتهية ، ب�إداء االمتحانات يف 

اليوم األخر من امتحانات الدور الثاني .
وبن املكتب اإلعامي يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان وكي�ل الوزارة للش�ؤون الفنية 
الس�يد ع�يل مس�عد اإلبراهيمي اص�در كتاباً 
للمديريات العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات 

كافة ينص بالسماح للطلبة املتغيبن يف بعض 
اي�ام االمتحان�ات لل�دور الثاني )للكورس�ن 
االول والثان�ي( للصف�وف غ�ر املنتهية بإداء 

امتحاناتهم حفاظاً عى مستقبلهم الدرايس.
https://t.me/Educationiq

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية احدى رشكات وزارة 
الصناع�ة واملعادن من تنفيذ اعمال تأهيل ش�املة للتوربينات الغازية 

وتشغيلها بجهود كوادرها الهندسية والفنية«.
اعلن ذلك مدير عام الرشك�ة املهندس عقيل عبدالزهرة يف بيان للوزارة 
ورد ل�«املستقبل العراقي«،مبينا بأن »رشكته استطاعت تأهيل وتشغيل 

ارب�ع توربينات غازية طاقة الواحدة منه�ا )2٠( ميكا واط ، مؤكداً ان 
التوربين�ات االربعة تعمل حالي�اً عى توليد الطاق�ة الكهربائية بطاقة 
اجمالي�ة تبلغ )8٠( مي�كا واط لتزويد وحدات ومعامل الرشكة وس�د 

حاجتها من الطاقة الكهربائية اىل جانب تجهيز الشبكة الوطنية.
واض�اف املدير الع�ام بأن »رشكت�ه وقعت عق�داً م�ع وزارة الكهرباء 
لتجهيز الش�بكة الوطنية بالطاقة الكهربائية لغرض تسديد مابذمتها 

من ديون لدى الوزارة املذكورة وتوفر موارد مالية للرشكة .

الرتبية تقرر السامح للطلبة املتغيبني بإداء االمتحانات

الصناعـات البرتوكيمياويـة تتمكن من تأهيل وتشغيل التوربينات الغازية لتجهيز الشبكة الوطنية بالكهرباء

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرف الرافدين، عن وضع رشوط منح س�لفة 
25 مليون دينار ملوظفي الدولة.وقال املرف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »سلفة ال� 
25 ملي�ون دينار ملوظفي الدولة تمنح لحاميل بطاقة 
املاس�رت كارد الص�ادرة م�ن املرف ح�را وبدون 
كفيل«.واضاف أن »السلفة تكون باالعتماد عى راتب 
املوظ�ف عى ان يغط�ي 5٠ باملئة من راتبه الش�هري 
القس�ط الش�هري للس�لفة داعيا موظف�ي الدولة اىل 

زيارة فروع املرف حرا والتقديم عى السلف .

الرافدين حيدد رشوط 
منح سلفة »25« مليون 

دينار ملوظفي الدولة
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغ�داد، عن تحقيق نس�ب انج�از متقدمة 
ش�ارفت ع�ى 9٠ %  يف 6 محات س�كنية يف جانبي الكرخ 

والرصافة من بغداد.

وذكر بيان لامانة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »املح�ات التي يجري العمل عى اكس�اءها هي املحلة 
348 واملحلة 346 )اإلفراز الحديث( ضمن حي البس�اتن 
واملحلة 766 ضمن منطقة كفاءات العبيدي واملحلة 77٠ 
ضم�ن منطقة الرش�اد واملحل�ة 885 ضمن ح�ي الجهاد 

واملحلة 847 ضمن حي الرتاث«.
وأض�اف البيان ان »االمانة تؤكد انه ال يزال لديها عدد من 
املحات باالضافة اىل املذكورة تباينت نس�ب االنجاز فيها 
وهي تعم�ل عى اكمال االعم�ال فيه�ا وافتتاحها بأقرب 

وقت«.

    بغداد / المستقبل العراقي

زار هيب�ت الحلب�ويس رئي�س لجن�ة الطاقة 
الربملانية برفقة املهندس عاء سمر الجبوري 
معاون املدي�ر العام للش�ؤون الفنية لرشكة 
توزي�ع كهرب�اء بغ�داد رئي�س لجن�ة خلي�ة 
األزم�ة ملحافظت�ي األنبار و دي�اىل واملهندس 

رياض عريبي مع�اون مدير عام نقل الطاقة 
الكهربائي�ة ملنطقة الوس�طى، وذلك لإلطاع 
والوق�وف عى إنجازات واعم�ال خلية االزمة 
والت�ي اس�تطاعت وبوقت قيايس م�ن تنفيذ 
العدي�د من املش�اريع كان يف أولوياتها نصب 
محول�ة KVA 63 ملحط�ة س�منت الفلوج�ة 
ونص�ب محطة ثانوية متنقل�ة جديدة ضمن 

محطة الكرمة الثانوية كما واش�ار الجبوري 
ع�ن انط�اق مايقارب عن تس�عة مش�اريع 
مماثلة اخرى يف عموم محافظة االنبار كذلك 
تم نصب العديد من محوالت التوزيع مختلفة 
السعات يف عموم املحافظة،،،واثنى الحلبويس 
ع�ى كاف�ة الجه�ود املبذولةم�ن قب�ل قطاع 
الكهرب�اء م�ن أجل تقدي�م أفض�ل الخدمات 

للمواطن�ن الس�يما وأن ه�ذه املحافظ�ة قد 
تعرضت اىل الدمار من جراء عمليات التحرير 
مؤك�دا ان لوال تظافر الجه�ود ملا نجح العمل 
.وجرى خال الزيارة عدة لقاءات مع مسؤويل 
االدارة املحلية لقضائي الفلوجة والكرمة وقد 
حرض اللقاءات الس�ادة مدراء فروع التوزيع 

والنقل يف املحافظة.

امانة بغداد: »6« حمالت سكنية يف بغداد تدخل اخلدمة قريبًا

رئيس جلنة الطاقة الربملانية ورئيس خلية األزمة ملحافظتي األنبار ودياىل يتفقدان اعامل وانجازات اخللية

جملس البرصة هيدد بإقالة مدراء الدوائر 
الذين ثبت تقصريهم بواجباهتم

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة/ المستقبل العراقي

كشف رئيس مجلس محافظة البرة، 
توج�ه  ع�ن  البزون�ي  حس�ن  صب�اح 
مجلس املحافظ�ة إلقالة عدد من مدراء 
الدوائ�ر بس�بب ثبوت تقصره�م بأداء 

واجباتهم.
وق�ال البزون�ي يف حدي�ث  صحفي , إن 
»هن�اك تقصراً كب�راً وضعفاً يف األداء، 
عن�د بعض م�دراء الدوائ�ر يف البرة«، 
مش�راً إىل »تقصرهم بعد توفر كل ما 

يحتاجونه من قبل مجلس البرة«.
وب�ن، أن »املجلس وف�ر كل ما تحتاجه 
الدوائ�ر الخدمية ألجل انج�از مهامها، 

لكن الخلل يف مدراء تلك الدوائر«.
وكش�ف عن »ضعف يف التخطيط، ناتج 
عن ضع�ف الجانب الهن�ديس يف الدوائر 
الخدمية، ساهم يف تأخر املصادقة عى 

خطة مشاريع 2٠٠9«.
ونب�ه البزوني إىل »وج�ود أخطاء كبرة 
يف أعداد الكش�وفات الت�ي أعدتها بعض 

الدوائر األمر الذي جعل وزارة التخطيط 
»وزارة  محم�ًا  الكش�وفات«،  تعي�د 

مس�ؤولية  الوق�ت  ذات  يف  التخطي�ط 
التأخر أيضا«.

    ميسان / حيدر السعد

كشفت الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجنوب، عن »مشاريع خطتها لتطوير 
الش�بكة الكهربائية يف محافظة املثنى 
املنج�زة وغ�ر املنج�زة واملس�تمرة يف 

تنفيذها خال العام الجاري ». 
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة املهن�دس  
يف  الكنعان�ي  ياس�ن  كاظ�م  نش�أت 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، بإن 
»ماكات�ه الهندس�ية والفني�ة يف فرع 
توزيع كهرباء املثنى ، بارشت بالخطة 
املقررة لتطوير شبكة املحافظة، حيث 
رشع�ت بتنفي�ذ )5٠ ( مرشوع لنصب 

واس�تبدال مح�والت مختلف�ة الس�عات بعدد 
) 2٠٠ ( محول�ة م�ع كهرب�ة ق�رى ومناط�ق 
س�كنية، الفت�ا ، إىل »وج�ود م�رشوع لنص�ب 
قواطع الدورة س�عة/ 25٠ / امبر مع مكثف 
محوالت املناطق السكنية جهة الضغط الواطئ 
لتحس�ن الفولتيات وبعدد ) 5٠٠ ( قاطع مع 
املكثف ، مشرا، إىل أن عدد كبر أُنجز نصبها. 

وبن ب�إن »ماكاته تمكنت م�ن أنجاز أعمال 
توسع محطتي الهال و العمية الثانويتن) 33 
/ 11 ك.ف ( يف املحافظة ،حيث ش�ملت أعمال 
التوس�عة نصب محولة قدرة رئيس�ية سعة / 
16 ام.يف .اي/ ، منوه�ا ، اىل وجود مرشوع قيد 
اإلحال�ة لنص�ب املكثفات للمحط�ات الثانوية 
)33 / 11 ك ف( س�عة / 3 / ميكافار و /1.5 

/ ميكافار بعدد )1٠( تمت املصادقة عليها«.

وتاب�ع انه »حاليا تج�ري يف املحافظة 
أعم�ال تتفي�ذ ) 8 ( مش�اريع لتأهيل 
 ، ك.ف/   11  / مغذي�ات  واس�تحداث 
منوه�ا، اىل أن العم�ل مس�تمر فيه�ا 
النجازها حسب التوقيتات املرسوم لها 
وفق الخطة ، مؤكداُ ، بوجود مشاريع 
 11 / مغذي�ات  تأهي�ل  و  اس�تحداث 
ك.ف / ، ع�دد ) 8( يف ط�ور املصادقة 
عليها س�يتم املبارشة فور االنتهاء من 

اإلجراءات الخاصة بها . 
وأضاف : » الكنعاني » بأن »هناك ) 6( 
مشاريع الستحداث و تأهيل خطوط / 
33 ك.ف / ضمن الخطة أُنجز البعض 
منه�ا واألخر قي�د اإلنج�از، موضحاً ، 
بإن املثنى ستشهد إنشاء) 3( محطات ثانوية 
جدي�دة ) 33 / 11 ك.ف ( » الفردوس يف قضاء 
الخرض ، املظل�م بالرميثة و املقاطعة ) 36( يف 
الس�ماوة مع تأهي�ل محطة الس�وبر الثانوية 
وإن تلك املش�اريع يف ط�ور اإلحالة أيضا وأنها 
يف  الكهربائ�ي  التي�ار  اس�تقرار  يف  ستس�هم 

املحافظة.

توزيع كهرباء اجلنوب تكشف عن خطتها لعام 201٩ 
بتطوير الشبكة يف املثنى وتؤكد استمرار العمل هبا
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) دفن بالرتاب والسبيس للمنطقة الصناعية  مناقصة )3/ بلديات2019  (

)دفن بالرتاب والسبيس للقطعة املرقمة )223/18(م17 العنربي واملشان  مناقصة )4/ بلديات2019(

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3951 يف 2019/9/9 ( .
  ي�ر )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة دفن بالرتاب والسبيس للمنطقة الصناعية
- وبكلفة  تخمينية قدرها)3,507,500,000( ثالثة  مليار  وخمس�مائة وس�بعة   مليون  وخمس�مائة  الف 

دينار عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التنفيذ ) 210  يوم ( .
- موق�ع امل�روع ) الهارث�ة ( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة     والصنف /  انشائية  
 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس����ية الوطنية التي حددت���ها تعليمات 
تنفي�ذ    العق�ود الحك����������ومي�ة العام�ة رق�م )2( لس����نة 2014 والصادرة م�ن وزارة التخطيط ، 

ومف����توح لج��ميع   املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األه���لي�ة الراغب�ني أن يحصل�وا عىل معلوم�ات إضافية من )قس������م 
الع�������قود الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
أ  -متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية 
بمبلغ اليقل  قدره  عن 1,052,250,000 واحد مليار واثنان 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:
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن 1,052,250,000 واحد مليار واثنان وخمسون  مليون ومائتان وخمسون الف   دينار عراقي لتنفيذ 
عق�ود مماثل�ه ألعمال هذا العق�د و تم أنجازها بنجاح  بالكام�ل. و يعنى باملماثلة  حج�م العمل ، تعقيداته ، 

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

رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش�عبة بيع 
الوثائق القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  

)150,000( مائة  وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/23 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي�ض تحريري ملمثل مق�دم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املح�ددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العط�اء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف س�يتم 

استبعاد العطاء
سادس�اً:- س�يتم عقد مؤتم�ر يف قاعة لجان الفت�ح واإلحالة يف يوم االح�د املصادف 2019/9/29   الس�اعة 

العارشة صباحاً
  س�ابعا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/10/6 الس�اعة 2:00 ظهرا   حس�ب 
التوقي�ت املح�يل ملدينة البرصة  وع�ىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى دي�وان 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 االحد  املصادف 2019/10/6.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 35,075,000( خمسة وثالثون مليون  وخمسة 
وس�بعون  الف دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة 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 النر واالعالن.
احدى عر  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرس�مي الذي ييل 

يوم العطلة .
اثن�ى ع�ر - للدائرة الح�ق يف الغ�اء املناقص�ة يف أي مرحلة من 
مراحله�ا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب مقتضيات 
املصلح�ة العام�ة و اليحق للمرك�ني يف املناقص�ة 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 )3951 يف 2019/9/9 ( .
  ي�ر )محافظ�ة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دع�وة مقدمي العط�اءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة دفن بالرتاب والسبيس للقطعة املرقمة )223/18(م17 العنربي واملشان  
- وبكلفة  تخمينية قدرها )3,950,000,000( ثالثة  مليار  وتسعمائة وخمسون   مليون  دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
- موقع املروع ) الهارثة ( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة     والصنف /  انشائية  
 أوالً-  س�يتم 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:  •
أ -متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العط�اء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن 1,185,000,000 واحد مليار ومائة وخمسة وثمانون   مليون دينار عراقي 
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

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

املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة وبمبلغ 
اليقل عن 1,185,000,000 واحد مليار ومائة وخمسة وثمانون   مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
ه�ذا العق�د و تم أنجازه�ا بنجاح  بالكامل. و يعن�ى باملماثلة  حجم العم�ل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا 

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

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربي�ة من قبل املناقصني الراغبني من ش�عبة بيع 
الوثائق القياس�ية  / قس�م العق�ود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رس�م غري مس�رتد  

)150,000( مائة  وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/23 

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 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 االحد املصادف 2019/9/29   الساعة العارشة 

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/10/6 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 االحد  املصادف 2019/10/6.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 39,500,000( تسعة وثالثون مليون  وخمسمائة 
ال�ف دين�ار عراقي عىل ش�كل صك مص�دق او س�فتجة او خطاب ضم�ان نافذ ملدة 28 ي�وم بعد تاري�خ 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 رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم 

العطلة .
اثنى عر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقب�ل االحال�ة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب مقتضي�ات املصلحة 
العام�ة و اليحق للمرك�ني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء 

ذلك 
 basra.gov.iq ثالثة عر – 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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)  افراز وترابية وسبيس عىل القطعة املرقمة 36/5 مقاطعة 27 االكوات يف قضاء شط العرب  مناقصة )6/ بلديات2019  (

) انشاء جمموعة طرق يف منطقة احلوطة بطول 10,075 كم  مناقصة )13/ طرق وجسور 2019      (

 اس�تنادا اىل كتابي قس�م التخطيط واملتابع�ة يف محافظة البرصة ذي العددي�ن  )3951 يف 2019/9/9 ( و)4153  يف 
. ) 2019/9/19

  ي�ر )محافظ�ة الب�رصة / قس�م العق�ود الحكومي�ة ( دع�وة مقدمي العط�اءات املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة افراز وترابية وسبيس عىل القطعة املرقمة 36/5 مقاطعة 27 االكوات يف قضاء شط العرب 

- وبكلفة  تخمينية قدرها) 424,712,500( اربعمائة وأربعة وعرشون   مليون  وسبعمائة واثنى عرش الف وخمسمائة  
دينار عراقي   

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

- موقع املرشوع ) شط العرب ( 
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة      والصنف /  انشائية  

 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   

املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األه���لية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس������م الع�������قود 
الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( 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:  •
أ -متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن 127,414,000 مائة وسبعة وعرشون   مليون  واربعمائة وأربعة عرش 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�ن127,414,000 مائة وس�بعة وعرشون   مليون  واربعمائ�ة وأربعة عرش الف دينار عراق�ي لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم�ال ه�ذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا 

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

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من ش�عبة بيع الوثائق 

القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )100,000( مائة  
الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنن املصادف 2019/9/23 

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

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-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 االستمارات 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 لج�ان الفتح واإلحالة يف ي�وم االحد املصادف 2019/9/29   الس�اعة العارشة 

صباحاً
  س�ابعا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/10/6 الس�اعة 2:00 ظهرا   حس�ب التوقيت 
املح�يل ملدين�ة البرصة  وعىل العن�وان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة الب�رصة )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 2019/10/6.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 4,247,125( أربعة  مليون  ومائتان وسبعة واربعون  
الف  ومائة وخمس�ة وعرشون دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد 

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

عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احدى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد 

الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اثن�ى عرش - للدائرة الح�ق 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

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3979 يف 2019/9/11 ( .
  ي�ر )محافظ�ة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دع�وة مقدمي العط�اءات املؤهل�ن وذوي الخرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة انشاء مجموعة طرق يف منطقة الحوطة  بطول  10,075 كم
- وبكلفة  تخمينية قدرها )2,081,300,000(اثنان  مليار  وواحد وثمانون  مليون  وثالثمائة الف  دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التنفيذ ) 250  يوم ( .

- موقع املرشوع ) شط العرب ( 
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة     والصنف /  انشائية  

 أوالً-  س�يتم 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   املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األه���لية الراغبن 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:  •
أ -متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العط�اء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن 624,390,000 ستمائة وأربعة وعرشون  مليون  وثالثمائة وتسعون 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( الس�بع الس�ابقة وبمبلغ 
اليق�ل عن 624,390,000 س�تمائة وأربعة وعرشون  مليون  وثالثمائة وتس�عون الف دين�ار عراقي لتنفيذ عقود 
مماثل�ه ألعم�ال هذا العقد و ت�م أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعن�ى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب 

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

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربي�ة من قبل املناقصن الراغبن من ش�عبة بيع 
الوثائق القياس�ية  / قس�م العق�ود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رس�م غري مس�رتد  

)150,000( مائة  وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنن املصادف 2019/9/23 

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 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 االحد املصادف 2019/9/29   الساعة العارشة 

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/10/6 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 2019/10/6.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامن�ا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 20,813,000( عرشون مليون  وثمانمائة وثالثة 
عرش  الف دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

العطلة .
اثنى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقب�ل االحال�ة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب مقتضي�ات املصلحة 
العام�ة و اليحق للمرشك�ن 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
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)افراز وترابية وسبيس عىل القطعة املرقمة 5/30 و 3/30 هنر احلسن والقطعة 9/11 و 8/11 مناقصة )16/ بلديات2019  (

)دفن شوارع بالرتاب واحلصى اخلابط حلي القاسم ) االفرازات اجلديدة للبلدية ( والشوارع الرئيسية الرابطة   مناقصة )18/ بلديات2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3951 يف 2019/9/9 ( .
  يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكومية ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقبة افبراز وترابية وسببيس عىل القطعبة املرقمبة 5/30 و 3/30 نهر الحسبن والقطعة 9/11 و 

 8/11
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 3,606,080,000( ثالثة مليار وستمائة وستة  مليون  وثمانون  الف دينار عراقي   

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

- موقع املرشوع ) شط العرب ( 
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة      والصنف /  انشائية  

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

لجببميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهبببلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
أ -متطلببات السبيولة النقدية : عبىل مقدم العطاء توضيح املقبدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن 1,082,000,000   واحد مليار واثنان وثمانون مليون  دينار عراقي 
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه: 

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

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن1,082,000,000   واحد مليار واثنان وثمانون مليون  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم 
أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها 

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

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

مائة وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/23 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

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

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/29   السباعة العارشة 

صباحاً
  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/10/6 السباعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت 
املحبيل ملدينبة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

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

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

     التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/10/6.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنبا- يجبب أن يرافبق بجميع العطباءات ضمان العطباء بقيمة) 36,061,000( سبتة وثالثبون  مليون  وواحد 
وستون   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.
احدى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسبمي الذي ييل يوم 

العطلة .
اثنى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقببل االحالة وعبدم اجراء املفاضلة  وحسبب مقتضيبات املصلحة 
العامبة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالببة  بأي تعويض جراء 

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

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3951 يف 2019/9/9 ( .
  يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقود الحكومية ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلبني وذوي الخرة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة دفن شبوارع بالرتاب والحىص الخابط لحي القاسبم ) االفرازات الجديدة للبلدية ( والشبوارع 

الرئيسية الرابطة 
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1,584,000,000( واحد  مليار  وخمسمائة وأربعة وثمانون مليون  دينار عراقي   

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

- موقع املرشوع ) االمام الصادق  ( 
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة      والصنف /  انشائية  

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

لجببميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهبببلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
أ -متطلببات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطباء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن 475,200,000 اربعمائة وخمسة وسبعون مليون  ومائتان 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:

املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السبابقة وبمبلغ 
اليقل عن) 475,200,000( اربعمائة وخمسة وسبعون مليون  ومائتان الف   دينار عراقي

لتنفيبذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تبم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 
األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعباً- يمكبن رشاء مجموعة وثائق العطباء الكاملة باللغة العربيبة من قبل املناقصني الراغبني من شبعبة بيع 
الوثائق القياسبية  / قسبم العقبود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسبم غري مسبرتد  

)150,000( مائة  وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/23 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

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

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/29   الساعة العارشة 

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/10/6 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 االحد  املصادف 2019/10/6.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنبا- يجب أن يرافق بجميبع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 15,840,000( خمسبة عرش مليون  وثمانمائة 
واربعون  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.
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 
وقببل االحالبة وعدم اجراء املفاضلة  وحسبب مقتضيبات املصلحة 
العامبة و اليحق للمرشكبني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء 

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

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

   العدد:5847

   العدد:  5845

التاريخ:2019/9/19

التاريخ:2019/9/19



www.almustakbalpaper.net

العدد )1987( االثنين  23  أيلول  2019 اعالنات7
حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) انشاء طرق ترابية وسبيس داخل التصميم األسايس لقضاء شط العرب ضمن القطعة )10 م28 البيبان( مناقصة )19/ بلديات    2019 (

)تأهيل قاعات عدد )5( يف موقع عكا يف الزبري للموقوفني  يف قضايا املخدرات  (     مناقصة )20/ امن وعدالة  2019(

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد  )3951 يف 2019/9/9(.
يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقود الحكوميبة ( دعوة مقدمبي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم   
عطاءاتهم )املغلقة( مرشوع )انشباء طرق ترابية وسببيس داخل التصميم األسبايس لقضاء شبط العرب ضمن 

القطعة )10 م28 البيبان(
- وبكلفبة  تخمينية قدره)9,995,950,000(  تسبعة مليار وتسبعمائة وخمسبة وتسبعون مليون وتسبعمائة 

وخمسبون الف دينار عراقي .
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 

 - مدة التنفيذ ) 730  يوم ( .
 - - موقع املرشوع )شبط العرب  (

   - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة       والصنف /  إنشائية 
  أوالً-  سبيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسبية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثانيباً- يمكبن للمناقصني ذوي األهليبة الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  
/ شبعبة اعالن املشباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسبب التوقيت املحيل 

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

القدرة املالية:  •
أ-الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتني متتالتبني مصادقة ومدققة من قبل محاسبب قانوني معتمد ويف 
حالة عدم امتالك الرشكة حسابات ختامية  رابحة الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة  للسنتني 
التبي تسببق عام 2014 وذلك اسبتنادا اىل ما جاء بكتباب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 
عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

ب-معدل اإليراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )7,497,000,000( سبعة مليار واربعمائة 
وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي

ت-متطلبات السبيولة النقديبة : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره  ) 2،499،000،000 ( اثنان مليار واربعمائة وتسبعة  وتسبعون مليون دينار عراقي

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

أ-املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن  )6,000,000,000 ( ستة مليار دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  
بالكامبل. و يعنبى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسباليب والتكنولوجيا املسبتخدمة املشبار اليها يف الفصل 

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

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/9/23   

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الخميس  املصادف 2019/10/3   الساعة العارشة 
صباحاً

  سادسباً -يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/10/10 السباعة 2:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/10/10.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
) 100،000،000 ( مائة مليون دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

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

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

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

عارشاً - يتحمل من ترسبو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احبد عبرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكبون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسبمي الذي ييل يوم 

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

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

الوثائق القياسية 
basra.gov. اربعة  عرش –املوقع الرسبمي لديبوان محافظة البرصة

 iq
خمسبة  عبرش – الزام البرشكات ببرشاء منتجبات وزارة الصناعة 
واملعادن اسبتنادا اىل ما جاء بكتباب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
الحكومية /قسم االستشبارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 

. 2017/8/3

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3915 يف 2019/9/8 ( .
  يبر )محافظبة الببرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلبني وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع  )تأهيل قاعات عدد )5( يف موقع عكا يف الزبري للموقوفني يف قضايا املخدرات  (
- وبكلفبة  تخمينيبة قدرهبا )119.985.000(مائة وتسبعة عرش مليون وتسبعمائة وخمسبة وثمانبون الف دينار 

عراقي 
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التنفيذ ) 180  يوم ( .
- موقع املرشوع ) عام ( 

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

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

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

القبدرة املالية:عبىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقبة تثبت قدرته عىل القيام بمتطلبات السبيولة النقدية :   •
عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن 35,995,500 

خمسة وثالثون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون  الف وخمسمائة  دينار عراقي 
الخبرة والقبدرة الفنية:عىل مقدم العطباء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عبىل تلبية متطلبات الخرة   -1

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

عن) 35,995,500 (خمسة وثالثون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون  الف وخمسمائة  دينار عراقي
لتنفيبذ عقبود مماثلبه ألعمال هذا العقد و تبم أنجازها بنجاح  بالكامبل. و يعنى باملماثلة  حجم العمبل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
وفري 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   )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 2019/9/24  .

خامسباً- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني   املصادف 2019/9/30   السباعة العارشة 

صباحا
  سادسباً- يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/10/7 الساعة 2:00 ظهرا     حسب التوقيت 
املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسبمح بها(. العطاءات املتأخرة سبيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

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

     التاريخ : يوم االثنني  املصادف 2019/10/7.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية 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
ثامنبا- يجب أن يرافق بجميبع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 1,199,850( مليون ومائة وتسبعة وتسبعون الف  
وثمانمائة وخمسبون  دينار عراقي عىل شبكل صك مصدق او سبفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 

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

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

العطلة .
اثنبى عبرش - للدائبرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلبة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسبب 

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

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

خمسة  عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /

قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 
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 حممد طاهر نجم التميمي
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)دفن بالرتاب والسبيس وتنضيم معامل افرازات  القطعة 3/1 م 63 الدير     مناقصة )21/ بلديات2019(

) افراز القطعة 2/54 والقطعة 1/54 م 6 السيبة واعامل الدفن بالرتابية والسبيس / املرحلة األوىل         مناقصة )22/ بلديات   / 2019 (

 استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3951 يف 2019/9/9 ( .
  يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة دفن بالرتاب والسبيس وتنضيم معالم افرازات  القطعة 3/1 م 63 الدير
- وبكلف�ة  تخمينية قدره�ا) 3,132,500,000( ثالثة  مليار  ومائة  واثنان  وثالثون مليون   وخمس�مائة 

الف دينار عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة       والصنف /  انشائية  
 أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�����الل إجراءات العطاءات التنافس�����ية الوطني�ة التي حددت���ها 
تعليم�ات تنفي�ذ    العق�ود الحك����������ومي�ة العام�ة رقم )2( لس����نة 2014 والص�ادرة من وزارة 

التخطي�ط ، ومف����ت�وح لج��مي�ع   املتناقص�ني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األه���لي�ة الراغبني أن يحصلوا ع�ى معلومات إضافية من )قس������م 
الع�������قود الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عى ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

-1القدرة املالية:عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -متطلب�ات الس�يولة النقدية : عى مق�دم العطاء توضيح املق�درة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة 

النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن
) 940,000,000 (تس�عمائة واربعون مليون  دينار عراقي 

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

عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى 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 940,000,000 تس�عمائة واربعون مليون  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا 
العق�د و ت�م أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعن�ى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا 

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

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع 
الوثائق القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  

)150,000( مائة  وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/23 

خامساً – عى 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 عى العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

استبعاد العطاء
سادس�اً:- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/29   الس�اعة 

العارشة صباحاً
  س�ابعا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/10/6 الس�اعة 2:00 ظهرا   حسب 
التوقي�ت املحيل ملدينة البرصة  وعى العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / 

قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. 

س�يتم فتح العط�اءات فعليا  وبوج�ود ممثلني عن املناقصني الذي�ن إختاروا الحضور ش�خصيا يف العنوان 
التايل  

     الوقت  : الس�اعة 2:00 ظهرا حس�ب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
     التاري�خ : ي�وم االح�د  املص�ادف 2019/10/6.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامن�ا- يج�ب أن يرافق بجميع العط�اءات ضمان العط�اء بقيم�ة) 31,325,000( واح�د وثالثون مليون  
وثالثمائة وخمس�ة وعرشون   الف دينار عراقي عى ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

ييل يوم العطلة .
اثن�ى ع�رش - للدائرة الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من 
مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات 
املصلح�ة العام�ة و اليحق للمرشكني يف املناقص�ة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان 

 basra.gov.iq محافظة البرصة

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3951 يف 2019/9/9( .
يرس )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
)املغلقة( مرشوع افراز القطعة 2/54 والقطعة 1/54 م 6 السيبة واعمال الدفن بالرتابية والسبيس / املرحلة األوىل 
     - وبكلفة  تخمينية قدره)17,845,000,000(  سبعة عرش مليار وثمانمائة وخمسة واربعون مليون  مليار دينار 

عراقي . 
 - ضم�ن برنام�ج تنمي�ة االقالي�م لع�ام 2019

 - مدة التنفيذ ) 250  يوم ( .
 - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثانية      والصنف /  إنشائية 

-موقع املرشوع ) السيبة  ( 
  أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ    العقود 

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

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

القدرة املالية:عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
أ- الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة 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 .
ب-معدل االيراد السنوي عى مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن

) 17,195,442,000(  س�بعة عرش مليار  ومائة وخمس�ة  وتس�عون   مليون  واربعمائة واثنان واربعون الف دينار 
عراقي 

ت-متطلبات السيولة النقدية : عى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ 
اليقل  قدره  عن  )6,692,000,000(  ستة مليار وستمائة واثنان  وتسعون  مليون  دينار عراقي  .

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

أ-عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن)10,707,000,000( عرشة مليار  وسبعمائة وسبعة مليون دينار عراقي  .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( 

ب-  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش�عبة بيع الوثائق 
القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رس�م غري مس�رتد  )250,000( 

مائتان وخمسون   الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/9/23.
خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الخميس  املصادف 2019/10/3   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/10/10 الساعة 2:00 ظهرا  حسب التوقيت 
املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

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

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/10/10.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة
 ) 178,450,000 ( مائة وثمانية وس�بعون مليون واربعمائة وخمس�ون الف دينار عراقي عى ش�كل صك مصدق او 

سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات
ثامناً  – عى مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عى العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة 

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

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

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

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

 basra.gov.iq ثالث  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
اربع�ة  عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس�تنادا 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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Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) افراز ترابية وسبيس عىل القطعة املرقمة )36/12( يف قضاء شط العرب        مناقصة )24/ بلديات    2019 (

) انشاء شوارع ترابية وسبيس عىل القطعة املرقمة 595/382م 48 كوت الصلحي         مناقصة )31/ بلديات2019  (

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد  )3951 يف 2019/9/9(.
يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقود الحكوميبة ( دعوة مقدمبي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم   

عطاءاتهم )املغلقة( مرشوع )افراز ترابية وسبيس عىل القطعة املرقمة )36/12( يف قضاء شط العرب (
- وبكلفبة  تخمينيبة قبدره)8,498,710,400(  ثمانية  مليار واربعمائة وثمانية وتسبعون  مليون وسببعمائة 

وعرشة الف   واربعمائة دينار عراقي .
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 

 - مدة التنفيذ ) 545  يوم ( .
 - - موقع املرشوع )شبط العرب  (

   - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة       والصنف /  إنشائية 
  أوالً-  سبيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسبية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثانيباً- يمكبن للمناقصني ذوي األهليبة الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  
/ شبعبة اعالن املشباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسبب التوقيت املحيل 

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

القدرة املالية:
أ-الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتني متتالتبني مصادقة ومدققة من قبل محاسبب قانوني معتمد ويف 
حالة عدم امتالك الرشكة حسابات ختامية  رابحة الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة  للسنتني 
التبي تسببق عام 2014 وذلك اسبتنادا اىل ما جاء بكتباب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 
عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

ب-معدل اإليراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )6,374,033,000( ستة مليار وثالثمائة 
وأربعة وسببعون مليون  وثالثة وثالثون الف دينار عراقي

ت-متطلبات السبيولة النقديبة : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية 
اليقبل عن مبلغ قبدره  ) 2,833,000,000( اثنبان مليبار وثمانمائبة وثالثبة وثالثبون مليبون  دينبار عراقبي

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

أ-املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السابقة وبمبلغ 
اليقبل عبن  )5,099,227,000 ( خمسبة مليار وتسبعة وتسبعون مليون ومائتان وسببعة وعبرشون الف دينار 

عراقي
لتنفيبذ عقبود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازهبا 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 املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/9/23   

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الخميس  املصادف 2019/10/3   الساعة العارشة 
صباحاً

  سادسباً -يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/10/10 السباعة 2:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/10/10.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
) 85،000،000 ( خمسبة وثمانون مليون دينار عراقي عىل شبكل صك مصدق او سبفتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

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

عارشاً - يتحمل من ترسبو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احبد عبرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكبون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسبمي الذي ييل يوم 

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

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

الوثائق القياسية 
basra.gov. اربعة  عرش –املوقع الرسبمي لديبوان محافظة البرصة

 iq
خمسبة  عبرش – الزام البرشكات ببرشاء منتجبات وزارة الصناعة 
واملعادن اسبتنادا اىل ما جاء بكتباب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
الحكومية /قسم االستشبارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 

   2017/8/3

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3951 يف 2019/9/9 ( .
  يبر )محافظة البرصة / قسبم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطباءات املؤهلني وذوي الخرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة انشاء شوارع ترابية وسبيس عىل القطعة املرقمة 595/382م 48 كوت الصلحي 
- وبكلفة  تخمينية قدرها )496,000,000( اربعمائة وستة وتسعون   مليون  دينار عراقي   

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

- موقع املرشوع ) أبو الخصيب  ( 
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة     والصنف /  انشائية  

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خببببالل إجراءات العطاءات التنافسببببية الوطنية التي حددتبببها تعليمات 
تنفيبذ    العقبود الحكببببببببببوميبة العامبة رقبم )2( لسببببنة 2014 والصادرة مبن وزارة التخطيط ، 

ومفببببتوح لجببميع   املتناقصني.
ثانيباً- يمكبن للمناقصبني ذوي األهبببليبة الراغببني أن يحصلبوا عىل معلومبات إضافية من )قسببببببم 
العبببببببقود الحكومية  / شبعبة اعالن املشباريع( وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسبب 

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

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

بمبلغ اليقل  قدره  عن
) 149,000,000 (مائة وتسعة واربعون  مليون دينار عراقي 

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

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ 
اليقبل عن149,000,000 مائة وتسبعة واربعون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقبود مماثله ألعمال هذا العقد 
و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسباليب والتكنولوجيا املسبتخدمة 

املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل 

) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شبعبة بيع 
الوثائق القياسبية  / قسبم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  

)100,000( مائة  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/9/23 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويبض تحريبري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحبددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطباء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االسبتمارات املدرجة يف القسبم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سبيتم 

استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمبر يف قاعة لجان الفتبح واإلحالة يف يبوم االحد املصادف 2019/9/29   السباعة 

العارشة صباحاً
  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/10/6 السباعة 2:00 ظهرا   حسبب 
التوقيبت املحبيل ملدينة البرصة  وعبىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديبوان 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 االحد  املصادف 2019/10/6.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 5,000,000( خمسة مليون  دينار عراقي عىل 
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

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

اثنبى عبرش - للدائرة الحبق يف الغباء املناقصبة يف أي مرحلة من 
مراحلهبا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسبب مقتضيات 
املصلحبة العامبة و اليحق للمرشكبني يف املناقصبة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان 
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) تبليط السدة ملناطق الصينخ بطول 2.56 كم والعيل بطول 1 كم واملاجدية بطول 3 كم          مناقصة )54/ بلديات   2019  (

)تبليط  طرق متفرقة داخل التصميم االساس لقضاء شط العرب (                مناقصة )55/ بلديات  / 2019 (

 استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3831 يف 2019/9/2 ( .
  يرس )محافظة البرصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة مرشوع تبليط الس�دة ملناطق الصين�خ بطول 2.56 كم والعيل بطول 1 كم واملاجدية بطول 

3 كم (
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,500,000,000 (مليار  وخمسمائة مليون دينار عراقي 

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التنفيذ ) 210  يوم ( .
- موقع املرشوع ) الهارثة ( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة       والصنف /  انشائية  
 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس����ية الوطنية التي حددت���ها تعليمات 
تنفي�ذ    العق�ود الحك����������ومي�ة العام�ة رق�م )2( لس����نة 2014 والصادرة م�ن وزارة التخطيط ، 

ومف����توح لج��ميع   املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األه���لي�ة الراغب�ني أن يحصل�وا عىل معلوم�ات إضافية من )قس������م 
الع�������قود الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام بمتطلبات السيولة النقدية   •
: عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن

 )450,000,000( اربعمائة وخمسون مليون  دينار عراقي 
2-الخربة والقدرة الفنية: املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 
7( الس�بع السابقة وبمبلغ اليقل عن )450,000,000 (اربعمائة وخمسون مليون  دينار عراقي لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب 

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

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربي�ة من قبل املناقصني الراغب�ني يف  العنوان 
أدناه* ودفع رس�م غري مس�رتد ق�درة   )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا م�ن يوم الثالثاء املصادف 

.  2019/9/24
خامس�اً- س�يتم عقد مؤتم�ر يف قاعة لجان الفتح واالحال�ة يف يوم االثنني   املصادف 2019/9/30   الس�اعة 

العارشة صباحا

  سادس�اً- يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/10/7 الس�اعة 2:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

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

     التاريخ : يوم االثنني  املصادف 2019/10/7.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

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

استبعاد العطاء
ثامن�ا- يج�ب أن يرافق بجميع العطاءات ضم�ان العطاء بقيمة) 15,000,000( خمس�ة  عرش مليون  دينار 

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

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

يوم العطلة .
اثن�ى ع�رش - للدائ�رة الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحله�ا وقبل االحالة وع�دم اجراء املفاضلة  

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

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

 iq
خمس�ة  عرش – الزام ال�رشكات برشاء منتج�ات وزارة الصناعة 
واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
الحكومية /قسم االستش�ارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 

يف 2017/8/3 . 

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3831 يف 2019/9/2( .
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 

مرشوع ) تبليط  طرق متفرقة داخل التصميم االساس لقضاء شط العرب (
     - وبكلفة  تخمينية قدره)8,203,000.000(   ثمانية مليار ومائتان وثالثة مليون   دينار عراقي 

   - ضمن برنامج تنمية األقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .

 -موقع املرشوع )شط العرب (
 - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة     والصنف /   انشائية                

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

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

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

1- الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس�ب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الرشكة حس�ابات ختامية رابحة الخر س�نتني فيتم تقديم حس�اباتها الختامية الرابحة  للس�نتني 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-مع�دل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع س�نوات يج�ب ان ال يقل عن )6,152,250.000(  س�تة ملي�ار ومائة واثنان 
وخمس�ون مليون  ومائتان وخمس�ون الف  دينار عراقي  محس�وبا من الدفعات الكلية املستلمة عن األعمال املنفذه للعقود 

املنجزة اوتلك املستمرة.
3-متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ اليقل  

قدره  عن  )2,734,334.000(  ملياران وسبعمائة واربعة وثالثون مليون وثالثمائة واربعة وثالثون 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 بصف�ة مق�اول , أو ادارة عق�ود, او كمق�اول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة وبمبلغ اليقل 
عن)4.921.800.000( اربعة مليار وتس�عمائة وواحد وعرشون مليون  وثمانمائة 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( 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رس�م 
غري مسرتد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الثالثاء   املصادف 2019/9/24 

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 ورقة 
بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م 

الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2019/10/2   الساعة العارشة صباحاً

  س�ابعاً - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/10/9.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 االربعاء املصادف 2019/10/9.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامناً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 

) 82,030,000 ( اثنان وثمانون  مليون وثالثون  الف دينار عراقي  عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ 
ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عارشاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
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 مقتضيات 
املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq ثالث عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
اربع�ة ع�رش-  العنوان املش�ار إلي�ه أعاله*:جمهوري�ة العراق/محافظة 

البرصة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق القياسية 
خمس�ة  عرش – الزام ال�رشكات برشاء منتج�ات 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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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)انشاء جسور كونكريتية يف قضاء شط العرب عدد)9(              مناقصة )56/ بلديات   2019(

)انشاء طريق املمتد من جرس كردالن اىل شارع مرشوع املاء مناقصة )57/ بلديات   2019(

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3831 يف 2019/9/2 ( .
  يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع انشاء جسور كونكريتية يف قضاء شط العرب عدد)9(
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 4,563,800,000 (اربع مليار   وخمس�مائة وثالثة وس�تون مليون وثمانمائة 

الف دينار عراقي 
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التنفيذ ) 300  يوم ( .
- موقع املرشوع )شط العرب  ( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة        والصنف /  انشائية  
 أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�����الل إجراءات العطاءات التنافس�����ية الوطني�ة التي حددت���ها 
تعليم�ات تنفي�ذ    العق�ود الحك����������ومي�ة العام�ة رقم )2( لس����نة 2014 والص�ادرة من وزارة 

التخطي�ط ، ومف����ت�وح لج��مي�ع   املتناقص�ني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األه���لي�ة الراغبني أن يحصلوا ع�ى معلومات إضافية من )قس������م 
الع�������قود الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عى ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

الق�درة املالية:ع�ى مقدم العطاء أن يقدم أدل�ة موثقة تثبت قدرته عى القيام بمتطلبات الس�يولة   •
النقدية : عى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره  

عن 1.369.140.000 مليار وثالثمائة وتسعة وستون مليون ومائة واربعون الف دينار عراقي 
2-الخربة والقدرة الفنية:

عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى 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) 1.369.140.000 (مليار وثالثمائة وتس�عة وس�تون مليون ومائ�ة واربعون الف دينار 

عراقي
لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعم�ال هذا العقد و ت�م أنجازها بنجاح  بالكام�ل. و يعنى باملماثل�ة  حجم العمل ، 

تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
 توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري 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   )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/9/24  .
خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني   املصادف 2019/9/30   الس�اعة 

العارشة صباحا
  سادساً- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/10/7 الساعة 2:00 ظهرا     حسب 
التوقي�ت املح�يل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. 
س�يتم فتح العط�اءات فعليا  وبوج�ود ممثلني عن املناقصني الذي�ن إختاروا الحضور ش�خصيا يف العنوان 

التايل:
     الوقت  : الس�اعة 2:00 ظهرا حس�ب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االثنني  املصادف 2019/10/7.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

خامس�اً – عى مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة أقس�امها واملتمثلة ب�
 )1- رس�الة العط�اء وملح�ق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوب�ة  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 عى العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ثامن�ا- يجب أن يراف�ق بجميع العطاءات ضم�ان العطاء بقيمة) 45,638,000( خمس�ة واربعون مليون وس�تمائة  
وثمانية وثالثون   الف دينار عراقي عى ش�كل صك مصدق او س�فتجة 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 يكون  موع�د الغلق يف يوم الدوام  الرس�مي الذي ييل يوم 

العطلة .
اثن�ى عرش - للدائ�رة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقب�ل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

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

شعبة بيع الوثائق القياسية 
basra. اربعة  عرش –املوقع الرس�مي لدي�وان محافظة البرصة

 gov.iq
خمس�ة  عرش – الزام الرشكات ب�رشاء 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 )3831 يف 2019/9/2 ( .
  ي�رس )محافظ�ة الب�رصة / قس�م العق�ود الحكومي�ة ( دع�وة مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ني وذوي الخ�ربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع انشاء طريق املمتد من جرس كردالن اىل شارع مرشوع املاء
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 3,989,400,000( ثالثة مليار   وتس�عمائة وتس�عة وثمان�ون مليون واربعمائة الف دينار 

عراقي 
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - م�دة التنفي�ذ ) 180  ي�وم ( .
- موقع املرشوع )شط العرب  ( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة        والصنف /  انشائية  
 أوالً-  س�يتم 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.
ثاني�اً- يمكن للمناقص�ني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا عى معلومات إضافية من )قس������م الع�������قود 
الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته بمتطلبات السيولة النقدية  عى مقدم العطاء   •
توضي�ح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن 1.196.820.000(( مليار ومائة 

وستة وتسعون مليون وثمانمائة وعرشون الف  دينار عراقي 
عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

1- الخ�ربة والق�درة الفنية: عى مقدم العط�اء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته ع�ى 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) 1.196.820.000( مليار ومائة وستة وتسعون مليون وثمانمائة وعرشون الف  دينار عراقي لتنفيذ 
عق�ود مماثل�ه ألعمال هذا العق�د و تم أنجازها بنجاح  بالكام�ل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس 
)متطلبات صاحب العمل( 3

 - توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل 
) القس�م الثالث وثيقة االش�غال( 

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموع�ة وثائق العط�اء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقص�ني الراغبني يف  العن�وان أدناه* 
ودفع رس�م غري مس�رتد قدرة   )150,000( مائة وخمس�ون الف دي������نار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 

.  2019/9/24

خامس�اً- س�يتم عق�د مؤتمر يف قاعة لجان الفت�ح واالحالة يف يوم االثن�ني   املصادف 2019/9/30   الس�اعة العارشة 
صباحا

  سادس�اً- يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/10/7 الس�اعة 2:00 ظهرا     حس�ب التوقيت 
املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. س�يتم فتح العطاءات 

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

     التاري�خ : ي�وم االثن�ني  املص�ادف 2019/10/7.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

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

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 39,894,000( تسعة وثالثون مليون وثمانمائة واربعة 
وتس�عون  ال�ف دينار عراقي عى ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 ي�وم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

.
اثن�ى ع�رش - للدائرة الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها وقب�ل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب 

مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك
ثالث�ة عرش -  العنوان املش�ار إلي�ه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ ش�عبة بيع 

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

خمس�ة  عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطي�ط /دائرة العقود الحكومية /
قس�م االستش�ارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 يف 
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العدد )1987( االثنين  23  أيلول  2019 اعالنات12
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 (

)دفن بالرتابية والسبيس عىل القطعة املرقمة 37/14 مناقصة )59/ بلديات2019 (

)مرشوع افراز ترابية وسبيس للقطعة املرقمة 10/36 و 9/36 م 27 االكوات مناقصة )60/ بلديات2019(

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3951 يف2019/9/9 ( .
  يبر )محافظبة الببرصة / قسبم العقبود الحكومية ( دعبوة مقدمبي العطاءات املؤهلبن وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة دفن بالرتابية والسبيس عىل القطعة املرقمة 37/14
- وبكلفة  تخمينية قدرها)3,995,700,000 (ثالثة مليار وتسبعمائة وخمسبة وتسبعون مليون   وسببعمائة الف 

دينار عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التنفيذ ) 250  يوم ( .
- موقع املرشوع ) شط العرب   ( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة     والصنف /  انشائية  
 أوالً-  سبيتم تنفيبذ العطاء من خبببببالل إجراءات العطاءات التنافسبببببية الوطنية التبي حددتبببها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكببببببببببومية العامة رقم )2( لسبببنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفببببتوح 

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

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

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

اليقل  قدره  عن
) 1,199,000,000 (واحد مليار ومائة وتسعة وتسعون  مليون دينار عراقي 

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

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن1,199,000,000 واحد مليار ومائة وتسعة وتسعون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد 
و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسباليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار 

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

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من شعبة بيع الوثائق 

القياسبية  / قسبم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسبم غري مسرتد  )150,000( 
مائة وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنن املصادف 2019/9/23 

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

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

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/29   السباعة العارشة 

صباحاً
  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/10/6 السباعة 2:00 ظهرا   حسبب التوقيت 
املحبيل ملدينبة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنبى 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 2019/10/6.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنبا- يجب أن يرافبق بجميع العطاءات ضمان العطباء بقيمة) 40,000,000( اربعون مليبون  دينار عراقي عىل 
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

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

اثنبى 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

 

   استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3951 يف2019/9/9 ( .
  ير )محافظة البرصة / قسبم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع افراز ترابية وسبيس للقطعة املرقمة 10/36 و 9/36 م 27 االكوات 
- وبكلفة  تخمينية قدرها,)1,865,454,000( واحد مليار وثمانمائة وخمسبة وسبتون مليون  واربعمائة 

وأربعة وخمسون الف دينار عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسبنة 2019  .

 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
- موقع املرشوع ) شبط العرب   ( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة     والصنف /  انشائية  
 أوالً-  سبيتم تنفيبذ العطباء من خببببالل إجبراءات العطاءات التنافسبببببية الوطنية التبي حددتبببها 
تعليمات تنفيذ    العقود الحكببببببببببومية العامة رقم )2( لسبببنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط 

، ومفببببتوح لجببميع   املتناقصن.
ثانيباً- يمكبن للمناقصبن ذوي األهبببلية الراغببن أن يحصلوا عبىل معلومات إضافية من )قسببببببم 
العبببببببقود الحكومية  / شبعبة اعالن املشباريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب 

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

القبدرة املالية:عبىل مقبدم العطاء أن يقدم أدلبة موثقة تثبت قدرتبه عىل القيبام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

أ  -متطلببات السبيولة النقدية : عبىل مقدم العطاء توضيح املقبدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة 
النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن

) 560,000,000 (خمسمائة وستون  مليون دينار عراقي 
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه: 

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

املشباركة بصفبة مقباول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السبابقة 
وبمبلبغ اليقل عن)560,000,000( خمسبمائة وسبتون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقبود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل 
املناقصبن الراغببن من شبعبة بيع الوثائق القياسبية  / قسبم العقبود الحكومية / محافظبة البرصة / 

جمهورية العراق. ودفع رسبم غري مسبرتد  )150,000( مائة وخمسبون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم 
االثنن املصادف 2019/9/23 

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

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية 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
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتبح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/29   السباعة 

العارشة صباحاً
  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/10/6 السباعة 2:00 ظهرا   حسبب 
التوقيبت املحبيل 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 2019/10/6.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنبا- يجب أن يرافق بجميع العطباءات ضمان العطاء بقيمة) 19,000,000( تسبعة عرش مليون  دينار 
عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

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

اثنبى عبرش - للدائرة الحق يف الغباء املناقصبة يف أي مرحلة من 
مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسبب مقتضيات 
املصلحبة العامة و اليحبق للمرشكن يف املناقصبة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان 

   basra.gov.iq محافظبة الببرصة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اعالن 
اىل املص�ارف الحكومي�ة واالهلية ودوائر 
الدولة كافة وزبائ�ن رشكة عطاء الغري 

للتحويل املايل / م . خ 
حسب كتاب البنك املركزي العراقي املرقم 
9 / 5 / 21614 يف 18 / 9 / 2019 تقرر 
تجميد نش�اط عمل ف�روع الرشكة يف كل 

من: 
1 – محافظة البرصة / فرع البرصة .

ف�رع   / الدي�ن  ص�اح  محافظ�ة   –  2
سامراء.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االماك   املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه والعائ�دة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013   فع�ى من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة  مراجعة بلدية الحرية او اللجنة خال 
)30( يوم تبدء من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال 
يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب 
محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان 
البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عى ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عى املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية 

العراقية( 
2 � ع�ى املس�تأجر مراجعة البلدية خال مدة )30 يوم�ا( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عى االماك التي تؤجر 

لهم

اعان
اىل املتهم الهارب / )نعيم مسري شعويل(

احال�ك الس�يد ق�ايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل محكم�ة جنايات 
املثن�ى بموجب قرار االحالة املرق�م 2019/478 يف 2019/9/3 غيابيا 
الج�راء محاكمت�ك بدعوى غ�ري موجزة وف�ق احكام امل�ادة 406 من 
قان�ون العقوب�ات  ولعدم حض�ورك اىل ه�ذه املحكمة تق�رر تبليغك 
ع�ن طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد ي�وم 2019/11/17 موعدا 
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شال
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 3985/ب2019/3
التاريخ 2019/9/17

اعان
اىل / املدعى عليه )احمد جميل حماده( 

اقام املدعي مصطفى حيدر خليفة املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاه ضدكما والذي يطلب 
فيه�ا الحكم بالزامكما واملدعى عليهم االخرين بتأديتكم له وبالتكافل  
والتضامن مبلغا قدره 2400$ عن القرض املؤرخ 2018/11/8 ونظرا 
ملجهولي�ة محل اقامتك كون العنوان الوارد وهميا حس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف رئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحادية لذا تقرر تبليغك 
اعان�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافع�ة 2019/9/29 
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

اعان
اىل املتهم الهارب / )حاتم كريم عبد الرضا(

احال�ك الس�يد قايض محكم�ة تحقي�ق الس�ماوة اىل محكمة 
جناي�ات املثنى بموج�ب قرار االحال�ة املرق�م 2019/493 يف 
2019/9/8 غيابي�ا الج�راء محاكمت�ك بدعوى غ�ري موجزة 
وف�ق احكام املادة الرابعة من قان�ون مكافحة االرهاب ولعدم 
حضورك اىل هذه املحكم�ة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني 
محليت�ني وتحديد ي�وم 2019/11/17 موع�دا للمحاكمة ويف 
حال�ة ع�دم حضورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شال
رئيس محكمة جنايات املثنى

���������������������������������������������������
اعان

اىل املتهم الهارب / )تحسني صحن كاظم(
احال�ك الس�يد قايض محكم�ة تحقي�ق الس�ماوة اىل محكمة 
جناي�ات املثنى بموج�ب قرار االحال�ة املرق�م 2019/443 يف 
2019/8/19 غيابي�ا الج�راء محاكمتك بدع�وى غري موجزة 
وفق احكام القرار 160 لس�نة 1983  ولعدم حضورك اىل هذه 
املحكم�ة تقرر تبليغك عن طري�ق صحيفتني محليتني وتحديد 
ي�وم 2019/10/27 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك 

سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شال
رئيس محكمة جنايات املثنى
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )
(تأهيل الشارع السياحي (جماري وبلدية وماء وكهرباء )ايب اخلصيب الداخيل             مناقصة (٦٢/ بلديات   / ٢٠١٩ )

   استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٤٠٧٣ يف ٢٠١٩/٩/١٦) .
يرس (محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (املغلقة) 

مرشوع تأهيل الشارع السياحي (مجاري وبلدية وماء وكهرباء )ابي الخصيب الداخيل 
     - وبكلفـة  تخمينيـة قدره(٤٣,٦٤٥,٧٦٥,٠٠٠) ثالثة و اربعون  مليار  وسـتمائة وخمسـة واربعون مليون وسـبعمائة 

وخمسة وستون الف دينار عراقي . 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٥  يوم ) .
 - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / ممتازة      والصنف /  إنشائية /كهرباء –ميكانيك –كيمياوي 

و( بعرض فني )
-موقع املرشوع ( ابي الخصيب   ) 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية 
العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن 
املشاريع) يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اىل ٢:٠٠ 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:  •

١- الحسـابات الختامية معدل ربح ألخر سـنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسـب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الرشكة حسـابات ختامية رابحة  الخر سـنتني فيتم تقديم حسـاباتها الختامية الرابحة للسـنتني التي تسـبق عام 
٢٠١٤ وذلك اسـتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسـم املناقصات والعقود ذي العدد 

١٨٢٥٦/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٢٩ .
أ-معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن

( ٤٨,٠١٠,٣٤٢,٠٠٠) ثمانية واربعون  مليار وعرشة  مليون  وثالثمائة واثنان واربعون  الف دينار عراقي 
ب-متطلبات السـيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية بمبلغ اليقل  

قدره  عن  (١٤,٥٤٩,٠٠٠,٠٠٠)  أربعة عرش مليار وخمسمائة وتسعة واربعون  مليون  دينار عراقي  .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

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

املشـاركة بصفـة مقـاول , أو ادارة عقـود, او كمقـاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السـبع السـابقة وبمبلغ اليقل 
عن(٢٦,١٨٧,٤٥٩,٠٠٠) ستة وعرشون مليار  ومائة وسبعة وثمانون مليون واربعمائة وتسعة وخمسون الف دينار عراقي  

.لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  
بالكامـل. و يعنـى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسـاليب والتكنولوجيا املسـتخدمة املشـار اليها يف الفصل السـادس 

(متطلبات صاحب العمل) 
ب-  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق القياسية  
/ قسـم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسـم غري مسرتد  (٣٠٠,٠٠٠) ثالثمائة  الف دينار 

عراقي  اعتبارا من يوم االثنني    املصادف ٢٠١٩/٩/٢٣.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد  املصادف ٢٠١٩/١٠/١٣   الساعة العارشة صباحاً

  سادسـاً -يجب تسـليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف ٢٠١٩/١٠/٢٠ السـاعة ٢:٠٠ ظهرا  حسـب التوقيت املحيل 
ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود 

ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االحد املصادف ٢٠١٩/١٠/٢٠.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
( ٤٣٦,٤٥٨,٠٠٠ ) اربعمائة  وسـتة وثالثون مليون  واربعمائة وثمانية وخمسـون الف دينار عراقي عىل شكل صك مصدق 

او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات
ثامناً  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

(١- رسـالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسـم الرابع من الوثيقة القياسية 
وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 ٣-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.٤- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة 
بيانات العطاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسـتمارات املدرجة يف القسـم 

الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) 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  
  وحسـب مقتضيـات املصلحـة العامـة و اليحـق للمرشكـني يف املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq ثالث  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

اربعـة  عرش – الـزام الرشكات برشاء منتجـات وزارة الصناعـة واملعادن 
استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم 

االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٨/٣/

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩   العدد: ٥٨٠٦

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
الشارع العام 19م2 18/3 حانوت 1

الشارع الفرعي / مقابل السوق العصري  19م2 18/7 حانوت 2
الشارع الفرعي / مقابل السوق العصري  9م2 9 حانوت 3
الشارع العام / قرب مدرسة امنة بنت وهب 7,5م2 4/2 كشك 4

الشارع الفرعي قرب الجامع  8,75م2 11/2 كشك 5
الشارع العام /سوق القصابين 13م2 1/5 حانوت 6
سوق القصابين /داخل السوق 14م2 4/5 ـ 5/5 ـ 7/5 حوانيت 7
سوق القصابين / مقابل الجامع 14م2 8/5 حانوت 8

سوق القصابين / الشارع الفرعي 13م2 13/5 حانوت 9
سوق القصابين / مقابل الجامع  13م2 15/5  ـ 16/5 حوانيت 10

العدد /175
التاريخ 2019/9/19

الدكتور 
عيل محيد احلسيني

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية



www.almustakbalpaper.net اعالنات14 العدد )1987( االثنين  23  آيلول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 2042/ب2019/2

التاريخ 2019/9/18
اعالن

اىل املدعى عليه )فاضل جاسم راهي( 
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م 2042/

الحك�م  واملتضم�ن   2019/5/1 يف  ب2019/2 
)بال�زام املدع�ى علي�ه فاضل جاس�م راهي بأن 
يؤدي للمدعي جاس�م مريي خط�ار مبلغ قدره 
ثالثون مليون املثبت بموجب وصل االمانة املربز( 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مخت�ار حي االنصار / 
5 � أ عدنان حس�ن الطالقاني ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالق�رار املذك�ور بصحيفت�ن محليت�ن 
يوميت�ن ولك ح�ق الطعن ع�ىل الق�رار املذكور 
خ�الل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 4015/ب2019/1

التاريخ 2019/9/17
اىل املدعى عليها )تركية عبد الله محمد(

اق�ام املدعي )عواد عبد الحس�ن غ�ايل( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها )الحكم 
بابطال قيد املدعى عليه�ا تركية عبد الله محمد 
الخ�اص بالعق�ار املرق�م 12210/3 حي صدام 
وكاف�ة القي�ود الالحق�ة لقيده�ا واعتب�ار قيد 
املدع�ي اعاله ثاب�ت الحكم( ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
واش�عار مختار حي العروبة /1 جمعة عبد الله 
العنزي عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن يوميتن بموعد املرافعة املصادف يف 
يوم 2019/9/25 وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 1121//2019

التاريخ 2019/9/19
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف سهام العقار تسلسل 236/1505 
يف النجف الواقع يف الحنانة العائد للمدينة ايمان حسن محمد 
ابراهي�م املحجوز لق�اء طلب الدائن محمد ع�يل خلف البالغ 
واحد وس�بعون مليون وثمانمائة وس�بعون الف دينار فعىل 
الراغ�ب يف الرشاء مراجع�ة هذه املديرية  خ�الل مدة ثالثن 
يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 

املنفذ العدل
حسنن عبد الزهرة عرس

املواصفات /
1 � موقعه ورقمه : نجف حي الحنانة 236/1505

2 � جنسه ونوعه: دار
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مش�تمالته : يقع عىل شارع 15 مرت وعند دخولنا لوحظ 
ان�ه يحتوي عىل س�احة امامي�ة مبلطة بال�كايش املوزائيك 
وحديق�ة ومجموع�ة صحية ومخ�زن وممر صغ�ري ضمنه 
توالي�ت وكليدور وهول ثم ممر اخر يؤدي اىل غرفتن وحمام  
صحي وتواليت ومطبخ وسلم يؤدي اىل الطابق االول يحتوي 
ع�ىل تواليت وغرف�ة وباب يؤدي اىل الس�طح والس�طح من 
الفريش ارضية ووجود مكش�وفة يف املطبخ  وجدران املطبخ 
من السرياميك ثم باب اخر للمطبخ وممر اخر متخذ كمطبخ 
ومجموع�ة صحية مش�رتكة ث�م غرفة ارض املم�ر والغرفة 
س�رياميك وكذل�ك وجود غرف�ة اخ�رى جدرانه�ا مصبوغة 
بالبورك واالس�منت واالرضية لجميع العقار كايش موزائيك 
مت�رر مع ارضي�ة املمرات الخارجية والس�قف ش�يلمان 

مسلح ومجهز باملاء والكهرباء 
5 � مساحته : 612 م املس�احة العمومية للعقار وان املدينة 

سهام بالعقار وليس تمام العقار والبالغة 620 سهم
6 � درجة العمران : متوسط

7 � الش�اغل: محمود محمد عبد الرض�ا ويارس محمود عبد 
الرضا يرغبان بالبقاء بصفة مستأجرين

8 � القيمة املقدرة : حصة س�هام املدينة هو تسعة وثمانون 
ملي�ون واربعمائة وواحد الف و س�بعمائة وس�تة وثمانون 

دينار
مالحظة : تنرش يف صحيفتن يوميتن واسعة االنتشار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد / 853/ش2019/3
التاريخ 2019/9/22

اعالن
اىل املدعى عليه / محسن رشيد جواد

اقام�ت املدعية عدال ش�مران شعش�اع الدعوى 
املرقم�ة اعاله امام ه�ذه املحكم�ة تطلب فيها 
التفريق لع�دم االتفاق وملجهولي�ة محل اقامتك 
فقد ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن محليتن 
يوميتن للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2019/9/29 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك 
قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1738 / ب / 2019 

التاريخ : 22 / 9 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / صفاء فخري محي 
اق�ام املدعي غازي لعيبي موىس الدعوى البدائية 
املرقم�ة 1738 / ب / 2019 ض�دك يطلب فيها 
الزامك بتاديتك املبالغ املرتتبة بذمتك البالغة مليار 
وسبعمائة مليون دينار عراقي التي رصفت لقاء 
العمل ) هدم وبناء جامع الخضريي ( وملجهولية 
مح�ل اقامتك�م وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
تايي�د املجلس البلدي لحي املنص�ور قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا يف صحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املصادف 
ي�وم 29 / 9 / 2019 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا فسوف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا .
القايض 

مؤيد شمخي جرب الشاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3690/ب2019/1

التاريخ 2019/9/22
اعالن

اىل / املدعى عليه )محمد عبد حسون( 
اقام املدعي السيد  املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاونية اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله 
ضدك واملدع�ى عليه )مهدي صال�ح عبد الخر(  
والذي يطلب فيها الحكم بالزامكما واملدعى عليهم 
االخرين بتأديتكم ل�ه وبالتكافل  والتضامن مبلغا 
ق�دره 1800$ دوالر امريك�ي ع�ن ق�رض مؤرخ 
ي�وم  2018/4/8 ونظ�را ملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة ب�داءة 
كربالء واش�عار مختار املنطقة املدعو عيل محسن 
مهدي لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن بموعد املرافع�ة 2019/9/29 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3690/ب2019/1

التاريخ 2019/9/22
اعالن

اىل / املدعى عليه )عقيد شاكر دايل( 
اقام املدعي السيد  املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاونية اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله 
ض�دك واملدع�ى عليه )عب�د الله كاظ�م كانوص (  
والذي يطل�ب فيها الحكم بتأديتكما له  وبالتكافل  
والتضامن مبلغا ق�دره 1500$ دوالر امريكي عن 
ق�رض مؤرخ ي�وم  2017/6/19 ونظرا ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف 
محكم�ة ب�داءة كرب�الء واش�عار مخت�ار منطقة 
القادس�ية 1 ج�واد كاظ�م عب�د الرضا  ل�ذا تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد 
املرافع�ة 2019/9/29 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :3469

التاريخ : 2019/9/22
اىل املدعو/ عبد عبد الله عزيز

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة مليع�ة فاضل عبد طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدعو ) عبد عبد الله عزيز ( قررت املحكمة تبليغك 
يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 4043/ب2019/4

التاريخ 2019/9/18
اعالن

اىل املدعى عليه / )حسن فوزي محسن( 
اقامت املدعية )ساجدة عزيز عبد السادة( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي يطل�ب فيها الحكم  
ب�) تسديدك بدالت االيجار عن نصف العقار املرقم 
62083 ح�ي املي�الد والبالغة مليونن وس�بعمائة 
وخمس�ون ال�ف دين�ار ( ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي القاس�م 7 ب عيل ش�اكر الش�مرتي لذا قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحضور يف موع�د املرافع�ة املصادف يف 
ي�وم 2019/9/26 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 40440/ب2019/3

التاريخ 2019/9/18
اعالن

اىل املدعى عليه / )مازن كاظم حسن( 
اقامت املدعية )ساجدة عزيز عبد السادة( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي يطل�ب فيها الحكم  
ب��) تس�ديدك ب�دالت االيجار ع�ن نص�ف العقار 
املرق�م 62083 ح�ي املي�الد والبالغ�ة ثالثة مالين 
وخمس�مائة الف دينار ( ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي القاس�م 7 ب عيل ش�اكر الش�مرتي لذا قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحضور يف موع�د املرافع�ة املصادف يف 
ي�وم 2019/10/2 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة فقدان

التاريخ : 2019/9/19
اىل املدعو/ قاسم فاهم صيوان

اعالن
ق�دم طال�ب حجة الفق�دان فاهم صي�وان  ختول 
طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بح�ق املدعو ) قاس�م فاهم صي�وان( كونك 
مفقود بتاريخ 2014/6/1 قررت املحكمة تبليغك 
يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

صفاء ناجي املوىل

)االعالن(
املناقصة : مناقصة عامة لرشاء مصول ولقاح 

مناقصة رقم : VACC 3/ 2019/ A عىل املوازنة الجارية  
 )3A( : رقم كتاب الدعوة

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

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

مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا كما تم تحديده يف وثيقة املناقصة 
يمك�ن ملقدمي العط�اءات املهتمن وم�ن ذوي االهلي�ة القانونية الحصول ع�ىل معلومات 
اضافي�ة م�ن )وزارة الصح�ة / البيئ�ة / الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات 
الطبية  )كيماديا( / قس�م االعالم الدوائي والعالقات العامة  � الطابق الخامس مقر وزارة 
www.kimadia. واملوقع االلكرتون�ي لكيماديا dg@kimadia.iq الصحة الربي�د االلكرتوني
iq واالطالع عىل وثائق املناقصة عىل العنوان ادناه من الس�اعة الثامنة والنصف صباحا اىل 

الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد 
4 � عىل مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلب�ات املؤهالت بما يف ذلك املتطلبات  القانونية  
والفني�ة واملالية وكم�ا مذكور يف وثائق املناقصة  وس�وف يعتمد« هامش افضلية للس�لع 
الصيدالني�ة من املجهزين / املصانع املحلي�ن ان التفاصيل االضافية يتم تحديدها يف وثائق 
املناقصة )انظ�ر الفقرة 30/االفضلية املحلية من تعليم�ات اىل مقدمي العطاءات والفقرة 

30 من ورقة بيانات العطاء ( 
5 � يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتم�ن رشاء املجموعة الكامل�ة لوثائ�ق املناقصة باللغة 
)االنكليزية والعربية( عند تقديم اس�تمارة تحريرية عىل العنوان ادناه وبعد تس�ديد الرسم 

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

ب � مليون�ي دينار عراقي  عن املناقصة  الت�ي تزيد كلفتها عىل مليون دوالر  وبخالفه فان 
العروض سوف تهمل 

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

اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع   وثائق العطاء 
6 � تاري�خ اع�الن املناقصة ي�وم 2019/9/23 وس�يكون تاري�خ انعق�اد املؤتمر الخاص 
باالجابة عىل استفس�ارات املشاركن يف املناقصة يوم 2019/10/10  يتم تسليم العطاءات 
ع�ىل العن�وان ادناه عند او قب�ل  )10/16/ 2019لغاية نهاية الدوام الرس�مي س�وف يتم 
رفض العطاءات املتأخرة سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلن عن مقدمي العطاءات الذين 
اختاروا الحضور ش�خصيا عىل العنوان ادناه ويكون موع�د فتح العطاءات اليوم التايل من 
ي�وم غلق املناقصة يف مقر كيماديا وبصورة علنية ودعوة املناقصن للحضور يف يوم الفتح 

العلني 
يجب عىل جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء )املبلغ بالدينار العراقي( بقيمة 1% من 
الكلف�ة التخمينية تكون صادرة من مرصف معتمد يف العراق بموجب نرشه يصدرها البنك 

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

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

مستندات العطاء / القسم الرابع
ج  � تعف�ى ال�رشكات العامة من تقديم التأمين�ات االولية وخطاب ضمان حس�ن التنفيذ 

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

تخويل رسمي مصدق 
ه� � تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور )رسي وشخيص( يرسل اىل الرشكة العامة لتسويق  

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

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

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

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
ط � تك�ون مدة نفاذية التأمينات االولية س�ارية اىل ما بع�د انتهاء نفاذية العطاء املحدد يف 

وثائق املناقصة 
1 � العناوي�ن املش�ار اليه�ا س�ابقا هي بغ�داد   �  باب املعظ�م  � وزارة الصح�ة  / البيئة  
/ الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية )كيماديا( / الطابق الس�ادس  / 
القسم القانوني لتقديم التأمينات االولية او لجنة استالم وفتح العروض لتقديم العطاءات 

هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074
هاتف البدالة : 4158401,5,7,8

بدالة ذات اربعة خطوط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3888/ب2019/4

التاريخ 2019/9/19
اعالن

اىل املدعى عليه / )مكي جواد جاسب( 
اقام املدعي )محمد حمزة حسن( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيها الحكم ب�)تأديتك 
له مبلغا مقداره احد عرش مليون عراقي بموجب 
وص�ل االمان�ة( ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار 
الشقق الس�كنية عيل كاظم الحميداوي لذا قررت 
هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف 
ي�وم 2019/9/30 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3983/ب2019/3

التاريخ 2019/9/17
اعالن

اىل / املدع�ى عليهما )حي�در خليل محمد وعباس 
عبد خلف( 

اقام املدعي مصطفى حيدر خليفة املدير املفوض 
ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته 
الدع�وى  املرقم�ة اع�اله ضدكم�ا وال�ذي يطلب 
فيه�ا الحكم بالزامكم�ا واملدعى عليه�م االخرين 
بتأديتك�م ل�ه وبالتكافل  والتضام�ن مبلغا قدره 
8550$ ع�ن القرض امل�ؤرخ 2018/7/29 ونظرا 
ملجهولي�ة محل اقامتك كون العنوان الوارد وهميا 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف الكرخ االتحادية لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافعة 
2019/9/29 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

Public Tender Announcements for Tender No: 033-PC-19 
Provision of 36 Sets Wellhead and X-mas Tree For EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 
the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Com-
pany Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of 36 Sets Wellhead and X-mas Tree For EBS Oilfield 
Tender No.: 033-PC-19
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
To seek a company who can provide 36 Sets Wellhead and X-mas Tree, the country of origin should be 
West Europe, America, Canada, Japan.
Part Two: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB docu-
ments on/Before 28th Sep 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. And all the person, who will come to buy the 
ITB documents, should be with the following documents for the company:
A: Authority letter and ID, who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Copy of Registered Company Document
C: A person can only represent a company 
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before 4:00 PM on 12th Oct 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (One Original, One Copy with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile).
B. Commercial proposal (One Original, One Copy with one USB flash for the commercial offer that can 
be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and 
shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number 
and bidder’s information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the project, please inform C&P Dept. 
before the date of 7th Oct 2019 by Email to baoxiaofang@ebspetroleum.com  tangxing@ebspetroleum.
com; cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before the bidding date.
The winner company of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

جه�ة التعاق�د : )وزارة الصح�ة /البيئ�ة/ الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوي�ة املس�تلزمات الطبية 
)كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني : مظفر عيل عباس(
املنصب : )املدير العام / وكالة  /رئيس مجلس االدارة ( 

التوقيع )  موقع   (
التاريخ )  /   /2019  (

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اعالن 
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد 
) س�عد عيىس جاس�م ( الذي يطلب 
فيه تبديل ) اللقب ( من ) القاس�م ( 
اىل ) املوس�وي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام امل�ادة 22 م�ن قانون 
لس�نة   3 رق�م  الوطني�ة  البطاق�ة 

.2016
اللواء 

نشأت ابراهيم شالل 
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة العامة 
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية 

العدد : 262 / ش / 2019 
التاريخ : 19 / 9 / 2019 

اىل / املدعى عليه / اركان جاسم زيدان 
م / تبليغ 

اقامت زوجتك املدعوة ) هناء رشيد عيل 
( الدع�وى الرشعية املرقم�ة 262 / ش 
/ 2019 طالبة فيه�ا التفريق القضائي 
للرضر وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
كتاب مخفر رشط�ة الحويجة البحرية 
بالعدد 434 يف 16 / 9 / 2019 واش�عار 
املختار قرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني واس�عتي االنتش�ار عىل موعد 
املرافع�ة املص�ادف 6 / 10 / 2019 ويف 
حال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 

�����������������������������
اعالن 

اىل / املتهم الهارب / احمد طارق حنون 
ابراهيم البطاوي 

محل العم�ل / مديرية رشطة محافظة 
االنبار واملنش�ات / مركز رشطة املدينة 

السياحية .
العنوان / بغداد / املنصور 

بما انك متهم وفق احكام املادة ) 5 و 32 
( من قانون عقوبات قوى االمن الداخيل 
املرق�م 14 لس�نة 2008 وتعديالته رقم 
38 لسنة 2015 وملجهولية محل اقامتك 
بالوقت الحارض اقتىض تبليغك بواسطة 
هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل الثالث�ة للمنطقة 
الثالث�ة خ�الل مدة اقصاه�ا ) 30 ( يوم 
اعتبارا م�ن تاريخ هذا االع�الن وتجيب 
ع�ىل الته�م املوجهة ض�دك وعن�د عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الحكام امل�ادة ) 65 و 66 ( من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الدكتور 

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 

الثالثة املنطقة الثالثة 

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

االنبار  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 
االتحادية 

محكمة تحقيق الخالدية 
العدد : د / 5359 / 2019 
التاريخ : 22 / 9 / 2019 

م / نرش مفقود 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن قبل 
الس�يدة ) فرحه جريان عب�د الله ( 
ح�ول فقدان ولده�ا املدعو ) محمد 
عيل غضيب عبود ( امللصقة صورته 
اع�اله والذي فق�د يف داره يف قضاء 
الحباني�ة منطقة املج�ر بتاريخ 26 
/ 6 / 2015 ق�ررت ه�ذه املحكمة 
مفاتحتك�م لغ�رض ن�رش املفق�ود 
اعاله بصحيفتني محليتني واعالمنا 

تاريخ النرش .
القايض 

عادل عبد الله جزاع 
�����������������������������

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

االتحادية 
محكمة تحقيق الخالدية 

العدد : د / 5059 / 2019 
التاريخ : 4 / 9 / 2019 

م / نرش مفقود 
بناء عىل الطلب املقدم من قبل السيد 
) ابراهي�م رمض�ان محم�د ( حول 
فقدان ولده املدعو ) رسول ابراهيم 
رمض�ان محمد ( امللصق�ة صورته 
اع�اله والذي فق�د يف داره يف قضاء 
الحباني�ة منطقة املج�ر بتاريخ 20 
/ 6 / 2015 ق�ررت ه�ذه املحكمة 
مفاتحتك�م لغ�رض ن�رش املفق�ود 
اعاله بصحيفتني محليتني واعالمنا 

تاريخ النرش .
القايض 

عادل عبد الله جزاع 
�����������������������������

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

االتحادية 
محكمة تحقيق الخالدية 

العدد : د / 5358 / 2019 
التاريخ : 22 / 9 / 2019 

م / نرش مفقود 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن قبل 
الس�يدة ) فرحه جريان عب�د الله ( 
ح�ول فق�دان زوجها املدع�و ) عيل 
غضي�ب عبود عب�د الل�ه ( امللصقة 
صورت�ه اع�اله والذي فق�د يف داره 
يف قض�اء الحباني�ة منطق�ة املج�ر 
بتاريخ 26 / 6 / 2015 قررت هذه 
املحكم�ة مفاتحتك�م لغ�رض نرش 
املفقود اع�اله بصحيفتني محليتني 

واعالمنا تاريخ النرش .
القايض 

عادل عبد الله جزاع

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العم�ارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبين�ة يف ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )15( خمس�ة عرش  
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة 
يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية  )بلدية العمارة ( واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاريف 
املرتتب�ة ع�ىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدي�ة العمارة خالل فرتة )10( 

عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخ�الل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالب�ة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم 

املختصة

اعالن
تعلن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات / مكتب انتخابات املثنى عن اجراء مزايدة علنية 
للم�واد املدرجة بالقائمة ادناه وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 
وتعديالت�ه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة املكتب اعاله ودف�ع )20%( مبلغ التأمينات من 
القيمة املقدرة للمال والبالغة )200000( مائتان الف دينار ال غري بعد ثمانية ايام من اليوم 
التايل للنرش ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى 
علما ان املزايدة ستجري يف الساعة التاسعة صباحا يف بناية املفوضية الكائن يف السماوة /

شارع الكورنيش
املرفقات قائمة باملواد واوصافها

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1982 / ب / 2019 

التاريخ : 16 / 9 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / حسن لفته غليم 
اق�ام املدع�ي جعف�ر غضي�ب ج�ر الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 1982 / ب / 2019 ض�دك 
وال�ذي يطل�ب في�ه مبل�غ ق�دره ) 22 ورقة 
( فئ�ة ال�دوالر االمريك�ي اثن�ان وع�رشون 
ورق�ة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
مبل�غ هذه املحكمة واملجل�س البلدي ملنطقة 
ح�ي الرشط�ة – علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 29 
/ 9 / 2019 وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

علوان بربوت البزوني

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطالب�ة من�ى 
احمد عب�د االمري الصادرة من 
املعه�د التقني االداري البرصة 
فم�ن   – املكت�ب  ادارة  قس�م 
يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
������������������������

فقدان 
فقدت هوي�ة املوظف ) احمد 
قاسم محس�ن ( الصادرة من 
وزارة الكهرباء – رشكة توزيع 
كهرب�اء الجنوب فرع ش�مال 
الب�رصة – فم�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان 
الوزاري�ة  الهوي�ة  فق�دت 
الص�ادرة م�ن وزارة التج�ارة 
لتج�ارة  العام�ة  الرشك�ة   –
الحبوب فرع ام قرص باسم / 
وداد عب�د الكريم عودة – فمن 
يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
������������������������

فقدان 
فق�دت هوية الطالبة اس�ماء 
نجيب عيل الص�ادرة من كلية 
الط�ب – جامع�ة الب�رصة – 
فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

فقدان 
فق�دت ش�هادة تكيي�ل العائدة 
للسيارة املرقمة ) 10613 برصة 
حمل ( مالكها سالم حمود سكر 
ونوعها مرسيدس موديل 2005 
والص�ادرة م�ن رشك�ة توزي�ع 
املنتجات النفطية / هيأة توزيع 
الجن�وب – فم�ن يعث�ر عليه�ا 

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

فقدان 
الصادرة  الوزارية  الهوية  فقدت 
م�ن وزارة التج�ارة – الرشك�ة 
العام�ة لتج�ارة الحب�وب ف�رع 
ام قرص باس�م / حس�ام يونس 
عليه�ا  يعث�ر  فم�ن   – ناج�ي 

تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من مديرية 
تنفي�ذ نق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة 
منطق�ة الوس�طى باس�م الح�ريف 
اول قس�م خط�وط رشك�ة عام�ة 
باسم / حسن عبد الواحد جعفر – 
فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

������������������������
فقدان 

العائ�دة  تكيي�ل  ش�هادة  فق�دت 
55752ر   ( املرقم�ة  للس�يارة 
الب�رصة ( مالكها قاس�م عيل عبد 
الحس�ني ونوعه�ا س�كانيا موديل 
رشك�ة  م�ن  والص�ادرة   1991
توزي�ع املنتجات النفطي�ة / هيأة 
توزي�ع الجنوب – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة 
)15( خمس�ة عرش  يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )100%( من 
القيم�ة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف الي�وم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ 
الن�رش وعىل قاع�ة مديرية  )بلدية العمارة ( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يك�ون موعدها اليوم الذي يليه 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش �  وكافة املصاري�ف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوي�ة االحوال املدنية 
وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال 

اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل 

املحاكم املختصة

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديرية بلدي�ة العمارة عن اجراء مزايدة علني�ة لتأجري االمالك املبينة يف ادن�اه والعائدة اىل 
مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )15( 
خمس�ة عرش  يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغ�ة )100%( من القيمة 
التقديري�ة وينادى للمزايدة يف الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء امل�دة اعاله من تاريخ النرش وعىل 
قاعة مديرية  )بلدية العمارة ( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه 
مراجع�ة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه 

يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدي�ة عند الحاجة اليه وخ�الل فرتة التأجري او عند انته�اء العقد دون املطالبة بالتعوي�ض او اللجوء اىل 

املحاكم املختصة

العدد اسم المادة ت
2 مبردة هواء وسط ايراني 1
1 منفاخ كهربائي 2
1 مفرغة هواء 3
8 فايل كابينة )4 مجرات(  4
6 فايل كابينة )2 مجرات حديد( 5
3 دوالب اضابير ذو بابين 6
5 سرير منام حديد 7
1 منضدة مكتب )3 مجرات( معدني 8
5 منضدة تطوا هيكل حديد 9
4 برميل وقود 200 لتر  10
4 (supra) براد ماء نوع 11
9 كرسي جلد دوار رئاسي 12
69 كرسي مكتب دوار جلد ستيل 13
32 كرسي مداولة جلد  14
2 مروحة جدارية 15
4 مروحة سقفية 16
22 مروحة عامودية 17
3 ماطور ماء  18

250 فانوس انارة 19
610 منصات اقتراع  20
19 ترمز ماء 21
17 عالقة مالبس )معدني(  22
4 مطفأة سكائر كبيرة 23
16 فراش ارضي )بالستك(  24
1 (UOSA) سبايرول مالزم 25
4 CD + تالفة ورق 26
1 طبلة بالستك 27

العدد اسم المادة ت
166 كرسي بالستك 28
1 ميز حاسبة خشبي 29
1 ميز مكتب 6 مجرات )140سم( احمر ماليزي 30
1 منضده 3 مجر حديد وجه خشبي 31
6 ميز مكتب 6 مجرات )140سم( احمر صيني 32
4 ميز مكتب 6 مجرات )160سم( ماليزي 33
31 ميز مكتب 3 مجرات )140سم( بيجي 34
6 منضدة مكتب حديد ووجه خشبي مجر واحد 35
1 ميز مكتب 160*60سم 36
43 St 160 ميز مكتب خشب 37
1 ميز استنساخ 38
1 منضدة اجتماع بيضوي 39
15 مكتبة مزججة 2 باب ارتفاع 2 متر  40
4 مكتبة خشب ذات رفوف مكتب مفتوحة سوداء 41
3 مكتبة خشبية ذات رفوف مفتوحة صاج  42
2 مكتبة مزججة 2 قطعة 43
23  acp نوع ups 44
321 كاربت ارضية 45
1 مضخة كاز 46
1 صحن ستاليت 47
1 طابعة ملونة 5050 48
2 بروجكتر 49
8 دوشك منام نفر واحد 50
2  Kv 5مولدة كاما   صيني 51
17 مولد سوبر تايكر )صغيرة(  52
3 (kv5)مولدة استرا 8000 م 53
1 مكتبة مزججة طابقين ماليزي المنشا 54

العدد : 32162
التاريخ : 2019/9/17
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م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 1 1

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 2 2

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 3 3

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 4 4

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 6 5

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 7 6

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 8 7

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 9 8

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 11 9

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 15 10

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 17 11

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 20 12

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 23 13

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 24 14

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 26 15

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 سوق سعد جزء من العقار 13 مغربة حانوت رقم 27 16

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات 360,000 ثالثمائة وستون  
الف دينار  6م2 الصناعية القديمة كراج المصطفى 

جزء من 405 نهر دجلة  حانوت  رقم 25 1

3 سنوات 360,000 ثالثمائة وستون  
الف دينار  9م2 الصناعية القديمة كراج المصطفى 

جزء من 405 نهر دجلة  حانوت  رقم 26 2

3 سنوات 360,000 ثالثمائة وستون  
الف دينار  9م2 الصناعية القديمة كراج المصطفى 

جزء من 405 نهر دجلة  حانوت  رقم 27 3

3 سنوات 360,000 ثالثمائة وستون  
الف دينار  6م2 الصناعية القديمة كراج المصطفى 

جزء من 406 نهر دجلة  حانوت  رقم 28 4

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  30م2 الصناعية القديمة جزء من 225/118 
نهر دجلة كراج البلدية  حانوت  رقم 46 5

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  30م2 الصناعية القديمة جزء من 225/118 
نهر دجلة كراج البلدية /الخدمات حانوت  رقم 48 6

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  30م2 الصناعية القديمة جزء من 225/118 
نهر دجلة كراج البلدية /الخدمات حانوت  رقم 49 7

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  30م2 الصناعية القديمة جزء من 225/118 
نهر دجلة كراج البلدية /الخدمات حانوت  رقم 50 8

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  30م2 الصناعية القديم كراج علي جزء جزء 
من 406 نهر دجلة /الخدمات  حانوت  رقم 51 9

3 سنوات 1,700,000 مليون وسبعمائة 
الف دينار 427,85م2 صناعية مغربة 44/11 مغربة كراج غسل وتشحيم 

السيارات  10

3 سنوات 1,700,000 مليون وسبعمائة 
الف دينار 464,40م2 صناعية مغربة 47/11 مغربة كراج غسل وتشحيم 

السيارات  11

1,700,000 مليون وسبعمائة 
الف دينار 408,5م2 صناعية مغربة 42/11 مغربة كراج غسل وتشحيم 

السيارات  12

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات 800,000 ثمانمائة الف دينار  13,5م2 الصناعية القديمة جزء من 
225/118 نهر دجلة حانوت رقم 54 1

3 سنوات 800,000 ثمانمائة الف دينار 13,5م2 الصناعية القديمة جزء من 
225/118 نهر دجلة حانوت رقم 66 2

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 28 3

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 29 4

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 30 5

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 31 6

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 32 7

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 33 8
3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 34 9
3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 35 10

3 سنوات 1,100,000 مليون ومائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 22 11

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 23 12

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 24 13

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 25 14

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 26 15

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 27 16

املدير العام 
سعد مظلوم العبديل
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مي زيادة.. الكاتبة املتفردة ثاقبة النظر
          مادونا عسكر

»ُيخّي�ل إيلّ أّن آله�ة اليقظة والّنش�اط ش�اءت أن 
تتفّقد الّشق حوايل منتصف القرن املايض فنشأت 
فئة من فضليات الّنس�اء عىل مقرب�ة من الرّجال 
الّذي�ن ُقّدر لهم أن يكون�وا عاملني يف رصح الّشق 
الجديد. فولدت عائشة عصمت تيمور يف مرص سنة 
1840م، وولدت يف تلك األعوام بسوريا وردة الّتك، 
ووردة كبا، ولبيبة صدق�ة وغريهّن. وولدت زينب 
فّواز صاحبة »الرّسائل الّزينبّية« و«الّدّر املنثور« يف 
صيدا سنة 1860م. وولدت يف العام نفسه فاطمة 
علّي�ة ابنة املؤّرخ الّتكّي جودت باش�ا. وهي رغم 
كونه�ا كتبت بالّتكّية فإّن له�ا الحّق أن ُتذكر بني 
أديبات الع�رب ألّنها عرفت لغتهّن، وانتش صيتها 

يف أقطارهّن، وعاشت طويالً يف بالدهّن...«
بهذه الّسطور البليغة اس�تهلّت مّي زيادة كتابها 
عن الّش�اعرة اللّبنانّي�ة وردة اليازج�ي. ويف هذه 
الّس�طور وم�ا تاله�ا م�ن بح�ث قّي�م ع�ن وردة 
اليازج�ي، ويف نفس االّتجاه عن عائش�ة عصمت 
تيمور وملك ناصف حفني )باحثة البادية( تتجىّل 
للقارئ ش�خصّية مّي كاتبة مقت�درة وقادرة عىل 
تحليل الّشخصّية املراد الحديث عنها، وعىل تقدير 
عطائه�ا وجعل�ه يف مرتب�ة عالي�ة حّت�ى يتمّكن 
الجمي�ع م�ن الّتع�رّف إليه�ا. ويف هذا االس�تهالل 
إش�ارة إىل وعي مّي بحضور املرأة األديبة  الفاعل. 
فكأّنها تقول إّن الّشق يفتقد إىل جوهر الكلمة ما 
ل�م تحرض في�ه كلمة املرأة. كما ت�رز مّي كناقدة 
تجيد استخراج الجمال مّما اّطلعت عليه من شعر 
وفك�ر وأحادي�ث مطوّعة إّي�اه بأس�لوبها البليغ 
ومش�تغلة عىل الّنصوص، تبنّي جمالها ومضامني 
سطورها، كما تنتقد برصامة ما يخالف تطلّعاتها 

وخراتها وآراءها. 
من جهة أخ�رى، ونحن نطالع الكت�ب الّثالثة ملّي 
زي�ادة عن باحث�ة البادية وعائش�ة تيمور ووردة 
اليازجي، تتش�ّكل أمامنا ش�خصّية مّي اإلنس�انة 

الواثقة من نفس�ها، العارفة مكانته�ا من العالم 
املحي�ط بها وم�ن قريناتها من األديب�ات بل ومن 
األدباء. ففي هذه الكتب الثالثة تتحّمل مسؤولّية 
أدبّية يف تسليط الّضوء عىل أديبات ساهمن يف بناء 
الرّصح األدبّي، حّتى وإن تّم تجاهلهّن وإقصائهّن 
ع�ن الّتكوي�ن الفك�رّي األدب�ّي وع�دم اعتبارهّن 

مراجع أدبّية يمكن االستناد إليها. 
إّن عم�ل مّي يف ه�ذه الكتب، وتحدي�داً، يف كتابها 
»باحثة البادي�ة«، عالمة ممّيزة  أّكدت من خاللها 
م�ّي وعيه�ا األدبّي واإلنس�انّي، فأظه�رت لقارئ 
عرصها س�مات أديب�ات تتفرّد كّل منه�ّن بأدبها. 
كما تظهر لقارئ الي�وم  أهّمّية تراثه الّذي ينبغي 
أن ُيحف�ظ بالفك�ر والقلب حّت�ى يرتقي ويصبح 
ال  الّش�عوب  ألّن  املتقّدم�ة،  الّش�عوب  بمص�اّف 
ترتق�ي إاّل بقدر ما تهتّم بتاثه�ا األدبّي والفكرّي 

والجمايلّ. 
ع�ّر العالم واألدي�ب اللّبناني ومؤّس�س صحيفة 
املقتط�ف يعق�وب رّصوف ع�ن أهّمّي�ة عمل مّي 
يف مقّدم�ة كت�اب »باحثة البادية« بقول�ه: إّن مّياً 
نموذج جديد للّنقد يف العربّية باألسلوب الّذي جرت 

عليه. فإّنها مّهدت ل�كّل فصل من هذه الفصول، 
وختمت�ه وعلّقت عليه من آرائه�ا الخاّصة وأقوال 
أئّم�ة الكّت�اب بما ي�دّل عىل واس�ع علمه�ا وبعد 
نظرها، وعىل أّنه�ا جارت أكتب الكّتاب األوروبّيني 
يف هذا الّنوع من البحث واالنتقاد«. ما يعني أّن مّياً 
اّتخذت أس�لوباً نقدّياً خاّصاً بها مع اس�تنادها إىل 
مخزونه�ا املعريفّ، ووضعت من ذاتها داخل العمل. 
فحني ُتذكر وردة اليازجي أو عائشة تيمور أو ملك 
حفن�ي، ُتذكر م�ّي. ولعلّه بذلك يمك�ن القول إّنها 

طّورت األسلوب الّنقدّي. 
حني أرادت مّي  أن تكتب عن أعمال باحثة البادية 
ووردة اليازجي وعائشة تيمور، ارتكزت بداية عىل 
الّسمات الّش�خصّية لكّل منهّن، جسدّية كانت أم 
نفس�ّية. وبذلك يكون نقدها قد اس�تند إىل تحليل 
لحركات الجس�د والّتأّمل يف الّش�خصّية وسلوكها 
ضم�ن محيطها وم�دى تأثري هذا الّس�لوك يف نوع 
الكتابة. فتذكر عىل س�بيل املثال عن حضور وردة 
اليازج�ي األدبّي القوّي يف عائل�ة أدبّية. وتذكر مّي 
أّن ش�قيق وردة اليازجي الّش�اعر الّشيخ ابراهيم 
اليازج�ي كان يصم�ت تهّيباً يف حضور ش�قيقته 

فيك�ون لها الحديث وله اإلصغ�اء. وإن ذكرت مّي 
هذا األمر فلتسم للقارئ شخصّية وردة اليازجي 
وتأثري هذه الهيب�ة  يف العمل األدبّي. فتكون بذلك 
ق�د انتق�دت العم�ل انطالقاً م�ن الّش�خصّية عىل 
املس�توى الفك�رّي والّنفيّس مس�تخلصة من بني 
الّسطور أهمّية أدب العمل املراد نقده. ما يعني أّن 
نقد مّي احتاج معرفة دقيقة للّش�خص املراد نقد 
عمله، ألّنه�ا تعتر أّن عصارة الوج�دان والعوامل 
الّنفس�ّية والّظرفّية تؤّثر يف عم�ق العمل. والاّلفت 
أّن مل�ّي تعريف�ات نقدّية خاّصة تأت�ي عىل ذكرها 
يف س�ياق الحديث عن الّش�اعرة املرصّية عائش�ة 
تيمور. فتعتر أّن الّنقد ليس ببالغ عس�كرّي يعلن 
األحكام العرفّية، وال هو منش�ور أس�قفّي يحرم 
عضواً من رشكة املؤمنني وشفاعة القّديسني، وال 
هو بأمر املعلّم القروّي غضب عىل تلميذ مس�كني 

لم يحفظ أمثولته كما ينبغي... 
تفه�م مّي الّنقد عىل أّنه نظرة فرد  معرّض للخطأ 
يف عم�ل فرد آخر معرض للخطأ يختلف عنه ميوالً 
وكف�اءة ووراثة. م�ا يدّل ع�ىل أّن الّنقد يف مفهوم 
م�ّي ليس تجاهالً لألخطاء أو قبولها وغّض الّنظر 
عنه�ا، وإّنما ه�و حالة م�ن الّتجرّد يدف�ع الّناقد 
للّتماهي مع املنقود والّش�عور به وبكلماته ولعلّه 
يمكن الق�ول بلوغ حالت�ه أثناء الكتاب�ة ليتمّكن 
الناقد من بلوغ أهداف�ه الّنقدّية. ويف كتاب باحثة 
البادي�ة تذكر مّي رشطني أساس�ّيني ليكون الّنقد 
مفي�داً: األّول، أن يك�ون ق�ّوة فطرّي�ة مكتملة ال 
جزئّي�ة، والّثان�ي، أن يك�ون اإلّط�الع واملالحظ�ة 
واالختبار قد أوسعته تهذيباً وتصفية. والّشطان 
الزم�ان متماس�كان  إاّل أّن امللك�ة الفطرّي�ة أكثر 

رضورة ألّن وجودها يقبل املزيد واالّتساع. 
إّن مّي�اً ناقدة بالفطرة وه�ذا منحها آفاقاً إبداعّية 
واس�عة. فالّنقد، يف نظره�ا، موهبة فّنّية تصقلها 
املعرفة، ويغنيها االّطالع واالختبار الّشخيّص. وإاّل 
فكيف يمكن الّتماهي مع املنقود إن لم يكن الّناقد 
قد اختر ولو بجزء بس�يط ظروف�اً حياتّية تؤّهله 

للّتوّغ�ل يف ش�خص اآلخ�ر؟ ومن الاّلف�ت أيضاً أّن 
مّياً س�عت بش�كل أو بآخر إىل إعادة بناء مفاهيم 
ق�د تكون ملتبس�ة يف ذهن اإلنس�ان؛ كأن تش�ري 
إىل مفه�وم الّتعّصب يف س�ياق الحديث عن باحثة 
البادية املس�لمة املتمّس�كة باألص�ول والّشيعة: 
»س�ريى فريق أّن باحثة البادية كان�ت متعّصبة. 
ذل�ك مّم�ا ال ريب فيه وكيف ينتظ�ر أن تكون غري 
متعّصبة؟ أليست بشاً، أو ليس الّتعّصب من أشّد 
العواطف مالصقة للّنفس؟ حّدثوني عن تس�امح 
من لم يكن متعّصباً ألضحك قليالً!«؛ وبذلك إشارة 
إىل الّتعّصب كسمة إنسانّية أصيلة يف اإلنسان، إاّل أّن 
مّي نالت منها الجانب العميق ال الّسطحّي بمعنى 
الّتش�ّدد األعمى. وتضيف مّي أّن الّتعّصب الجنيّس 
والقومّي والعلمّي والفلسفّي واألدبّي واالجتماعّي 
والحزبّي والفردّي وتعّصبات أخرى ال أس�ماء لها 
تس�ري موكباً هائالً رّسّياً ال ي�رز إاّل الّتعّصب الّذي 
ننعته بالّدينّي. من هنا يمكن االستدالل عىل ناقدة 
تحي�ط بالعمل بجوانب�ه املتعّددة وتس�ر أغواره 
به�دف أن ترّس�خ يف ذهن القارئ مفاهيم تس�هم 
يف تط�ّور وعيه من جهة، وبهدف تعميق الّنظرة يف 

العمل األدبّي من جهة أخرى.
وإّن م�ا قيل يف كتاب »باحثة البادية« يوم ظهوره 
س�نة 1920 يح�ّدد لنا مالم�ح مّي زي�ادة األديبة 
والّنقدّي�ة الّتي لم نرها ع�ىل حقيقتها يف أغلب ما 
كت�ب عنها. كأن ُيعت�ر كتاب باحث�ة البادية أّول 
كت�اب فيه نم�وذج للّنق�د العلم�ّي، وأّول كتاب يف 
تاريخ س�ّيدة عربّي�ة وضعته س�ّيدة عربّية. )مي 

زيادة: قطوف من الّتاجم األدبّية(
وال يّتس�ع املقال لذكر كّل ما قيل يف كتاب مّي عن 
باحثة البادية، لك�ّن ما يهّمني ويهّم القارئ يف ما 
ُذكر عن جاللة مّي األدبّية وقّوتها الفكرّية وعلمها 
الواسع وبالغتها األدبّية وتأثريها يف الوعي األدبّي، 
واألهّم من هذا كلّه عينها الّناقدة وقلبها الّذي يرى 
م�ا ال ُيرى وقدرتها عىل اإلحاطة بمواضيع ش�ّتى 
وضبطه�ا حّت�ى ال يمّل الق�ارئ، وحّتى يس�تفيد 

ويتجّذر يف وعيه أهمّية وعظمة الكلمة. 
لقد ظهرت مّي يف هذه الكتب الّثالثة تحديداً أديبة 
م�ن الّط�راز األّول. أديب�ة متفرّدة وباحث�ة ثاقبة 
الّنظ�ر، دقيق�ة الق�راءة والبحث، واس�عة األفق، 
متحّررة يف عمق أعماقها. مع العلم أّن مّي لم تتمّتع 
بالحّرّي�ة كإنس�ان. تذك�ر األديبة س�لمى الحّفار 
الكزب�ري يف كتاب »م�ي زيادة أو مأس�اة الّنبوغ، 
ج1، ص326« أّن وال�دة م�ّي كان�ت تحظر عليها 
الخروج م�ن البيت وحدها أو مع أصدقاء مقرّبني 
متقّدمني يف الّس�ّن. كما ي�رى د. جوزيف زيدان يف 
مقّدم�ة كتاب�ه »األعمال املجهولة مل�ي زيادة« أّنه 
ليس م�ن قبي�ل الّص�دف أن ينفّض صال�ون مّي 
بعد وفاة والديها، فق�د كانا الواجهة الّتي تحتمي 
به�ا وتختفي وراءها. فمّي لم تكن لتس�تطيع أن 
تتمّت�ع بحّرّيتها حّتى ولو ُقّدمت لها عىل طبق من 
فّض�ة، ألّنها كانت بنت ظروفه�ا وبيئتها يف نهاية 
املط�اف. لكّن افتق�اد الحّرّية الخارجّي�ة لم يفقد 
م�ّي اّتزانها الفكرّي والّنفيّس بل لعلّه زادها تحّرراً 
فكرّي�اً ونفس�ّياً ومقدرة ع�ىل معاين�ة اآلخر من 
الّداخل. فالحّر من داخله، وحده يستطيع أن يبلغ 
عمق اآلخر ويعتف ل�ه بالّنبوغ والجمال ويقّدره 
ح�ّق تقدير. ول�ن  كانت مّي حرّة فكرّي�اً وروحّياً 
تمّكنت من الكتاب�ة بعبقرّية عن أديبات عربّيات، 
ما ال تقدم عليه أغلب كاتبات اليوم. فنكاد ال نعثر 
إاّل نادراً عىل كاتب�ة عربّية تكتب عن كاتبة عربّية 
وتس�لّط الّضوء ع�ىل إبداعه�ا يف الش�كل العميق 
الّذي قّدمته مّي عن األديبات الّثالث. وأّما الّس�ادة 
األفاض�ل الّذين يتحفون القرّاء بعناوين س�خيفة 
ع�ن مّي زي�ادة ال تمّت بصل�ة إىل أدبه�ا، وبدل أن 
يرّددوا ما يقرؤونه هنا وهناك ويستبيحون سرية 
مّي زيادة، حرّي بهم أن يعودوا إىل أدبها وكتاباتها 
الّتي نحتاج إىل وقت طويل لقراءتها وتأّملها وتبنّي 
عبقرّية ه�ذه األديبة الّتي ال ري�ب يف أّنها أّثرت يف 
محيطه�ا األدب�ّي، ويمت�ّد ه�ذا الّتأث�ري إىل العرص 

الحارض.

العدد )1987( االثنين  23  آيلول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

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

االتحادية 
محكمة تحقيق الخالدية 

العدد : د / 5360 / 2019 
التاريخ : 22 / 9 / 2019 

م / نش مفقود 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن قبل 
الس�يدة ) هن�اء ع�ودة طرم�وز ( 
ح�ول فق�دان زوجها املدع�و ) عبد 
الله جريان عبود عبد الله( امللصقة 
صورته اع�اله والذي فق�د يف داره 
يف قض�اء الحباني�ة منطق�ة املجر 
بتاريخ 23 / 8 / 2015 قررت هذه 
املحكم�ة مفاتحتك�م لغ�رض نش 
املفقود اع�اله بصحيفتني محليتني 

واعالمنا تاريخ النش .
القايض 

عادل عبد الله جزاع 
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1699 / ب1 / 2019 

التاريخ : 19 / 9 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / نبيل خميس مزعل 
اق�ام عليك املدع�ي ) زهري قي�س زيدان 
( ام�ام هذه املحكم�ة الدع�وى البدائية 
بالع�دد اعاله طلب فيه�ا الحكم بالزامك 
بتحويل الس�يارة املرقم�ة 20412 دياىل 
اج�رة هون�داي الن�تا برتق�ايل مصف�ر 
من�ك  اش�تاها  وال�ذي   2007 مودي�ل 
بمبلغ 90 ورقة فئ�ة مائة دوالر امريكي 
وتحميلك املصاريف والرسوم وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كتاب مركز رشطة 
املفرق بالعدد 13293 يف 15 / 9 / 2019 
م�شوح عليه من قبل املبل�غ يف املركز ) 
منشد حسان عيل ( يف 15 / 9 / 2019 ) 
تعذر عليه تبليغ�ه كونه مرتحل اىل جهة 
مجهول�ة ومرفق التبليغ اش�عار املختار 
دريد ه�ادي محمد مختار ح�ي املعلمني 
– محلة 402 – قض�اء بعقوبة مؤرخ يف 
12 / 9 / 2019 وحسب شهادة الشهود 
ع�يل محمد حس�ن وع�يل احمد ب�راك ( 
قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة 
م�ن صباح يوم 30 / 9 / 2019 ويف حال 
تبلغك وعدم الحضور او ارسال من ينوب 
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم

�����������������������������
تنويه

كنا ق�د نشنا يف جريده املس�تقبل 
العراق�ي بالعدد) 1966 ( يف 21 / 8 
/2019 إعالن مديريه زراعه صالح 
الدين وقد ورد س�هوا يف ت) 16 ( يف 
حقل املقاطعه)21 /عكاب ( خطاء 
والصحي�ح) 21 / عت�اب ( ويف ت) 
2 ( يف حق�ل القطع�ه) 49 ( خطاء 
والصحي�ح) 49 / 5 ( ويف ت) 5 ( 
يف حقل املس�احه ) 7 دونم ( خطاء 
والصحي�ح) 5 دون�م ( ل�ذا اقتىض 

التنويه

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

االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية يف ابي 

صيدا 
العدد : 363 / ش / 2019 
التاريخ : 19 / 9 / 2019 

اعالن 
اىل / املدع�ى عليه�ا ) رواء س�لمان 

محمد ( مجهولة محل االقامة .
اق�ام املدع�ي ) ثائر جاس�م محمد 
 / ش   /  363 املرقم�ة  الدع�وى   )
2019 ل�دى ه�ذه املحكم�ة والت�ي 
يطل�ب فيه�ا املطاوع�ة وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اشعار املختار 
ورشح القائم بالتبلي�غ قرر تبليغك 
ن�شا بصحيفتني محليتني يوميتني 
لغ�رض حضورك اىل ه�ذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املصادف 29 / 9 
/ 2019 وبعكسه ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

سعد جزاع حسني 
�����������������������������

اعالن
اىل الشي�ك )من�ار حس�ن محم�د 
اىل  حض�ورك  اقت�ىض   ) ابراهي�م  
صن�دوق االس�كان العراق�ي ف�رع 
النجف ش�ارع الغدي�ر وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقه ع�ىل قيام رشيك 
الس�يد )نص�ري جلي�ل عب�د كن�ر 
(  بالبن�اء ع�ىل حصته املش�اعه يف 
القطع�ه املرقم�ه 3/44962 ح�ي 
امليالد لغرض تسليفه قرض االسكان 
وخ�الل م�ده اقصاها ع�شه ايام 
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعتاض مستقبال
�����������������������������

اعالن
 اىل الشي�ك اياد محمد حس�ن 
محمد توجب عليك الحضور اىل 
مقر بلديه النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 4158 
/1 حي قادس�يه ص�دام خالل 
ع�شه اي�ام وبخالف�ه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
اسم طالب االجازه جعفر ازهر 

اسد
�����������������������������

اعالن
اىل الشي�ك فرق�ان يحيى جواد 
توج�ب عليك الخض�ور اىل مقر 
بلدي�ه التج�ف لغ�رض اص�دار 
اجازه بناء للعقار املرقم 3672 
/1 حي القادسيه خالل عشه 
ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك
اسم طالب االجازه حيدر حبيب 

كشمر

اعالن
اىل الشي�ك )ي�ارس س�ليم نجف  ( 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
العراقي فرع النجف ش�ارع الغدير 
وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل 
قيام رشيك الس�يد )حسنني سامي 
حميد(  بالبناء عىل حصته املشاعه 
يف القطعه املرقمه 54451 حي النداء 
لغ�رض تس�ليفه ق�رض االس�كان 
وخ�الل م�ده اقصاها ع�شه ايام 
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعتاض مستقبال.
�����������������������������

تنويه
كنا ق�د نشنا يف جريده املس�تقبل 
العراقي بالعدد) 1986 ( يف  22 / 9 
/ 2019 اعالن مديريه زراعه صالح 
الدي�ن وق�د س�هوا ) تعل�ن مديريه 
زراعه صالح الدي�ن للمره الثانيه ( 
خطاء والصحيح) للمره االوىل ( لذا 

اقتىض التنويه
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط 

االتحادية 
محكمة جنح العزيزية

العدد / 418/ج/2019
التاريخ 2019/9/8

اعالن
اىل امل�دان اله�ارب ) محم�د جرمط 

كاظم مسري الشمري ( 
بالنظر ملجهولية محل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليت�ني بالحك�م الص�ادر بحقك 
بتجريمك غيابيا بتاريخ 2019/9/8 
يف الدعوى املرقم�ة 418/ج/2019 
والحكم عليك بالحبس الش�ديد ملدة 
سنتني  وفق احكام املادة )1/459( 
من قان�ون العقوبات رق�م )111( 
لسنة 1969 املعدل لذا اقتىض عليك 
تقديم نفسك اىل هذه املحكمة او اىل 
اي مركز للشطة خالل ثالثة اشهر 
من تاريخ التبلي�غ وبخالفه يصبح 
بحق�ك  الص�ادر  الغياب�ي  الحك�م 

بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض

حاتم طعمه نمل
�����������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ه نقابه املهندس�ني 
الص�ادره من نقابه املهندس�ني 
فرع النجف باس�م ) وليد توفيق 
عريب�ي حس�ني ( عىل م�ن يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة تكريت
العدد : 2325/ب/2019

التاريخ 2019/9/19
اىل املدعى عليه /يارس طالل مشعل 

اعالن
اق�ام املدعي ه�ادي صالح احم�د الدعوى 
املرقم�ة اع�اله  يطل�ب دعوت�ك للمرافعة 
س�تة  مبل�غ  بتس�ديد  بالزام�ك  والحك�م 
مالي�ني ومائتان وخمس�ون ال�ف دين عن 
كمبي�االت وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار   مخت�ار منطق�ة الع�زة واملرف�ق 
بكاتب مركز رشطة الع�زة بالعدد 15094 
يف 2019/9/16 تق�رر تبليغ�ك بمضم�ون 
املرقمة 2325/ب/2019  الدعوى  عريضة 
ون�ش بصحيفت�ني محليت�ني ل�ذا اقتىض 

حضورك يوم 2019/9/29 
القايض

محمد عبد الرضا

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة عمل واسط

العدد 89/عمل/2019
التاريخ 2019/9/18

اىل املدع�ى علي�ه / املدير املف�وض لشكة  
النخبة العراقية للمقاوالت

اعالن
اق�ام املدعي )املدي�ر العام لدائ�رة التقاعد 
والضم�ان االجتماع�ي للعم�ال / اضاف�ة 
لوظيفته( الدعوى 89/عمل /2019 فطلب 
دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م بالزامك بدفع 
مبلغ مقداره )773,892,967( س�بعمائة 
وثالثة وس�بعون مليون وثمانمائة واثنان 
وتس�عون الف وتسعمائة وس�بع وستون 
دين�ار عراق�ي ع�ن اش�تاكات وغرام�ات 
الضم�ان االجتماعي للعمال املش�تغلني يف 
الشكة املدعى عليها وقد صدر قرار غيابي 
فيه�ا بتاريخ 2019/8/7 يق�ي بالزامك 
بدفع املبل�غ املذكور اعاله وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
للطع�ن بالق�رار الغياب�ي ويف ح�ال ع�دم 
تقديمك طعنا بالقرار فانه س�وف يكتسب 

الدرجة القطعية بحقك
القايض

سامي كامل الزبيدي
رئيس محكمة عمل واسط

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت

اىل املفقود / حسني صبيح منصور
اعالن فقدان  وحجر عىل مفقود

طال�ب حج�ة الحج�ر والقيموم�ة صبيح 
منصور جاسم

املطل�وب الحج�ر علي�ه واع�الن فقدانه / 
حسني صبيح منصور

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من قب�ل طالب 
الحج�ر والقيموم�ة املدعو وال�ده )صبيح 
منصور جاس�م (  والتي تطلب االعالن عن 
فق�دان املدع�و )حس�ني صبي�ح منصور( 
والذي فقد بتاريخ 2014/6/10 وال تعرف 
عن�ه اي خر يدل عن حياته او مماته تقرر 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني ويف حال عدم 
حضورك او اعالم هذه املحكمة عن حياتك 
خالل عشة اي�ام من تاريخ النش س�يتم 
اع�الن فقدانك والحجر عليك ونصب املدعو 
)صبيح منصور جاس�م( قيما عليك الدارة 
اموال�ك وفق قانون رعاي�ة القارصين رقم 

78 لسنة 1980 
مالحظ�ة :  عىل من يملك اي معلومات عىل 

املفقود اعاله  يرجى ابالغ هذه املحكمة
القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة : 2019/662

التاريخ 2019/9/22
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة السيارة املرقمة 
634709 بغ�داد فحص مؤقت لونها اصفر 
نوع ش�وفرليت افيو مودي�ل 2011 العائد 
للمدين محمد مجيد عيل املحجوز لقاء طلب 
الدائن اسامة عبد الكريم عيل البالغ تسعة 
االف دوالر امريك�ي فع�ىل الراغب بالشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة عشة ايام 
تبدأ من اليوم التايل للنش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشتي
املنفذ العدل 

وفاء جليل ادهم
املواصفات :

1 � رق�م الس�يارة 634709 بغ�داد فحص 
مؤقت 

2 � النوع وموديلها  شوفرليت افيو موديل 
2011/

3 � اوصافه�ا تك�يس لونه�ا اصف�ر وجود 
تبديل الجامرلغ االيرس فقط

االبواب االمامية والزجاجيات ال يوجد فيها 
اي رضر الكهربائيات صالحة لالس�تخدام 
وال يوجد فيها اي رضر املكينة والكوش�ات 
االمامي�ة والخلفية جيدة واالبواب الخلفية 

والزجاج ال يوجد فيها اي رضر
السيارة وقت الكشف صالحة لالستخدام 

7 � الش�اغل : مودع�ه ل�دى معرض االمري 
لبي�ع ورشاء الس�يارات يف منطق�ة املجمع 

الصناعي 
8 � القيم�ة املق�درة 8,000,000 ثماني�ة 

ماليني دينار عراقي

�����������������������������
اىل الشكاء 

قاسم عبد الباري جودي
صبا عبد الباري جودي

ميساء عبد الباري جودي
اقت�ىض حضورك�م اىل صن�دوق االس�كان 
العراقي ف�رع النجف االرشف وذلك لتثبيت 
قي�ام رشيكك�م   باملوافق�ة ع�ىل  اق�رارك 
)س�تار محس�ن جبار( بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة )12403/3 
حي صدام رق�م املقاطعة 4 جزيرة النجف 
لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمس�ة ع�ش يوم داخ�ل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ نش االعالن 
وبعكسه س�وف يسقط حقك يف االعتاض 

مستقبال

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد / 153/ش/2019
التاريخ 2019/9/19

تبليغ
اىل املدعى عليه ) كمال مصطفى خلف(

ملقتضيات حس�م الدعوى الشعية املرقمة 
153/ش/2019 واملقام�ة من قبل املدعية 
)مياده حم�اد خلف( واملدعى عليه )كمال 
مصطفى خل�ف( واملتضمنة دعوى تفريق 
لل�رضر وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م  بالتبليغ واملؤيد من 
قبل مختار منطقة العكسه وتأييد املجلس 
البل�دي لذا تقرر اج�راء تبليغك بصحيفتني  
املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف  يوميت�ني 
2019/9/25 الساعة التاسعة صباحا ويف 
حالة ع�دم حضورك او حض�ور من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون
القايض

حردان خليفة جاسم

اىل الشكاء 
1 �انوار حسني حسون

2 � ميعاد حسني حسون
صن�دوق  اىل  حضورك�م  اقت�ىض 
النج�ف  ف�رع  العراق�ي  االس�كان 
اقرارك�م  لتثبي�ت  وذل�ك  االرشف 
باملوافق�ة عىل قيام رشيككم  )رافد 
ج�واد كاظ�م خض�ري ( بالبناء عىل 
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
رق�م  ص�دام  ح�ي   17873/2(
املقاطع�ة 4 جزي�رة النجف لغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عش ي�وم داخل 
الع�راق وش�هر خ�ارج الع�راق من 
تاريخ نش االعالن وبعكس�ه سوف 
يسقط حقك يف االعتاض مستقبال
�����������������������������

فقدان 
فق�دت رخ�ص التج�وال املرقمة ) 
 (  +  )  006869  (  +  )  006692
006012 ( لصالح رشكة شلمرجر 
املنطق�ة  كم�رك  م�ن  والص�ادرة 
عليه�ا  يعث�ر  فم�ن   – الجنوبي�ة 

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

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/650

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

الخامسة
2  �اس�م املته�م الغائ�ب )ر.ع س�عد صري صيه�ود نارص 

الحريشاوي(  
3 � رقم الدعوى 2019/650

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  عام 2007
5 �تاريخ الحكم 2019/8/26

6 � امل�ادة القانوني�ة )34(  م�ن ق ع درقم 14 لس�نة 2008 
املعدل 

7 � املنسوب اىل /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
8  �  خالص�ة الحكم :  تبديل م�ادة االحالة من املادة 34/اوال 
وثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  اىل املادة 37/اوال 
وثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون الحادث وقع قبل 
صدور تعدي�ل قانون قوى االمن الداخيل وعمال باحكام املادة 

3 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
9 �  عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العفو رقم 27 لس�نة 
2016 لع�دم تس�ديده املبال�غ املتتبة بذمت�ه نتيجة االرضار 

الحاصلة بالعجلة التي بذمته 
10 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام املادة 
37/اوال الش�ق االول م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 كونه 
القان�ون االصل�ح للمتهم عم�ال باحكام امل�ادة 2/2 من ق ع 
رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و69/اوال 
من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 الهماله مما تس�بب بحصول 
ارضار بالعجل�ة الحكومية التي بذمت�ه واملرقمة )576( نوع 
ش�فر لومينا عام 2007 وحسب الكش�ف الفني املرفق بملف 

القضية 
11 � تضمينه مبلغ مقداره )625,000( س�تمائة وخمس�ة 
وع�شون الف دين�ار وفق املادة 37 ثانيا م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 عن قيم�ة االرضار التي لحقت بالعجلة املش�ار  

اليها اعاله تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
 12  � اخراج�ه  م�ن الخدم�ة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة 42/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 بداللة 
امل�ادة 2/2 م�ن ق ع رق�م 111 لس�نة 1969 املعدل اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 89/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 بعد 

اكتسالب الحكم الدرجة القطعية 
13 � اعط�اء املوفظ�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء القبض 
عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا 

وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
14 � حج�ز امواله املنقول�ة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام 

املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
15 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنت�دب ) جبار عاتي 
جر( البالغة )25,000(  خمس�ة وعشين الف دينار  عراقي 
ت�رصف له م�ن خزين�ة ادلولة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ 
سادس�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالع�تاض 
والتميي�ز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2019/8/26
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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احلرية احلضارية
          عدنان أبوزيد

املثالي�ة،  التص�ورات  ب�ن  خل�ٌل  ُيرص�د 
وتطبيقاته�ا ع�ى أرض الواق�ع، ذل�ك اّن 
املقايي�س الت�ي بموجبها ُتس�ن القوانن، 
وُتنّظ�م الحياة، التي تض�ع حدا للرصاعات 
االيديولوجية والفكرية، باتت تنظريية أكثر 
منه�ا تطبيقية، وه�و أمر انتبه�ت له أمم 
نجحت يف تخطي اخطار الحروب الطائفية 

والقومية، والكراهيات املجتمعية.
املث�ال يف هذا الصدد، أوروبا. ففي املش�اهد 
اليومية التي يعيشها العربي واملسلم، يرصد 
حقيق�ة اّن التباين الشاس�ع بن الثقافات 
وتع�دد االنتماءات، ل�م يعد مقياس�ا يقف 
حجر عثرة، يف طريق ترس�يخ آلية مشرتكة 
للتفاه�م، ومن ذلك ان الف�رد الذي صقلته 

حض�ارة الع�رص، يش�عر بالقوة يف س�لوك 
التس�امح والصف�ح ومحاولة فه�م االخر، 
ع�ى الرغ�م من انه غ�ري مؤدل�ج عقائديا، 
بينم�ا أف�راد ش�عوب أخ�رى، حّضه�ا من 
التعليم أقل، وتتحم�س لتعصبها العقائدي 
والفك�ري، تجده�ا تعيش يف أورب�ا بنفس 
روح التشدد والغلو واالنتقام والثأر، بل ويف 
ف�رض القيم واألخالق الخاصة بفئة معينة 
حتى ع�ى املجتمعات االوروبية التي يعيش 
فيه�ا ضمن اقلي�ة. ثمة حاج�ة اىل صياغة 
النظريات الجديدة يف بالدنا، لصقل السلوك 
الجمعي، باتجاه ثقافة التس�اهل واملحبة، 
والتفاع�ل م�ع املختل�ف، حي�ث التجرب�ة 
الناجح�ة يف أوروب�ا، تجعلنا ننس�خ أمثلة، 
تسهم يف بث الحماس بن أفراد مجتمعاتنا، 
ففي الق�ارة البيضاء ومنذ القرن التاس�ع 

ع�ر، انح�رت بش�كل واض�ح املفاهيم 
التي كانت تس�يطر عى الذهنية الغربية، يف 
تحديد العالقة باآلخر عى أس�اس القومية 

والدين، وأصبح البديل هو األداء واالنجاز.
انحرت عن هذه الدول، عى رغم شعورها، 
بتفوقها يف مجاالت العل�م والثقافة واألدب 
عى الدول األخرى، العنرصية األوروبية التي 
تعكس تفوق ثقافة ودي�ن الرجل األبيض، 
واّن ال�ذي يج�ب ان يق�ود العال�م، الثقافة 
االوروبي�ة البيضاء املس�تمدة جذورها من 
حض�ارة االغري�ق، واّن الثقافة املس�يحية 
يج�ب اْن تس�ود بحك�م أجندته�ا الحياتية 

والفكرية وقدرتها عى االقناع. 
عكس التس�امح األوروبي، فاّن هناك حتى 
يف داخ�ل أوروب�ا نفس�ها، م�ن ي�رص عى 
التماي�ز الس�لبي، متوّهما ب�اّن ذلك يمكّنه 

من التأثري والشعور بالبقاء، عى الرغم من 
كونه أقلية مهاجرة، وهو س�لوك ناجم عن 
الرتبي�ة املغذية للتحجر والح�ذر من اآلخر، 
والش�عور بالنق�ص، او بالتف�وق أمام�ه، 
فف�ي كال الحالن، فان ذل�ك مدعاة اىل عدم 
االندم�اج، يف املجتمعات الجدي�دة والعيش 

عى الهامش فيها.
اّن أحد أسباب النجاح األوروبي، هو تجاوز 
الغل�واء والذاتي�ة، يف التعام�ل ب�ن اف�راد 
املجتمع، من مواطنن اصلين ومهاجرين، 
وه�و عام�ل أّهل ه�ذه الش�عوب لالبتكار 
والخلق، وتحولها اىل املعلم األول للعالم، عى 
رغ�م ندرة خطابها املؤدلج لكس�ب االتباع، 
وانحسار أس�لوب الوصاية عى الدول األقل 
ش�أنا، وكان ذلك س�ببا يف تحولها اىل بلدان 
تلونها الهجرات املتعددة والعادات والتقاليد 

املختلف�ة، القادمة من الرق والغرب ومن 
الشمال والجنوب.

م�ع م�رور األي�ام، ف�ان ال مفّر م�ن توقع 
اندماج واس�ع وجذري لثقاف�ة أوروبا التي 
كانت يف يوم من األيام، تجد نفسها متميزة 
وهي االبن�ة  املدلل�ة للمل�ك الفينيقي التي 
أغ�دق عليها االله االولومبي س�يوس قوته 
وجمال�ه وذكاءه، م�ع ثقاف�ات املس�لمن 
والهن�دوس والبوذين واألدي�ان األخرى، يف 
تجان�س تاريخي بن تراث الرق ودياناته 
وثقافات�ه ومنتجات الحض�ارات الهيلينية 

واملسيحية والعلمانية واإلسالمية.
تأريخيا، فاّن ذلك حدث يوما عى أيدي العرب 
املس�لمن، يف االندلس، ح�ن ذاب  العرب يف 
االرض التي وف�دوا اليها، وتعلموا ثقافتها، 
واكتس�بوا رق�ة اه�ل االندل�س األصلي�ن، 

وتبادل�وا معه�م الثقاف�ات، واصبحوا اكثر 
انفتاح�ا حت�ى من األندلس�ين أنفس�هم، 
وتج�اوزا يف علومه�م امليثولوجي�ا الدينية، 
اىل العل�م والف�ن واالدب، واختلط�ت أفكار 
ابن رش�د، فيلس�وف قرطبة مع اطروحات 

توماس االكويني، املعلم األول لألوروبين.
يقود التسامح أوروبا، اىل إزالة السدود أمام 
الهجرات من الخارج، وبات توطن االسالم 
يف اوروب�ا الغربي�ة، ام�را واقع�ا يتجان�س 
مع دي�ن اوروب�ا التاريخي، املس�يحي، ما 
يميل علي�ك التمعن كثريا يف ق�درة االنفتاح 
ال االنغ�الق، يف بن�اء الحي�اة والك�ف ع�ن 
الش�عور بالنق�ص أمام االخر، والتش�كيك 
الدائ�م يف أهداف�ه، واعتب�اره، ع�ر أفكار 
مس�بقة متآمرا، يس�عى اىل تدمري ثقافتنا 

ومعتقداتنا.

األخالق قبل الديمقراطية!
          أماني النداوي

يرتب�ط مفهوم األخالق بالرتبي�ة والدين والقانون 
والقي�م، وهن�اك قي�م تربوي�ة وأخالقي�ة تزرع يف 
شخصية اإلنسان منذ نشأته األوىل، وبعض العادات 
التي ترسخ يف الشخصية منذ الطفولة ال يستطيع 
االنس�ان تغيريها بس�هولة مع مرور الزمن، وذلك 
بالرغ�م من تط�ور وس�ائل االتص�ال واملعلومات 
الحديث�ة، الت�ي تعمل جنبا إىل جنب مع املؤسس�ة 
الرتبوي�ة يف صنع القيم األخالقّي�ة.  صدر قبل ايام 
معدودة ترصيح من وزارة الرتبية يشري إىل أن مادة 
جدي�دة بعن�وان )الديمقرطية( س�وف تضاف اىل  
منهج الدروس يف املرحل�ة االبتدائية، وقد بات ذلك 
املنه�ج مثقالً كثيفاً يفوق ق�درات الطفل العقلية، 
ويعاني من االخطاء والتغيريات التجريبية املستمرة 
وم�ن الزخم الكب�ري يف املعلوم�ات، متجاهلن تلك 
(.  ومن  القاعدة الذهبية أن )خري الكالم ما قلَّ ودلَّ
هنا يأتي السؤال، هل التالميذ يحتاجون لهذه املادة 
الجديدة، ذات الصبغة السياسّية، وذلك قبل ترسيخ 
القيم الرتبوية األساسية من خالل مادتي )الرتبية 
األخالقي�ة( و)الرتبية الوطنية( اللتن تم إلغاؤهما 
ومن ثّم استبدالهما بمادة الديمقراطية؟.  نرى أّن 
الرتبية األخالقي�ة ينبغي أن تس�بق الديمقراطية، 
فالديمقراطية كمفهوم وممارس�ة س�وف تكون 
مش�ّوهة فاش�لة دون األطر األخالقي�ة الرصينة!. 
هناك مج�االت تربوي�ة عديدة يف�رتض أن تعالج 
من خالل مادة الرتبي�ة األخالقية، يف وقت مبكر يف 
شخصية التالميذ، فمنذ كنا بنعومة اظافرنا عانينا 
من التنّمر والس�لوك العدواني، والتمييز بن الغني 
والفقري أو التنابز باأللقاب واألوصاف املسيئة حول 
عنرصية اللونن األس�ود واألبيض، والعاهات مثل 
األخرس واألطرش واألعمى، والسخرية واالستهزاء 
والضح�ك عى الطف�ل ال�ذي يبكي عى أّم�ه أثناء 
دوامه يف املدرس�ة واالنتقاص من الطالب صاحب 
املالب�س الباهت�ة القديم�ة والتباه�ي باملقتني�ات 
الثمينة من القرطاسية واألقالم من بعض التالميذ 
الذين لم يتلقوا جرعات تربوية س�ليمة من العائلة 
يف املنزل، ولم يعلمهم أحد رضورة احرتام مش�اعر 

اآلخري�ن، كل هذه املفاهيم األخالقية كانت تعالج 
يف كت�اب )االخالقية( وكت�اب )الوطنية( اللذين تم 

حذفهما بقرار وزاري بعد العام 2003!
يبدو أّن أس�باب الح�ذف تعود إىل بع�ض املفاهيم 
السياس�ية التي أدخل�ت يف ظل النظام الس�ابق يف 
املنه�ج الرتبوي من خالل تمجي�د الحاكم وحزبه، 
ولكن لو تمت مراجعة ذلك املنهج األخالقي وتهذيبه 
من تلك الش�وائب، ليكون وس�يلة لغ�رس االخالق 
الفاضلة والعادات الحميدة وتطبيقها مثل مراعاة 
مش�اعر اآلخرين والس�لوك الراقي واملحافظة عى 
املمتل�كات العامة ثم القيم الوطنية، ومنها احرتام 
التع�دد املجتمعي والس�كاني وح�ب الوطن أرضا 
وش�عبا وحض�ارة وتاريخ�ا.  إّن ما نعاني�ه حالياً 
من مش�اكل خط�رية يف املجتم�ع تع�ود إىل انهيار 
املنظوم�ة األخالقية والقيمية، فقد زادت الكراهية 
والتنّمر بن األطفال، بش�كل ملحوظ يف س�لوكهم 
اليوم�ي، ولم تعد تقترص ع�ى العالقة املتوترة بن 
تلمي�ذ وآخر، ولكن بن التلمي�ذ واملعلّم، ثّم وصلت 
إىل العالق�ة ب�ن الطفل ووالدي�ه وأقاربه وجريانه، 
وأصبح هذا الس�لوك املتدهور أكثر خطورة يف ظل 
انتشار الس�الح حتى يف أيدي الصبية دون حسيب 
أو رقيب، فشهد املجتمع جرائم غري مسبوقة، وكل 
ذلك تح�ت مس�مى )الديمقراطي�ة( الجديدة التي 
تلقيناه�ا بجرعات مس�توردة، دون أن نعمل عى 

تحصينها بالقيم األخالقية! 
 يف ظ�ل ه�ذا االنح�راف القيمي أليس م�ن األجدر 
النه�وض بالواق�ع الرتب�وي األخالق�ي قب�ل العلم 
والتعليم واملعلومات التي نضخها يف عقول الصغار 
عنوة؟، وذل�ك إلنقاذ االجيال الحالي�ة واملقبلة من 
مأس�اة االنهي�ار املجتمع�ي، الذي ب�دأت مالمحه 
تزداد خالل الس�نوات املاضية، يف ظل واقع تربوي 
وتعليم�ي متده�ور يعاني م�ن االزدي�اد والتزاحم 
الع�ددي يف الصف�وف واالختن�اق يف امل�دارس ذات 
ال�دوام الثالث�ي وقلّة املبان�ي الحديث�ة والخدمات 
الرضوري�ة!. أطفالن�ا ه�م غرس املس�تقبل، وهم 
يس�تحقون مناهج للتنش�ئة القيمي�ة واألخالقية 
قبل التعليم، فال قيمة للعلم بال أخالق، وال مستقبل 

لوطن دون حصانة أخالقية راسخة.!

ماكرون وترامب.. وخصومة الصديقني

أملانيا.. وأزمة قطاع السيارات

          باسكال بونيفاس

خالل قم�ة مجموعة الدول الس�بع 
الك�رى التي عقدت الش�هر املايض 
يف بياريت�ز الفرنس�ية، ب�دا الرئيس 
الفرنيس إيمانويل ماكرون ونظريه 
دونال�د ترامب مث�ل أفضل صديقن 
يف العال�م. وإذا كان ترامب قد انتقد 
البيان املش�رتك الصادر عقب انتهاء 
أعمال قمة السبع الكرى السابقة، 
املنعقدة يف كندا عام 2018، وهو عى 
متن الطائرة أثناء عودته، فإنه أشاد 
هذه املرة بالرئيس ماكرون وفرنسا 

التي استضافت القمة األخرية. 
والح�ال أن ترامب كان قد هّدد بعدم 

القدوم أو بعدم حضور مأدبة عشاء 
القمة، لكن�ه يف نهاية املط�اف قِدم 
مبك�راً إىل بياريتز وش�ارك يف وجبة 
غداء رأساً لرأس مع الرئيس ماكرون، 
يف ما بدا تفاهماً وانس�جاماً كبريين 
ب�ن الرجل�ن. وإذا كان ترام�ب قد 
قال كلمات قوية جداً يف حق الرئيس 
الفرنيس قبل قمة مجموعة السبع، 
وهّدد بفرض رس�وم جمركية ثقيلة 
عى ص�ادرات النبيذ الفرنس�ية رداً 
عى الرضيبة التي كانت تريد فرنسا 
التكنولوجيا  فرضه�ا ع�ى رشكات 
األمريكي�ة العمالقة، فإن كل س�وء 
فه�م تبّدد أثناء قم�ة بياريتز. بل إن 
ماكرون أقدم عى من�اورة من أجل 

الخروج من املأزق اإليراني وذلك عر 
استقدامه، بموازاة مع قمة السبع، 
وزي�ر الش�ؤون الخارجي�ة اإليراني 
ال�ذي أج�رى معه مباحث�ات. وكان 
ترام�ب قد واف�ق عى ق�دوم الوزير 
اإليراني، رغم أنه لم يلتق به بش�كل 
مبارش. وبعد القمة، أملح إىل إمكانية 

لقاء مع الرئيس روحاني. 
العالقة الجيدة بن الرجلن ُنس�جت 
من�ذ وصول ماك�رون إىل الس�لطة. 
يف  »النات�و«  حل�ف  قم�ة  فخ�الل 
يوني�و 2017، ظه�ر الرج�الن مع�اً 
وتصافح�ا مصافحة قوية ش�هرية 
تداولت صوَرها جل وس�ائل اإلعالم. 
كم�ا كان ترام�ب ضي�ف رشف عى 

فرنسا يف يومها الوطني يف 14 يوليو 
2017 وع�اد منها منبهراً لدرجة أنه 
أعل�ن رغبت�ه يف تنظيم اس�تعراض 
عس�كري من ذلك النوع يف الواليات 
املتحدة خالل يومه�ا الوطني. ولعل 
القاس�م املش�رتك ب�ن الرجلن هو 
أن كليهم�ا وافدان جدي�دان، وأنهما 
فازا يف االنتخابات الرئاس�ية بشكل 
مفاج�ئ وض�د الطبقة السياس�ية 
املوجودة. لكن مواقفهما يف جوهرها 
متعارض�ة، فف�ي كل جمعية عامة 
لألم�م املتح�دة، يأت�ي ترام�ب ليديل 
اتج�اه مبدئ�ه  بخط�اب يص�ب يف 
الش�هري »أم�ريكا أوال« )أو باألحرى 
»أم�ريكا فق�ط«(، مط�ّوراً تص�وراً 

أح�ادي الجانب للدبلوماس�ية، فيما 
يدافع ماكرون عن تعددية األطراف 
الت�ي يري�د أن يك�ون بطله�ا ع�ى 
الس�احة الدولية. وفض�ال عن ذلك، 
فإن ترامب من املش�ككن يف »التغري 
املناخي« حيث انس�حب م�ن اتفاق 
باري�س حول مكافحة تغ�ري املناخ، 
وهو املوقف ال�ذي عارضه ماكرون 
قائ�ال: »لنجعل كوكبن�ا عظيماً من 

جديد«، يف إشارة إىل شعار ترامب. 
وإذا كان ماك�رون يدافع براس�ة 
ع�ن رضورة اح�رتام االتف�اق حول 
الرنامج النووي اإليراني، فإن ترامب 
ن�ّدد به. وق�د تزع�م ماك�رون الرد 
األوروب�ي وتمكن من إقن�اع أملانيا، 

وبشكل خاص بريطانيا التي نادراً ما 
تعارض الواليات املتحدة يف مواضيع 
اسرتاتيجية رئيسية، بتشكيل جبهة 
موحدة ضد واشنطن. وأخرياً، أخرج 
ترامب الوالي�ات املتحدة من منظمة 
اليونيس�كو الت�ي يوج�د مقرها يف 
باريس.  لق�د أراد ماكرون أن يكون 
واقعي�اً تج�اه ترام�ب، منطلقاً من 
مبدأ أنه موجود يف السلطة، شئنا أم 
أبينا، حتى عام 2020، بل ربما أيضاً 
ع�ام 2024. وق�د نجح ع�ى صعيد 
العالق�ات الش�خصية، وال ش�ك أنه 
أحد الزعماء الذين يبدي لهم ترامب 

قدراً كبرياً من الود. 
لك�ن العالق�ات الش�خصية الجيدة 

ال تولِّ�د اتفاقاً سياس�ياً. فماكرون 
ُيظِه�ر صداق�ة ح�ارة وقوي�ة م�ع 
ترام�ب يف الوقت نفس�ه ال�ذي يعّر 
في�ه ع�ن مواق�ف متعارض�ة م�ع 
لك�ن  األمريك�ي.  نظ�ريه  مواق�ف 
الرئي�س األمريكي ال يغرّي سياس�ته 
لس�بب من ذلك النوع. فهو منشغل 
أوال وقب�ل كل يشء بإع�ادة انتخابه 
يف ع�ام 2020، وبالت�ايل ف�إن تأثري 
رؤس�اء الدول والحكومات األجانب، 
بمن فيهم »األصدقاء«، ليس مهماً. 
وأخ�رياً، ف�إن رد فع�ل ترامب رهن 
عى نح�و رئي�يس بعالق�ات القوة. 
وبالتايل، فه�ذا ما ينبغي االش�تغال 

عليه إزاءه.

          كريس بريانت

يف خضم حروب تجارية وتراجع مبيعات السيارات يف 
الصن، انخفض إنتاج الس�يارات من خطوط اإلنتاج 
األملاني�ة بمع�دل 12 يف املئ�ة خ�الل الع�ام الجاري، 
وهبط�ت الص�ادرات بنس�بة 14 يف املئ�ة. وس�جلت 
مبيعات الس�يارات األوروبية انخفاضاً خالل األشهر 
الثماني�ة األوىل م�ن 2019. وم�ع اس�تمرار ضع�ف 
توقعات الطل�ب للعامن املقبلن، ال تس�تبعد رشكة 
توريد قطع غيار الس�يارات األملانية »كونتيننتال إيه 

جي« خفض ساعات العمل وتقليص الوظائف. 
لذا، فالوق�ت غري مالئم تماماً ألزم�ة عالقات عامة، 
ه�ذا هو ما يح�دث يف دولة ابتكرت مح�رك االحرتاق 
الداخ�يل. فمعرض س�يارات فرانكف�ورت الذي عقد 

الشهر الجاري كان الهدف منه تعزيز قطاع السيارات 
األملاني بمنحه منصة لطرح خططه باهظة التكلفة 

لتصنيع مزيد من السيارات الكهربائية. 
لكن بدالً من ذلك، عزف صناع السيارات الدوليون عن 
املعرض، توفرياً للمال، وأقر الرئيس الس�ابق لركة 
»أوب�ل« »كارل توم�اس نيومان«، ب�أن الحدث كان 
»إخفاقاً كبرياً«. وما زاد املأس�اة، خطف املتظاهرون 
م�ن أج�ل املناخ األض�واء م�ن رشكات مث�ل »بي إم 
دبليو« و»فولكس فاجن«، واتهموا قطاع الس�يارات 
بعدم فعل ما يلزم إلنهاء إدمانها عى محركات تعمل 

بالبنزين والديزل.
وكانت البداية س�يئة بالفعل، ففي عش�ية املعرض، 
صدمت س�يارة رياضية 4 مش�اة يف برلن وقتلتهم، 
وهو ما أثار جدالً محتدماً بشأن »السيارات الرياضية 

الفارهة«. وعنونت مجلة دير شبيجل الصفحة األوىل 
من عددها األسبوعي بعبارة: »هدف جديد للكراهية« 

تحت صورة كبرية لسيارة بورش رياضية. 
ويف هذه األثناء، فإن منظمة »يف دي إيه« التي تدافع 
عادة عن رشكات السيارات العمالقة، كانت مشغولة 
باس�تقالة رئيسها »بريهارد ماتس« املفاجئة. وعزز 
ذل�ك التكهنات بأن القطاع مس�تاء بش�أن خس�ارة 

نفوذه السيايس واستمرار حالة الركود. 
ويوف�ر قطاع الس�يارات أكثر م�ن 800 ألف وظيفة 
يف أملاني�ا، ومس�ؤول عن رشيحة كب�رية من إنتاجها 
الصناعي وصادراتها. وحاربت الحكومات الس�ابقة 
بق�وة لحماية درة تاج الصناع�ة األملانية من اللوائح 

التنظيمية املعرقلة. لكن الوضع لم يعد كذلك. 
فف�ي البداي�ة، جعلت فضيح�ة عوادم الس�يارات يف 

رشك�ة »فولكس فاج�ن« من غري الحكمة بالنس�بة 
للسياس�ين أن يتس�اهلوا مع ال�ركات التي تقدم 
األرب�اح ع�ى صح�ة الش�عب. وثانياً: أصب�ح األملان 
قط�اع  ودور  املناخ�ي،  التغ�ري  بش�أن  متحفزي�ن 
الس�يارات فيه. ومتوس�ط معدل انبعاثات السيارات 
الجدي�دة املباع�ة قفزت للع�ام الثاني ع�ى التوايل يف 
2018، بس�بب ارتفاع مبيعات الس�يارات الرياضية 
الفاره�ة. ولهذا الس�بب تتجه أملانيا إىل ع�دم الوفاء 
بأه�داف خفضه�ا معدالت التل�وث بالكربون يف عام 

.2020
وقفز متوس�ط أعمار مشرتي الس�يارات الجديدة يف 
أملانيا إىل 53 عاماً، ما يش�ري إىل أن القطاع ربما يتجه 
إىل مس�تقبل صعب. غري أن مزاع�م أن األملان توقفوا 
عن ولعهم بالس�يارات هو أمر مبالغ فيه. فهم رغم 

ذلك اش�رتوا 3.4 مليون س�يارة جديدة العام املايض، 
و95 يف املئ�ة م�ن هذه الس�يارات بها مح�رك يعمل 
بالبنزين، وأكثر من ربعها س�يارات رياضية فارهة. 
وع�الوة عى ذلك، ليس�ت لدى الحكوم�ة أية رغبة يف 

قتل ما يمكن وصفه ب� »أوزتها الذهبية«.
ويف خضم هذا التناقض بن القلق الشعبي إزاء التغري 
املناخي، وول�ع األملان بالس�يارات الكبرية، ليس من 
املفاج�ئ أن الحكوم�ة وصّناع الس�يارات يكافحون 
من أجل إس�عاد الجميع.. فركوب الدراجات وتقاسم 
الس�يارات أصبحا من البدائل األساس�ية يف مدن مثل 
برلن، لكن عى رغم من ذلك، بالنس�بة ملن يشعرون 
بالرغبة يف امتالك سيارة، تبدو السيارات الكهربائية 
باهظ�ة الثمن، ونط�اق قيادتها مح�دودا )يف الوقت 

الراهن عى األقل(.

العدد )1987( االثنين  23  آيلول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يقدم لك�م موقع “مرص النهاردة” حظك اليوم 
ب�رج الحم�ل عىل الصعي�د املهن�ى تعيش فرتة 
متوترة عملياً، عىل الصعيد العاطفى ال تس�تلم 
لضغوطات العمل، وعىل الصعيد الصحى امتنع 

عن تناول الوجبات الدسمة.

يق�دم لك�م موقعكم املوق�ر حظك الي�وم برج 
الثور ع�ىل الصعيد املهنى ال تستس�لم للروتني 
وع�ىل الصعي�د العاطفى ال تك�ن الحاكم األمر 
وتش�اور م�ع الحبيب، ع�ىل الصعي�د الصحى 

ابتعد عن املرشوبات غري الصحية.

يقدم لك�م موقع “مرص النهاردة” حظك اليوم 
ب�رج الج�وزاء ع�ىل الصعي�د املهن�ى مواجهة 
املش�كالت ه�و الح�ل الوحي�د، وع�ىل الصعيد 
العاطفى احذر والعالقات الجديدة هذه الفرتة، 
وعىل الصعيد الصحى مش�اكل األذن الوسطى 

عديدة.

يقدم لك�م موقع “مرص النهاردة” حظك اليوم 
ب�رج الرسطان ع�ىل الصعيد املهن�ى حاول أن 
تطور من نفسك وال تستسلم لليأس واالحباط، 
ع�ىل الصعي�د العاطف�ى تعرف عىل اش�خاص 
ج�دد، ع�ىل الصعي�د الصحىاتب�ع التعليم�ات 

الصحية بدقة وال تهمل نفسك.

يقدم لك�م موقع “مرص النهاردة” حظك اليوم 
ع�ىل الصعيد املهن�ي تحت�اج إىل إع�ادة النظر 
وأم�ا ع�ىل الناحي�ة العاطفية ح�اول التحكم 
يف ترصفات�ك، وع�ىل الصعيد الصح�ى مصاب 

االنفعال والعصبية.

يق�دم لك�م موق�ع “م�رص النه�اردة” حظك 
الي�وم ب�رج الع�ذراء ع�ىل الصعي�د املهنى كن 
أكث�ر التزام�اً ىف عملك حت�ى ال تتعرض لبعض 
املش�اكل والخصومات، ع�ىل الصعيد العاطفى 
ك�ن حريصاً عىل ارضاء رشي�كك، عىل الصعيد 

الصحى تدخل ىف مشاكل صحية كبرية

يقدم لك�م موقع “مرص النهاردة” حظك اليوم 
برج امليزان عىل الصعيد املهنى س�فر مفاجئى 
وغري متوقع، وعىل الصعيد العاطفى الرضا هو 
أفضل م�ا يتمناه املرء، وع�ىل الصعيد الصحى 

آالم الصداع تنتهى بالراحة والخلد يف النوم.

يقدم لك�م موقع “مرص النهاردة” حظك اليوم 
ب�رج العقرب عىل الصعيد املهنى ثق ىف قدراتك، 
ع�ىل الصعي�د العاطف�ى ال تنخ�دع باملظاه�ر 
وابحث عن الجوهر الثمني ىف األش�خاص، عىل 
الصعي�د الصحىابع�د ع�ن الوجب�ات الرسيعة 

ومارس التمارين الرياضية. 

يقدم لك�م موقع “مرص النهاردة” حظك اليوم 
ب�رج القوس ع�ىل الصعيد املهنى اس�تمر عىل 
هذا االداء املهنى املتميز، عىل الصعيد العاطفى 
فرتة هادئة مع الرشيك تتمتعان، وعىل الصعيد 

الصحى التزم بممارسة التمارين الرياضية.

يقدم لك�م موقع “مرص النهاردة” حظك اليوم 
عىل الناحي�ة املهنية س�تقيض يوًما جميل مع 
رشكاء العم�ل، وأم�ا م�ن الناحي�ة العاطفية 
تح�اج لتغري يف أس�لوبك مع الحبي�ب، وأما من 

الصعيد الصحى تعاني من األرق.

يق�دم لك�م موق�ع “م�رص النه�اردة” حظك 
الي�وم ب�رج الدل�و ع�ىل الصعيد املهن�ي زمالء 
العمل يش�عرون بالغريه اتجاهك، عىل الصعيد 
العاطفي تعيش فرتة متوترة بعض الش�ئ مع 
الرشيك، عىل الصعي�د الصحي ابتعد عن تناول 

الدخان.

يقدم لك�م موقع “مرص النهاردة” حظك اليوم 
ب�رج الح�وت عىل الصعي�د املهنى ثق بنفس�ك 
وباحالمك وال تستس�لم للي�أس، وعىل الصعيد 
العاطفى ال تكن انانى ىف مش�اعرك وعرب عنها 
فالحب ىف األس�اس عطاء متبادل، عىل الصعيد 

الصحى حاول أن تسرتخى.

العذراء

احلوت

مشاكل تبييض األسنان
يس�اعد تبييض األس�نان يف الحصول 
عىل ابتسامة ناصعة ومرشقة، ولكن 
يف املقاب�ل، قد يتس�بب يف بعض اآلثار 

السلبية عىل صحتها.
من منا ال يريد الحصول عىل ابتسامة 
ناصعة وأسنان أكثر بياضاً حتى وإن 

تكلف هذا األمر مبالغ باهظة.
االثار الجانبية لتبييض األسنان

ولكن قبل اتخاذ القرار بشأن تبييض 
األس�نان، يج�ب التع�رف ع�ىل االثار 
الجانبي�ة التي يمكن أن تلحق بها من 

هذا األمر.

1-حساسية األسنان
بريوكس�يد  تجن�ب  الصع�ب  م�ن 
الهيدروج�ني عن�د تبييض األس�نان، 
حي�ث أنه املك�ون الرئي�ي يف معظم 

طرق التبييض.
ويتس�بب ه�ذا املك�ون يف التأثري عىل 
الطبق�ة الواقية الخارجية لألس�نان، 
وبالت�ايل ي�ؤدي تبيي�ض األس�نان إىل 
إصابتها بالحساس�ية الشديدة تجاه 

مختلف األطعمة واملرشوبات.
بريوكس�يد  مس�توى  كان  وكلم�ا 
الهيدروجني مرتفع يف مس�تحرضات 

زادت  كلم�ا  األس�نان،  تبيي�ض 
حساسيتها.

2-تقرحات األسنان واللثة
األس�نان  تبيي�ض  ي�ؤدي  أن  يمك�ن 

إلصابتها أو إصابة اللثة بالتقرحات.
 وع�ادًة ما يكون هذا بش�كل مؤقت، 
وخاصًة لدى األشخاص الذين يعانون 
من حساسية تجاه املادة املستخدمة 

يف التبييض.
املفي�دة  البكتريي�ا  ع�ىل  3-القض�اء 

بالفم
يلج�أ بع�ض األش�خاص الس�تخدام 

الغس�ول املخصص لتبييض األسنان، 
فهي الطريقة األكثر سهولة لتحقيق 

نتيجة مرضية.
ه�ذه  باس�تخدام  ي�وىص  ال  ولك�ن 
الطريق�ة، ألنه�ا تس�بب القضاء عىل 
البكتريي�ا املفي�دة بالف�م ع�ىل املدى 

الطويل.
4-ضعف طبقة املينا

ي�ؤدي تبيي�ض األس�نان إىل ضع�ف 
طبق�ة املين�ا، وبالت�ايل يس�هل نم�و 
وتكاثر البكترييا يف األسنان وإصابتها 

بالتسوس.

لبوة تلتهم شبليها
احتفلت حديق�ة حيوان أملانية بأول 
والدة ألس�ود منذ 15 عاماً، لكن بعد 
ساعات قليلة تحول االحتفال لحزن 
بال�غ وصدم�ة، فق�د التهم�ت األم 
صغرييه�ا بالكام�ل، يف ترصف فتح 
التخمينات والتكهنات، السيما  باب 

بسبب رد فعل األم بعد الحادث.
أعلنت حديقة حيوان مدينة اليبزيغ 
رشق�ي أملاني�ا أن اللب�ؤة »كيغ�ايل« 
التهم�ت صغرييه�ا بالكامل والبالغ 
عمرهم�ا بضع�ة أي�ام. وأوضح�ت 
الحديقة أن اللبؤة كانت تهتم بشكل 
مكث�ف بولديه�ا اللذي�ن ُولِ�دا ي�وم 
الجمعة املايض يف أول تجربة أمومة 
لها، وذك�رت أن حال�ة األم وولديها 
الذكري�ن »كان�ت جي�دة ع�ىل م�ا 
يبدو«.وت�داول رواد مواقع التواصل 

نرشت�ه  ال�ذي  الخ�رب  االجتماع�ي 
صفحته�ا  ع�رب  الحي�وان  حديق�ة 
عىل »فيس�بوك«، وح�اول املعلقون 
تخمني الس�بب وراء ه�ذا الترصف. 
وتنوع�ت التخمين�ات ب�ني مخاطر 
حبس الحيوان�ات يف أقفاص وتأثري 
ذلك ع�ىل ترصفاته�ا، يف حني رجح 
البع�ض أن الحيوان�ات ربم�ا كانت 
مريضة بمرض لم تعرف عنه سوى 
ه�ي  الطبيعي�ة  غريزته�ا  وأن  األم 
التي دفعتها له�ذا الترصف لحماية 
الصغار من املعاناة مس�تقبالً. لكن 
الخرباء يف حديقة الحيوان لم يؤكدوا 

هذه التخمينات.
وعل�ق أح�د املغردي�ن ع�ىل توي�رت 
»يظهر الحادث مرة أخرى أن حدائق 

الحيوانات تخالف الطبيعة.

يقتل أخته بسبب كلمة مرور الـ »واي فاي«!
 حكم ع�ىل مراهق أمريكي بالس�جن 
املؤب�د بعدما خن�ق أخته حت�ى املوت 
أثناء شجار حول كلمة مرور ال�»واي 
لصحيف�ة  تقري�ر  بحس�ب  ف�اي«، 

ال�»إندبندنت« الربيطانية.
وكان كيفون واتكين�ز، من جورجيا، 
يبلغ من العمر 16 عاماً عندما ارتكب 
الجريم�ة يف فرباير )ش�باط( من عام 

.2018
أثن�اء  به�ا  أدىل  لش�هادة  ووفق�اً 
محاكمت�ه، قام كيف�ون بتغيري كلمة 
مرور ال��»واي ف�اي« يف املنزل بعدما 
أصبحت رسعة اإلنرتنت بطيئة بسبب 

استهالك جميع أفراد األرسة لها وعدم 
تمكن�ه من اس�تخدام ألع�اب الفيديو 

املتصلة باإلنرتنت.
وعندم�ا حاول�ت والدت�ه إزال�ة لعبة 
الفيدي�و م�ن غرفت�ه، تدخل�ت أخته 
أليك�ز واتكينز )19 عاماً( خش�ية أن 
يتطور الخالف بينهم�ا. وحينها، قام 
كيفون بوض�ع يديه حول رقبة أخته، 

ولم يرتكها ملدة 10 دقائق عىل األقل.
ووصل�ت الرشط�ة إىل املن�زل بعد 10 
دقائق، وكان كيفون ال يزال ممس�كاً 
بأخته.وق�ال ف�ريدا كولف�ني ق�ايض 
املحكمة العليا يف مقاطعة بيب بوالية 

أالباما: »يف تلك الدقائق العرش، توقفت 
أليك�ز ع�ن الحرك�ة. ربما ل�م يالحظ 
كيفون ذلك ألنه كان ال يزال غاضباً«.

ونقلت أليكز إىل املستشفى عىل الفور 
وأُعلن ع�ن وفاتها خنقاً يف وقت الحق 

من الليلة نفسها.
وأُدين كيف�ون بارت�كاب جريمة قتل 
»جناي�ة«، ب�دالً م�ن »القت�ل عن غري 
عمد«، ألنه قام بخنق أخته عن قصد؛ 
األم�ر ال�ذي أدى مب�ارشة إىل وفاتها، 
وفقاً ملا ذكره محامي املقاطعة.وبعد 
أن حكم عليه؛ بكى كيفون قائالً: »أنا 

آسف«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
 x 1 - ع�دد حبهان x 2 - ع�ود قرفة x 2 - ع�دد بصلة x 2 - ع�دد قرنف�ل x 4
معلقة صغرية بودرة ثوم - x 1 معلقة كبرية سمن - x 1 كوب ماء - x 1 كوب 
أرز ع�ادى - x 1 ع�دد دجاجة كاملة - x 1 معلقة صغرية فلفل أحمر مطحون 
- x 1 عدد ليمونة - x 1 معلقة صغرية ملح - x 1 معلقة صغرية فلفل اس�ود 

مطحون
الخطوات:

نق�وم بغس�يل األرز وينق�ع يف املاء مل�دة 15 دقيق�ة, و نقوم بغس�يل الدجاج 
ويقط�ع وينزع الجلد ويتبل بامللح والفلفل األحمر ومس�حوق الثوم والليمون 

ويرتك ملدة 15 دقيقة.
نقوم بتقطيع البصل رشائح رفيعة ويتم تحمريهم يف نصف ملعقة سمنة، ثم 

نصفي األرز ونضيفه عىل البصل ونقلب.
نح�رض صينية تيف�ال ونقوم بإضافة األرز و املاء واملل�ح والحبهان والقرنفل 
والقرف�ه، ونغطي القالب بورق فوي�ل مع إنزال الوجه للداخ�ل، ونقوم بعمل 
فتحات يف الفويل ليخرج منها البخار، ونضيف الدجاج عىل الفتحات ونغطيهم 

بورقة فويل.
ندخل القالب يف الفرن عىل درجة 160 ملدة ساعة ونصف، ويقدم.

مندي الدجاج

؟؟هل تعلم
أن�واع  خمس�ة  هن�اك   -
أوملبًي�ا:  للس�باحةمعتمدة 
الصدر - الظهر - الفراشة - 

الحرة- التتابع؟
أفض�ل  م�ن  الس�باحة   -
الخاص�ة  الرياض�ات 
باملحافظة عىل قوة العضالت 

والقوام السليم والرشيق؟
- أس�امة املل�ويل أول بط�ل 
أوملبي توني يحرز امليدالية 
 800 مس�افة  يف  الذهبي�ة 

مرت؟
للس�باحة  ظه�ور  أول   -

اإليقاعية كان يف بريطانيا؟
تش�ارك  عربي�ة  دول�ة  أول 
يف األلع�اب األومليمبي�ة هي 

مرص
املالكم�ة  حلب�ة  أرضي�ة 
املط�اط  م�ن  مصنوع�ة 

الصناعي

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )1987( االثنين  23  آيلول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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فان دايك حيفظ حق مظاليم الساحرة املستديرةالكويت يتسلح باخلربة لعبور كمني الرشطة العراقي
             المستقبل العراقي/ متابعة

يتسلح الكويت بخربة العبيه من أجل عبور 
كم�ن الرشط�ة العراق�ي يف مب�اراة اإلياب 
ل�دور ال� 32 م�ن منافس�ات بطولة محمد 
الس�ادس لألندي�ة األبطال، عندم�ا يلتقيان 
غًدا اإلثن�ن، عىل ملعب كرب�اء يف مواجهة 
حاسمة. ويمتلك األبيض الكويتي األفضلية 
بعدم�ا تمكن من الفوز ذهابا بثاثة أهداف 

مقابل هدف.الكويت نجح يف الظهور األخري 
بال�دوري يف تأكيد عل�و كعبه باملنافس�ات 
املحلي�ة بعدما قل�ب تأخره به�دف إىل فوز 
بالثاثه ليعلن أنه قادم بقوة لاحتفاظ بلقب 
ال�دوري. وال يقلل ذل�ك من القيم�ة الفنية 
ملستضيفه الرشطة الذي يبدو أكثر جاهزية 
م�ن ظهوره بمباراة الذهاب الس�يما عقب 
فوزه قبل أيام قليلة بلقب السوبر العراقي.
مدرب العميد الس�وري حس�ام السيد يعلم 

الكث�ري عن الكرة العراقي�ة، ويعرف القيمة 
الفنية للرشطة أحد أبرز الفرق بالعراق، لذا 
فإنه وضع برنامًجا ونهًجا متوزاًنا للخروج 

بنتيجة إيجابية تقود فريقه لدور ال� 16.
عامل الخربة

يمث�ل أصح�اب الخ�ربة أه�م النق�اط التي 
ترتكز عليها طريقة الس�يد مع األبيض من 
خ�ال تواجد الحارس األم�ن حميد القاف 
وم�ن أمام�ه الس�وري عم�رو ميداني مع 
فهد حم�ود إىل جانب فه�د الهاجري وخالد 
القحطان�ي وكلهم م�ن أصح�اب الخربات 
الكب�رية ويمتلكون ق�درات دفاعي�ة هائلة 
بتنظي�م ممي�ز.وال يختلف الحال يف وس�ط 
امللع�ب بتواجد عب�دول سيس�وكو مع عبد 
الل�ه الربيكي وفيصل زاي�د إىل جانب ارتفاع 
حظوظ جمعة س�عيد يف الدخول بتش�كيلة 
الفري�ق وجميعه�م م�ن أصح�اب املهارات 
والق�درات الخاص�ة الس�يما بقدرتهم عىل 
االحتفاظ بالكرة، وإفساد هجمات املنافس 
م�ع صناع�ة الف�رص للمهاجمن يوس�ف 
ن�ارص وكالدي�رون اللذي�ن يعرف�ان طريق 

املرمى جيدا.

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعت�اد املهاجم�ون يف ك�رة الق�دم ع�ىل 
س�حب كل رصي�د النجومية م�ن حيث 
الشهرة واالنفراد بالراتب األعىل عن باقي 
الاعب�ن، ولذلك ف�إن عادة ما يس�يطر 
العب�و الخ�ط األمام�ي عىل ترش�حيات 

الحصول عىل جوائز األفضل يف العالم.
ويع�د املدافعون وحراس املرمى، الفئتن 
اختي�ارات  يف  للظل�م  تعرًض�ا  األكث�ر 
الجوائ�ز، ألنهم عادة ال يح�رزون أهداًفا 
كثرية وبالتايل ال تتحدث عنهم الصحافة 
باستمرار أو تهتف الجماهري بأسمائهم 
يف املدرجات.ولك�ن القاع�دة الت�ي ظلت 
راس�خة لس�نوات، ربم�ا قد تتغ�ري، غًدا 
اإلثن�ن، خ�ال الحفل الس�نوي لاتحاد 
الدويل لكرة القدم »فيفا«، من أجل توزيع 

جوائز األفضل.
املرشح األبرز

يتنافس عىل جائزة أفضل العب يف العالم 
3 العب�ن ه�م الهولن�دي فريجي�ل فان 
داي�ك )ليفربول( والربتغايل كريس�تيانو 

رونالدو )يوفنتوس( واألرجنتيني ليونيل 
مييس )برشلونة(.

وتتج�ه كل التوقع�ات إىل حص�ول ف�ان 
داي�ك ع�ىل الجائزة، بس�بب ف�وزه مع 
ليفرب�ول بلق�ب دوري أبط�ال أوروبا يف 
املوس�م املايض، باإلضافة إىل وصوله مع 
املنتخ�ب الهولندي إىل نهائي دوري األمم 
األوروبية.ويدعم اختيار املدافع الهولندي 

أن�ه حصل منذ أس�ابيع قليل�ة عىل لقب 
أفضل العب يف أوروب�ا متفوًقا أيًضا عىل 
الدون والربغوث.وتظل حظوظ الدون يف 
حصد اللقب محدودة، بس�بب خس�ارته 
إيطالي�ا  وكأس  األبط�ال  دوري  للقب�ي 
رفقة يوفنتوس، كما أنه لم يش�ارك مع 
الربتغال يف معظ�م مباريات دوري األمم 

األوروبية.

لوف يبدي رأيه 
يف اجلدل الدائر 

بني نوير وتري شتيجن

             المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى يواخيم لوف، املدير الفني للمنتخب 
األملان�ي، رد فعل هادئا حيال الجدل الدائر 
حول مركز حراسة املرمى يف املانشافات.

ويف ترصيحات لصحيفة »بيلد آم زونتاج« 
األملاني�ة، ق�ال ل�وف: »ال أتأث�ر بمثل هذا 
األمر، ب�ل إنه يجعلني أنظر إىل املس�تقبل 
باسرتخاء«.يش�ار إىل أن املنتخب يش�هد 
من�ذ أي�ام نقاش�ا مس�تعرا ح�ول مركز 
حراس�ة املرمى ب�ن مانويل نوي�ر، قائد 
املنتخ�ب وحارس�ه األس�ايس، وم�ارك-

اندريه تري ش�تيجن، الحارس االحتياطي 
ل�ه الذي ش�كا مؤخ�را من جلوس�ه عىل 
مقعد البدالء.وبدوره، انتقد نوير، حارس 
مرم�ى بايرن ميون�خ، ترصيحات زميله، 
ح�ارس مرمى برش�لونة، ووصفها بأنها 
»غ�ري مناسبة«.واكتس�ب الج�دل زخما 
جديدا بس�بب هجوم أويل هونيس وكارل 
هاين�ز رومينيجه، رئي�يس بايرن ميونخ، 
عىل تري شتيجن ومسؤويل املنتخب.وشكا 
هوني�س ورومينيجه قلة الدعم لنوير من 
قب�ل االتح�اد األملان�ي لكرة الق�دم، وهي 
االتهامات التي رفضه�ا أوليفر بريهوف، 
مدير االتحاد.وكان لوف قد أثار منافس�ة 
بن نوير وتري ش�تيجن مطل�ع العام عىل 
حراس�ة مرمى املنتخب وذلك بعد أن أعلن 
أن نوي�ر س�يكون ح�ارس املانش�افت يف 
بطول�ة ال�دوري األوروبي صي�ف 2020.

واقت�رص اختيار ل�وف يف 2019 عىل نوير 
يف مرك�ز حراس�ة املرمى.أك�د ل�وف، بعد 
الترصيح�ات األخ�رية لت�ري ش�تيجن، أن 

حارس مرمى برشلونة سيأخذ فرصته.

ثنائي إنجليزي هيدد صفقة 
جمانية ليوفنتوس

سانشيز يستعد لدخول 
تشكيلة إنرت ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إيطايل، أن آرسنال ومانشسرت يونايتد، 
يه�ددان إتم�ام يوفنتوس إلح�دى الصفق�ات املجانية يف 

املريكاتو الصيفي املقبل.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، فإن آرس�نال 
ومانشس�رت يونايتد يرغبان بقوة يف التعاقد مع البلجيكي 

توماس مونييه، العب باريس سان جريمان.
وينته�ي عقد مونييه مع س�ان جريمان يف الصيف املقبل، 
وبالت�ايل فإنه يس�تطيع التوقيع ألي ناٍد يف ش�هر يناير/ 

كانون ثان املقبل والرحيل مجانا يف الصيف.
ويع�د مونييه من أبرز أهداف يوفنت�وس، حيث أن النادي 
اإليط�ايل يس�عى لدعم مرك�ز الظهري األيم�ن يف صفوفه، 
واالستعانة بخربات الاعب البلجيكي إىل جانب دانيلو ودي 

تشيليو.
وأصبح يوفنتوس مشهوًرا بتعاقداته املجانية يف السنوات 
املاضية، حيث تعاقد مع أكثر من صفقة مميزة، بعد مثل 

إيمري كان وآرون رامزي وأدريان رابيو.

إنفانتينو يعلن إطالق مونديال االندية للسيدات
              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى الس�ويرسي جيان�ي إنفانتين�و، رئيس 
االتح�اد الدويل لك�رة القدم )فيف�ا(، رغبة يف 
املزي�د من االرتقاء بكرة القدم النس�ائية، عرب 
إطاق بطول�ة كأس العالم لألندية للس�يدات 

وكذلك دوري عاملي ملنتخبات السيدات.
وق�ال إنفانتين�و، يف مؤتم�ر صحف�ي عقد يف 
ميانو إن الفيفا سيستثمر مليار دوالر يف كرة 

القدم النسائية، خال األعوام األربعة املقبلة.
وأض�اف إنفانتين�و أن إطاق موندي�ال أندية 
للس�يدات قد يأت�ي يف 2020 أو 2021، »ألنني 
ال أعتق�د أننا بحاجة إىل وقت طويل إلطاق أو 

تنظيم بطولة جديدة«.

وأش�ار إىل أن�ه يعت�رب هذه خط�وة محورية، 
»ألن�ه ال يفرتض بنا اعتقاد أنه يمكننا تطوير 

كرة القدم النسائية عرب املنتخبات فقط«.
وع�ن منتخب�ات ك�رة الق�دم للس�يدات، قال 
إنفانتين�و إن موندي�ال الس�يدات ال�ذي أقيم 
مؤخ�رًا يف فرنس�ا أظه�ر »أن م�ا نحتاج�ه 
ه�و إقام�ة بط�والت )للس�يدات( ع�ىل أعىل 

مستويات«.
وك�رر إنفانتينو إبداء رغبت�ه يف إطاق دوري 
عاملي للمنتخبات، قائًا »سنقدمها )الفكرة( 

مراًرا وتكراًرا حتى يجرى املوافقة عليها«.
وج�اءت ترصيح�ات إنفانتينو عش�ية حفل 
توزي�ع جوائز الفيف�ا، املق�رر يف دار أوبرا »ال 

سكاال« بمدينة ميانو اإليطالية.

يوفنتوس يقتحم رصاع برشلونة ومانشسرت يونايتد
              المستقبل العراقي/ متابعة

اقتحم نادي يوفنت�وس، الرصاع الدائر 
ب�ن مانشس�رت يونايت�د، وبرش�لونة 
بشأن التعاقد مع أحد الاعبن املميزين 

هذا املوسم.
مريكات�و«  »كالتش�يو  موق�ع  وق�ال 
اإليط�ايل، إنَّ يوفنت�وس، ب�ات أح�دث 
املنضم�ن لقائم�ة األندي�ة الراغب�ة يف 

الحصول عىل خدمات النرويجي إيرلينج 
هاالند، مهاجم ريد بول سالزبورج.

كان هاالند، س�جل 3 أهداف »هاتريك« 
يف الش�وط األول من مباراة فريقه أمام 
جينك، مساء الثاثاء املايض، يف الجولة 
األوىل ب�دور املجموعات ل�دوري أبطال 

أوروبا.
وارتبط اسم هاالند، 19 عاًما، باالنتقال 
إىل مانشسرت يونايتد، الذي يقوده فنًيا 

مواطنه أويل جونار سولسكاير.
كم�ا أنَّ برش�لونة يتاب�ع الاع�ب منذ 
األخ�ري،  الش�باب  موندي�ال  يف  تألق�ه 
وتس�جيله 9 أهداف لصال�ح النرويج، 
أم�ام هن�دوراس، عندما ف�از منتخبه 

.)0-12(
ُيذكر أن هاالند، بات ثالث أصغر العب يف 
تاريخ دوري األبطال يسجل »هاتريك«، 

عن عمر »19 عاًما و58 يوًما«.

رونالدو يكرر رقاًم مميزًا مع يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

قاد كريس�تيانو رونالدو، نج�م يوفنتوس، فريقه 
لتحقي�ق فوز صعب عىل هي�اس فريونا، بنتيجة 
أليان�ز  بملع�ب  أقيم�ت  الت�ي  باملب�اراة   ،)1-2(
س�تاديوم بتورينو، بمنافسات الجولة الرابعة من 

الدوري اإليطايل.
وتمك�ن الدون من تس�جيل ركلة ج�زاء منح بها 
فريقه هدف الفوز عىل فريونا، بعدما كانت املباراة 

تتجه إىل التعادل اإليجابي بهدف ملثله.
وذكر املوقع الرس�مي ليوفنتوس، أن رونالدو قام 
بتس�جيل 6 م�ن أص�ل 7 ركات جزاء س�ددها يف 

الدوري اإليطايل.
وأضاف أن الدون سجل من ركات جزاء يف شباك: 
إمبويل، فيورنتينا، تورينو، س�امبدوريا، التس�يو 
وهي�اس فريونا، بينم�ا أضاع ركل�ة واحدة أمام 

كييفو فريونا يف يناير/ كانون الثاني 2019.
وأش�ار املوقع إىل أن كريس�تيانو بهدفه يف ش�باك 

هي�اس فريون�ا، تمكن م�ن التس�جيل بمباراتن 
متتاليتن عىل ملعب أليانز ستاديوم، للمرة الثانية 

يف مسريته مع البيانكونريي.
وكان رونال�دو قد س�جل هدًفا يف ش�باك نابويل يف 

الجولة الثانية قبل أن يهز الشباك أمس.
وخت�م ب�أن ال�دون كان ق�د س�جل يف مبارات�ن 
متتالين بملعب أليانز س�تاديوم باملوسم املايض، 
وتحديدا أمام جنوى وإمبويل بالجولتن التاس�عة 

والعارشة.

سولسكاير عن مستقبل بوجبا: 
لن يذهب ألي مكان

بالوتييل: ال أهتم بمواجهة 
كريستيانو رونالدو

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب مانشس�رت يونايت�د، أويل جونار 
ح�ول  الش�ائعات  ع�ىل  ردا  سولس�كاير، 
إمكاني�ة انتقال العب�ه بول بوجب�ا لريال 
إىل  أن�ه ال يس�تمع  املس�تقبل،  مدري�د يف 
فلورنتين�و بريي�ز، رئي�س الن�ادي امللكي، 

أن�ه ال يش�عر  إىل  مش�ريا 
مس�تقبل  حي�ال  بالقل�ق 
الع�ب الوس�ط الفرن�يس.

ترصيح�ات  وج�اءت 
بعدما  النرويج�ي  امل�درب 
أك�د رئيس الري�ال يف وقت 
سابق أن النادي اإلنجليزي 
ل�م يوافق عىل بي�ع بوجبا 
االنتق�االت  يف  للمرينج�ي 

الصيفي�ة األخرية.وقال سولس�كاير الذي 
سيفتقد لجهود العبه الفرنيس يف مواجهة 
وس�ت هام يونايتد املقررة األحد يف الجولة 
السادس�ة من الربيميريلي�ج، لإلصابة: »ال 
أستمع لرئيس ريال مدريد. بول يعمل بجد 
والت�زام تج�اه الفريق«.وأضاف: »لس�ت 
قلق�ا اآلن ولن أكون كذلك الحقا. إذا عادت 
الشائعات مجددا يف يناير/

)املريكات�و  ث�ان  كان�ون 
الش�توي( ل�ن أقل�ق وإذا 
ملواجه�ة هذه  اضطررن�ا 
التكهنات مجددا يف الصيف 
لن أقلق أيضا«.وأكد مدرب 
أن »بول  الحمر  الشياطن 
ل�ن يذه�ب إىل أي م�كان 

وهو سعيد هنا«.               المستقبل العراقي/ متابعة

يرفض ماري�و بالوتييل، مهاجم بريش�يا 
املبالغ�ة يف أهمي�ة مب�اراة الفري�ق ض�د 
يوفنتوس، غ�داً الثاثاء املقب�ل يف الجولة 

الخامسة للدوري اإليطايل »الكالتشيو«.
ش�بكة  م�ع  ح�وار  يف  بالوتي�يل  وق�ال 
»DAZN« »ال أهت�م بفك�رة اللع�ب ض�د 
كريس�تيانو، فه�و العب رائ�ع، واألفضل 
يف العال�م م�ع مييس«.واس�تدرك املهاجم 
اإليط�ايل »لك�ن ال يهمن�ي ذلك، س�تكون 
مباراة مثل أي مباراة«.وأشار )ماريو( إىل 
أنه خ�اض تدريبات مكثفة ليكون جاهزًا 
فنًي�ا وبدنًي�ا، مضيًفا »لق�د عملت خال 
آخر ش�هر ونصف أكثر مما عملت يف آخر 
10 س�نوات من مس�ريتي«.وأتم بالوتييل 
ترصيحات�ه »اقرتب�ت م�ن ال�وزن املثايل، 
الذي نادًرا م�ا أصل إليه، وأعتقد آخر مرة 
احتفظت ب�وزن مثايل ببلوغي 20 عاًما يف 

صفوف مانشسرت سيتي«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، عن نواي�ا أنطونيو كونتي، 
املدي�ر الفن�ي إلنرت مي�ان، بالقي�ام باملداورة ب�ن العبي 
الفريق، استعداًدا للفرتة الصعبة التي سيخوضها بمختلف 

املسابقات.
ويس�تعد النريات�زوري لخ�وض 3 مواجه�ات نارية أمام 
التسيو وسامبدوريا بالدوري اإليطايل، وبرشلونة يف دوري 

أبطال أوروبا، يف غضون 6 أيام.
وذك�رت صحيف�ة »الجازيتا ديلل�و س�بورت«، أن جدول 
إنرت ميان املزدحم س�يدفع كونتي لاستفادة من عنارص 
الفري�ق بأكمل�ه، حيث من املتوق�ع أن يعتمد مدرب اإلنرت 
عىل كريس�تيانو برياجي وأليكس�يس سانشيز باملباريات 

املقبلة.
وأضاف�ت أن الثنائ�ي ق�د يلع�ب دوًرا محورًي�ا يف مباراة 
التس�يو املقبلة، بالجولة الخامس�ة من ال�دوري اإليطايل، 

واملقرر لها األربعاء املقبل.
وش�ارك سانش�يز يف 10 دقائ�ق فق�ط خ�ال مواجه�ة 
أودينيزي، ولم يش�ارك منذ ذلك الحن سواء يف الكالتشيو 

أو دوري األبطال.
وختمت بأن برياجي قد يكون ضمن التش�كيلة األساسية 
أمام التس�يو، م�ن أجل إراحة ك�وادو أس�امواه، الظهري 

األيرس األسايس بالفريق.

العبو الرشطة يرفعون راية التحدي بمواجهة الكويت
              المستقبل العراقي/ متابعة

يخوض الرشطة العراقي مباراة مهمة 
الي�وم بمواجه�ة الكويت�ي الكويت�ي، 
بملعب كرباء ال�دويل ضمن إياب دور 
ال�� 32 م�ن منافس�ات بطول�ة كأس 

محمد السادس لألندية األبطال.
وخرس الرشطة يف لقاء الذهاب بنتيجة 
3 � 1، وبالت�ايل يتوج�ب علي�ه الف�وز 

بهدفن نظيفن عىل األقل للتأهل.
 رصد آراء بعض العبي الفريق واملدرب 

املساعد حول املواجهة
مباراة مصريية

األردني هيثم الش�بول املدرب املساعد 
أوض�ح أن املواجهة مهم�ة جدا كونها 
مصريي�ة ولي�س أم�ام الفري�ق خيار 

سوى الفوز بنتيجة جيدة.
وبن أن مباراة اإلياب س�تختلف تماما 
ع�ن جول�ة الذه�اب كونه�ا يف ملعب 
الرشطة وبن جماهريه مشددا عىل أن 

الفريق قادر عىل إس�عاد أنصاره رغم 
صعوبة املواجهة.وأك�د عىل أن املهمة 
ليست مستحيلة، خاصة وأن الرشطة 

يضم خرية العبي الدوري العراقي.
صورة مختلفة

الاعب وليد سالم، أكد جاهزية الفريق 
للمب�اراة عىل عكس اللق�اء األول الذي 

ظهر فيه الرشطة بصورة متواضعة.
وتابع: »عانينا يف الذهاب بسبب قرص 
ف�رتة اإلعداد، لكن الحال س�يختلف يف 

مباراة اإلياب«.
وأشار إىل أن الفريق عازم عىل الظهور 
بصورة تليق بنادي الرشطة، وتحقيق 
نتيج�ة إيجابي�ة تضم�ن له�م التأهل 

للدور الثاني.
عامل االنسجام

أن  أوض�ح  ه�ادي،  صف�اء  الاع�ب 
الرشطة اس�تعد للمباراة بشكل مميز، 
وسيسعى بقوة للتعويض بعد خسارة 
»الظ�روف  الذهاب.وأوض�ح:  مب�اراة 

اختلف�ت بع�د املب�اراة األوىل حي�ث أن 
عامل االنس�جام اآلن ب�ات أفضل بعد 
املش�اركة بال�دوري كم�ا أن الجه�از 
الفني تش�كلت لديه صورة أوضح عن 

عنارص الفريق«.
وأشار إىل أن الطموح يتمثل يف تحقيق 
نتيجة ترد اعتبار الفريق بعد خس�ارة 
جولة الذهاب، مع التأهل للدور التايل.

منافس صعب
الحارس محمد حميد، أوضح أن فريق 
الكويت الكويتي منافس ليس س�ها، 
ويمتل�ك عن�ارص جي�دة، لكنه�م اآلن 
بح�ال أفضل.وق�ال: »فريقنا اس�تقر 
بشكل كبري وبالتايل طموحنا استعادة 
الت�وازن وتحقيق نتيج�ة جيدة تنقلنا 
لل�دور التايل«.وب�ن أن فريق الرشطة 
أعد العدة للمباراة خال األيام املاضية، 
مضيفا أن الجهاز الفني سعى لدراسة 
تحقي�ق  لضم�ان  مج�ددا،  املناف�س 

الفوز.

فالفريدي يستعني برباعي الرديف
              المستقبل العراقي/ متابعة

أج�رى برش�لونة، تدريبات التع�ايف قبل أن يب�دأ يف اإلعداد 
ملواجهة فياريال عقب خسارته عىل ملعب غرناطة الصاعد 
حديًثا لألضواء بنتيجة )2-0(، يف واحدة من أسوأ مباريات 

برش�لونة يف عه�د امل�درب إرنس�تو فالف�ريدي.وإىل جانب 
الاعب�ن املتاحن م�ن الفريق األول، ش�ارك يف املران أيًضا 
العبو الرديف رسجي بويج وجيليم وتشومي وريكي بويج 
وكارليس برييز، عاوة عىل أنسو فاتي من فريق الناشئن، 

علًما بأن األخريين شاركا يف مباراة الليلة املاضية.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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أف�ادت صحيف�ة »فاينانش�ال تايم�ز«، ب�أن رشكة 
»غوغ�ل« تمكن�ت من إنت�اج أقوى كمبيوت�ر كمي يف 

العالم.
ووفقا للصحيفة، فإن هذا الكمبيوتر الخارق يستطيع 
تنفي�ذ الحس�ابات واملهمات بش�كل أرسع بكثري من 
كمبيوت�ر Summit الذي أنتجته رشك�ة IBM، والذي 

كان يعترب أقوى »سوبر كمبيوتر« يف العالم.  
وكتب�ت الصحيف�ة الربيطانية أن العملية الحس�ابية 
التي ينفذه�ا كمبيوتر IBM العم�الق خالل 10 آالف 
س�نة، يس�تطيع كمبيوتر Google الجدي�د، إنجازها 

خالل 200 ثانية فقط.
ون�رت ه�ذه املعلوم�ات ألول مرة يف تقري�ر علمي 
عىل موقع وكالة »ناس�ا« يف اإلنرتنت، لكن تم حذفها 

الحقا.
وقالت الصحيفة إن كمبيوتر »غوغل« الجديد يس�تطيع يف الوقت 
الراهن إجراء عملية حس�ابية تقنية واحدة فقط، لكنه س�يكون 

قادرا عىل حل املهمات والوظائف العملية، بعد عدة سنوات.
ونقل�ت الصحيفة ع�ن التقرير: »ع�ىل حد علمن�ا، التجربة التي 
تم تنفيذها تعترب الحس�اب األول الذي يمك�ن تنفيذه فقط عىل 
معالج كمي«. وجاء يف التقرير أن »هذا التس�ارع الجدي مقارنة 
بالخوارزمي�ات الكالس�يكية املعروف�ة، يوف�ر تطبيق�ا تجريبيا 

للتفوق املي يف املسائل الحسابية«.
وأضاف�ت الصحيفة أن مجموع�ة املصممني يف »غوغل«، وصفت 
ه�ذا الكمبيوت�ر العم�الق بأن�ه »نقطة هام�ة جدا ع�ىل طريق 
عملية الحوسبة الكمية واس�عة النطاق«، وتوقعت املجموعة أن 
الكمبيوت�رات الكمية س�تكون أعىل بمرات عدي�دة من مؤرشات 

التقدم املوجودة يف قانون »غوردون مور«.
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن رشك�ة »غوغل«، رفض�ت تقديم أي 

تعليقات عىل املوضوع.

»غوغل« تنتج أقوى كمبيوتر عىل وجه األرض

شعوب وثقت من نفسها بعد اليأس   
عدنان أبوزيد

تعص�ف االح�داث السياس�ية واألمنية، 
اىل  العراقي�ون  يس�عى  الت�ي  بالثق�ة 
تعزيزه�ا، س�واء بأنفس�هم، او بالقرار 
الس�يايس ال�ذي يوّج�ه مقادي�ر البالد، 
بس�بب خطاب اعالمي خارجي ومحيل، 
ورسائل نفسية، تتعّمد تعظيم الهواجس 
يف الذات العراقية، لجعلها تنس�حب عىل 
نفس�ها، وتن�زوي ع�ن ال�دور الوطني، 
وحتى الحياتي، ترقبا إلعالن مؤسف عن 

االستسالم، بسبب الخيبة.
دروس التاري�خ، تكش�ف ع�ن اّن اغلب 
الش�عوب صاحبة اإلنج�ازات العظيمة، 
مرّت بمرحلة من انكماش الثقة يف الذات 
والوط�ن، بس�بب الح�روب واالخط�اء، 
والفس�اد، لكنه�ا يف النهاي�ة، ظف�رت، 
وتطّورت، وباتت عىل مستوى واحد من 
القوة والتطور، م�ع الدول التي كانت يف 
ي�وم ما، متفوقة عليها، بل ومس�تعِمرة 

لها.
اس�تفاد العق�ل األمريكي م�ن أزماته يف 
الح�روب االهلي�ة واالحت�الل األجنب�ي، 
وأعتق نفس�ه م�ن األف�كار امللغومة يف 
العنرصية واملناطقية، واالنجرار اىل العقد 
التاريخي�ة باتجاه صناعة الديمقراطية 

بهياكل فوالذية، قادت اىل استقرار كبري، 
أدى اىل تطور يف الرتبية والتعليم، باتجاه 
االنتاج واالبداع واالبتكار، وقادت االرادة 
القومي�ة يف التف�وق، اىل نقل�ة نوعية يف 
الحياة، ولم يكن هذه التفوق، وليد قرار 
قرسي، بل تدرج طبيعي بس�بب صواب 

السياسات والخطط.
يف روسيا، أدرك بوتني، انهيار الدولة بعد 
تفكك االتحاد الس�وفيتي، فكانت املهمة 
األوىل له رئيسا لروسيا العام 2000، هي 
توحيد الش�عب الرويس، قائال ان »العمل 
اإلبداعي لن يتم يف ظل انقسامات داخلية 
وتش�تت املجتمع«، ومعت�ربا ان »مفتاح 
روسيا يف االنتعاش والنمو يكمن يف دولة 

قوية وذات سلطة«.
الياب�ان، بع�د الهزيم�ة النك�راء خ�الل 
الح�رب العاملية الثاني�ة وتحولها اىل أمة 
منك�رسة وفقرية، بتوقي�ع إمرباطورها 
جن�رال  وتعي�ني  االستس�الم  لوثيق�ة 
امريكي، حاكًم�ا فعلًيا، أبرأت جروحها، 
لتصب�ح الي�وم، االقتصاد الثال�ث عاملًيا 
بع�د الواليات املتحدة األمريكية والصني، 
بدخل قومي يبلغ نحو الخمسة تريليون 
الس�يارات  تصني�ع  يف  والثالث�ة  دوالر، 
واألوىل يف صناع�ة اإللكرتونيات، والدولة 

األكثر إقراًضا للدول األخرى.
أملانيا بعد حرب الثالثني عاماً الطائفية، 
بني الربوتس�تانت والكاثولي�ك، والحرب 

العاملية الثانية منتصف القرن الفائت،
نهض�ت باقت�دار برسعة قياس�ية رغم 
ع�دم امتالكه�ا نفط�ا أو غ�ازا أو أي�ة 
م�وارد طبيعية أخرى، لكن اس�تثمارها 
يف الرتبي�ة والتعلي�م، لخلق جي�ل يؤمن 
بالعم�ل والعلم، حس�م املوق�ف لصالح 
إع�ادة اإلعم�ار فائق الرسع�ة، وتمكني 
الش�عب من امت�الك أدوات النيوليربالية 
القائ�م عىل اقتصاد الس�وق االجتماعي 
إلع�ادة تش�كيل األم�وال والس�ري وراء 

سلطة مركزية، وّحدت الشعب األملاني.
الص�ني الت�ي توجد الي�وم، يف كل مكان، 

وتصن�ع قط�ع غي�ار طائ�رات بوين�غ 
757 ، وتكتش�ف الفض�اء بالصواري�خ، 
وتج�ذب رؤوس األم�وال، كانت اىل وقت 
قريب، دولة زراعية متخلفة، تعاني من 
الكثاف�ة الس�كانية الهائل�ة، بأكثر من 
مليار نس�مة، معظمهم م�ن الفالحني، 
يس�ود بينهم الجه�ل والتخل�ف، ارتقت 
اىل مص�اف ال�دول املتط�ورة، بواس�طة 
تحري�ض الفرد عىل النش�اط واالبتكار، 
بعد تأهيله بالتعلي�ٌم املجاني، ليصاحب 
ذلك السيادة الوطنية عىل املوارد، وتبني 
سياسة الس�الم، لطمأنة الدول املجاورة 
م�ن النهضة العمالقة، فضال عن إصالح 
متدرج لالقتصاد و تطوير البنية التحتية 

والتصدي الحاسٌم للفساد.
قائم�ة طويل�ة للش�عوب الت�ي بعث�ت 
تطوره�ا وتقدمه�ا م�ن رم�اد الحروب 
تس�امت  االنهزامي�ة،  وروح  والتخل�ف 
إيجابي�ة،  اىل  الس�لبية  الطاق�ة  فيه�ا 
واضمح�ل انكم�اش الثق�ة، وس�ّخرت 
الحمول�ة املعرفي�ة واالرث التاريخي، اىل 
دروس يف الرتبي�ة والتعلي�م ع�ن كيفية 
إدارة االزمات، ليس عىل مستوى النخب 
بل عىل مستوى الفرد، الذي هو األساس 
يف تج�اوز حقبة من الش�عور بالخذالن 

واالنهزامية، ُيراد لها ان تطول.

كـاريكـاتـير
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حاربوا االجتار بالبرشمعادلة وطن بني الصوت والصمت

 عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي 

من الظواه�ر الخطرية التي انترت يف املجتمع العراقي بش�كل مخيف 
يف الس�نني األخرية ظاهرة »االتجار بالبر«، فب�ني الحني واآلخر تتواىل 
األخب�ار عن مداهمة وكر والقبض عىل عصابة لالتجار بالبر يف العديد 
من املحافظات. قد تنوع عمل هذه العصابات ما بني استغالل لألطفال 
يف ظاهرة التس�ول بالتقاطعات واألس�واق، وتج�ارة األعضاء البرية، 
واس�تدراج النس�اء للعم�ل ضم�ن »ش�بكات الدعارة« وحتى ش�بكات 

النصب واالحتيال.
هذه الظاه�رة، والعديد من الظواهر الخطرية التي طرأت عىل املجتمع، 
هي نتائج س�لبية لوضع عام تنهش�ه عوامل كثرية عىل رأسها الفساد 
واالنح�الل وغياب عنرص التوعي�ة املجتمعية، وتس�توجب إعالن حرب 
ش�عواء رشس�ة ضد كل ه�ذه العصابات التي ت�زداد ويتوس�ع عملها 

بمرور الزمن.
وال ي�كاد املجتمع العراقي يتخلص من ظاه�رة أو يحاربها حتى تظهر 
أخ�رى اش�د وطأة وأكثر خطورة من س�ابقتها لت�زداد الظواهر وتزداد 
معه�ا جهات املحاربة مما يؤدي إىل تش�تت األهداف وع�دم القدرة عىل 
مواجهته�ا بش�كل كامل والقض�اء عليها بش�كل نهائ�ي، وان رؤوس 
الفس�اد الذين عاثوا يف األرض فس�اداً ما فتأووا حتى أصبحوا يتاجرون 

بالبر إلشباع طمعهم.
أن الحرب التي يجب أن تشن، عىل الجميع أن يشارك بها، فهذه الظاهرة 
املقيت�ة تس�تهدف األع�راض واألرواح واألخ�الق ألن نتائج إس�تمرارها 

ينعكس سلباً عىل املجتمع بنتائج مخزية وأليمة.
حاربوا أوكار املتس�ولني، حاربوا أوكار الدعارة والش�قق واملكاتب التي 
تكت�ظ  بالهاربات من بيوتهن املغرر به�ن، حاربوا العيادات التي تتاجر 
باألعضاء البرية، حاربوا وفتشوا جيداً يف املجمعات السكنية العشوائية 

عن العصابات وعن الهاربني والهاربات وعن املتاجرين واملتاجرات.
إن اإلعالن عن خمس عرة ش�بكة إتج�ار بالبر يف بغداد واملحافظات 
تس�تدرج النس�اء وتس�تغل كب�ار الس�ن وذوي االحتياج�ات الخاصة 
والفتي�ات دون الس�ن القانون�ي، ما ه�و إال مؤرش خط�ري عىل ظواهر 
جدي�دة تعكس حج�م انهيار املجتم�ع، وما هو إال داف�ع قوي النطالق 

ه�ذه الح�رب.
ويج�ب أن تك�ون هنالك حرب أخ�رى إعالمية توعوي�ة مالزمة للحرب 
األمنية تس�تهدف البي�وت واملقاهي والتجمعات وامل�دارس والجامعات 
وكل مفاص�ل املجتم�ع حت�ى يتكاتف الجمي�ع ملحاربة ه�ذه الظاهرة 
والظواهر الخط�رية األخرى، وحرب ثالثة قانوني�ة فيجب عىل القانون 
والقانوني�ني أن يتعامل�وا بحزم وقس�وة مع هذه العصاب�ات وأفرادها 

الذي�ن يري�دون الوص�ول باملجتم�ع إىل أرذل األخ�الق.
عىل الجميع أن يهب لخ�وض هذه الحرب األخالقية لتخليص مجتمعنا 
الذي يتمتع بالرقي واألخالق واملبادئ والقيم الس�امية األصيلة من سوء 

ورداءة أخالق هؤالء )خوضوا الحرب من أجل املجتمع(  .

منذ س�قوط الصنم يف العام 2003 حتى يومن�ا هذا ونحن نعاني من 
الفس�اد الذي تفىش يف جميع مفاصل الدولة العراقية من اعىل الهرم 
اىل اسفل القاعدة . فساد لم نستثني منه  أحدا حزبا او كتلة او تيار او 
جماعة او جهة او وزارة او وزير او رئاسة او رئيس او برملان او نواب  
. الكل متهمون بالفس�اد اىل حد النخاع س�واء اكان ذلك فيما رسقوا 
او دلّس�وا او غلس�ّوا او يف س�قف رواتبهم وامتيازاته�م  وايفاداتهم 
وعقاراتهم وارصدتهم  لكن أغلبهم يصدحون بأصواتهم وخطاباتهم 
وصيحاته�م وش�عاراتهم وقنواته�م وابواقه�م يطالب�ون بمكافحة 
الفساد ومحاسبة الفاسدين فمن الفاسد إذن ومن اين جاء الفاسدون 
. يف الرواية التي تناولت حياة الجاس�وس املرصي رأفت الهجان الذي 
ت�م زرعه من قبل املخابرات املرصي�ة يف إرسائيل وقد مثله املرصيون 
يف مسلس�ل تلفزيوني رائع . كان رأفت الهجان الذي مثل ش�خصيته 
الفنان الراحل محمود عبد العزيز قد اس�تطاع ان يثبت لنفسه موقعا 
متمي�زا ب�ني مجتمع الصهاينة يف تل أبيب  ويؤس�س لنفس�ه رشكة 
س�ياحية ك�ربى وأمىس ل�ه عالقات  كث�رية بعضها مع ش�خصيات 
مهم�ة يف إرسائي�ل حيث كان منهم ضباط جيش وتجار وسياس�يني 
كب�ار . كان رأف�ت الهجان يح�اول تجنيد من يراه يس�تجيب ليكون 
عميال له يجلب له املعلومات من بني هؤالء . هؤالء  الضباط والساسة 
والتج�ار كانوا يصدحون باصواتهم دفاعا ع�ن دولة ارسائيل وامنها 
ومس�تقبلها وحماية الحكومة فيها وكان�وا يرقصوا ويغنوا ويطبلوا 
الي عمل يقوم به الجيش ضد العرب . جميعهم كانوا هكذا اال  واحدة 
هي س�ريينا اهارون�ي التي قامت بدورها املمثلة تهاني راش�د كانت 
الوحيدة الت�ي تمتاز بصمتها وهدوئها وكانت احيانا تنتقد ترصفات 
الحكوم�ة بل احيانا تدافع عن مواقف العرب و تهاجم افعال الجيش 
االرسائييل لدرجة ان رأفت الهجان  نفسه كان يزعل منها حتى يحبك 
دوره ويبع�د  اي ش�بهة عن�ه . بعد ذلك وخ�الل التواصل الرسي مع 
املخابرات املرصية عرض رأفت االس�ماء والصفات عليهم كي تختار 
بعضه�م للتجني�د لصالح مرص و كان يظن ان اول ش�خص س�يقع 
علي�ه االختي�ار هي تلك املرأه لكن العكس هو ما حدث فقد رش�حت 
املخابرات اس�ماء املزمرين واملطبلني واملصفقني واصحاب الشعارات 
الرنان�ة كي يتم تجنيدهم عمالء لصاتلح مرص . هنا تعجب رأفت من 
عدم اختيار سريينا اهاروني وهي اشد املنتقدين للحكومة االرسائيلية 
ومتعاطفة مع العرب لكن الجواب كان بأن سريينا اهاروني هي اخر 
ش�خص تفكر بتجنيده النها اكثرهم وطنية وحب واخالص لوطنها 
فال يعني انك عندما تنتقد السلبيات تكون خائن وعميل بل ىف الغالب 
يكون العك�س ويكون اصحاب صيحات املنصات والرصاخ واملطبلني 

اول من يبيعون االوطان .

القاضي اياد محسن ضمد

كل األح�داث تبدأ بفك�رة، تنمو وتنضج 
لتنت�ج بعد ذل�ك آثارا ربما تكون س�يئة 
وربم�ا تك�ون حس�نة....الحرب فك�رة 
س�وداء  حقب�ا  تصن�ع  مدم�رًة  لكنه�ا 
وترتك خلفه�ا قوافل من االيتام واالرامل 
والس�الم فكرة جيدة تجعلنا ننعم بحياة 
هانئة وهادئة. الفكرة نتاج فرد والكثري 
م�ن االف�راد انتج�وا أفكارا غ�ريت واقع 
البرية وتاريخها وانتاج الفكرة املميزة 
والهادف�ة لي�س باالم�ر اله�ني، ويف اي 
مجتمع فان االف�راد الذين لديهم القدرة 
عىل انتاج الفكرة املمي�زة قليلون وربما 
ن�ادرون وغالب�ا م�ا يرتبط بق�اء األمم 
ونجاحها وقدرتها ع�ىل التنافس بقدرة 
افرادها عىل التفك�ري واالمة التي تعيش 

بال فكر تعيش يف هامش الحياة.
القوان�ني بتنوعه�ا ب�دأت كأف�كار نمت 
وتطورت وانترت لتنظ�م حياة االفراد 
وتحفظ حقوقه�م فالحقوق املنصوص 
عليه�ا يف قان�ون الخدمة املدني�ة للمرأة 

املتعلقة باج�ازة الوضع واالمومة كانت 
مجرد اف�كار تضمنتها اتفاقية س�يداو 
تحول�ت بعد ذلك اىل قوانني ملزمة تحقق 

فوائد كبرية للمرأة يف اغلب الدول.
القرار رقم 115 لسنة 1٩٩٤ الصادر من 
مجلس قي�ادة الثورة املنح�ل واملتضمن 
قط�ع ص�وان االذن ووش�م الجب�اه ملن 
تخل�ف ع�ن اداء الخدم�ة العس�كرية يف 
الع�راق قب�ل الع�ام 2003 كان مج�رد 
فكرة، لكنها فكرة مجرمة وغري انسانية 
نمت وتطورت وتحولت اىل قانون ش�وه 

وج�وه االالف م�ن الش�باب العراقي�ني 
بقط�ع اذانهم ووش�م جباههم وس�بب 
اثارا نفس�ية يف داخلهم ال يمكن محوها 
وهك�ذا ربم�ا تك�ون الفك�رة القانونية 
جيدة فينتفع منه�ا املاليني وربما تكون 
عكس ذلك فتنتج آثارا ال تتالءم والغايات 
وج�دت  الت�ي  والتنظيمي�ة  االنس�انية 
القوانني لتحقيقها.  وتأسيس�ا عىل ذلك 
فان ما ذكرته انفا يمثل دعوة لكل قانوني 
ولكل ش�خص مهتم بالثقافة القانونية 
اس�تاذا  ام  محامي�ا  ام  قاضي�ا  اكان 
جامعيا الن يضع نت�اج فكره القانوني 
لصياغة قان�ون او تعديله او قراءته بما 
يحق�ق صالح�ا وطنيا عاما ف�ال يكفي 
ان يعمل املخت�ص يف املجال القانوني بل 
ينبغ�ي ان يفك�ر وان ين�ر نتاج فكره 
االيجابي واذكر انه يف الس�نوات املاضية 
ل�م يكن قان�ون املفصولني السياس�يني 
يتي�ح ملن يصدر ق�رارا برف�ض اعتباره 
مفصوال سياس�يا ب�ان يطع�ن بالقرار 
الن القان�ون كان يش�ري اىل ان ق�رارات 
لجن�ة التحقق يف األمان�ة العامة ملجلس 

الوزراء قطعية وق�د مر القانون املذكور 
ع�ىل االالف وربما املالي�ني دون ان يفكر 
ش�خص يف معالجة ه�ذا النص املجحف 
حتى انربى اح�د املوظفني ممن رفضت 
اللجنة اعتباره مفصوال سياسيا للطعن 
بالقانون واس�تعان باحد املحامني ممن 
يمتلكون ارادة شجاعة وفكرا نريا ليقدم 
طعن�ا ام�ام املحكم�ة االتحادي�ة بعدم 
دستورية النص الذي يمنع الطعن بقرار 
اللجنة ملخالفته املادة 100 من الدستور 
ولتصدر املحكمة قرارا بذلك ما نتج عنه 
فائدة ش�ملت فئة كبرية من املش�مولني 
بالفص�ل الس�يايس م�ن خ�الل فك�رة 
انتجه�ا مواط�ن وتبناه�ا وداف�ع عنها 
مح�ام وحولتها املحكمة اىل ق�رار ملزم 

جنى الكثريون ثماره.
الرعاي�ة  وروات�ب  االس�كان  مش�اريع 
االجتماعية وقروض العاطلني عن العمل 
كله�ا أف�كار قانونية انتجه�ا مجموعة 
اف�راد ربم�ا ال يعرفهم اح�د إال أن نتاج 
فكره�م القانوني يلمس�ه الجميع ممن 

يتمتعون بامتيازات تلك القوانني. 

فـــكــرة
أياد السماوي

منذ فرتة ليس�ت بالقصرية يتابع ال�رأي العام العراقي تصاعد 
وت�رية الخط�اب الطائفي عند بعض السياس�يني الس�ّنة عرب 
وس�ائل اإلعالم , وتّبني بعض الفضائيات الس�نّية ترويج هذا 
الخط�اب من خالل الربامج السياس�ية واللق�اءات مع بعض 
السياس�يني الس�ّنة , بهدف تصعيد وترية هذا الخطاب وصوال 
إىل الهدف الذي رس�مته له�م أمريكا واملتّمثل بإنش�اء اإلقليم 
السّني .. والقاسم املشرتك لجميع هذه الربامج واللقاءات هو 
) جرائم ( الحش�د الشعبي التي اقرتفها بحق املواطنني السّنة 
) األبري�اء ( واعتقال�ه لآلالف منهم وتغييبه�م دون أن يعرف 
مصريهم .. ومما يبعث عىل األسف الشديد تزامن هذا الخطاب 
الطائف�ي مع تأس�يس جبهة اإلنقاذ الوطني الس�نّية بزعامة 
أس�امة النجيفي , وظهور مش�عان الجبوري عىل الفضائيات 
بثوبه الجديد منددا ) بجرائم ( الحش�د الش�عبي التي اقرتفها 
بح�ق املواطن�ني الس�ّنة ) األبري�اء ( وتغييبه ل�آلالف منهم , 

ومهددا بتدويل هذه القضية يف األمم املتحّدة ..
وم�ن الطبيع�ي ج�دا أن يتج�ّدد اإلره�اب وتع�ود التفجريات 
اإلرهابي�ة واملفخخ�ات إىل م�دن الع�راق يف ظل ه�ذا الخطاب 
املشحون بالطائفية , وما حصل يف كربالء يوم أمس من تفجري 
إرهاب�ي راح ضحيت�ه إثنى عر ش�هيدا , هو نتيج�ة حتمّية 
ومبارشة لهذا الخطاب الطائفي .. والقول أّن داعش اإلرهابية 
ه�ي من قام به�ذا التفجري الطائفي ونحن ب�راء منه , لم يعد 
مقبوال إطالقا , بالرغم من اعرتاف الجناة بانتمائهم لداعش .. 
وما حصل لزوار الحس�ني يف مدخ�ل كربالء ويف هذه األيام من 
محرّم الحرام , ليس تطورا خطريا لزعزعة األمن واالس�تقرار 
فحس�ب , بل هو مقّدمة لتقسيم البلد من خالل تّبني مروع 
اإلقليم الس�ّني الذي تريده أمريكا وإرسائيل لتنفيذ مروعها 

يف منطقة الرق االوس�ط .. وما دام الحشد الشعبي موجودا 
يف محافظات الغرب العراقي , فإّن هدف إنش�اء اإلقليم السّني 
س�يكون عس�ريا إن لم يكن مس�تحيال .. فال بّد أوال من تهيأة 
األجواء واملربرات إلخراج الحشد الشعبي من هذه املحافظات 
والطلب من اإلدارة األمريكية رسميا من خالل قواتها املوجودة 
يف العراق حماية س�ّنة العراق من ) جرائم ( الحش�د الش�عبي 
ومؤامرات قاسم س�ليماني الذي يريد هدم املدن السنية وقتل 

أهلها , من خالل مساعدتهم يف إنشاء إقليم السّنة .. 
ه�ذا ه�و الس�يناريو الحقيق�ي من تصاع�د وت�رية الخطاب 
الطائف�ي وع�ودة اإلرهاب من جديد .. أنا ش�خصيا ال افرتض 
أّن صديق�ي مش�عان الجبوري ق�د خدع بإثارة ه�ذا الخطاب 
الطائف�ي , فهو يع�ي جيدا ما يقول بل وع�ىل بّينة من أمره , 
والخطاب املكلّف به قد قبض ثمنه مقّدما , وال استبعد مطلقا 
أن يخرج يوما عىل شاش�ة إحدى الفضائيات ليقول للعراقيني 
قبضت كم مليون من فالن ) الكلب أبن الكلب ( وضحكت عليه 
وقد قالها سابقا .. وال بّد للقضاء العراقي أن يكون حازما مع 
كّل من تس�ّول له نفس�ه زعزعة األمن واالس�تقرار من خالل 
إثارة هذا الخطاب الطائف�ي وتقديمه للعدالة بتهمة تقويض 
األمن وإثارة النزعات الطائفية التي ستؤدي إىل الحرب األهلية 
.. وبدوري أتّوجه لكل عراقي س�نّيا كان أم شيعيا أن ينبذ هذا 
الخط�اب الطائفي ويض�ع أمام عينيه تجرب�ة الحرب األهلية 
التي مزّقت بلدنا وشعبنا وتسببت بدخول داعش إىل محافظات 
الغرب العراقي .. وأن ال يكون س�ببا لتهيئة األجواء واألرضية 
الصالح�ة لع�ودة اإلره�اب مج�ددا .. فحني يتصاعد الش�حن 
الطائف�ي يتصاع�د اإلرهاب كنتيجة مبارشة له�ذا التصعيد .. 
وما حدث يف كربالء املقّدس�ة كان س�ببا مبارشا لهذا التصعيد 
الطائفي .. إنبذوا الخطاب الطائفي وال تسمحوا لعمالء أمريكا 

من الطائفيني بالعبث بأمن بلدكم واستقراره ووحدته .. 

إنبذوا اخلطاب الطائفي وال تكونوا سببًا لعودة اإلرهاب جمددًا 


