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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ف�ور وصول�ه إىل مدينة ج�ّدة الس�عودية، أمس 
األربع�اء، بحث رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
م�ع امللك س�لمان بن عب�د العزيز الهج�وم الذي 
تعرضت له املنش�آت النفطية السعودية، مشدداً 
عىل حرص الع�راق عىل أمن واس�تقرار اململكة، 
فيم�ا ي�زور عب�د امله�دي لع�رض وس�اطة بني 

السعودية وإيران.
ويف مس�تهل املباحثات، أبدى العاهل الس�عودي 
املل�ك س�لمان بن عب�د العزي�ز ترحيب�ه برئيس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي منوهاً بم�ا يجمع 
البلدين والش�عبني الش�قيقني من أوارص متينة 
وروابط راسخة، بحسب وكالة االنباء السعودية 

الرسمية.
وت�م خ�ال املباحث�ات اس�تعراض مس�تجدات 
األحداث يف املنطقة بما يف ذلك »االعتداء التخريبي« 
الذي تعرضت له منشآت نفطية يف بقيق وخريص 
مؤخراً«، بحسب الوكالة السعودية التي أكدت أن 
عب�د املهدي تضامن العراق مع اململكة وحرصها 

عىل أمن اململكة واستقرارها.
بدوره، ثمن امللك س�لمان »ما أبداه عبداملهدي«، 
مؤكدا ادانة واس�تنكار اململكة »للتفجري اآلثم يف 
محافظة كرباء قبل ايام وقدم تعازيه ومواساته 
العراق�ي  وللش�عب  الضحاي�ا  ول�ذوي  لدولت�ه 
الش�قيق، وتمنياته للمصابني بالشفاء العاجل«. 
وقد اك�د الطرفان عىل »تعزيز التعاون الثنائي يف 
مختلف املجاالت  ومواصلة التشاور والتنسيق يف 

كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما املشرتكة«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى الرئيس األمريكي دونالد ترام�ب، أمس األربعاء، االتهامات 
املوجه�ة إليه بممارس�ة ضغوط ع�ىل حكومة أجنبي�ة، متحدثا 
للصحافي�ني عىل هامش اجتماع الجمعي�ة العامة لألمم املتحدة: 
»ل�م يحصل أي ضغ�ط مطلقاً.. لق�د كانت رس�الة ودية«، كما 
اتهم الحقاً عدداً من املراس�لني بالفس�اد، ملقياً كذلك باللوم عىل 
األخبار »الكاذبة«، واصف إجراءات مس�اءلته ب� »األمر املشني«. 
وتأت�ي ترصيحات ترامب بعد مكاملة هاتفية مثرية للجدل، جرت 
بينه وبني الرئيس األوكراني فولوديمري زيلسنكي. ووفق فرانس 
ب�رس، فإن مضمون املكاملة املنش�ور عىل موق�ع البيت األبيض، 
ُيظهر فعا أن ترامب طلب من مخاطبه التحقيق يف شأن خصمه 
جو باي�دن، أبرز املرش�حني الديمقراطني لانتخابات الرئاس�ية 
املقبلة. وخلق موضوع املكاملة مش�كلة كب�رية لرتامب، إذ أعلنت 

رئيس�ة مجلس الن�واب األمريك�ي نانيس بيل�ويس، فتح تحقيق 
رس�مي، من ش�أنه أن يؤدي إىل عزل الرئيس األمريكي إذا تأكدت 
ته�م »خيانته« لنزاه�ة االنتخاب�ات ولألمن القوم�ي األمريكي. 
وج�رت املكاملة املذكورة يوم 24 تم�وز 2019، وقال فيها ترامب 
لزيلينس�كي: »ثم�ة حديث كثري ع�ن نجل بايدن وع�ن أن بايدن 
أوق�ف التحقيق، ويريد أن�اس كثريون أن يعرف�وا املزيد عن هذا 
املوض�وع، لذلك فإن أي يشء ممك�ن أن تفعلوه مع النائب العام 
سيكون رائعاً«. ويحقق الديمقراطيون يف مضمون هذه املكاملة، 
وفيم�ا إذا كان ترامب قد اس�تغل املس�اعدات األمريكية املقدمة 
ألوكراني�ا، والبالغ�ة 400 مليون دوالر ألج�ل التوصل بمعلومات 
ح�ول جون باي�دن. وقد س�بق لهذا األخ�ري، عندما كان يش�غر 
منصب نائ�ب باراك أوباما، أن مارس مع ق�ادة غربيني ضغوطاً 
ع�ىل أوكرانيا للتخلص من النائب العام فيكتور ش�وكني باعتبار 

أنه لم يكن شديدا بما يكفي ضد الفساد.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس 
االربع�اء، لتأس�يِس تحال�ف دويل ملحاربة 
الفس�اِد ولتجفي�ف مناِب�ع تموي�ِل الفكر 
املُتط�رِف، مؤك�دا علبى اهمي�ة أن تقرتن 
ُجهوَد الَقضاء ع�ىل اإلرهاِب بجهوٍد فعلية 
م�ن أج�ل القض�اِء ع�ىل الَفس�اِد، معتربا 

الفساَد واالرهاب وجهاِن لعملة واحدة. 
وق�ال صال�ح، يف كلم�ة له ام�ام الجمعية 
العام�ة لامم املتح�دة، إن »َموِقفن�ا َثابٌت 
ِب�رورِة اح�اِل ُلغ�ة الِح�وار مح�َل ُلغِة 
الَتوُتر والَتصعيِد، لضمان َمصالَح ُش�عوِب 
ِمنطقِتن�ا، وَنعتقُد أَن ُمش�رتكاِت ُمحاربِة 

الَتح�وِل  وَضورِة  والَتط�رِف  االره�اِب 
اإلِقتص�ادّي إلِيجاِد ُف�رِص َعمٍل لش�باِبَنا 
أه�َم م�ن اإلِختاف�اِت الَقاِئم�ِة«، مؤك�دا 
أن »اس�تقراِر الِع�راق َمصلح�ٌة ُمش�رتكٌة 
للَجمي�ِع، وَتغيي�ِب الع�راق أو ِغياِب�ِه َكاَن 
لُعم�وِم  إِس�تقراٍر  َع�دم  و  َتوت�ٍر  ُعن�رَص 
املِنطق�ِة، و العراُق َيس�تعيُد َعافيتِه وَنحُن 
ُمصِمم�ون ع�ىل املُ�ي ب�ِه اىل اس�تقراٍر 
َدائم«. وأضاف صالح، »ُكنا لفرتاٍت طويلٍة 
، دَفَعن�ا و َدفع�ْت  س�احَة رصاٍع لاخري�نَّ
املِنطق�ة اثماناً باهظًة لعدِم اإلس�تقراِر يف 
الع�راق. َمصلحَتنا، بل َمصلح�َة املنطقة، 
ُتحِتْم أن َيك�وَن الِعراق ِجرساً للتفاُهم بني 
اش�قاِئه وجريانِه«، مجددا الدعوة ل� »بناِء 

منظومٍة امنيٍة ُمشرتكٍة يف الرشِق االوسِط، 
اقتص�ادّي  تكام�ٍل  لنظ�اِم  والتأس�يس 
االره�اِب  الس�تئصاِل  س�يايٍس  وتنس�يٍق 
وضم�اِن االس�تقراِر«. واكد صال�ح قائا، 
»ال ُنري�ُد لبلدنا أن يكوَن طرف�اً يف الرصاِع 
اإلقليم�ّي وال�دويلّ، وال س�احًة لتصفي�ِة 
الحس�اباِت وقْد دَفع شعبنا اثماَن باهضٍة 
للح�روِب و التنازُعاِت، فلْن يك�وَن العراُق 
ُج�زءاً مْن مح�وٍر ضدَّ اخ�َر، النري�ُد حرباً 
جدي�دًة وال نتمَنى ان يعاني ايُّ ش�عٍب من 
وياِت الحروِب كم�ا عانينا، كما لْن يكوَن 
الع�راُق منطلقاً لإلعتداِء ع�ىل ايًّ مْن دوِل 
الج�واِر، ونس�َعى أن َتكوَن أرضن�ا ميداَن 
إعماٍر واس�تقراٍر ال تناُزَع وَتوُتٍر«. واش�ار 

اىل أن »عاق�ة الع�راق تتع�زُز م�ع ُعمِقه 
العرب�ّي والخليجّي، و نحُن م�رُصوَن عىَل 
اإلرتقاء بها، وعاقاِتنا مع جواِرنا يف إيران، 
و الت�ي نرتبُط و إياها بوش�اِئَج ثقافيٍة و 
ديني�ٍة و َمصالِح ُمش�رتكة و ُمتش�عبة، و 
َكذلِ�ك َمَع َجارتنا الَش�ماليِة ُتركيا، و التي 
َنبذُل ُجهوداً لدفِع الَعاقاِت الُثنائيِة معهما 
اىل مزيٍد من التط�ور«، الفتا اىل أن »العراُق 
املس�تقُر س�يكوَن  االتحاديُّ  الديمقراطيُّ 
منطلقاً للِم شمل اشقائِه وجريانِه وتعزيِز 
تفاهِم وتوافِق دوِل املنطقِة لخلِق منظومٍة 
اقليميٍة مبنيٍة ع�ىل التكامِل االقتصادّي و 

االمِن املشرتِك«.
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الدفاع تزف أخبار سارة للمفسوخة عقودهم: امللف أنجز بشكل كامل
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�فت وزارة الدف�اع، أم�س األربع�اء، ع�ن آخر التط�ورات بمل�ف اعادة 
املفس�وخة عقوده�م اىل الخدمة، مش�رة اىل وجود نحو 100 الف منتس�ب 

مفسوخة عقودهم.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة اللواء الطيار تحس�ن الخفاج�ي يف ترصيح 
اطلع�ت عليه »املس�تقبل العراق�ي«،ان »وزارة الدفاع مس�تمرة يف اجراءات 

اعادة املنتسبن املفسوخة عقودهم اىل الخدمة ».
واض�اف الخفاج�ي، أن »املل�ف أنج�ز بش�كل تام وق�د أرس�لت الطلبات اىل 
وزارة املالي�ة لتخصيص االم�وال الكافية والدرج�ات الوظيفية العادتهم اىل 

الخدمة«.
واوضح الخفاجي ان »نحو 100 الف منتس�ب تم فس�خ عقده ألسباب عدة 

وسيتم النظر بالطلبات ضمن الرشوط التي اعلنت عنها الوزارة سابقا«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ف�ور وصول�ه إىل مدينة جّدة الس�عودية، أمس األربعاء، 
بحث رئيس الوزراء عادل عبد املهدي مع امللك سلمان بن 
عب�د العزيز الهجوم الذي تعرضت له املنش�آت النفطية 
السعودية، مشدداً عىل حرص العراق عىل أمن واستقرار 
اململك�ة، فيم�ا ي�زور عبد امله�دي لعرض وس�اطة بن 

السعودية وإيران.
ويف مس�تهل املباحث�ات، أب�دى العاهل الس�عودي امللك 
سلمان بن عبد العزيز ترحيبه برئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي منوهاً بما يجمع البلدين والش�عبن الش�قيقن 
من أوارص متينة وروابط راس�خة، بحسب وكالة االنباء 

السعودية الرسمية.
وت�م خ�ال املباحثات اس�تعراض مس�تجدات األحداث 
ال�ذي  التخريب�ي«  يف املنطق�ة بم�ا يف ذل�ك »االعت�داء 
تعرضت له منش�آت نفطي�ة يف بقيق وخريص مؤخراً«، 
بحس�ب الوكالة الس�عودية الت�ي أكدت أن عب�د املهدي 
تضام�ن العراق م�ع اململكة وحرصها ع�ىل أمن اململكة 

واستقرارها.
بدوره، ثمن امللك س�لمان »ما أبداه عبداملهدي«، مؤكدا 
ادان�ة واس�تنكار اململك�ة »للتفج�ر اآلث�م يف محافظة 
كرب�اء قبل ايام وقدم تعازيه ومواس�اته لدولته ولذوي 
الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، وتمنياته للمصابن 
بالشفاء العاجل«. وقد اكد الطرفان عىل »تعزيز التعاون 
الثنائي يف مختلف املجاالت  ومواصلة التشاور والتنسيق 

يف كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما املشرتكة«.
وج�اءت مباحث�ات عب�د امله�دي يف جدة وس�ط تقارير 
أش�ارت إىل أّن عب�د املهدي حم�ل إىل الس�عودية مبادرة 
للوساطة بينها وبن إيران تقرتح عقد لقاء يجمع قادة 

البلدي�ن يف بغ�داد غر ان هذه التقارير لم تؤكد رس�ميا 
من قبل سلطات البلدين.

وتتمث�ل الوس�اطة العراقية، بحس�ب مص�ادر، بعرض 
س�يقدمه عب�د امله�دي إىل العاه�ل الس�عودي يتضمن 
الجلوس إىل طاولة حوار مع اإليرانين للتوصل إىل صيغة 
حل لألزم�ة يف املنطقة ووضع حد للرتاش�ق الس�عودي 

اإليراني، بمعزل عن ملف الرصاع األمركي – اإليراني.
بالتزام�ن، يج�ري ح�راك داخل الع�راق لتش�كيل بعثة 
أخ�رى تتحرك نحو طهران، ربما خال اليومن املقبلن، 
لع�رض الوس�اطة التي تمه�د لقمة يف بغ�داد، بناًء عىل 
مب�ادرة رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح، التي كش�ف 
عنه�ا يف مقال نرشته صحيفة “وول س�رتيت جورنال” 

األمركية، عىل هامش زيارته إىل نيويورك للمش�اركة يف 
أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة.

لتحدي�د  مس�تمرة  النقاش�ات  إن  املص�ادر،  وتق�ول 
الش�خصية التي س�تقود الحراك العراقي تجاه طهران، 
وتقدي�م العرض الذي قد يف�ي إىل اجتماع بن الرئيس 

اإليراني حسن روحاني ومحمد بن سلمان يف بغداد.
وكش�فت مصادر سياسية مطلعة يف بغداد أن الحكومة 
العراقية تسعى إىل التوس�ط بن إيران والسعودية، أما 
يف منع املنطقة من االنزالق إىل هاوية مواجهة عسكرية، 

تجر عليها عواقب وخيمة.
وقال�ت املص�ادر إن “بغداد تحركت خ�ال األيام القليلة 
املاضية، لتكون وس�يطا بن طهران والرياض”، مشرة 
إىل أن الوساطة العراقية تستهدف جمع الرئيس اإليراني 
حسن روحاني مع ويل العهد السعودي محمد بن سلمان 

يف بغداد.
ووفق�ا للمص�ادر، فقد ب�دأ العراق فعلي�اً يف جس نبض 
كل من الس�عودية وإيران يف هذا الشأن، مؤكدة أن “هذا 

املسار، ربما يتطور بعيدا عن الواليات املتحدة”.
ويعتقد متابعون لشؤون املنطقة، أن الوساطة العراقية 
ربم�ا ترك�ز عىل املل�ف اليمن�ي، من خ�ال تهدئة طريف 

األزمة فيه، وهما إيران والسعودية.
وه�ذه هي الزي�ارة الثانية الت�ي يقوم به�ا عبد املهدي 
للس�عودية من�ذ تولي�ه ملنصب�ه الح�ايل يف 24  اكتوب�ر 
ع�ام 2018 حي�ث كان ق�د زاره�ا يف 17 ابري�ل املايض 
واس�فرت مباحثاته فيها عن توقيع 13 اتفاقية تعاون 
ومذكرة تفاهم بن البلدين، ش�ملت املجاالت السياسية 
واالس�تثمارية والزراعي�ة والصناعي�ة والنف�ط والغاز، 
والرب�ط الكهربائ�ي، باإلضاف�ة إىل التع�اون يف املج�ال 

الثقايف.

العراق يقود املساعي مبعزل عن واشنطن.. ورئيس الوزراء يف جدة إلقناع الطرف السعودي.. وحتضري وفد إلرساله إىل طهران

أكد اإلصرار على استعادة العراق لعافيته.. والتصميم على املضي به اىل استقرار دائم

بغداد حتاول مجع روحاين وبن سلامن عىل طاولة حوار ببغداد
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رئيس اجلمهورية يدعو من األمم املتحدة إىل تشكيل »حتالف دويل« ملحاربة الفساد والفكر املتطرف
        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس الجمهورية بره�م صالح، أمس 
االربع�اء، لتأس�يِس تحال�ف دويل ملحارب�ة 
الفس�اِد ولتجفي�ف مناِب�ع تموي�ِل الفك�ر 
املُتط�رِف، مؤك�دا علب�ى اهمي�ة أن تقرتن 
ُجه�وَد الَقضاء عىل اإلره�اِب بجهوٍد فعلية 
من أجل القضاِء عىل الَفساِد، معتربا الفساَد 

واالرهاب وجهاِن لعملة واحدة. 
وقال صالح، يف كلمة له امام الجمعية العامة 
لامم املتح�دة، إن »َموِقفنا َثاب�تٌ ِبرضورِة 
احاِل ُلغة الِحوار محَل ُلغِة الَتوُتر والَتصعيِد، 
لضم�ان َمصالَح ُش�عوِب ِمنطقِتنا، وَنعتقُد 
أَن ُمش�رتكاِت ُمحارب�ِة االره�اِب والَتطرِف 
وَضورِة الَتحوِل اإلِقتص�ادّي إلِيجاِد ُفرِص 
َعمٍل لش�باِبَنا أهَم من اإلِختافاِت الَقاِئمِة«، 
مؤكدا أن »استقراِر الِعراق َمصلحٌة ُمشرتكٌة 
للَجمي�ِع، وَتغيي�ِب الع�راق أو ِغياِب�ِه َكاَن 

ُعنرَص َتوتٍر و َعدم إِستقراٍر لُعموِم املِنطقِة، 
و العراُق َيس�تعيُد َعافيتِه وَنحُن ُمصِممون 

عىل املُي بِه اىل استقراٍر َدائم«.
وأضاف صالح، »ُكنا لفرتاٍت طويلٍة س�احَة 
، دَفَعن�ا و َدفع�ْت املِنطق�ة  رصاٍع لاخري�نَّ
اثمان�اً باهظًة لع�دِم اإلس�تقراِر يف العراق. 
َمصلحَتن�ا، ب�ل َمصلحَة املنطق�ة، ُتحِتْم أن 
َيك�وَن الِعراق ِج�راً للتفاُهم بن اش�قاِئه 
وجرانِه«، مج�ددا الدعوة ل� »بناِء منظومٍة 
امنيٍة ُمشرتكٍة يف الرشِق االوسِط، والتأسيس 
لنظ�اِم تكامٍل اقتصادّي وتنس�يٍق س�يايٍس 

الستئصاِل االرهاِب وضماِن االستقراِر«.
واك�د صالح قائا، »ال ُنري�ُد لبلدنا أن يكوَن 
طرفاً يف الرصاِع اإلقليمّي والدويلّ، وال ساحًة 
لتصفيِة الحس�اباِت وقْد دَفع ش�عبنا اثماَن 
باهض�ٍة للح�روِب و التنازُع�اِت، فلْن يكوَن 
الع�راُق ُج�زءاً مْن مح�وٍر ضدَّ اخ�َر، النريُد 
حرباً جديدًة وال نتمَنى ان يعاني ايُّ ش�عٍب 

م�ن وي�اِت الح�روِب كم�ا عانينا، كم�ا لْن 
يكوَن الع�راُق منطلقاً لإلعت�داِء عىل ايًّ مْن 
دوِل الجواِر، ونسَعى أن َتكوَن أرضنا ميداَن 

إعماٍر واستقراٍر ال تناُزَع وَتوُتٍر«.
واشار اىل أن »عاقة العراق تتعزُز مع ُعمِقه 
العرب�ّي والخليج�ّي، و نح�ُن م�رُصوَن عىَل 
اإلرتقاء بها، وعاقاِتنا مع جواِرنا يف إيران، و 
التي نرتبُط و إياها بوشاِئَج ثقافيٍة و دينيٍة 
و َمصالِح ُمش�رتكة و ُمتشعبة، و َكذلِك َمَع 
َجارتنا الَش�ماليِة ُتركيا، و التي َنبذُل ُجهوداً 
لدفِع الَعاق�اِت الُثنائيِة معهما اىل مزيٍد من 
التط�ور«، الفتا اىل أن »الع�راُق الديمقراطيُّ 
االتحاديُّ املستقُر سيكوَن منطلقاً للِم شمل 
اشقائِه وجرانِه وتعزيِز تفاهِم وتوافِق دوِل 
املنطقِة لخلِق منظوم�ٍة اقليميٍة مبنيٍة عىل 

التكامِل االقتصادّي و االمِن املشرتِك«.
وتابع، أن »االستقرار املتحقُق يف العراق ثمٌن 
و مه�ٌم، و نتوقُع م�ن ِجراننا وِمْن املجتمِع 

الدويلّ عدِم تحميِل العراق تبعاِت اختافاِتهم 
و تناُزعاتِه�م«، مؤك�دا أن »التواف�ُق الدويلّ 
االس�تقراِر  لديموم�ِة  مه�ٌم  واالقليم�ّي 
وُمناهض�ِة الفكِر املُتط�رِف واالرهاِب، لكَن 
املهمِة االساس�ية هي االصاح�ات املطلوبة 
من اج�ل تأم�ن الحك�م الرش�يد ملواطنينا 
و محارب�ة الفس�اد وتوف�ر ف�رص العمل 

لشبابنا«.
وأوض�ح، أن »النه�وض بقطاع�ات الرتبيِة 
والتعلي�ِم والصحِة والتنميِة املس�تدامِة، هو 
الَطري�ُق الس�ليم ملكافح�ِة الفك�ر املتطرِف 
واس�تئصاِل االرهاِب من ِج�ذورِه من خاِل 
ِبن�اء اجي�اٍل ق�ادرٍة ع�ىل ُصنِع املس�تقبِل، 
فاإلرُث الحضاريُّ والتأريخيُّ والتعدُد الديني 
والقوم�ّي واملَذهبّي جعَل من الِعراق عىل َمّر 
التأريخ منارًة للتس�اُمِح والتعاوِن والتأخّي 
الدين�ّي والفك�رّي، وُمنطلق�اً لن�رِش الِفكِر 

والثقافِة واالداِب والُعلوِم«.

وامل�ح اىل أن »الع�راُق بحاجٍة اع�ادِة اعماٍر 
ش�املٍة، واقرْت الُحكومُة العراقيُة مرشوع 
قانوٍن لتش�كيل مجلٍس لاعماِر، وسنتقدُم 
م�ع رئي�ِس ال�وزراِء، بم�رشوِع القانوِن اىل 
برملاننا ونآم�ل املص�����ادق�ِة عليه ليعيَد 
اعم�ار الُبن�ى التحتي�ة الُكربى بمس�اهمٍة 
حكومي�ٍة وم�ن القط�اِع الخ�اِص العراقّي 

واالجنبي«.
وأعترب صالح، أن »االرهاَب والفساَد وجهاِن 
لعمل�ة واحدٍة، ونؤمن أن ُجهوَد الَقضاء عىل 
اإلره�اِب يجُب أن تقرتُن بجه�وٍد فعليٍة من 
أجل القضاِء عىل الَفساِد«، مؤكدا أن »العالُم 
بحاج�ٍة اىل الَعم�ل الَج�اد لتأس�يِس تحالٍف 
وتهري�ِب  الفس�اِد  ش�بكاِت  ملُحارب�ِة  دويل 
وتبيي�ِض األم�وال ولتجفيِف مناِب�ع تمويِل 
الفكر املُتطرِف، أُس�وًة بالتحاُلِف الدويل ِضد 
االرهاِب، وِبما يس�مُح بمساعدِة ُبلداننا عىل 

اسرتداِد االمواِل املنهوبِة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن تحالف الفتح، أم�س األربعاء، عن اتفاق�ه مع تحالف 
س�ائرون ع�ىل اس�تبدال أربع�ة وزراء ضمن كابين�ة رئيس 
الوزراء ع�ادل عبد املهدي، فيما بن انه اقنع س�ائرون بعدم 

إسقاط الحكومة للحفاظ عىل العملية السياسية.
وقال�ت النائبة ع�ن تحالف الفتح ميث�اق إبراهيم يف ترصيح 
صحف�ي إن “تحالف س�ائرون كان مؤيدا إلس�قاط حكومة 

عب�د املهدي لعدم التزامها بالوعود التي قطعتها أمام مجلس 
الن�واب بداية تش�كيل الحكومة”، الفت�ة إىل إن “الفتح اقنع 
سائرون بالرتاجع عن إسقاط الحكومة كونه سيعود العملية 
السياس�ية للمرب�ع األول وم�ن غر املمكن تش�كيل حكومة 

جديدة يف ظل الخافات السياسية الحالية”.
وأضافت أن “التحالفن اتفق�ا عىل دعم الحكومة وتصحيح 
بع�ض املس�ارات يف الربنام�ج الح������كوم�ي للنه�وض 
بالعملية السياس�ية”، مبين�ة أن “االتفاق تضمن اس�تبدال 

أربعة وزراء”.
وبينت أن “استبدال الوزراء سيمنع استجواب رئيس الوزراء 
ع�ادل عبد املهدي داخ�ل مجلس النواب، فض�ا عن حصول 
الحكوم�ة ع�ىل دع�م تحالف�ي الفت�ح وس�ائرون يف تنفي�ذ 

برنامجها الحكومي”.
واتفق تحالفا الفتِح وس�ائرون ع�ىل ضورِة دعم الحكومِة 
الحالية والعمل عىل إنجاحها مع استمرار اللجان املشرتكة يف 

حل االزمات املرتاكّمِة منُذ سنوات دوَن ترحيلِها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  واملهجري�ن،  الهج�رة  وزارة  أعلن�ت 
االربعاء، أن رئيس الحكومة عادل عبد املهدي 
وج�ه بمتابعة أوضاع العراقي�ن يف الخارج، 
فيما أكدت تخصيص قروض مالية للعائدين 

من دول االتحاد األوروبي. 
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه إنه�ا »حصلت عىل 
التش�غيل  برام�ج  م�ن  نس�بة  تخصي�ص 
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  م�ن  والق�روض 
االجتماعي�ة للعراقي�ن العائدي�ن م�ن دول 

االتحاد األوروبي«.
فيم�ا اك�د مدير ع�ام دائرة ش�ؤون الفروع 

عب�اس  ع�ي  لل�وزارة  الرس�مي  املتح�دث 
جهاكر، ان »الوزارة حصلت عىل نس�بة من 
برنامج التشغيل والقروض للعائدين من دول 
االتحاد األوروبي مساهمة يف رفع مستواهم 
املع�ايش واس�تقرارهم يف املجتمع والحيلولة 
دون التفك�ر بالهجرة غر املرشوعة لخارج 

الباد مرة أخرى«.
وأض�اف جهاك�ر أن »املس�تفيدين من هذا 
الربنامج س�يتم ش�مولهم بالقروض ضمن 
برنام�ج صن�دوق دع�م املش�اريع الصغرة 
امل�درة للدخل، وذلك بع�د تدريبهم وتأهيلهم 
إلدارة مش�اريعهم، كما ستضاف لهم نقاط 
ضمن خوارزمية الف�رز اإللكرتوني الخاصة 

باملشمولن بتلك القروض«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الرتبية، أمساالربعاء، 
عن تهيئ�ة 300 قطعة ارض موزعة 
عىل مختلف مديرياتها يف املحافظات 
بغية بناء مدارس فيها ذات س�عات 
دراس�ية مختلف�ة ضم�ن امل�رشوع 

الوطني.
وذكر بيان للوزارة، تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن« قس�م 
األم�اك واألرايض يف املديرية العامة 
للتخطي�ط الرتبوي التابع�ة للوزارة 
يتوىل متابعة هذا امللف الرتبوي الذي 
يش�مل بن�اء تل�ك املدارس بس�عات 
املختلف�ة«، مش�را اىل« توزي�ع عدد 
القطع ع�ىل املديريات العامة للرتبية 
بواق�ع 15 قطعة ارض ل�كل واحدة 

منها«.
من�ذ  يعان�ي  »الع�راق  ان  واض�اف 
ع�دة س�نوات م�ن الرتاج�ع يف بناء 
مؤسساته العلمية والرتبوية ، فضاً 
عن تأثرات الحروب واحتال داعش 
 ، العراقي�ة  للمحافظ�ات  اإلرهاب�ي 
مما خلف بدوره دماراً وخراباً كبراً 
يف هذا املج�ال الحيوي ال�ذي يحتاج 
اىل تكات�ف الجميع بغي�ة خلق مناخ 

درايس يليق بالطلبة«.

الفتح وسائرون: اتفاق عىل استبدال )4( وزراء ودعم احلكومة برملانيًا

وزارة اهلجرة تشجع املهاجرين العراقيني يف أوروبا عىل العودة
 مقابل قروض مالية 

الرتبية: هتيئة 
)300( قطعة ارض لبناء مدارس 

ضمن املرشوع الوطني

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عضو لجن�ة األم�ن والدفاع 
النيابية س�عد مايع الحلفي، أمس 
األربعاء، عن موافق�ة وزارة املالية 
ع�ىل اس�تحداث اكثر م�ن 50 ألف 
درج�ة وظيفي�ة ضمن تش�كيات 

وزارة الداخلية.
تلق�ت  بي�ان  يف  الحلف�ي  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »وزارة املالي�ة وجه�ت كتاباً إىل 
وزارة الداخلية أكدت فيه استحداث 
}4٦41٩{ درج�ة وظيفي�ة ضم�ن 

تش�كيات الوزارة إلع�ادة ماكات 
املناطق  تلرشط�ة املحلي�ة ضم�ن 

املحررة حرصاً«.
وأضاف إن »وزارة املالية استحدثت 
أيضاً }4132{ درجة وظيفية ضمن 
ماكات التش�كيات التابعة لوزارة 

الداخلية إلعادة املفصولن«. 
وب�ن الحلف�ي إن »كتلة س�ائرون 
متابع�ة  يف  مس�تمرة  النيابي�ة 
الدرج�ات  اس�تحداث  موض�وع 
املفصول�ن  إلع�ادة  الوظيفي�ة 
واملفس�وخة عقودهم م�ن وزارتي 

الداخلية والدفاع كافة«.

الدفاع الربملانية تعلن 
موافقة املالية عىل عودة أكثر من )50( ألف 

رشطي مفصول للخدمة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مستش�ار رئيس الوزراء عبد الحس�ن الهنن، أمس األربعاء، تضمن 
زي�ارة عادل عبد امله�دي والوفد املرافق له للصن عق�د اتفاق مايل إطاري 
سقفه املايل 10 مليارات دوالر ملش�اريع خاصة بالطرق والرصف الصحي 

والسكك واملوانئ ومدن صناعية.
وقال الهنن يف ترصيح صحفي ان “جوهر زيارة الصن التي اجراها الوفد 
العراقي برئاسة عبد املهدي تضمن بناء اتفاق مايل إطاري لتمويل املشاريع 
الخاصة بالبنى التحتية الخاصة بالطرق ومشاريع الرصف الصحي واملاء 
والكهرباء وبناء املدارس واملستشفيات وسكك الحديد واملوانئ وبناء مدن 
صناعية”. وأوضح ان “االتفاق اإلطاري تم بن وزارة املالية والبنك املركزي 
العراقي من جهة ومؤسس�ة دعم الص�ادرات واالئتمان الصينية من جهة 

أخرى بسقف مايل قدره 10 مليارات دوالر”.
وأض�اف ان “االتف�اق يكون عن طري�ق االئتمان وليس ق�رض من خال 
اس�تخدام النفط العراقي كس�بيكة ذهب لضمان اكمال املشاريع من قبل 
الجان�ب الصيني”، الفت�ا اىل ان “االتفاق تضمن إكمال املش�اريع بمتابعة 

خاصة من قبل رئيس الوزراء العراقي ونضرة الصيني”.

مستشار حكومي: زيارة الصني تضمنت اتفاق 
بـ)10( مليارات دوالر خيص البنى التحتية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة رشط�ة محافظ�ة 
البرصة، أمس األربعاء، عن اعتقال 
»متهم خط�ر« مطلوب قضائياً يف 

قضاء القرنة. 
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وذك�رت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أنه »بناًء عىل توجيهات قائد رشطة 
محافظ�ة الب�رصة الفريق رش�يد 

فلي�ح، تمكن عنارص رجال قس�م 
مكافحة االج�رام بالبرصة األبطال 
م�ن القاء القبض عىل متهم خطر 
مطل�وب قضائيا بارت�كاب جرائم 
قتل وتس�ليب و ترويج املخدرات يف 

قضاء القرنة«.
بحوزت�ه  »ضب�ط  أن�ه  وأضاف�ت 
بندقية كاش�نكوف وعتاد رشاش 
BKC وتمت احالت�ه للقضاء لينال 

جزائه العادل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة رشطة دي�اىل، أمس 
األربع�اء، ع�ن الق�اء القب�ض عىل 
)15( مطلوب ع�ىل قضايا ارهابية 
وجنائي�ة متعددة اثناء تنفيذ اوامر 
اليومن  القب�ض القضائية خ�ال 

املاضين.
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  بين�ت  و 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »امللق�ى القب������ض عليه�م 

مطلوبن ع�ىل قضايا جنائية منها 
والرق�ة  والقت�����ل  الخط�ف 
واملش�اجرة وت�م اتخ�اذ االجراءات 
القانوني�ة بحقه�م لعرضه�م عىل 

القضاء«.
وافادت ق�����ي�ادة رشطة دياىل، 
ترافق�ه  املتفج�رات  »خب�ر  ان 
دوريات من قس�م رشط�ة العبارة 
اربعة  تمك�ن م�ن تف������كي�ك 
عبوات ناس�فة موضوعة يف احدى 

الطرق املؤدية للبساتن .

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى مجلس محافظة نين�وى، أمس األربعاء، وج�ود اي مباحثات حالية 
إلقال�ة املحافظ منصور املرعد من منصبه، مش�را اىل ان تش�كيل تحالف 

عراقية نينوى يهدف اىل استبدال املدراء العامن لبعض الدوائر.
وقال عضو املجلس خلف الحديدي يف ترصيح صحفي إن “تشكيل تحالف 
عراقي�ة نين�وى ليس بجديد بل ه�و ائتاف ضم أعض�اء معارضن ضمن 

تحالف نينوى مع بعض األعضاء الجديد”.
وأض�اف الحدي�دي، ان “االئتاف ال يش�كل لغاية االن األغلبي�ة املطلقة يف 
املجل�س اال انه يعتزم فتح ملف املدراء العامن واس�تبدال بعضهم س�يما 

مدراء الصحة والرتبية والبلديات”.
وأوض�ح ان “التحالف الجديد لم يفاتح اي كتلة بش�أن اس�تبدال او اقالة 
املحافظ�ة منص�ور املرعيد بل اكتفى بمفاتحة األعض�اء املتبقن من اجل 

تبني إسرتاتيجية جديدة يف املجلس لتصحيح املسار”.

رشطة البرصة تعلن اعتقال »متهم 
خطري« يف قضاء القرنة 

رشطة دياىل: 
القبض عىل مطلوبني وتفكيك )4( عبوات 

ناسفة خالل يومني 

جملس نينوى ينفي وجود أي مباحثات 
إلقالة املحافظ
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط، ع�ن مجموع الصادرات 
النفطية واإليرادات املتحققة لشهر آب املايض، 
بحس�ب االحصائي�ة النهائي�ة الص�ادرة من 

رشكة تسويق النفط العراقية )سوم�و(«.

وق�ال املتح�دث باس�م وزارة النف�ط عاصم 
جهاد يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»مجموع الكمي�ات املصدرة من النفط الخام 
لش�هر آب امل�ايض م�ن الحق�ول النفطية يف 
وس�ط وجنوب الع�راق بلغ�ت )107( ماليني 
و)520( الف�ا و )44( برميال، بإيرادات بلغت 

)6( ملي�ارات و)203( مالي�ني و)172( ال�ف 
دوالر«. وأضاف »فيما كانت الكميات املصدرة 
من نفط كركوك ع�ر ميناء جيهان 3 ماليني 
مليون و)253( الفاً و)665(برميال، بايرادات 
بلغ�ت )178( مليون�ا و)723( الف�اً و)758( 
دوالرا ، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة 

)928( الف�ا و)947( برمي�ال، بايرادات بلغت 
دوالرا،  و)895(  الف�اً  و)659(  )30(مليون�ا 
فيم�ا كان�ت الكمي�ات املصدرة ع�ر مصفى 
الصم�ود )بيجي س�ابقاً( اىل االردن )3( اآلف 
و)479( برمي�ال بايرادات بلغ�ت )149( الفا 
و)579(دوالرا«. وأوض�ح، ان »مع�دل س�عر 

الرميل الواحد بلغ )57,407( دوالراً«.
وأش�ار جه�اد اىل ان »الكمي�ات املص�درة تم 
تحميلها من قبل )39( رشكة عاملية مختلفة 
الجنس�يات، من موانئ البرصة وخور العمية 
والعوام�ات االحادي�ة ع�ى الخلي�ج ومين�اء 

جيهان الرتكي .

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلنت رشك�ة موانئ العراق، ، ع�ن تفريغ حمولة 
41 الف طن من السكر يف وقت استثنائي حسب ما 

ذكره بيان صادر عن إعالم الرشكة«.
وذك�ر بي�ان للموانئ تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، انه »بجهود استثنائية انجزت مالكات 
التفري�غ والش�حن يف مين�اء ام ق�رص الجنوبي يف 

تفريغ حمول�ة الباخر  venture harmon  املحملة 
بم�ادة الس�كر الخام بمع�دل 41 الف ط�ن بواقع 
45 س�اعة ويع�د ذل�ك رسع�ة قص�وى يف تفري�غ 

الحمولة«.

واش�ار  البيان اىل »تقديم التس�هيالت اىل الرشكات 
العاملة يف امليناء بصيغة التشغيل املشرتك يف رسعة 
االنجاز املطلوب  ليصب�ح امليناء يف طليعة وصدارة 

املوانئ يف تفريغ الحموالت.

بايرادات جتاوزت الـ »6« مليارات دوالر.. النفط تكشف كمية صادرات وواردات شهر آب

موانئ البرصة تعلن تفريغ محولة »41« الف طن من السكر اخلام يف وقت استثنائي

    المستقبل العراقي/ الغانم

أعلن محافظ واس�ط، محمد جميل املياحي، عن تفعيل 
هيأة االستثمار يف املحافظة.

وق�ال املياحي منه »عقدنا اجتماعاً موس�عاً ضم جميع 
مالك هيئة اس�تثمار واس�ط والدوائر املعني�ة، حيث تم 
مناقش�ة رؤية املحافظة يف تفعيل االس�تثمار الحقيقي 
ودعم املس�تثمرين الجادين يف استثمار مشاريع تنموية 

يف املحافظة«.
وأش�ار اىل ان�ه »ت�م التوجي�ه بتش�كيل اللجن�ة العلي�ا 
لتبس�يط إج�راءات منح الفرص االس�تثمارية برئاس�ة 
املحافظة وعضوية الدوائر ذات العالقة، وتشكيل اللجنة 
التحرضي�ة الخاصة بتهيئة األمور الفنية واإلدارية لعقد 

املؤتم�ر الدويل لإلس�تثمار برعاية رئيس ال�وزراء مطلع 
ش�هر كان�ون االول املقبل«.ولف�ت اىل »تفعي�ل الناف�ذة 
الواحدة بش�كل حقيقي واإلرساع بحس�م إلغاء الفرص 
االس�تثمارية املمنوح�ة س�ابقا ولم يت�م إنجازها لغاية 
االن أو م�ن فيها مش�اكل فني�ة وقانوني�ة، ودعم هيئة 
االس�تثمار بكاف�ة الصالحي�ات املطلوبة ومن�ع التدخل 
السلبي بعملها«.وأشار املياحي اىل »دعوة رجال األعمال 
واملستثمرين من ابناء واسط للتقديم عى الفرص املتاحة 
أو من لديه مش�اريع استثمارية مقرتحة وستقدم هيئة 
االس�تثمار كافة التس�هيالت بذلك«.ودع�ا »كل من لديه 
م�رشوع اس�تثماري ويج�د معوق�ات أو ابتزاز بش�كل 
مب�ارش أو غري مب�ارش مراجعة املحافظ بش�كل مبارش 

ملعالجة ذلك.

    بغداد / المستقبل العراقي

وقعت الرشكة العام�ة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية 
احدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن عقداً لتجهيز رشكة 
توزي�ع كهرب�اء الش�مال باملح�والت الكهربائي�ة مختلفة 
الس�عات« .وافاد مدير عام الرشكة س�عدي هاش�م قاسم 
يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الرشكة وبموجب 
العقد جهزت رشكة توزيع كهرباء الشمال ب�)274( محولة 
س�عة )250( كي يف أي و )120( محولة س�عة )400( كي 
يف أي ، مضيف�ًا بأن »الرشك�ة تواصل تجهيز رشكة توزيع 
كهرباء بغ�داد باملحوالت الكهربائية حي�ث جهزت الدفعة 
الثاني�ة م�ن العقد املوق�ع بني الطرف�ني والبالغ�ة )250( 
محول�ة س�عة )400( كي يف أي ».واك�د ان »الرشكة تعتر 

م�ن ال�رشكات الرائدة يف مج�ال صناعة املح�والت وتمتلك 
ورش�ة لصيانة املحوالت موقعي�ًا وانها حريصة عى تنفيذ 
العق�ود والطلبات وفق ال�رشوط واملواصفات املطلوبة من 
الجهات املستفيدة وبالتوقيتات املحددة«.يف سياق متصل، 
كش�ف املدير العام ع�ن امكانيات معمل مح�ركات الجهد 
الفائ�ق التابع للرشك�ة والذي يحتوي عى ورش�ة عمالقة 
متخصصة ومجهزة باح�دث املعدات واملكائن التخصصية 
وك�وادر مدربة لها القدرة عى تنفيذ اعمال تأهيل وصيانة 
وتصليح محركات الجهد الفائق التي تعمل بفولتيات عالية 
ج�داً وباحجام كب�رية لخدم�ة قطاعات الدول�ة املختلفة، 
مش�رياً يف ش�أن اخر اىل ان الرشكة وقعت عقداً مع رشكة 
مص�ايف الجن�وب لتجهيزه�ا بكمي�ة )100( لرت م�ن مادة 

الفوم وفق املوصفات العاملية.

حمافظ واسط يعلن تفعيل هيأة االستثامر 
ويكشف عن مؤمتر دويل

رشكـة الصناعـات الكهربائيـة تعلن عن امكانياهتا 
بتأهيل وصيانة حمركات اجلهد الفائق

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الس�يد رئيس املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا الق�ايض مدح�ت املحمود والس�ادة 
قضاته�ا ال�ذوات، الس�ادة رئي�س ونائ�ب 
يف  القانوني�ة  اللجن�ة  واعض�اء  الرئي�س  

مجلس النواب.
وقال املحم�ود يف اللقاء الذي انعقد يف قاعة 
العدال�ة الدس�تورية يف املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا، أن »هناك رأي مش�رتك يجمعنا مع 
مجل�س الن�واب ب�رضورة ترشي�ع قانون 

املحكمة االتحادية العليا«.
الناف�ذ  »القان�ون  ان  املحم�ود  واض�اف 
للمحكم�ة رّشع يف ظل قان�ون ادارة الدولة 
العراقي�ة ، وبالرجوع إىل التج�ارب الدولية 

املتقدمة«.
وأشار، إىل ان »الدستور النافذ أوجب صدور 
قانون جدي�دة للمحكم�ة االتحادية العليا، 
وبن�اء علي�ه قدمنا يف ع�ام 2006 مرشوع 

قانونها إىل مجلس الرئاسة«.
وأوض�ح أن »مرشوع�اً اخر تم�ت صياغته 
يف وقته�ا، وبقى هو ومرشوعنا يف رئاس�ة 

الجمهورية«.
وبني املحم�ود، أن »مرشوعاً اخر تم طرحه 
مؤخ�راً ال نع�رف مص�دره لك�ن يب�دو أن 
نصوص�ه كانت مزيجاً بني رؤى املرشوعني 
املقدم�ني م�ن املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا 

والجهة االخرى«.
ولف�ت، إىل أن »مرشوعاً اخ�ر تم التصويت 
عليه يف مجلس الوزراء يف الدورة االنتخابية 
الس�ابقة، واحي�ل ع�ى مجلس الن�واب تم 
مرشوعاً اخر ارس�ل من مجلس الوزراء إىل 

مجلس النواب وهو الذي يناقش حالياً«.
ون�وه الق�ايض املحم�ود، إىل أن »املحكم�ة 
حريص�ة عى اق�رار القانون ب�ارسع وقت 

لك�ن بما يتف�ق م�ع الدس�تور«، مبيناً ان 
»اعضاء املحكمة اطلعوا عى املرشوع الذي 
تج�ري مناقش�ته حالياً، ووج�دوا أن عدداً 
من نصوصه ال تتفق مع الدستور واملسرية 

الدستورية«.
وأك�د، أن »مالحظاتن�ا ج�اءت ع�ى م�واد 
وفق�رات منه حيث وضعنا جدوالً مقس�ماً 
إىل ثالث�ة حق�ول: األول يحت�وي عى النص 
املرس�ل من مجلس الوزراء، والحقل الثاني 
ه�و رؤي�ة املحكم�ة االتحادية العلي�ا لهذا 
النص، والثالث االس�باب املوجبة التي دعت 

املحكمة وضع النص البديل«.
وذكر املحم�ود، ان »املالحظ�ة االوىل تتعلق 
جعله�م  حي�ث  املحكم�ة،  اعض�اء  بع�دد 
املرشوع 13 عضواً، وهو عدد مبالغ فيه من 
وجهة نظرنا اضاف�ة إىل تغليب الصفة غري 
القضائي�ة، رغم أن الدس�تور ينص عى أن 

املحكمة االتحادية العليا هيئة قضائية«.
وتاب�ع، أن رؤيتن�ا تك�ون بأن يك�ون عدد 
اعض�اء املحكمة من س�بعة قض�اة بينهم 
الرئيس ونائبه واربعة من غري القضاة وهم 
خ�راء الفقه االس�المي وفقه�اء القانون 
يعط�ون رايه�م وخرتهم يف مج�ال ثوابت 

االسالم ومبادئ القانون«.
ويواص�ل رئي�س املحكم�ة، أن »املالحظ�ة 
الثاني�ة تتعل�ق بالية الرتش�يح، حيث كان 
قان�ون ادارة الدول�ة امللغي ق�د اعطى تلك 
حينه�ا،  القض�اء  مجل�س  إىل  الصالحي�ة 
حيثعق�دت ثالث جلس�ات ملجل�س القضاء 
اسفرت عن ترشيح 27 قاضياً من املتقدمني 
ويمثل ثالثة اضعاف العدد املطلوب وارسلته 
إىل مجل�س الرئاس�ة الذي اج�رى اتصاالته 
م�ع الجه�ات ذات العالقة وصدر مرس�وم 
جمه�وري بتعي�ني رئيس وثماني�ة اعضاء 

للمحكمة يشكلون طاقمها الحايل«.

وقال املحمود، إن »الدستور النافذ رفع تلك 
الصالحية من مجلس القضاء االعى، وحرص 
مهمته يف الرتش�يح بثالثة عنواين قضائية 
وه�م رئي�س واعض�اء محكم�ة التميي�ز 
االتحادي�ة ورئي�س االدعاء الع�ام ورئيس 
هيئ�ة االرشاف القضائ�ي يج�ري تعيينهم 
من مجلس النواب استثناء من مبدأ الفصل 
بني السلطات املنصوص عليه يف املادة )47( 
من الدس�تور، وكذا الحال بالنس�بة ملجلس 
النواب الذي اعطى الدستور له الصالحية يف 
تعي�ني تلك العناوين القضائية الثالثة فقط 
م�ن اعضاء الس�لطة القضائي�ة االتحادية 

دون غريها«.
وأوض�ح، أن »مقرتحن�ا يف الرتش�يح واكب 
الدول املتطورة، ب�أن تجتمع الهيئة العامة 
للمحكم�ة االتحادية العلي�ا وهم 9 اعضاء 
حيث يتولون ترشيح بدل اربعة اعضاء من 
الذي�ن س�يتقاعدون عند ص�دور القانون، 
بثالثة اضعاف العدد املطلوب وتتوىل رئاسة 
الجمهوري�ة تعيني ب�دالء االربعة منهم بعد 

التشاور مع الجهات ذات العالقة«.
وأورد املحم�ود، أن »تغيرياً ثانياً يحصل بعد 
ثالث سنوات يشمل االعضاء البقية ورئيس 

املحكمة وبنفس االلية من خالل ترشيح 3 
اضعاف العدد املطلوب«.

وأكد، أن »تغيرياً ش�امالً العض�اء املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا س�يحصل خ�الل ث�الث 
س�نوات وبص�ورة تدريجي�ة حفاظ�اً عى 

التجربة الدستورية والسوابق القضائية«.
العام�ة  »الهيئ�ة  أن  املحم�ود،  وأض�اف 
للمحكم�ة عندما ترش�ح االعضاء س�وف 
تتشاور مع مجلس القضاء االعى ومجلس 
القضاء يف اقليم كردستان ونقابة املحامني 
واتحاد الحقوقيني وباقي منظمات املجتمع 

املدني املعنية بالقضاء الدستوري«.
يت�م  املرش�حني  اس�ماء  أن  ويسرتس�ل 
تحويلها إىل ديوان الرئاسة لتصدر مراسيم 
جمهوري�ة بم�ن يت�م اختياره�م لعضوية 

املحكمة االتحادية العليا«.
وذكر املحم�ود، أن »النقط�ة الثالثة تتعلق 
القضائي�ة، حي�ث ج�اءت  الخ�رة  بم�دة 
بموج�ب املرشوع ب�� 15 عام�اً، وهي غري 

كافية وال تتفق مع السياقات القضائية«.
واض�اف، أن »رؤيتن�ا تكون بجع�ل الخرة 
أن  نف�رتض  ألنن�ا  عام�اً؛   20 القضائي�ة 
املتخرج من املعهد القضائي بسن 30 عاماً، 
وتض�اف مدة خرته القضائي�ة البالغة 20 
عاماً س�وف يصبح بعمر 50 عاماً وتضاف 
م�دة عضويته يف املحكم�ة االتحادية العليا 
12 فيك�ون عمره بعد الخدمة الدس�تورية 

62 عاماً«.
ونف�ى املحمود »وج�ود فراغ دس�توري يف 
املحكمة االتحادية العليا«، مبيناً أن »جميع 
اعضائه�ا يتمتع�ون بالصح�ة الجي�دة وال 

يوجد ما يعرقل اداء مهامهم«.
ويواصل، ان »لدى املحكمة عضوا احتياطاً 
وهم كل م�ن القايض محمد رجب الكبييس 
لهم�ا  وص�در  الجناب�ي  قاس�م  ومحم�د 

مرسومان جمهوريان بذللك ويف حال وجود 
مان�ع يح�ول دون اش�رتاك اي عض�و من 
اعضاء املحكمة الحاليون يتم حلول العضو 
االحتي�اط محل�ه، ه�ذا بالنس�بة للقانون 
الناف�ذ، والقانون املزمع صدوره سريس�م 

كيفية تعيني اعضاء املحكمة«.
احكامن�ا  »جمي�ع  أن  املحم�ود،  وأك�د 
وقراراتن�ا تن�رش ع�ى املوق�ع االلكرتون�ي 
للمحكمة االتحادية العليا باللغتني العربية 
واالنكليزي�ة، لتأم�ني الش�فافية والحي�اد 

واطالع املواطن عليها«.
وأورد أن »املحكمة االتحادية العليا تحرص 
ع�ى اطالع ال�راي الع�ام الدويل م�ن خالل 
االح�كام والق�رارات ب�أن يف الع�راق دول�ة 
قان�ون وهناك محكم�ة تراقب دس�تورية 

الترشيعات واالنظمة«.
وخل�ص إىل الق�ول َ»رضورة الحف�اظ عى 
مؤسس�ات الدول�ة وع�دم التع�رض لها أو 
االس�اءة اليها ألننا ام�ام مجتمع دويل وأن 
التع�رض الي مؤسس�ة يعن�ي اس�تهدافاً 

للعراق بارسه«.
من جانب�ه، دعا رئي�س اللجن�ة القانونية 
ريب�وار ه�ادي إىل »اس�تمرار التواصل بني 
مجلس الن�واب واملحكم�ة االتحادية العليا 
مل�ا له م�ن اهمي�ة ع�ى صعيد دس�تورية 

القوانني«.
وتاب�ع ه�ادي أن »اللجنة ترغ�ب يف عرض 
جميع مشاريع القوانني املهمة عى املحكمة 
االتحادية العليا الخذ املرشوة بصددها قبل 
التصوي�ت عليها لضم�ان أنها تص�در بما 
يتف�ق م�ع الدس�تور، ومن بينه�ا مرشوع 

قانون املحكمة االتحادية العليا،«.
وش�دد ع�ى أن »اللجن�ة تلق�ت مقرتحات 
املحكمة بخصوص قانونها، لكن اعضائها 
حرص�وا عى اج�راء لقاء مب�ارش من أجل 

االستماع اكثر للمقرتحات«.
وحرص هادي الخ�الف عى قانون املحكمة 
ب�� »الجه�ة الت�ي تت�وىل ترش�يح اعضاء 
املحكم�ة، والية اتخ�اذ القرار، وقس�م من 

املسائل الفنية«.
بدوره، أش�اد نائ�ب رئيس اللجن�ة محمد 
الغزي ب�� »اهمية املحكمة االتحادية العليا 
يف حف�ظ التوازن وحق�وق املكونات، ونقل 
صورة إىل العالم الخارج�ي بأن العراق فيه 

مؤسسات دستورية وقانونية«.
وتاب�ع الغزي، أن »اللجن�ة القانونية بصدد 
البدء بترشيع قانون مجلس االتحاد الكمال 
النق�ص يف الس�لطة الترشيعي�ة، وس�يتم 
ع�رض امل�رشوع ع�ى املحكم�ة االتحادية 

العليا من أجل االخذ برايها يف نصوصه«.
اما مقرر اللجنة يحيى املحمدي فقد تحدث 
ع�ن معرقالت ومعوق�ات حقيقية تعرتض 
اق�رار قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة العليا، 

ومحاوالت للتدخل السيايس.
واب�دى عض�و اللجنة صائب خ�در اعجابه 
بقرارات املحكمة االتحادية العليا، التي قال 
إنه�ا حافظت عى التوازن وحفظت حقوق 

املكونات وهوية الدولة املدنية.
وطال�ب ب� »اعتم�اد مق�رتح املحكمة بأن 
يت�م تغي�ري اعضائه�ا ع�ى مرحلت�ني من 
اج�ل الحف�اظ ع�ى التجرب�ة الدس�تورية 
املحكم�ة  وفرته�ا  الت�ي  واالس�تحقاقات 

االتحادية العليا للمكونات الصغرية«.
ويف نهاي�ة اللق�اء، ش�دد الق�ايض املحمود 
عى اهمية اس�تمرار الح�وار وتالقي االراء 
م�ن أجل خروج قان�ون املحكمة االتحادية 
العلي�ا بنح�و يتفق م�ع الدس�تور، كما تم 
االتف�اق ع�ى ادام�ة التواص�ل بخص�وص 
جميع القوانني الس�يما التي نص الدستور 

عى ترشيعها.

القايض مدحت املحمود يبحث مع اللجنة القانونية النيابية مرشوع قانون املحكمة االحتادية العليا

حمافظ بغداد يعلن عن تنفيذ محلة خدمية واسعة يف النهروان
مبشاركة »16« بلدية وأكثر من »100« آلية ختصصية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أعل�ن محافظ بغداد فالح الجزائري، عن تنفيذ حملة خدمية واس�عة يف 
قضاء النهروان جنوب العاصمة بمشاركة 16 بلدية وأكثر من 100 آلية 

تخصصية ضمن اعمال حملة )خدمة بغداد رشف لنا(«.
وقال الجزائري يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إن “املحافظة وضمن 
جهودها الواس�عة التي تبذلها استكماال لحملة )خدمة بغداد رشف لنا( 
نف�ذت العديد م�ن الحمالت الخدمية بمناطق اط�راف بغداد التي تعاني 

الحرمان من الخدمات خالل املرحلة املاضية«.
وأض�اف أن »املحافظة عى ضوء ذلك وبالتنس�يق مع مجلس املحافظة 
اطلقت حملة خدمية واسعة بقضاء النهروان بمشاركة واستنفار جهد 
16 دائ�رة بلدية تم توجيهه�ا ملتابعة العمل ميدانيا م�ع املالكات الفنية 
والهندسية والجهد االيل اضافة اىل ارشاك اكثر من  100 آلية تخصصية”، 
مبينا ان “االعمال ستشمل قص وتسوية الطرق وفرشها بمادة الحىص 
الخابط )السبيس( وذلك لتاليف اي حالة تجمع للمياه االسنة قد يواجهه 

القضاء مع قرب حلول موسم االمطار«.
وب�ني الجزائري، أن »ذل�ك يعد حال مؤقتاً لحني الب�دء بمرشوع مجاري 
النهروان الس�رتاتيجي الذي س�بق اإلع�الن عنه، مؤك�دا تكليف مديري 
16 بلدي�ة بمتابع�ة العمل ميدانياً والن�زول اىل الش�ارع برفقة املالكات 
والجهد االيل، منوها بأن »اليات الحملة التخصصية والتي تزيد عن 100 
تش�مل مش�اركة 55 الية تخصصية للقيام بأعم�ال مختلفة اىل جانب 
مش�اركة 16 آلية اخرى تابع�ة ملديرية مجاري محافظ�ة بغداد للقيام 
باعمال تس�ليك وتنظيف ش�بكات الرصف الصحي ،فضال عن مشاركة 

35 الي�ة تخصصية تابعة ملديرية ماء محافظة بغداد تش�مل حوضيات 
وحفارات«.واوض�ح ان »حملة )خدمة بغداد رشف لنا( ش�ملت مناطق 
لم تكن مخدومة من قبل ومحرومة من ابسط الخدمات منها مناطق 6 
كويمة والبصام والغريباوي والتي لم  تشمل بالسابق بأي خدمات جراء 
مشاكل ادارية بني املجالس البلدية، مشريا إىل أن »املحافظة اجرت جولة 
ميداني�ة اىل هذه املناطق وتم خاللها اتخاذ عدد من القرارات منها  ربط 
هذه املناطق بناحية شعلة الصدرين وشمولها بمشاريع خدمية كتعديل 
الطرق واكس�ائها واجراء كشوفات فنية متخصصة ملعرفة احتياجاها، 
اىل جانب توجيه الجهد الخدمي لك�ري املبازل لالرتقاء بالواقع الزراعي 

للمناطق.

    البصرة / المستقبل العراقي

طالب وكي�ل محافظ البرصة محمد 
التميم�ي، أم�س األربع�اء،  طاه�ر 
من�زل  آالف   10 ببن�اء  الحكوم�ة 

للعوائل التي تس�كن العشوائيات يف 
املحافظة.

وحصل�ت »املس�تقبل العراقي« عى 
وثيقة، خاطب التميمي من خاللها، 
ال�وزراء،  ملجل�س  العام�ة  االمان�ة 

للحصول عى القرض الصيني لبناء 
دور واطئة الكلفة وبعدد )10000( 
الت�ي تس�كن  دار ملنحه�ا للعوائ�ل 
العش�وائيات لغ�رض تأمني س�كن 

مالئم البناء املحافظة.

البرصة تطالب احلكومة بـ »القرض الصيني« 
لبناء »10« آالف منزل ألصحاب العشوائيات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل عن البدء تنفيذ مرشوع س�كة حديد مزدوجة 
ضمن خط بغداد - البرصة، بطول 40 كم، فيما بينت ان املرشوع 
يه�دف اىل زيادة الطاقة االس�تيعابية من 24 رحلة اىل 48 رحلة«.

وق�ال الوزير عبد الله لعيبي يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
إنه »بدأ تنفيذ انش�اء مرشوع س�كة حدي�د مزدوجه ضمن خط 
بغداد - برصة بطول  40 كم يمر بمناطق: اليوسفية، املحمودية، 
االس�كنديرية، واملس�يب«.وبني انه »ضمن عق�د ابرمته الرشكة 
العامة للسكك الحديد العراقية مع الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع 
النق�ل لتنفيذ مرشوع ازدواجية يف قطاع يوس�فية مس�يب حيث 
يمثل املرشوع مد خط سكك حديد مالصق للخط الحايل«.واضاف 
ان »امل�رشوع يه�دف اىل زيادة الطاقة االس�تيعابية من 24 رحلة 
اىل 48 رحل�ة ضمن خط )بغ�داد_ برصة (، ليك�ون الخط موازيا 
للخط الس�ابق، ال س�يما وان ه�ذا الخط يمر باغل�ب املحافظات 
الجنوبية ذات الكثافة الس�كانية العالية لتخيفف الزخم الحاصل 
عى السكة القديمة التي تشهد رحالت مستمرة عى مدار الساعة 
خالل املناسبات والزيارات املليونية«.وتابع ان »املرشوع سيحقق 
طف�رة نوعية عى صعيد النقل الس�ككي بني بغ�داد واملحافظات 
الجنوبي�ة، وتعت�ر هذه الب�ادرة االوىل م�ن نوعها بانش�اء خط 

مزدوج يف عموم البالد .

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

ق�ال رئيس مجل�س املحافظه عيل املالك�ي ان »مجلس محافظة 
كربالء املقدسة صوت عى قرار يطالب فيه رئيس الوزراء ووزارة 
النفط بتنفيذ كامل تعهداتهما الس�ابقة بتش�غيل االيدي العاملة 
املحلي�ة يف مصف�ى كرب�الء، النفط�ي وحس�ب ق�رارات مجلس 

املحافظه التي حددت نسبة 60%من نسبة العمالة يف املصفى«.
واضاف املالكي ان »هذا القرار جاء خالل الجلسة االسبوعية رقم 
32 للفص�ل الترشيعي الس�ادس عرش ملجلس املحافظه ، مش�ريا 
يف الوق�ت ذاته »ويف حالة عدم تنفيذ الجه�ات تلك لتعهداتها فان 
املجلس سيدعو محافظ كربالء التخاذ كافة السبل الكفيله لتنفيذ 

هذا القرار.

وزير النقل يعلن بدء تنفيذ مرشوع سكة حديد 
مزدوجة ضمن خط بغداد البرصة

جملس كربالء يطالب رئيس الوزراء ووزارة 
النفط ببتشغيل العاملة املحلية يف مصفى املحافظة
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( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

(االعامل املتبقية ملرشوع انشاء بناية صالة العمليات وردهات جراحية طابقني مع التأثيث الطبي يف مستشفى املدينة العام )   (مناقصة (١٣/ صحة  ٢٠١٩ )

(تطوير وجتهيز صاالت العمليات ملرشوع اجلراحي يف مستشفى الشفاء العام ) مناقصة (١٥/ صحة ٢٠١٩)

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٣٩٨٢ يف ٢٠١٩/٩/١٢ ) .
  يـرس (محافظـة البـرصة / قسـم العقـود الحكوميـة ) دعـوة مقدمـي العطـاءات املؤهلـني وذوي الخـربة لتقديـم 
عطاءاتهم(املغلقة االعمال املتبقية ملرشوع  انشاء بناية صالة العمليات وردهات جراحية طابقني مع التأثيث الطبي يف 

مستشفى املدينة العام 
- وبكلفـة  تخمينيـة قدرها (٢٢٥,٣٦٣,٠٠٠ ) مائتان وخمسـة وعرشون مليون وثالثمائة وسـتة وثالثون  الف  دينار 

عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

 - مدة التجهيز ( ٩٠  يوم ) .
- موقع املرشوع ( املدينة   ) 

  - الدرجـة والصنـف املطلوبـة : الدرجة / العـارشة     والصنف /  انشـائية /كهرباء /ميكانيـك /كيمياوي - رشكات 
متخصصة يف هذا املجال 

( بعرض فني )
  -تبويب املرشوع (٥,٨,٢,٤,١,٤٧,٢)

 أوالً-  سـيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســـــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ    
العقود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   

املتناقصني.
ثانيـاً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــليـة الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قســــــم العـــــــقود 
الحكومية  / شـعبة اعالن املشـاريع) وذلك من  السـاعة ٨:٠٠ صباحا اىل ٢:٠٠ ظهرا حسـب 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 سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة  للسنتني التي تسبق 
عام ٢٠١٤ وذلك استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي 

العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٢٩ .
٢-معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٦٧,٦٠٩,٠٠٠)  سبعة وستون مليون  وستمائة 

وتسعة  الف  دينار عراقي  
 ٣-متطلبات السـيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن
( ٦٧,٦٠٩,٠٠٠ ) سبعة وستون مليون  وستمائة وتسعة  الف  دينار عراقي  

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 
٢-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 ( ١) عقد 

وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن عن (٦٧,٦٠٩,٠٠٠ ) سبعة وستون مليون  وستمائة وتسعة  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) 

رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملـة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع الوثائق 
القياسـية  / قسـم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (١٠٠,٠٠٠) مائة 

الف  دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس املصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

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

 ٣-تفويـض تحريـري 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 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسـاً:- سـيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجـان الفتح واإلحالة يف يـوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٢   السـاعة العارشة 

صباحاً
  سـابعا - يجب تسـليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٩ السـاعة ٢:٠٠ ظهرا   حسـب التوقيت 
املحـيل ملدينـة البـرصة  وعىل العنوان  : البـرصة / املعقل / مبنى ديـوان محافظة البرصة (الجديـد) / 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 ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االربعاء  املصادف ٢٠١٩/١٠/٩.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(٢,٢٥٤,٠٠٠) اثنان مليون ومائتان وأربعة وخمسون الف    
دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

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

اثنـى عـرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصـة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسـب مقتضيات املصلحة العامة 

و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
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  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٤٠٧٤ يف ٢٠١٩/٩/١٦ ) .
  يـرس (محافظـة البرصة / قسـم العقود الحكوميـة ) دعوة مقدمي العطـاءات املؤهلـني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم(املغلقة تطوير وتجهيز صاالت العمليات ملرشوع الجراحي يف مستشفى الشفاء العام
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٢,٣١٤,٠٠٠,٠٠٠) اثنان  مليار  وثالثمائة وأربعة عرش   مليون  دينار عراقي .  

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ ( ٤٠٠  يوم ) .

- موقع املرشوع ( املركز ) 
  - الدرجـة والصنـف املطلوبـة : الدرجة / السادسـة     والصنف /  انشـائية  /كهربـاء –ميكانيك –كيمياوي /

رشكات متخصصة يف هذا املجال 
( وبعرض فني ) 

 أوالً-  سـيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســـــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح 

لجــميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع) 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:  •
أ -متطلبات السـيولة النقديـة : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن
( ٦٩٤,٢٠٠,٠٠٠) سـتمائة وأربعة وتسـعون  مليون  ومائتان الف دينار عراقي .

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

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشـاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السـبع السابقة وبمبلغ 
اليقـل عن(  ٦٩٤,٢٠٠,٠٠٠) سـتمائة وأربعة وتسـعون  مليون  ومائتان الف دينار عراقـي 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) 
رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعة وثائـق العطاء الكاملة باللغـة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع 

الوثائق القياسـية  / قسـم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسـم غري مسـرتد  
(١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس  املصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ 

خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 ٣-تفويـض تحريري ملمثـل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عـىل العطاء.٤- الوثائق املصـادق عليها من الجهات 
املحـددة يف ورقـة بيانات العطـاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطـاء  او وثائق التأهيـل الالحق بموجب 
االسـتمارات املدرجة يف القسـم الرابـع للتحقق من اهلية مقدم العطـاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سـيتم 

استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٢   الساعة العارشة 

صباحاً
  سـابعا - يجـب تسـليم العطاءات يف أو قبـل يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٩ السـاعة ٢:٠٠ ظهرا   حسـب 
التوقيـت املحـيل 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 ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االربعاء  املصادف ٢٠١٩/١٠/٩.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنـا- يجـب أن يرافق بجميع العطاءات ضمـان العطاء بقيمة( ٢٣,١٤٠,٠٠٠) ثالثة وعـرشون  مليون  ومائة 
واربعون الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

عارشا  - يتحمل من ترسـو 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 
وقبـل االحالة وعدم اجـراء املفاضلة  وحسـب مقتضيات املصلحة 
العامـة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء 

ذلك 
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Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

(بناء مدرسة ١٨ صف طابقني يف ساحة ثانوية اخلليج العريب املسائية ) مناقصة (٢٠١/ تربية ٢٠١٩)

(بناء مدرسة ثانوية  ١٨ صف طابقني يف ساحة اعدادية الفاو  للبنات) مناقصة (٢٠٢/ تربية ٢٠١٩)

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٤٠٢٩ يف ٢٠١٩/٩/١٥ ) .
  يـرس (محافظة البرصة / قسـم العقـود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلـني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم(املغلقة بناء مدرسة ١٨ صف طابقني يف ساحة ثانوية الخليج العربي املسائية
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )واحد  مليار  وخمسمائة   مليون  دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ ( ٣٣٠  يوم ) .

- موقع املرشوع (الفاو   ) 
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة     والصنف /  انشائية  

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات 
تنفيـذ    العقـود الحكــــــــــوميـة العامـة رقم (٢) لســــنة ٢٠١٤ والصـادرة مـن وزارة التخطيط ، 

ومفــــتوح لجــميع   املتناقصني.
ثانيـاً- يمكـن للمناقصـني ذوي األهـــليـة الراغبـني أن يحصلـوا عـىل معلومـات إضافية من (قســــــم 
العـــــــقود الحكومية  / شـعبة اعالن املشـاريع) وذلك من  السـاعة ٨:٠٠ صباحا اىل ٢:٠٠ ظهرا حسـب 

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 السـيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون   مليون  دينار عراقي 
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

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

املشـاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن ( ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسـون   مليون  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد 
و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسـاليب والتكنولوجيا املسـتخدمة 

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

 ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع 
الوثائق القياسـية  / قسـم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسـم غري مسرتد   

(١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس  املصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

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

 ٣-تفويـض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطـاء.٤- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحـددة يف ورقـة بيانـات العطـاء التـي توكـد 

اسـتمرارية 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

سادسـاً:- سـيتم عقد مؤتمـر يف قاعة لجان الفتح واإلحالـة يف يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٢   السـاعة 
العارشة صباحاً

  سـابعا - يجب تسـليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٩ السـاعة ٢:٠٠ ظهرا   حسـب 
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 ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االربعاء  املصادف ٢٠١٩/١٠/٩.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنـا- يجب أن يرافـق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسـة عـرش  مليون  دينار 
عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

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

اثنـى عـرش - للدائرة الحـق يف الغـاء املناقصـة يف أي مرحلة من 
مراحلهـا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسـب مقتضيات 
املصلحـة العامـة و اليحق للمرشكـني يف املناقصـة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسـمي لديوان محافظة البرصة

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٤٠٢٩ يف ٢٠١٩/٩/١٥ ) .
  يـرس (محافظـة البرصة / قسـم العقود الحكوميـة ) دعوة مقدمي العطـاءات املؤهلـني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم(املغلقة بناء مدرسة ثانوية  ١٨ صف طابقني يف ساحة اعدادية الفاو  للبنات
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) واحد  مليار  وخمسمائة   مليون  دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ ( ٣٣٠  يوم ) .

- موقـع املـرشوع (الفـاو   ) 
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة     والصنف /  انشائية  

- تبويب املرشوع ( ٦٢,١,٣,٥,١,٤٧,٣)
 أوالً-  سـيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســـــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح 

لجــميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع) 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:  •
أ -متطلبات السـيولة النقديـة : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن
 (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسـون   مليون  دينار عراقي 

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 
٢-الخـربة والقـدرة الفنية:عىل مقـدم العطاء أن يقدم دليـًال موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبيـة متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشـاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السـبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن ( ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسـون   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) 

رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعة وثائـق العطاء الكاملة باللغـة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع 

الوثائق القياسـية  / قسـم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسـم غري مسـرتد  
(١٥٠٫٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس  املصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ 

خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 ٣-تفويـض تحريري ملمثـل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عـىل العطاء.٤- الوثائق املصـادق عليها من الجهات 
املحـددة يف ورقـة بيانات العطـاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطـاء  او وثائق التأهيـل الالحق بموجب 
االسـتمارات املدرجة يف القسـم الرابـع للتحقق من اهلية مقدم العطـاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سـيتم 

استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٢   الساعة العارشة 

صباحاً
  سـابعا - يجـب تسـليم العطاءات يف أو قبـل يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٩ السـاعة ٢:٠٠ ظهرا   حسـب 
التوقيـت املحـيل 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 ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االربعاء  املصادف ٢٠١٩/١٠/٩.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عرش  مليون  دينار عراقي 
عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عارشا  - يتحمل من ترسـو 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 
وقبـل االحالة وعدم اجـراء املفاضلة  وحسـب مقتضيات املصلحة 
العامـة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء 

ذلك 
ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان 

basra.gov.iq محافظة البرصة

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

     العدد:

     العدد: ٦٠٧١

التاريخ:٢٠١٩/٩/٢٥

التاريخ:٢٠١٩/٩/٢٥



www.almustakbalpaper.net

العدد )1990( الخميس  26  أيلول  2019 اعالنات6
يومية دولية سياسية عامة مستقلة 12pb„˝«a السنة السادسة عشرة / العدد 3122 / الخميس 26 / 9 / 2019

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

Contracts Dept Announcement

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
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Contracts Dept Announcement

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

(بناء مدرسة ١٨ صف طابقني عىل القطعة املرقمة ٦٢٢/١٧ م٧ ام قرص خلف موكب السيدة رقية ع  مناقصة (١٩٩/ تربية ٢٠١٩ )

(انشاء مدرسة ١٨ صف طابقني عىل القطعة املرقمة ٢٥٣٧/١٧ م٧ ام قرص خلف مسجد الصادقني  مناقصة (٢٠٠/ تربية ٢٠١٩)

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٤٠٢٩ يف ٢٠١٩/٩/١٥ ) .
  يـرس (محافظـة البرصة / قسـم العقود الحكوميـة ) دعوة مقدمي العطـاءات املؤهلـني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم(املغلقة بناء مدرسـة ١٨ صف طابقني عىل القطعة املرقمة ٦٢٢/١٧ م٧ ام قرص خلف موكب السـيدة 

رقية ع  
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) واحد  مليار  وخمسمائة   مليون  دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ ( ٣٣٠  يوم ) .

- موقع املرشوع ( ام قرص  ) 
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة     والصنف /  انشائية  

- تبويب املرشوع (٢٤٨,١,٤,٥,١,٤٧,٣)  
 أوالً-  سـيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســـــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح 

لجــميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع) 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:  •
أ -متطلبات السـيولة النقديـة : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن
( ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ) اربعمائة وخمسـون   مليون  دينار عراقي 

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

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشـاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السـبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن(  ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسـون   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) 
رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعة وثائـق العطاء الكاملة باللغـة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع 

الوثائق القياسـية  / قسـم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسـم غري مسـرتد  
(١٥٠٫٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس  املصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ 

خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .
٣-تفويـض تحريـري ملمثل مقدم العطـاء املخول بالتوقيع عىل العطـاء.٤- الوثائق املصـادق عليها من الجهات 
املحـددة يف ورقـة بيانات العطـاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطـاء  او وثائق التأهيـل الالحق بموجب 
االسـتمارات املدرجة يف القسـم الرابـع للتحقق من اهلية مقدم العطـاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سـيتم 

استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٢   الساعة العارشة 

صباحاً
  سـابعا - يجـب تسـليم العطاءات يف أو قبـل يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٩ السـاعة ٢:٠٠ ظهرا   حسـب 
التوقيـت املحـيل 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 ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االربعاء  املصادف ٢٠١٩/١٠/٩.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عرش  مليون  دينار عراقي 
عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عارشا  - يتحمل من ترسـو 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 
وقبـل االحالة وعدم اجـراء املفاضلة  وحسـب مقتضيات املصلحة 
العامـة و اليحق للمرشكني يف املناقصة 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 (٤٠٢٩ يف ٢٠١٩/٩/١٥ ) .
  يـرس (محافظـة البرصة / قسـم العقود الحكوميـة ) دعوة مقدمي العطـاءات املؤهلـني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم(املغلقـة انشـاء مدرسـة ١٨ صف طابقني عـىل القطعة املرقمة ٢٥٣٧/١٧ م٧ ام قرص خلف مسـجد 

الصادقني 
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) واحد  مليار  وخمسمائة   مليون  دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ ( ٣٣٠  يوم ) .

- موقع املرشوع ( ام قرص  ) 
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة     والصنف /  انشائية  

- تبويب املرشوع (٢٤٨,١,٤,٥,١,٤٧,٣)  
 أوالً-  سـيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســـــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح 

لجــميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع) 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:  •
أ -متطلبات السـيولة النقديـة : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن
( ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسـون   مليون  دينار عراقي 

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

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشـاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السـبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن  (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسـون   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) 
رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعة وثائـق العطاء الكاملة باللغـة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع 

الوثائق القياسـية  / قسـم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسـم غري مسـرتد  
(١٥٠٫٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس  املصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ 

خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 ٣-تفويـض تحريري ملمثـل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عـىل العطاء.٤- الوثائق املصـادق عليها من الجهات 
املحـددة يف ورقـة بيانات العطـاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطـاء  او وثائق التأهيـل الالحق بموجب 
االسـتمارات املدرجة يف القسـم الرابـع للتحقق من اهلية مقدم العطـاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سـيتم 

استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٢   الساعة العارشة 

صباحاً
  سـابعا - يجـب تسـليم العطاءات يف أو قبـل يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٩ السـاعة ٢:٠٠ ظهرا   حسـب 
التوقيـت املحـيل 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 ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االربعاء  املصادف ٢٠١٩/١٠/٩.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عرش  مليون  دينار عراقي 
عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عارشا  - يتحمل من ترسـو 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 
وقبـل االحالة وعدم اجـراء املفاضلة  وحسـب مقتضيات املصلحة 
العامـة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء 

ذلك 
ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان

 basra.gov.iq محافظة البرصة 

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي
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النائب الفني ملحافظ البرصة

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

(بناء مدرسة ١٨ صف طابقني عىل ارضه املزارعة املرقمة بالعقد ٤٥٢٣ يف ١٩٩١/٧/٢٨ ( صاحبها /حامد خضري كاظم الصايف )  ( مناقصة (١٩٧/ تربية ٢٠١٩ )

(بناء مدرسة ١٨ صف طابقني عىل القطعة املرقمة ١٥٠٠/١٦ م٧ ام قرص حي الغدير ) مناقصة (١٩٨/ تربية ٢٠١٩)

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٤٠٢٩ يف ٢٠١٩/٩/١٥ ) .
  يـرس (محافظـة البرصة / قسـم العقود الحكوميـة ) دعوة مقدمي العطـاءات املؤهلـني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم(املغلقة بناء مدرسة ١٨ صف طابقني عىل ارضه املزارعة املرقمة بالعقد ٤٥٢٣ يف ١٩٩١/٧/٢٨ 
( صاحبها /حامد خضري كاظم الصايف ) 

- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )واحد  مليار  وخمسمائة   مليون  دينار عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

 - مدة التنفيذ ( ٣٣٠  يوم ) .
- موقع املرشوع ( ام قرص  ) 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة     والصنف /  انشائية  
- تبويب املرشوع (٢٤٨,١,٤,٥,١,٤٧,٣)  

 أوالً-  سـيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســـــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح 

لجــميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع) 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:
أ -متطلبات السـيولة النقديـة : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن
( ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسـون   مليون  دينار عراقي 

عـىل مقـدم العطاء أن يقـدم دليالً موثقاً يوضـح إمكانيته عىل تلبيـة متطلبات الخـربة الفنية املدرجة   •
أدناه: 

٢-الخـربة والقـدرة الفنية:عىل مقـدم العطاء أن يقدم دليـًال موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبيـة متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة أدناه:

املشـاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السـبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن ( ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسـون   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) 

رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعة وثائـق العطاء الكاملة باللغـة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع 
الوثائق القياسـية  / قسـم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسـم غري مسـرتد  

)١٥٫٠٠٠)مائة  وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس  املصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

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

 ٣-تفويـض تحريري ملمثـل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عـىل العطاء.٤- الوثائق املصـادق عليها من الجهات 
املحـددة يف ورقـة بيانات العطـاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطـاء  او وثائق التأهيـل الالحق بموجب 
االسـتمارات املدرجة يف القسـم الرابـع للتحقق من اهلية مقدم العطـاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سـيتم 

استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٢   الساعة العارشة 

صباحاً
  سـابعا - يجـب تسـليم العطاءات يف أو قبـل يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٩ السـاعة ٢:٠٠ ظهرا   حسـب 
التوقيـت املحـيل 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 ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االربعاء  املصادف ٢٠١٩/١٠/٩.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عرش  مليون  دينار عراقي 
عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عارشا  - يتحمل من ترسـو 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 
وقبـل االحالة وعدم اجـراء املفاضلة  وحسـب مقتضيات املصلحة 
العامـة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء 

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

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٤٠٢٩ يف ٢٠١٩/٩/١٥ ) .
  يرس (محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم(املغلقة بناء مدرسة ١٨ صف طابقني عىل القطعة املرقمة ١٥٠٠/١٦ م٧ ام قرص حي الغدير 

- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )واحد  مليار  وخمسمائة   مليون  دينار عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

 - مدة التنفيذ ( ٣٣٠  يوم ) .
- موقع املرشوع ( ام قرص  ) 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة     والصنف /  انشائية  
- تبويـب املـرشوع (٢٤٨,١,٤,٥,١,٤٧,٣)  

 أوالً-  سـيتم تنفيـذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســـــية الوطنيـة التي حددتـــها 
تعليمـات تنفيـذ    العقـود الحكــــــــــوميـة العامة رقم (٢) لســــنة ٢٠١٤ والصـادرة من وزارة 

التخطيـط ، ومفــــتـوح لجــميـع   املتناقصـني.
ثانيـاً- يمكـن للمناقصـني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلـوا عىل معلومات إضافية من (قســــــم 
العـــــــقود الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اىل ٢:٠٠ ظهرا حسب 

التوقيـت املحـيل ملحافظـة البـرصة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ) ما ييل :

القـدرة املالية:عـىل مقدم العطاء أن يقدم أدلـة موثقة تثبت قدرته عىل القيـام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

أ -متطلبـات السـيولة النقدية : عىل مقدم العطـاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة 
النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن 

(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون   مليون  دينار عراقي 
عـىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدنـاه: 

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

املشـاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السـبع السـابقة 
وبمبلغ اليقل عن ( ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون   مليون  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شـعبة 
بيع الوثائق القياسـية  / قسـم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري 

مسرتد (١٥٠٫٠٠٠)  مائة  وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس  املصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

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

 ٣-تفويـض تحريـري ملمثـل مقدم العطاء املخـول بالتوقيع عىل العطـاء.٤- الوثائق املصـادق عليها من 
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق 
بموجـب االسـتمارات املدرجة يف القسـم الرابع للتحقق من اهليـة مقدم العطاء الذي تـم قبول عطاءه . 

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٢   الساعة 

العارشة صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٩ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب 
التوقيـت املحيل ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البـرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) 

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

سـيتم فتح العطـاءات فعليا  وبوجود ممثلني عـن املناقصني الذين إختاروا الحضور شـخصيا يف العنوان 
التايل  

     الوقت  : السـاعة ٢:٠٠ ظهرا حسـب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
     التاريخ : يوم االربعاء  املصادف ٢٠١٩/١٠/٩.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عرش  مليون  دينار 
عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عارشا  - يتحمل من ترسـو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

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

اثنـى عرش - للدائـرة الحق يف الغاء املناقصـة يف أي مرحلة من 
مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات 
املصلحـة العامة و اليحق للمرشكـني يف املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان 
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( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

(تأهيل شارع االمام عيل ( من تقاطع الكزيزة اىل تقاطع السوق ) تأهيل شارع أبو موسى االشعري  ) مناقصة (١٥/ بلدية    ٢٠١٩ )

(انشاء مركز زراعة القوقعة يف م. البرصة العام ) مناقصة (١٦/ صحة ٢٠١٩)

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد  (٤٠٧٨ يف ٢٠١٩/٩/١٦).
يـرس (محافظة البرصة / قسـم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطـاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم   عطاءاتهم 
(املغلقـة) مـرشوع (تأهيـل شـارع االمـام عيل ( مـن تقاطع الكزيـزة اىل تقاطـع السـوق ) تأهيل شـارع أبو موىس 

االشعري)
- وبكلفة  تخمينية قدره(٧,٦٧٦,٧٧٠,٠٠٠)  سـبعة مليار وسـتمائة وستة وسبعون  مليون وسبعمائة وسبعون  الف 

دينار عراقي .
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩ 

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم ) .
 - - موقع املرشوع (مركز )

   - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة       والصنف /  إنشائية 
  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 صاحب العمل ) ما ييل :
القدرة املالية:  •

أ-الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الرشكة حسـابات ختامية  رابحة الخر سـنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة  للسنتني التي تسبق عام 
٢٠١٤ وذلـك اسـتنادا اىل ما جاء بكتـاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسـم املناقصات والعقود ذي 

العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٢٩ 
عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

ب-معدل اإليراد السـنوي عىل مدى اخر سـبع سـنوات يجب ان ال يقل عن (٥,٧٥٨,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليار وسبعمائة 
وثمانية وخمسون  مليون دينار عراقي

ت-متطلبات السـيولة النقدية : عـىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية اليقل 
عن مبلغ قدره  

( ٢٫٥٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠) اثنان مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون دينار عراقي
٢-الخربة والقدرة الفنية:

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
أ-املشـاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السـبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن  (٤٫٦٠٦٫٠٦٢٫٠٠٠) أربعة  مليار  وسـتمائة وسـتة مليون واثنان وسـتون 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  يف الوثيقة القياسية 
رابعـاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملـة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع 

رسم غري مسرتد  قدرة (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس   املصادف ٢٠١٩/٩/٢٦   
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

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

 ٣-تفويـض تحريـري 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 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسـاً- سـيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجـان الفتح واإلحالة يف يوم االربعـاء  املصادف ٢٠١٩/١٠/٢   السـاعة العارشة 

صباحاً
سابعاً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف ٢٠١٩/١٠/١٠ الساعة ٢:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسـمح بها). العطاءات املتأخرة سـيتم 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 الخميس املصادف ٢٠١٩/١٠/١٠.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
( ٧٦٫٧٦٨٫٠٠٠) سـتة وسـبعون  مليون وسـبعمائة وثمانية وسـتون الف  دينار عراقي عىل شـكل صك مصدق او 

سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

عارشاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن
احـد عـرش- اذا صـادف يوم غلـق املناقصة عطلة رسـمية يكون  موعـد الغلق يف يوم الدوام الرسـمي الـذي 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 
 basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

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

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

قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٤٠٩٥ يف ٢٠١٩/٩/١٧ ) .
  يـرس (محافظـة البرصة / قسـم العقود الحكوميـة ) دعوة مقدمي العطـاءات املؤهلـني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم(املغلقة انشاء مركز زراعة القوقعة يف م. البرصة العام
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) واحد  مليار  ومائتان   مليون  دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ ( ٣٠٠  يوم ) .

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

متخصصة يف هذا املجال ( وبعرض فني ) 
 أوالً-  سـيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســـــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح 

لجــميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع) 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:  •
أ -متطلبات السـيولة النقديـة : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن
( ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ثالثمائة وستون  مليون دينار عراقي 

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

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشـاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السـبع السابقة وبمبلغ 
اليقـل عـن( ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ثالثمائة وسـتون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلـه ألعمال هذا العقد و تم 
أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسـاليب والتكنولوجيا املسـتخدمة املشـار 

اليها يف الفصل السادس 
(متطلبات صاحب العمل) 

* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل 
( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعة وثائـق العطاء الكاملة باللغـة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع 

الوثائق القياسـية  / قسـم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسـم غري مسـرتد  
(١٥٠٫٠٠٠)مائة  وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس  املصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ 

خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 ٣-تفويـض تحريري ملمثـل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عـىل العطاء.٤- الوثائق املصـادق عليها من الجهات 
املحـددة يف ورقـة بيانات العطـاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطـاء  او وثائق التأهيـل الالحق بموجب 
االسـتمارات املدرجة يف القسـم الرابـع للتحقق من اهلية مقدم العطـاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سـيتم 

استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٢   الساعة العارشة 

صباحاً
  سـابعا - يجـب تسـليم العطاءات يف أو قبـل يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٩ السـاعة ٢:٠٠ ظهرا   حسـب 
التوقيـت املحـيل 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 ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االربعاء  املصادف ٢٠١٩/١٠/٩.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنـا- يجـب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمـة( ١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنى عرش  مليون  دينار عراقي 
عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عارشا  - يتحمل من ترسـو 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 
وقبـل االحالة وعدم اجـراء املفاضلة  وحسـب مقتضيات املصلحة 
العامـة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء 

ذلك 
ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان 
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( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

(جتهيز أجهزة قياس التصاريف املائية ملديرية املوارد املائية يف البرصة ) مناقصة (١/ املوارد املائية  ٢٠١٩   )

(تأثيث وجتهيز طبي ملستشفى اجلهاز اهلضمي يف م. الفيحاء  ) مناقصة (١٤/ صحة  ٢٠١٩   )

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٤٠٤٨ يف ٢٠١٩/٩/١٦ ) .
  يـرس (محافظـة البـرصة / قسـم العقـود الحكومية ) دعـوة مقدمـي العطاءات املؤهلـني وذوي الخـربة لتقديم 

عطاءاتهم(املغلقة مرشوع تجهيز أجهزة قياس التصاريف املائية ملديرية املوارد املائية يف البرصة
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ٤٨١,٠٠٠,٠٠٠)اربعمائة وواحد وثمانون  مليون  دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التجهيز ( ١٢٠  يوم ) .

- موقع املرشوع ( عام   ) 
  - الدرجـة والصنـف املطلوبة : الدرجة / العارشة    والصنـف /  كهرباء /ميكانيك /كيمياوي - رشكات متخصصة 

يف هذا املجال ( بعرض فني )
 أوالً-  سـيتم تنفيـذ العطاء من خــــالل إجـراءات العطاءات التنافســـــية الوطنية التـي حددتـــها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح 

لجــميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود 
الحكومية  / شـعبة اعالن املشاريع) وذلك من  السـاعة 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- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب 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 قسم املناقصات 

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

( ١٤٤,٣٠٠,٠٠٠) مائة وأربعة واربعون مليون وثالثمائة الف  دينار عراقي 
٣-متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن
( ١٤٤,٣٠٠,٠٠٠ )مائة وأربعة واربعون مليون وثالثمائة الف  دينار عراقي 

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

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشـاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عـن( ١٤٤,٣٠٠,٠٠٠ )مائـة وأربعة واربعون مليـون وثالثمائة الف  دينار عراقي  لتنفيذ عقـود مماثله ألعمال هذا 

العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسـاليب والتكنولوجيا املسـتخدمة 
املشار اليها يف الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع الوثائق 
القياسـية  / قسـم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسـم غري مسرتد  (١٠٠,٠٠٠) 

مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس املصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

(١- رسـالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجـداول 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 ورقـة بيانـات العطاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطـاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسـتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسـاً:- سـيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الثالثاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٢   السـاعة العارشة 

صباحاً
  سـابعا - يجب تسـليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/٩ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت 
املحـيل ملدينـة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديـوان 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 ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االربعاء  املصادف ٢٠١٩/١٠/٩.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنـا- يجب أن يرافق بجميـع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(٤,٨١٠,٠٠٠) اربعـة مليون  وثمانمائة وعرشة الف  
دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) 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 .

اثنـى 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 
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  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٤٠٣٠ يف ٢٠١٩/٩/١٥ ) .
  يـرس (محافظـة البـرصة / قسـم العقـود الحكوميـة ) دعـوة مقدمـي العطـاءات املؤهلـني وذوي الخـربة لتقديـم 

عطاءاتهم(املغلقة مرشوع تأثيث وتجهيز طبي ملستشفى الجهاز الهضمي يف م. الفيحاء 
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١٤,٣٧٠,٥٢٥,٠٠٠)  أربعة عرش مليار وثالثمائة وسـبعون  مليون  وخمسـمائة  وخمسـة 

وعـرشون الـف  دينـار عراقـي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

 - مدة التجهيز ( ١٢٠  يوم ) .
- موقع املرشوع ( عام   ) 

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

 أوالً-  سـيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســـــية الوطنيـة التي حددتـــها تعليمات تنفيذ    
العقـود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   

املتناقصني.
ثانيـاً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــليـة الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قســــــم العـــــــقود 
الحكومية  / شـعبة اعالن املشـاريع) وذلك من  السـاعة ٨:٠٠ صباحا اىل ٢:٠٠ ظهرا حسـب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرصة
  ثالثاً- تشـمل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مسـتجيبة ملتطلبات املشـرتي ) 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 سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة  للسنتني التي تسبق 
عام ٢٠١٤ وذلك استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي 

العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٢٩ .
٢-معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (١٤,٣٧٠,٥٢٥,٠٠٠) أربعة عرش مليار وثالثمائة 

وسبعون  مليون  وخمسمائة  وخمسة وعرشون الف  دينار عراقي  
 ٣-متطلبات السـيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن
( ١٤,٣٧٠,٥٢٥,٠٠٠)أربعة عرش مليار وثالثمائة وسـبعون  مليون  وخمسـمائة  وخمسـة وعرشون الف  دينار عراقي 

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 
٢-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 ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن( 

٨,٦٢٢,٣١٥,٠٠٠) ثمانية مليار وسـتمائة واثنان وعرشون  مليون وثالثمائة  وخمسـة عرش الف  دينار عراقي  لتنفيذ 
عقـود مماثلـه ألعمـال هذا العقد و تـم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنـى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسـاليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 
رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغـة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )٢٠٠٫٠٠٠)مائتان  

الف  دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس املصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

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

 ٣-تفويـض تحريـري 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 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسـاً:- سـيتم عقد مؤتمـر يف قاعة لجـان الفتح واإلحالة يف يـوم االحد املصـادف ٢٠١٩/١٠/٦   السـاعة العارشة 

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف ٢٠١٩/١٠/١٣ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت املحيل 
ملدينـة البـرصة  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 ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
     التاريخ : يوم االحد  املصادف ٢٠١٩/١٠/١٣.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنـا- يجب أن يرافـق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمـة(١٤٤,٠٠٠,٠٠٠) مائة وأربعـة واربعون  مليون  دينار 

عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

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

الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اثنـى عـرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصـة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسـب مقتضيات املصلحة العامة 

و اليحـق للمرشكني يف املناقصـة املطالبـة  بـأي تعويـض جـراء ذلـك 
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مناقص�ة رقم /4 لس�نة 2019 تجهيز وتمدي�د انابيب قرى قضاء 
الش�امية )ال س�لطان ، الس�ادة ال رسيع ، العجمية ، ايشان خالد 
، الزهري�ة ، الثمن ، حفار ، حريجة ، البو عزيب ، حي السياس�ن ، 
الكايف ، منطقة سليم ، بور سعد ، القاطع ، قرب الدالل ، السادة ال 

سيد حسن ( 
1�ي�ر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي 
الخرب ة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ب� ) تجهيز وتمديد انابيب 
قرى قضاء الش�امية )ال س�لطان ، الس�ادة ال رسيع ، العجمية ، 
ايش�ان خالد ، الزهرية ، الثمن ، حفار ، حريجة ، البو عزيب ، حي 
السياسن ، الكايف ، منطقة سليم ، بور سعد ، القاطع ، قرب الدالل 
، الس�ادة ال س�يد حس�ن( ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 
)2019( وبكلف�ة تخمينية قدره�ا )134,500,000( مائة واربعة 
وثالث�ون مليون خمس�مائة ال�ف دينار ال غريها وحس�ب التبويب 
)الب�اب ( )58( نوع االس�تثمار )2( القس�م )1( الفصل )4( املادة 

)4( النوع )4( التسلسل )104( وبمدة عمل )120( يوم 
2 � ان وثيق�ة الدعوة لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة 
له�ذا املروع س�وف تن�ر يف الجرائ�د الوطنية )ال�رق ، العراق 

االخبارية ، املستقبل( 
3 � ع�ى مقدم�ي العط�اء املؤهل�ن والراغب�ن يف الحص�ول ع�ى 
معلوم�ات اضافي�ة االتصال )محافظ�ة الديوانية / قس�م العقود 

املوقع االلكرتوني 
www.dewaniarc.comو

E-mail:dewaniarc_2005@yahoo.com
وخالل الدوام الرس�مي للدائرة وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي 

العطاءات وال يخضع مقدمي العطاءات املحلين لالفضلية
 4 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � املتطلبات الفنية 
اوال � الكوادر 

1 � مساح عدد2
2 � عامل عدد20

ثانيا : املعدات 
1 � حفارة متعددة االغراض عدد2

2 � شفل عدد1
3 � لوري قالب عدد1

ب � املتطلبات املالية :
املوارد املالية من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املروع 
وبمبلغ ال يقل مقداره عن )53,800,400( ثالثة وخمسون مليون 
وثمانمائ�ة ال�ف دينار عراقي فق�ط ال غري والخر )6( اش�هر التي 

تسبق االعالن  
ج � املتطلبات القانونية:

اوال : االهلية وتش�مل ) جنس�ية الركة مقدمة العطاء � ال يوجد 
تضارب باملصالح , لم يتم وضع الركة املقدمة يف القائمة السوداء 
, ال�ركات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا 
وانه�ا تعمل وف�ق القان�ون التج�اري وان ال تك�ون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل ( , غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا 
اىل ق�رار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمش�اركة يف 

املناقصات (
ثانيا : براءة ذمة نس�خة )اصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة 

للرضائب ومعنونة اىل محافظة الديوانية /قسم العقود
ثالثا / شهادة تأسيس الركة

رابعا : هوية تصنيف املقاولن نافذة وبدرجة )العارشة(

خامسا : وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية(
5  �بامكان مقدم�ي العطاءات املهتمن رشاء وثائق العطاء باللغة 
)العربي�ة( بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات 
ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البي�ع للوثائق البالغة )250,000( 
مائتان وخمس�ون الف دينار عراقي فق�ط ال غريها غري قابل للرد 
وان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم 
الحس�ابات / امن الصن�دوق يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باالجابة عى استفسارات املشاركن يف املناقصة عند 
الساعة الثانية عر ظهرا من يوم االثنن املصادف )2019/9/30( 

يف بناية املحافظة /الطابق الثاني / قاعة االجتماعات
6 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان الت�ايل ) محافظة الديوانية / 
قسم العقود لجنة فتح العطاءات( ابتداءا من يوم التايل لصدور اخر 
نر لكتاب االعالن ولغاية تاريخ غلق املناقصة وال يس�مح التقديم 
عن طريق الربيد االلكرتوني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العط�اءات او ممثليه�م الراغب�ن بالحض�ور اىل )دي�وان محافظة 
الديوانية / الطابق الثاني / قاعة االجتماعات ( يف نفس موعد غلق 
املناقص�ة يف يوم االثنن يف تمام الس�اعة الثانية عر ظهرا بتاريخ 
2019/10/7 وس�وف ترفض العطاءات املتأخ�رة واذا صادف يوم 
فت�ح املناقصة عطلة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم ال�ذي يليه عى ان 
تقدم العطاءات داخل ظروف مغلق�ة ومختومة ومثبت عليها رقم 
واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه 

االلكرتوني
7 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية 
( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 3% من مبلغ 
الكلف�ة التخمينية للمروع  وبمبلغ )4,035,000(  اربعة  مالين 
وخمسة وثالثون الف دينار عراقي ال غريها  معنون اىل جهة التعاقد 
)محافظة الديوانية / قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة 

ويكون نافذ ملدة )118(  يوم من تاريخ غلق املناقصة الفعيل 
8 � يت�م اعتم�اد الوثائق القياس�ية الصادرة م�ن وزارة التخطيط 
وتك�ون العطاءات املقدمة م�ن املناقصن  مس�تجيبة عند تلبيتها 
ملعاي�ري التاهيل املح�دده فيها بفروعها كافة وال�روط القانونية 
والفني�ة  واملالي�ة املطلوبة يف رشوط املناقص�ة ويف حال عدم التزام 
مق�دم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها  يتم 

استبعاد عطاءه  تعترب غري مستجيبة
9 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  ملدة )90( يوم 
اعتب�ارا من تاريخ غلق املناقصة ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول 

اوطأ العطاءات 
10 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النر واالعالن والخر 

اعالن عن املناقصة 
11 � يلت�زم الط�رف الثاني )منفذ العقد( بان يش�غل ما ال يقل عن 
)50%( م�ن عمال�ه موظفي�ه العمال�ة الوطنية عن طري�ق مراكز 
التش�غيل يف بغداد واملحافظ�ات  اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري 
االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة 

)30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
12 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ 
العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عى ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء

حمافظة الديوانية
اعالن مناقصة عامةقسم العقود احلكومية

العدد : 1812
التاريخ : 2019/9/24

زهري عيل الشعالن
حمافظ الديوانية
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 063-SC-19 
Provision of supervisors and technical service engineers for EBS 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 
laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite you to tender 
Provision of supervisors and technical service engineers for EBS. 

Tender Title: Provision of supervisors and technical service engineers for EBS 

Tender No.: 063-SC-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 bidding 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to provide supervisors and technical 
service engineers for EBS. 

Part Two:  

If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM of 20th October 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. When purchasing ITB 
document, bidder shall bring its company registration document, which shall be issued from Ministry 
of Trade or other Governmental Authority, and authorization letter from its company owner, whose 
name shall be shown in the registration document. In principle, one person shall represent one 
bidder/company only. 

Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before 4:00 PM of 20th October 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 and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

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 address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 17th October 2019 by Email to tanli@ebspetroleum.com / 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة( 

جلنة بيع واجيار اموال الدولة 
اعالن للمرة االوىل

تعلن رشكة مص�ايف الجنوب )رشكة عامة( عن اج�راء املزايدة العلنية 
للمرة االوىل اليجار حوانيت الوحدة السكنية / الشعيبة يف تمام الساعة 
)التاس�عة ( صباح وم )االحد( املصادف 2019/10/6 وعىل املشرتكني 
يف املزاي�دة جل�ب معهم التأمين�ات القانونية املدرجة ادن�اه مع هوية 
االح�وال املدني�ة او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة الس�كن ) اصلية 
واستنس�اخ (وبراءة ذمة م�ن الهيئة العامة للرضائ�ب ضمن منطقة 

سكناه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن والداللية 
مالحظة : اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو يوم 

موعد الغلق

مجهورية العراق / جملس القضاء االعىل 
رئاسة حمكمة استئناف بغداد/الكرخ االحتادية 

دار القضاء يف الشعب
حمكمة البداءة

العدد 447 / ب / 2019 
التاريخ 18 / 9 / 2019  

اىل الشخص الثالث / سندس عبد اهلل ابراهيم 
م / اعالن تبليغ 

اقامت املدعية ) رويدة باس�م ثامر ( الدعوى 
املرقم�ة اع�اله ع�ىل املدع�ى عليه ع�ي عبد 
الحس�ني عبد الله تطل�ب فيها ازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 3 / 311 مقاطع�ة 9 ثعالبة 
والدخالكم شخصا ثالث يف الدعوى اىل جانب 
املدع�ى عليه اكم�االً للخصوم�ة وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح املبلغ القضائي 
وتأيي�د املجل�س املحي لح�ي ق�رر تبليغكم 
للحض�ور  يوميت�ني  صحفيت�ني  يف  بالن�رش 
ام�ام هذه املحكمة يف صب�اح يوم 9 / 10 / 
2019 الساعة الثامنة صباحاً ويف حالة عدم 
حضوركم او من ينوب عنكم قانوناً ستجري 
وحس�ب  وعلن�اً  غيابي�اً  بحقك�م  املرافع�ة 

االصول   
القايض / ضياء كاظم الكناين

مجهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 605 / 2019  
التاريخ 24 / 9 / 2019  

اىل املنفذ عليه املدين وسام فاضل عباس الساكن باب 
املعظم م 129 ز 64 د 4 

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مديرية تنفيذ 
الرصاف�ة الع�دد 643 يف 23 / 9 / 2019 وكتاب 
مرك�ز رشط�ة ب�اب الش�يخ 9722 يف 24 / 9 / 
2019 ان املدي�ن مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة انك 
مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه استناداً 
للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل 
خمس�ة ع�رش يوماً تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / نبيل حسن عيل 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف ذات السالس�ل 
العدد 331 يف 21 / 2 / 2012 سجل 15 املتضمن 
عق�د زواج الزامك بتأدية امله�ر املؤجل والبالغ ) 

5,000,000 ( ماليني دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة

التاريخ : 2019/9/25
اىل املدعوه/ برشى كريم رضا فقي االعرجي

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة نجاة حس�ني ليلو طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدعوه ) برشى كريم رضا فقي االعرجي( قررت 
املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن  

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة

التاريخ : 2019/9/25
اىل املدعو/ صباح كريم رضا فقي االعرجي

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة نجاة حس�ني ليلو طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدع�و ) صباح كريم رضا فق�ي االعرجي( قررت 
املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن  

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة /3541

التاريخ : 2019/9/3
اىل املدعوه/ هدير حسني شاكر

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة عي حس�ني شاكر اىل هذه 
املحكم�ة يروم في�ه اس�تصدار حجة وف�اة بحق 
املدع�وه ) هدير حس�ني ش�اكر( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

اثري فاهم محسن

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(

اقام املدعي )عواد عبد الحسني غايل( الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها )الحكم بابطال قيد 
املدعى عليها تركية عب�د الله محمد الخاص بالعقار 
املرق�م 12210/3 حي صدام وكاف�ة القيود الالحقة 
لقيده�ا واعتب�ار قي�د املدعي اع�اله ثاب�ت الحكم( 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار حي العروبة /1 جمعة عبد 
الل�ه العنزي عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني يوميت�ني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2019/10/9 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة فقدان / 3523

التاريخ : 2019/9/24
اىل املدعو/ ظاهر محسن كاظم

اعالن
ق�دم طالب حجة الفقدان رواء ج�واد كاظم طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة الفقدان بحق 
املدعو ) ظاهر محس�ن كاظم( كونك مفقود بتاريخ 
2014/6/10 ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف 
املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة ايام من 
تاري�خ نرش االع�الن  وبخالفه س�يتم النظر بالطلب 

وفق القانون
القايض

عامر هادي املوسوي
�����������������������������������������

محكمة بداءة السماوة
العدد 1267/ب/2019

التاريخ 2019/9/23
اىل املدع�ى عليه ) صدام عبد الحميد ش�بالن حس�ب 

واليته الجربية عىل ولده يارس صدام عبد الحميد( 
اقامت املدعية ) ملوك محمد شبالن( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اع�اله الذي تطل�ب الحكم بموجبه�ا بازالة 
ش�يوع العقار املرقم 57/49 م4 بس�اتني الس�ماوة 
الغربي�ة وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف القانوني�ة 
وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب محكمة مديرية 
التبليغ�ات القضائي�ة بالع�دد 703 يف 2019/9/16 
واملرفق بها ورقة التبلي�غ مرشوحا عليها من القائم 
بالتبليغ صالح ثجيل الزي�ادي بتاريخ 2019/9/15 
حسب اشعار مختار منطقة حي الزهراء السيد حيدر 
رزاق عب�د الله لذا تقرر تبليغكم بصحيفتني محليتني 
 2019/9/30 املواف�ق  املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
الس�اعة الثامن�ة والنصف صباحا وبعكس�ه س�وف 
تسري املحكمة باجراءات الدعوى واملرافعات بحقكم 

غيابا وعلنا وفقا للقانون
القايض

حسنني فاضل عي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة :2019/52

التاريخ 2019/9/23
اعالن

تبيع مديري�ة تنفيذ الكوفة تمام العقار تسلس�ل 
3204 الرش�ادية الواقع يف الكوف�ة  العائد للمدين 
) عبد املنعم حس�ون ( املحجوز لق�اء طلب الدائن 
) ولي�د حس�ن خض�ري( البال�غ ع�رشون ملي�ون  
دين�ار عراقي فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة 
م�ن املائة  من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية املشرتي
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : الكوفة الرشادية 3204
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 ، مش�تمالته العق�ار يق�ع ع�ىل ش�ارع فرع�ي 
عرض�ه 6م ويك�ون الن�زول اليه باي�ة واحدة عند 
الدخول للصالة يحتوي عىل غرفتني نوم وصحيات 
مش�رتكة الس�قف من الطابوق والشيلمان وجزء 
من الصالة يعلو باية والجدران مطلية باالس�منت 
االرضية من االس�منت مجهز ماء وكهرباء وس�لم 
حدي�دي ي�ؤدي اىل الطابق االول ال�ذي يحتوي عىل 
مخزن وصالة صغرية وسقف جينكو االرضية من 
االس�منت والجدران مطلية بالسمنت مجهز فقط 

كهرباء الصحيات من االسمنت ايضا
5 � مساحته : 73,92م

6 � درجة العمران : رديئة
7 � الش�اغل : من�ى مهدي وال ترغ�ب بالبقاء بعد 

البيع 
8 � القيمة املقدرة : 32,416،000 مليون 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4100/ب2019/1
التاريخ 2019/9/24

اىل املدعى عليه )قاسم سلمان جابر(
اق�ام املدع�ي )احم�د عب�د الحس�ني رايض رئيس 
مؤسس�ة الع�ني االجتماعي�ة اضاف�ة لوظيفته( 
الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله والتي يطلب فيها 
الحكم ب� )الزامك ببدالت االيجار للفرتة من تاريخ 
2019/1/1 ولغاي�ة 2019/6/30 مبلغا مقداره 
تس�عة وعرشون مليون دينار  عن ايجارك العقار 
املرقم 3970 براق جديدة( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي الجهاد /2 فيصل ش�مران السعيدي لذا قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف 
ي�وم 2019/10/1 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري

العدد 52
املوافق 2019/9/24م

عـ / املدير العام
عبد الكريم جاسم قاسم 

معاون املدير العام

مبلغ التأمينات 
الف دينار

رقم 
الحانوت مبلغ التأمينات الف دينار  رقم الحانوت

51000 6 143000 1
90000 7 143000 2
126000 8 150000 3
550000 9 194000 4

51000 5
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مسامهي رشكة احلرير للرصافة / املسامهة اخلاصة الكرام 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الح�كام املادة ) 87 / ثالثا ( م�ن قانون الرشكات رقم 21 
لسنة 1997 / املعدل . 

يرسن�ا دعوتك�م لحضور اجتم�اع الهيئة العامة لرشك�ة ) الحرير 
للرصاف�ة / م . خ ( ال�ذي س�ينعقد يف بغ�داد – املنص�ور – ش�ارع 
االم�ريات قاعة مطعم قرص االمريات يف تمام الس�اعة العارشة من 
صباح يوم الثالثاء املصادف 15 / 10 / 2019 وذلك ملناقشة جدول 

االعمال االتي :
1 – انتخاب خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط لعضوية مجلس 

االدارة . 
راجني حضوركم اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند االنابة 
او توكيل الغري بموجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل عىل ان تودع 
االناب�ات والوكاالت لدى هيئ�ة االوراق املالية قبل ثالثة ايام يف االقل 
من املوعد املحدد لالجتماع اس�تنادا الحكام املادة ) 91 ( من قانون 
الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل مستصحبني معكم شهادة 
االسهم االصلية الصادرة من الرشكة ويف حالة عدم حصول النصاب 
القانوني يؤجل االجتماع اىل االسبوع التايل يوم الثالثاء املصادف 22 

/ 10 / 2019 يف نفس الزمان واملكان املعينني .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد /1003/ب/2019

التاريخ  :2019/9/22
اعالن

بناءا ع�ىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
تسلسل   )532/124 مقاطعة 7 ( محلة السهيلية  يف النجف عليه 
تعل�ن هذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه اوصافه 
وقيمته ادن�اه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
)ثالث�ون( يوم�ا من الي�وم الثاني لن�رش االعالن مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق الم�ر  محكمة بداءة النجف وصادر م�ن مرصف الرافدين 
فرع مس�لم بن عقيل )ع(  يف الكوفة وستجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة 
وع�ىل املش�ري جلب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوص�اف / هو عبارة عن دار س�كنية بمس�احة مائت�ان واربعة 
وثمانون مرا تحتوي عىل غرفتني واستقبال وهول ومرافق صحية 
ويف واجه�ة الدار محل لبيع الس�لع الغذائية تحتوي ايضا عىل باب 
مس�تقلة ومش�تمل يحتوي عىل صال�ة وغرفتني وه�ول ومرافق 
صحي�ة وان البن�اء من الطابوق والش�يلمان وان البناء قديم وغري 

منتظم
القيمة املقدرة :

)153,600,000( مائ�ة وثالثة وخمس�ون  مليون وس�تمائة الف 
دينار عراقي ال غريها

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد /6/تسجيل مجدد/2018
التاريخ  :2018/2/27

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد

اصدرت لجنة تثبيت العائدية قرارها بتاريخ 2018/2/27 استنادا 
ملح�ر تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 2019/2/27 وال�ذي يقيض 
بتثبيت عائدية العقار املرقم )874( محلة )رشادية( جنس العقار 
)دار( ويف االضبارة املرقمة ) 6/ تس�جيل مجدد/2018( بتسجيله 
باس�م طالب التسجيل املجدد العراقي ) ماهر صبحي عبد الرزاق( 
وفقا الحكام املادة 49 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 املع�دل ل�ذا نعلن القرار اعاله بواس�طة نرشه يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني فعىل من لديه اعراض عىل القرار املذكور خالل 
م�دة االعالن البالغ�ة ثالثون يوما من اليوم الت�ايل لتاريخ نرشه يف 
الصح�ف املحلي�ة تقديم اعراضه لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
النجف االتحادية بصفته�ا التمييزية خالل املدة املذكورة ويف حالة 
عدم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن 
عىل القرار املذكور لديها فس�وف يكون القرار قد اكتس�ب الدرجة 
القطعية وس�تبارش مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة بتسجيل 

العقار وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض

محمد كامل كرماشة
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة

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

مديرية تنفيذ الكوفة  
رقم االضبارة / 1123 /ت/2019

التاريخ 2019/9/15
اىل /  املنفذ عليه / جمال هاشم جاسم /الكوفة/ حي ميسان 

لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار منطقة حي ميس�ان 35 هادي ع�واد الغرابي  انك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا  للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما 
تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة اس�تئناف النجف بالعدد 357/اس�تئناف/2019 يف 
2019/6/30 واملتضم�ن الزام�ك بتأدي�ة مبلغ ق�دره عرشة االف 
دوالر امريكي للدائن ) زيد محمد حسني حسن( بموجب عقد البيع 
الخارج�ي املؤرخ يف 2017/4/29 والخاص ببيع الس�يارة املرقمة 
)40749 و ( بغ�داد دوج افنج�ر مودي�ل 2013 وتحميل�ك كاف�ة 
الرس�وم واملصاريف ومنها اتعاب املحاماة مبلغ قدره خمس�مائة 

الف دينار للمحامي عيل العابدي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/50

التاريخ 2019/9/25
اعالن

نظرا لعدم بلوغ  بدل املزايدة لرشاء العقار تسلس�ل 3/27507 الكائن حي 
الوفاء العائد للمدين عالوي حسن لقاء طلب الدائن حيدر مالك نعمة البالغ 
خمسة وعرشون مليون 80% من القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد ملدة خمسة 
ع�رش يوما م�ن اليوم الت�ايل للنرش فع�ىل الراغب يف ال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل املدة املذكورة مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسوم 
التسجيل والداللية عىل املشري وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ

املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي

املواصفات 
1 � موقعه ورقمه : 27507/3 حي الوفاء

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

4 � مش�تمالته : يقع يف دور الهندية عىل ش�ارع 10 مر يحتوي عىل ممر 
من الكايش وحديقة صغرية وصحيات امامية وطارمه مسقفة واستقبال 
ومطب�خ وغرفة وممر ثاني ومكش�وفة وطابق العل�وي يحتوي عىل غرفة 
ع�دد اثن�ان وغرفة صغ�رية وصحيات وحمام مش�رك وس�طح الدار من 
الكايش واالس�منت وس�قف الدار كونكريت مس�لح واالرضية من الكايش 

وهو مبني بالبناء الجاهز الرشكة الهندية
5 � مساحته  1,45 مر 

6 � درجة العمران : متوسطة
7 � الشاغل : زيد عالوي حسن يرغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر

8 � القيمة املقدرة : 102,750,000 مليون
9 � بدل املزايدة االخري لم يحصل راغب بالرشاء

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 67194/3 مقاطعة 4 جزيرة النجف حي النداء

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 200 مر 2
املشتمالت / ثالثة غرف ومطبخ وتواليت مسقوف بالشيلمان

الشاغل : فاضل مهدي فاضل
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النج�ف االوىل باملزاي�دة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله العائد للراهن ) فاض�ل مهدي فاضل( لق�اء طلب الدائن 
املرته�ن م�رصف الرافدين /ف�رع الغري البال�غ )25,289,606( خمس�ة 
وعرشون مليون وثمانمائة وتس�عة وثمانون الف وس�تمائة وس�تة دينار 
عراقي فعىل الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل 30 يوما 
اعتب�ارا من اليوم التايل التاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات 
قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة )40,000,000( اربعون مليون دينار عراقي وان املزايدة ستجري يف 

الساعة 12 ظهرا  من اليوم االخري 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

�����������������������������������������
اعالن دعوة دائنني 

نح�ن املصفي�ان املحاميان مزاح�م محمود خلف 
وسيف معن رفعت ولؤي ابراهيم عبد الله لرشكة 
مل�ك االجواء للخدم�ات العام�ة الصناعية وادارة 
املش�اريع محدودة املس�ؤولية – ادع�و كل من له 
ح�ق او دين ع�ىل الرشكة مراجعتي ع�ىل العنوان 
الت�ايل – بغداد – املنصور – محلة 611 – زقاق 77 

– دار 64 .
املصفني 

مزاح�م محمود خلف وس�يف مع�ن رفعت ولؤي 
ابراهيم عبد الله 

�����������������������������������������
اعالن 

قدم املدعي ) جاسم بدري صالح ( طلبا يروم فيه 
تبديل ) اللقب ( من ) العاني ( اىل ) الجاسم ( فمن 
لديه اعراض عىل الدع�وى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها ) خمسة عرش يوم ( وبعكسه 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد /1070/ب/2018

التاريخ  :2019/9/23
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل / نعيم ابو الشون عبود

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا امل�ؤرخ 2019/4/30 
يف الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 1070/ب/2018 بالزامك 
بتأديتك للمدعي فارس كاظم عطية مبلغ مقداره ثمانية 
ماليني ومائتان وخمس�ون الف دينار عراقي( وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
واختيارية منطقة حي ميس�ان 24 املدعو )محمد حبيب 
الهاليل( فقد تقرر تبلغك اعالنا بصحيفتني يوميتني بقرار 
الحكم الغياب�ي ولك حق االعراض واالس�تئناف التمييز 
خالل امل�دة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد /18/تسجيل مجدد/2018
التاريخ  :2018/10/2

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد

اصدرت لجنة تثبيت العائدية قرارها بتاريخ 2018/10/2 
اس�تنادا ملحر تثبيت العائدية امل�ؤرخ يف 2018/10/2 
والذي يقيض بتثبي�ت عائدية العقار املرقم )303( محلة 
)البلوش( جنس العقار )دار( ويف االضبارة املرقمة ) 18( 
تسجيل مجدد/2018( بتس�جيله باسم طالب التسجيل 
املجدد العراقية ) بش�ائر سالم نعوم( وفقا الحكام املادة 
49 م�ن قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لس�نة 1971 
املعدل لذا نعلن القرار اعاله بواسطة نرشه يف صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني فعىل من لدي�ه اعراض ع�ىل القرار 
املذكور خالل مدة االع�الن البالغة ثالثون يوما من اليوم 
التايل لتاري�خ نرشه يف الصحف املحلي�ة تقديم اعراضه 
لدى رئاس�ة محكمة استئناف النجف االتحادية بصفتها 
التمييزية خالل املدة املذكورة ويف حالة عدم ورود اشعار 
من رئاس�ة محكمة االستئناف بوقوع الطعن عىل القرار 
املذكور لديها فس�وف يك�ون القرار قد اكتس�ب الدرجة 
القطعية وس�تبارش مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
بتس�جيل العق�ار وفق�ا لق�رار تثبي�ت العائدية حس�ب 

االصول
القايض

محمد كامل كرماشة
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 
1988 اعالن  ب�داءة النجف تبليغ / محمد 
عب�د حس�ون ذكر رق�م الدع�وى 3690/
ب2019/1 خط�ا والصحي�ح هو 3689/

ب2019/1 لذا اقتىض التنويه 
�����������������������������������

تنويه 
ورد سهوا يف اعالن مديرية تنفيذ العباسية 
بالعدد 2019/460 يف 2019/8/4 املنشور 
يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 1980 
املديري�ة  )مراجع�ة  ورد  يف 2019/9/12 
خ�الل مدة ثالثني يوم تبدأ م�ن اليوم التايل 
م�ن الن�رش( وه�ذا خط�أ والصحي�ح هو 
)مراجعة املديرية خالل مدة خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل م�ن النرش( لذا 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3574/ب2019/4

التاريخ 2019/9/23
اىل / املدعى عليه ) حسن هادي ياسني( 

اقام املدعني ) نعيمة حميد حساني ووميض وعلياء 
ووس�ن اوالد مكي وهيب( الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله والت�ي يطلبون فيه�ا ) الحك�م بابطال قيد 
املدعى عليه الثالث حس�ن هادي ياسني واملرقم 29 
مايس / 1994 مجلد 907 ومأتاه الخاص بالعقار 
املرقم 3364 براق جديدة / ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
الجديدة 3 ب ستار جبار ابو غنيم عليه قررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2019/10/2 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: 5251/ش2019/2

التاريخ 2019/9/24
اعالن

اىل املدعى عليه / عباس باقر صبار 
اقامت املدعية ) ادراك طالب محمد ( الدعوى بالعدد 
5251/ش2019/2 ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب 
تفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار محلة حي الشهداء 
/النجف قررت املحكم�ة تبليغك بموضوع الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعلي�ك الحضور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة الق�ادم املوافق ي�وم 2019/10/2 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 39/ب2019/3
التاريخ 2019/9/24

اىل / املطل�وب الكش�ف املس�تعجل ضده )قاس�م 
سلمان جابر(

اقام طالب الكش�ف املستعجل )احمد عبد الحسني 
رايض رئيس مؤسس�ة الع�ني االجتماعي�ة اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�ى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي 
يطل�ب فيها الحكم ب� ) اجراء الكش�ف املس�تعجل 
ع�ىل العقار املرق�م 3970 ب�راق جدي�دة( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار ح�ي الجه�اد /2 فيصل ش�مران 
الس�عيدي لذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحض�ور يف موعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2019/10/3 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

اعالن رقم )106 ـ 110( لسنة 2019
تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية ))وفقا للوثائق القياسية ((  وكما مبني ادناه :

وبالرشوط  التالية : 
1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم استبعاد عطاءه مما يقيض 

مراعاة ذلك عند التقديم
2 �  يلتزم مقدموا العطاء  بميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية  والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة

)Word(
ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات  

3 �  يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000)مائتان وخمسون الف( دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل  ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف الرافدين(  
الفرع الرئييس ورقم الحساب هو  090956 اال  يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله 

4  �يت�م فت�ح الع�روض ) يف اليوم  الذي ي�يل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل  الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الس�اعة 
العارشة  من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )28( ادناه 

5 � يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر � يورو � دينار عراقي )CIP( واصل بغداد /مخازن مصفى الدورة وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة 
بقبول اوطأ االسعار 

6 � يت�م تقدي�م الع�رض بظ�رف مثبت عليه رق�م املناقصة وعنوانها وتاري�خ الغلق وموقع من قب�ل املدير العام او املدير املف�وض  مع تثبيت االس�م الكامل وعليه ختم 
الرشكات يف الصندوق الخاص يف اس�تعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترس�ل  مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد 

االلكروني 
7 � يج�ب تحدي�د فرة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ  نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض 

عن )120( يوما 
8 � ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 

9 �  يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او احد املس�اهمني يف الرشكة وحس�ب التعليمات وترفق مع العروض عىل ش�كل )خطاب ضمان او صك مصدق او 
س�فتجة( نس�خة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية  الواردة يف صفحة رقم 5 من الوثائق القياس�ية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع 
الوثيقة القياس�ية وتطلق هذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التأمينات  االولية ، ترفض التامينات االولية الصادرة من  
املصارف العراقية الواردة يف صفحة رقم 5 من الوثائق القياسية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما  وتهمل العطاءات اذا كانت عىل شكل 

سويفت 
10 � تحديد فرة التجهيز بااليام واليجوز تثبيت عبارة ) من � اىل ( 

11 � تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ عقد  يف حالة عدم تجهيز املواد بفرة التجهيز املثبتة يف العقد 
12 � تقدم التأمينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ ) حرصا(  للعقد بنسبة ) 5% ( خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع 
العق�د وم�ن احد املصارف الواردة يف صفحة رقم 5 من الوثيقة القياس�ية   خالل م�دة ال تتجاوز )14( يوما ويف حالة التأخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني  
وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده عند تمديد فرة التجهيز او لحني انتهاء فرة الضمان يف حالة وجود )فرة ضمان( تطلق كفالة حس�ن االداء بعد اس�تالم املواد  

كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا 
13 � الشحن للمواد دفعة واحدة يتم حجز نسبة 10% من قيمة العقد الكلية للمبالغ املتحققة ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرائب وخالل 
30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارس�الها اىل الهيئة املذكورة الش�حن للمواد عىل ش�كل دفعات يتم حجز نسبة )2,7%(  من كل دفعة للمبالغ املتحققة لكون تسديد 
املس�تحقات عىل ش�كل دفعات ويتم حجز نس�بة 10% من قيمة الدفعة االخرية ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرائب وخالل 30 يوم من 

انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة  
14 � تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع 

15 � يت�م اس�تقطاع مبلغ اجازة االس�ترياد بعد اصدار العقد بموجب م�ا يتم تحديده من   من وزارة التجارة ) الرشكة العامة للمع�ارض والخدمات التجارية العراقية ( 
للمواد الكيمياوية حرصا 

16 � االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني بأسم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة 
يف الخارج سواء كان ) بلد املنشا او بلد املجهز ام يف بلد الشحن( 

17 � يتم استقطاع مبلغ االجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية 
18 � ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة  او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه 

19  � منشا املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املنايشء املطلوبة وثابت  )لن يتغري الي سبب كان(  مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول 
20 � يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل ) الدولة / املدينة / الشارع / البناية  العنوان الربيدي والهاتف( واسم املدير العام للرشكة او من يخوله يف العروض واملراسالت 

وبشكل واضح ورسمي وبخالفه   يهمل العرض 
21 �  تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الرشكات التالية 
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22 � تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من قبل وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشأ )نسخة اصلية ( 

حسب التعليمات لطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة ( 
23 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها ) 150 دوالر ( 

24 � تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون 
تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر

25 � يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرة الغلق ) مع العرض( وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله 
26 � يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملش�اركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرس�الة وقبل مدة مناس�بة من 
تاريخ الغلق وستقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد  املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة 

وسيكون يوم 2019/10/14
27 � ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد او لرشوط االعتماد ) يف حال عدم قبول الطرف االول للخالفات 

يف مستندات الشحن( 
28 � تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2019/10/28 

29 � عىل الرشكات الراغبة يف املش�اركة تقديم كافة املستمس�كات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة ) شهادة تأسيسية حديثة ونافذة ومصدقة حسب االصول من 
السفارة او القنصلية العراقية يف بلد الرشكة � براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرائب تتضمن الرقم الريبي �  املوقف املايل متمثل بحسابات ختامية رابحة الخر 

سنتني مالية  وان يكون الحد االدنى لراس مال الرشكة 2 اثنان مليار دينار عراقي � الهوية التجارية النافذة (
مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقا 

بخصوص  الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية : 
� نسخة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة  او املكتب مصادق عليها اصوليا 

من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسيس مع نسخة مرجمة باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة 
� نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات ) مصادق اصوليا( 

30 � استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبه 20%  فاكثر عن الكلفة التخمينية 
31 � للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )  1182 ( دينار عراقي لكل دوالر امريكي 

32 � كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت 
مالحظة : يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكروني 

WWW.oil.gov.iq
www.mrc.oil.gov.iq

جماهد حممد شايف العيفان 
عـ / مسجل الرشكات

زيد كاظم رشيف
املدير العام وكالة 

رئيس جملس االدارة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فقدان 
فقد وص�ل قبض امان�ات الصادر 
من بلدية البرصة املرقم ) 642908 
( امل�ؤرخ 29 / 6 / 2014 بمبلغ ) 
000 / 000 / 90 ( ملي�ون بأس�م 
/ نضال حسن صبيح – فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
����������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من الرشكة 
العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية 
/ الجن�وب بأس�م / محمد ميصل 
خلف – فمن يعثر عليها تس�ليمها 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد 1423/ب/2019

التاريخ 2019/9/25
اعالن بيع عقار باملزايدة 

املدعي / الدائن )سعد رسن مطلب( 
املدعى عليه / املدين ) شيماء رسن مطلب( 

تنفي�ذا لقرار الحكم الص�ادر من هذه املحكم�ة بالعدد 1423/
ب/2019 واملتضم�ن اع�الن املزايدة الزالة ش�يوع العقار املرقم 
)553/2م46 نص�ف الدجيلة ( وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء 
كل حس�ب س�هامه فقد تقرر اع�الن عن بيعه باملزاي�دة العلنية 
خ�الل 15 يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل للن�رش يف صحيفتني 
محليت�ني فع�ىل الراغب�ني  بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
التقديري�ة للعقار بصك مصدق معن�ون اىل محكمة بداءة الكوت 
وس�وف تجري املزايدة يف اليوم االخري الساعة الثانية عرش ظهرا 
واذا صافد اليوم االخري عطلة رسمية  فيعترب اليوم الذي يليه  من 
الدوام الرس�مي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور االعالن واملزايدة 
القايض

محمد عبد الرضا مهدي
مواصفات العقار /

جنس�ه : دار س�كن قديم ايل للسقوط غري مس�كون يتكون من 
غرف�ة عدد 3 ارضية غري نظامية يكس�وها الح�ى والبناء من 
الش�يلمان ودرجة البناء دون الوسط مش�كوف الساحة وهناك 

ارضار يف تركيبه 
املساحة 150 م2 

الشاغل  غري مسكون وال يصلح للسكن
القيمة التقديرية 40,000,000 مليون دينار عراقي 

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/551
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 
الخامسة

2 � اس�م املتهم الغائب : الرشطي خرض جاس�م محمد رسحان 
الجليحاوي

3 � رقم الدعوى : 2019/551
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2017/2/28

5 � تاريخ الحكم : 2019/7/17
6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

7 � املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8 � خالصة الحكم : الحبس الش�ديد ملدة )خمس سنوات (  وفق 
احكام املادة )5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل  وبداللة 
امل�واد  61/اوال و 69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك 

لغيابه عن تاريخ 2017/2/28 ولحد االن 
9 �  طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحيه عن الوظيفة 
نهائيا استنادا الحكام املادة )38/ثانيا  من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008  املعدل بداللة املادة  89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
10 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذالحك�م الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
11 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
12 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جرب( 
البالغة )25,000( خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادر باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادسا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2019/7/17
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/599
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 
الخامسة

2 � اس�م املج�رم الغائب : النقي�ب عبد االمري عب�د الكريم بنيان 
احمد الغراوي )متقاعد(

3 � رقم الدعوى : 2019/599
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2019/7/31

5 � تاريخ الحكم : 2019/8/57
6 � املادة القانوية )32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
8 � خالصة الحكم :  تبديل مادة االحالة من املادة 32/اوال وثانيا 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة 35/اوال وثانيا من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 كون الفعل وق�ع قيل صدور تعديل 
قان�ون قوى االمن الداخيل وعمال باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  رقم 27 لس�نة 
2016 عن التهمه املسنده اليه وفق احكام املادة 35 /اوال وثانيا 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لعدم اعادة ما بذمته او تس�ديد 

مبالغ التضمني املرتتب بذمته
9 � الس�جن  ملدة )س�بع  س�نوات (  وفق احكام املادة )35/اوال 
( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل  وبداللة املواد  61/اوال 
و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008  الختالس�ه البندقيتني 

املرقمتني 15201 9 و 3025 نو ع كالشنكوف عام 2012 
13 � تضمينه مبلغ مق�داره )13,463,000( ثالثة عرش مليون 
واربعمائ�ة وثالث�ة وس�تون ال�ف دين�ار ع�ن قيم�ة البندقيتني 
املختلس�تني املش�ار اليهم�ا يف 10 اعاله والنواق�ص واالرضار يف 
البن�ادق املش�ار اليه�ا يف )12( اعاله اس�تنادا للفق�رة ثانيا من 

املادتني 35 و37 من ق ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
14 � ط�رده م�ن الخدم�ة  وتنحيت�ه ع�ن الوظيفةنهائيا عمال 
باح�كام امل�ادة 41/اوال /أ م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
10 �  ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخ�يل وتنحيه عن 
الوظيفة نهائيا استنادا الحكام املادة )38/اوال /أ من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008  املعدل بداللة امل�ادة  89/اوال من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
11 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذالحك�م الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
13 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب )حس�ني عبد 
االم�ري جاب�ر( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشين ال�ف دينار 
عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادر باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادسا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2019/1/29
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية 

اعالن
ق�دم املواط�ن ) احمد حس�ن ع�يل( طلبا اىل 
ه�ذه املديرية يطل�ب فيه تس�جيل اللقب يف 
قي�ده  وجعله )الش�يباني( وعم�ال باحكام 
املادة 24 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى 
الصحف املحلية فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل فرتة خمس�ة عرشة يوما 
م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة /

وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العد 1493
التاريخ 2019/9/25

اعالن
ق�دم املواط�ن ) اي�اد حس�ني خ�رض( طلبا 
لغرض تس�جيل لقبه وجعله )الفتالوي( بدال 
من )الف�راغ( فم�ن لديه اع�رتاض  مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاه�ا )عرشة 
ايام( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�ادة )24( من قانون 
البطاقة الوطنية  رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء 

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

مديرية تنفيذ كربالء
العدد :2019/1647

التاريخ 2019/9/19
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ كرب�الء بامل�زاد العلني 
الس�يارة املحج�وزة املرقم�ة 163008 بغداد 
اجرة نوع نيس�ان س�ني اللون اصفر موديل 
2011 العائدة للمالك )طارق كاظم حس�ني (  
لق�اء طلب الدائن ) عيل فري�ق عبد( واملدونة 
اوصافه�ا ادن�اه فم�ن ل�ه رغب�ة بال�رشاء 
الحضور يف تمام الس�اعة )الرابعة( عرصا يف 
اليوم العارش من اليوم التايل للنرش يف الصحف 
املحلي�ة يف مع�رض والية الحس�ني الواقع يف 
كربالء � مع�ارض حي املعلمني مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة 
باملائة من القيمة املقررة  وش�هادة الجنسية 
وهوي�ة االحوال املدنية ه�ذا وان الثمن يدفع 

نقدا والداللية عىل املشرتي  
املواصفات :

� النوع نيس�ان س�ني الرقم 163008 بغداد 
اجرة اللون اصفر 

� املودي�ل 2011 بأس�م املالك )ط�ارق كاظم 
حسني(

� املظهر الخارجي بدن السيارة جيد
� دواخل الس�يارة من الدش�بول والكش�نات 

جيدة 
� زجاج السيارة جيدة 

� محرك السيارة غري صالح لالستعمال كونه 
مستهلك ويحتاج اىل تجفيت 

� ناقل الحركة الكري عاديوليس اوتوماتيك 
� حالة االطارات جيدة

� القيم�ة املقدرة 7,500,000 س�بعة ماليني 
وخمسمائة الف دينار 

املنفذ العدل
احمد عبد الحسني ناجي

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف كربالء املقدسة

العدد / 4326
التاريخ 2019/9/5

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من قبل الس�يد )لواء 
حسون مهدي( الذي يطلب تبديل لقبه وجعله 
)السعدي ( بدال ) كبابي( من قيده فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة )22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العامة وكالة

����������������������������������
لس القضاء االعىل

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة جنح الكوت

العدد : 2415/جنح/2019
التاريخ 2019/9/22

اعالن
اىل املتهم الهارب / حمزة حسن فالح

بالنظ�ر اىل مجهولي�ة محل اقامت�ك بالوقت 
الح�ارض ولكون�ك مته�م بالقضي�ة املرقمة 
2415/جن�ح/2019 وفق احكام املادة )32( 
من قان�ون املخدرات واملؤث�رات العقلية رقم 
50 لس�نة 2017  فقد تق�رر تبليغك باالعالن 
عن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2019/10/22 ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املحاكمة 

بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل

اعالن
اىل الرشكاء ) عدنان جواد عبد الكاظم ونهضه 
عبد الزهره عواد ( توجب عليكم الحضور اىل 
مقر بلديه النج�ف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرق�م 48748 /3 ح�ي النداء خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك 
اسم طالب االجازه حيدر عباس صيهود

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

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة جنح الكوت

العدد : 2412/جنح/2019
التاريخ 2019/9/22

اعالن
اىل املتهم الهارب / حسن محمود محمد

بالنظ�ر اىل مجهولي�ة محل اقامت�ك بالوقت 
الح�ارض ولكون�ك مته�م بالقضي�ة املرقمة 
2412/جن�ح/2019 وفق احكام املادة )32( 
من قان�ون املخدرات واملؤث�رات العقلية رقم 
50 لس�نة 2017  فقد تق�رر تبليغك باالعالن 
عن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2019/10/22 ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املحاكمة 

بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل

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

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة :2019/2133

التاريخ 2019/9/25
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقار تسلسل 792/3 
م38الخاجي�ة  الواق�ع يف الكوت  العائ�د للمدين ) 
فائزة جعف�ر عباس ( املحجوز لق�اء طلب الدائن 
) عيل صادق س�عدون( البالغ 20000000  مليون  
دين�ار عراقي فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة 
م�ن املائة  من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية املشرتي
املنفذ العدل 

عقيل خليل الخرساني
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : االرض الزراعي�ة املرقم�ة 
792/3 م38 الخاجية  

2 � جنس�ه ونوع�ه : ك�وت / طري�ق بغ�داد قرب 
املفتاج مجاور مؤسس�ة الشهداء االرض الزراعية 
تس�قى بالواس�طة مس�يد عليه�ا دور متناث�رة 

والقطعة غري مشيدة عليها اي بناء 
3 � حدوده واوصافه : 

4 ، مشتمالته 
5 � مس�احته : س�هام املدي�ن 479 س�هم اي م�ا 

يعادل 115م
6 � درجة العمران : عرصة

7 � الشاغل : 
8 � القيم�ة املقدرة : ثالث�ة وعرشون مليون دينار 

عراقي

����������������������������������
لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

اعالن
بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 
تثبي�ت  لجن�ة  م�ن  الص�ادر   2019/8/22
امللكي�ة يف الزب�ري ح�ول تثبيت عائدي�ة تمام 
العقار 357/الكوت بأس�م عب�د املنعم حيدر 
جواد اس�تنادا الحكام املادة )49( من قانون 
التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 وقد 
تقرر اع�الن هذا القرار مدة ثالثني يوما وعىل 
من لديه اعرتاض عىل الق�رار املذكور الطعن 
فيه لدى رئاس�ة محكمة االس�تئناف اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لنرش هذا االعالن وعند انتهاء 
املدة املذكورة وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
االس�تئناف بوقوع الطعن عىل الق�رار لديها 
خالل املده اعاله ستبادر مالحظية التسجيل 
العقاري يف الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار 

القايض االول
ايهاب محمود زبون

رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد : 3586/ش/2019
التاريخ 2019/9/25

اعالن
اىل املدعى عليه / عيل محسن عطية

اقامت املدعية نوش�ه مايض حس�ني الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اعاله لدى ه�ذه املحكمة 
تطل�ب فيه�ا نفي نس�ب الق�ارصة بنني من 
كاظ�م مايض حس�ني وعهود ع�وده جوييل 
واثبات نس�بها منها ومن�ك وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ  يف مركز رشطة 
قلعة صالح وحس�ب كتابه�م بالعدد 11048 
يف 2019/9/16 وتأييد املجلس البلدي لقلعة 
صال�ح املتضم�ن ارتحالك اىل جه�ة مجهولة 
علي�ه وملجهولية مح�ل اقامتك ق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة ي�وم املرافعة املص�ادف يوم 
2019/10/9 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حال�ة عدم حضورك س�وف تج�ري  املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق  القانون 
القايض

جاسم محمد محمود املوسوي

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

ق�دم املواطن ) صباح حس�ني ع�يل( طلبا اىل 
ه�ذه املديرية يطل�ب فيه تس�جيل اللقب يف 
قي�ده  وجعله )الش�يباني( وعم�ال باحكام 
املادة 24 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى 
الصحف املحلية فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل فرتة خمس�ة عرشة يوما 
م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة /

وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية 

العدد : 322 / ش / 2019 
التاريخ : 18 / 9 / 2019 

اىل / املدع�ى علي�ه / ابراهيم اس�ماعيل 
محمد 

م / تبليغ 
بالنظر القامة الدع�وى الرشعية املرقمة 
322 / ش / 2019 ضدك من قبل املدعية 
) ش�هلة حس�ني احمد ( ملجهولية محل 
اقامتك حسب اش�عار املختار عليه تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
املوافق 29 / 9 / 2019 الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك س�تجري 
وفق�ا  وعلن�ا  غيابي�ا  بحق�ك  املرافع�ة 

للقانون.
القايض 

محمد عباس حميد 
����������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
نح�ن املصفي�ان املحامي�ان ع�الء الدين 
هاشم نارص ومروة حميد جاسم لرشكة 
ارض الغص�ون الخرضاء للتجارة العامة 
املح�دودة – ادعو كل من ل�ه حق او دين 
ع�ىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل 
– بغ�داد – املنصور – حي دراغ م / 603 

– شارع 17 عمارة 1 شقة 49 .
املصفيان املحاميان 

ع�الء الدين هاش�م نارص وم�روة حميد 
جاسم.

����������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 931/ش/2019 

التاريخ :2019/9/25
اىل املدع�ى علي�ه / )عبدالعزي�ز صال�ح 

احمد(
تبليغ

أصدرت محكم�ة األحوال الش�خصية يف 
س�امراء قرارها املؤرخ يف 2019/9/2 يف 
الدعوى املرقمة 931/ش/2019 واملقامة 
من قبل املدعية )عذراء مصطفى احمد( 
واملتضمن الحكم الغيابي بتصديق الطالق 
الخارجي ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ املبلغ )عامر 
مهدي صالح( املنس�وب اىل مركز رشطة 
سامراء واش�عار املختار )حميد مضحي 
حس�ن( مخت�ار منطق�ة ح�ي الزراع�ة 
واملص�دق م�ن املجل�س املح�يل لقض�اء 
س�امراء  ل�ذا ق�ررت املحكم�ة بتبليغ�ك 
بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني محليتني 
وعن�د ع�دم حض�ورك وع�دم االعرتاض 
والتميي�ز عىل قرار الحك�م املذكور خالل 
شهر من نرش االعالن  فان القرار يكتسب 

الدرجة القطعية وفق القانون
م������������ع 

الت��ق��������دي�������ر...
القايض

كاظم متعب داود
����������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

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

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد: 156/ش/2019
التاريخ :2019/9/25 

م/ تبليغ
الرشعي�ة  الدع�وى  حس�م  ملقتضي�ات 
املرقم�ة )156/ش/2019( واملقامة من 
قبل املدعية )شيماء سهو نجم( واملدعى 
عليه) رسول احمد عيل( املتضمن دعوى 
تفري�ق للهج�ر وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واملؤيد من 
قبل مختار العكسة وتأييد املجلس البلدي 
له�ذا تق�رر اج�راء تبليغ�ك بصحفيتني 
املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف  يوميت�ني 
2019/10/2 الس�اعة التاس�عة صباحاً 
ويف ح�ال عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون.
مع التقدير

القايض 
حردان خليفة جاسم

����������������������������������
فقدان

فق�دت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة من 
الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب ف�رع النجف 
االرشف ذي العدد ) 17005 ( بتاريخ 20/ 
8 / 2013 واملعنون�ة اىل مديري�ة م�رور 
محافظة النجف االرشف بأسم ) رضاوي 
عبد الله محمد حس�ن ( / فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

دائرة التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف منديل 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا 

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
24 / 9 / 2019 تسجيل تمام العقار تسلسل 
70 محل�ة قل�م حاج بأس�م / حكم�ت نافع 
حس�ني مج�ددا باعتب�اره حائزا ل�ه بصفة 
املالك للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العقاري رقم ) 43 ( لس�نة 1971 
قررن�ا اعالن هذا الطلب – فعىل كل من يدعي 
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار 
تقديم مالديه من بينات اىل هذه الدائرة خالل 
م�دة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
هذا االعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار 
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل 
النتهاء م�دة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه 
موقعي�ا يف الكش�ف ال�ذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض . 
دائرة التسجيل العقاري يف منديل 

����������������������������������
قرار شطب رشكة محدودة 

بالنظ�ر الكتم�ال كاف�ة اج�راءات تصفي�ة 
رشك�ة ) الرافدي�ن النتاج مربدات الس�يارات 
واملسكتات املحدودة ( واستنادا الحكام املادة 
177 م�ن قان�ون ال�رشكات رق�م 21 لس�نة 

1997 املعدل . 
اني مس�جل ال�رشكات قررت ش�طب اس�م 
الرشكة من س�جالتنا عىل ان يتم نرش القرار 

طبقا الحكام املادة املذكورة اعاله .
كت�ب ببغداد يف الي�وم الثال�ث والعرشين من 

شهر محرم لسنة 1441 ه� - 
املوافق لليوم الثاني والعرشين من شهر ايلول 

لسنة 2019 م .
مجاهد محمد شايف العيفان 

مسجل الرشكات / وكالة 

����������������������������������
دائرة التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف منديل 
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجددا 
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
24 / 9 / 2019 تسجيل تمام العقار تسلسل 
69 محل�ة قل�م حاج بأس�م / حكم�ت نافع 
حس�ني مج�ددا باعتب�اره حائزا ل�ه بصفة 
املالك للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العقاري رقم ) 43 ( لس�نة 1971 
قررن�ا اعالن هذا الطلب – فعىل كل من يدعي 
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار 
تقديم مالديه من بينات اىل هذه الدائرة خالل 
م�دة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
هذا االعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار 
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل 
النتهاء م�دة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه 
موقعي�ا يف الكش�ف ال�ذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض . 
دائرة التسجيل العقاري يف منديل 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
من دائرة التسجيل العقاري يف دياىل 

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة 
اىل الراهن / رياض احمد ابراهيم 

لكفالته / املقرتض / احمد ابراهيم عكاب 
نوع التبليغ : اول .

التسلسل او رقم القطعة : 3 / 661 
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 19 خ�ان 

اللوالوة .
الجنس : هيكل .

مقدار الدين : ) 1152036000 ( مليار ومائة 
واثنان وخمس�ون مليون وست وثالثون الف 

دينار . 
اس�م الدائ�ن املرته�ن : امل�رصف الزراع�ي / 

هبهب . 
وصف س�جل التامينات العينية : 91 يف 15 / 

7 / 2012 جلد 34 .
محل االقام�ة املبني بالعقد : بعقوبة الجديدة 

/ نهر الحجيه . 
بناء عىل اس�تحقاق الدين املبني اعاله وطلب 
الدائن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل 
املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم 
غ�ريه فتعت�رب بذلك مجه�ول مح�ل االقامة 
فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه 
خ�الل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
ن�رش االعالن واال فس�يباع عق�ارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقا للقانون .
دائرة التسجيل العقاري يف دياىل 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
من دائرة التسجيل العقاري يف دياىل 

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة 
اىل الراهن / احمد حسن عيل 

لكفالته / املقرتض / احمد ابراهيم عكاب 
نوع التبليغ : اول .

التسلسل او رقم القطعة : 74 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 22 الهويدر .

الجنس : بستان مقلوعة الغراس مشيد عليها 
غرفتني مسقفة . .

مقدار الدين : ) 1152036000 ( مليار ومائة 
واثنان وخمس�ون مليون وست وثالثون الف 

دينار . 
اس�م الدائ�ن املرته�ن : امل�رصف الزراع�ي / 

هبهب . 
وصف سجل التامينات العينية : 487 يف 11 / 

3 / 2015 جلد 29  .
محل االقامة املبني بالعقد : التكية .

بناء عىل اس�تحقاق الدين املبني اعاله وطلب 
الدائن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل 
املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم 
غ�ريه فتعت�رب بذلك مجه�ول مح�ل االقامة 
فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه 
خ�الل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
ن�رش االعالن واال فس�يباع عق�ارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقا للقانون .
دائرة التسجيل العقاري يف دياىل

دائرة الكاتب العدل يف الكرادة
العدد العمومي : 24133 

رقم السجل : 121 
التاريخ : 19 / 9 / 2019 

انذار 
اىل الس�يدة ثمين�ة جليل نعم�ة – عنوانها 
الع�راق – بغ�داد – العرصات م929 ز 21 د 

. 32
جهة االنذار :

س�بق وان تم التعاقد بينن�ا بموجب العقد 
التحري�ري امل�ؤرخ 10 / 2 / 2018 ع�ىل 
 496  /  327 املرق�م  العق�ار  يل  بيعك�م 
منطق�ة  يف  والواق�ع  بتاوي�ن  مقاطع�ة 
العرص�ات وبالرغ�م من اس�تالمكم كامل 
بدل البي�ع وبالرغم م�ن مطالبتنا املتكررة 
لكم بعدة مرات بتحويل ملكية العقار لدى 
دائ�رة التس�جيل العق�اري – عليه اقتىض 
حضورك�م ي�وم االح�د املوافق ي�وم 29 / 
9 / 2019 وجلبك�م كاف�ة املستمس�كات 
الش�خصية الخاصة بتحويل العقار اعاله 
وبعكس�ه وع�دم حضورك�م س�وف نقوم 
بمراجع�ة املحاك�م املختص�ة وتحميلك�م 
كافة التبع�ات القانونية واملالي�ة ) املدنية 

والجزائية ( 
املنذر 

احمد هادي عبد 
وكيله املحامي رعد حاتم حنفيش بموجب 
الوكالة املرقمة 31005 يف 27 / 11 / 2018 
غرفة محامي الكرخ هوية نقابة املحامني 

املرقمة 44125 يف 17 / 1 / 2008 .
نس�خة من�ه اىل دائ�رة التس�جيل العقاري 

الرصافة الثانية .
قدم ه�ذا االن�ذار احمد هادي عب�د املعرف 
بالهوية اعاله وبع�د ان وقعه امامي طلب 
تبليغ االنذار حفظ االصل وارسلت النسخة 
الثاني�ة للتبلي�غ يف ي�وم 19 / 9 / 2019 . 

التاسع عرش من ايلول 2019 .
كاتب العدل

����������������������������������
دائرة الكاتب العدل يف الكرادة

العدد العمومي : 24132 
رقم السجل : 121 

التاريخ : 19 / 9 / 2019 
انذار 

اىل الس�يد رسم�د عباس في�اض – عنوانه 
الع�راق – بغ�داد – العرصات م929 ز 11 د 

. 32
جهة االنذار :

س�بق وان تم التعاقد بينن�ا بموجب العقد 
التحريري املؤرخ 3 / 9 / 2018 عىل بيعكم 
يل العقار املرقم 327 / 99 مقاطعة بتاوين 
والواقع يف منطقة العرص�ات وبالرغم من 
اس�تالمكم كامل ب�دل البي�ع وبالرغم من 
مطالبتن�ا املتكررة لكم بعدة مرات بتحويل 
ملكية العقار لدى دائرة التسجيل العقاري 
االح�د  ي�وم  اقت�ىض حضورك�م  علي�ه   –
املواف�ق يوم 29 / 9 / 2019 وجلبكم كافة 
املستمسكات الش�خصية الخاصة بتحويل 
العق�ار اعاله وبعكس�ه وع�دم حضوركم 
س�وف نقوم بمراجع�ة املحاك�م املختصة 
وتحميلكم كافة التبعات القانونية واملالية 

) املدنية والجزائية ( 
املنذر 

احمد هادي عبد 
وكيله املحامي رعد حاتم حنفيش بموجب 
الوكالة املرقمة 31005 يف 27 / 11 / 2018 
هوية نقابة املحامني املرقمة 44125 يف 17 

. 2008 / 1 /
نس�خة من�ه اىل دائ�رة التس�جيل العقاري 

الرصافة الثانية .
قدم ه�ذا االن�ذار احمد هادي عب�د املعرف 
بالهوية اعاله وبع�د ان وقعه امامي طلب 
تبليغ االنذار حفظ االصل وارسلت النسخة 
الثاني�ة للتبلي�غ يف ي�وم 19 / 9 / 2019 . 

التاسع عرش من ايلول 2019 .
كاتب العدل

����������������������������������
دائرة الكاتب العدل يف الكرادة

العدد العمومي : 24129 
رقم السجل : 121 

التاريخ : 19 / 9 / 2019 
انذار 

اىل الس�يد حس�ن صال�ح مه�دي – عنوانه 
العراق – بغداد –م503 ز 57 د 37 .

جهة االنذار :
س�بق وان تم التعاقد بينن�ا بموجب العقد 
التحريري املؤرخ 9 / 9 / 2018 عىل بيعكم 
يل س�هامكم يف العق�ار املرق�م 3 / 6666 
مقاطع�ة 3 وزيري�ة والواق�ع يف منطق�ة 
الوزيري�ة وبالرغ�م م�ن اس�تالمكم كامل 
بدل البي�ع وبالرغم م�ن مطالبتنا املتكررة 
لكم بعدة مرات بتحويل ملكية العقار لدى 
دائ�رة التس�جيل العق�اري – عليه اقتىض 
حضورك�م ي�وم االثنني  املواف�ق يوم 30 / 
9 / 2019 وجلبك�م كاف�ة املستمس�كات 
الش�خصية الخاصة بتحويل العقار اعاله 
وبعكس�ه وع�دم حضورك�م س�وف نقوم 
بمراجع�ة املحاك�م املختص�ة وتحميلك�م 
كافة التبع�ات القانونية واملالي�ة ) املدنية 

والجزائية ( 
املنذر 

احمد هادي عبد 
وكيله املحامي رعد حاتم حنفيش بموجب 
الوكالة املرقمة 31005 يف 27 / 11 / 2018 
هوية نقابة املحامني املرقمة 44125 يف 17 

. 2008 / 1 /
نس�خة من�ه اىل دائ�رة التس�جيل العقاري 

الرصافة االوىل .
قدم ه�ذا االن�ذار احمد هادي عب�د املعرف 
بالهوية اعاله وبع�د ان وقعه امامي طلب 
تبليغ االنذار حفظ االصل وارسلت النسخة 
الثاني�ة للتبلي�غ يف ي�وم 19 / 9 / 2019 . 

التاسع عرش من ايلول 2019 .
كاتب العدل
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: تس�تقطب بع�ض الع�روض والفرص 
لبح�ث  إيجاب�ي ومناس�ب  الج�ّو  إن  املالي�ة، 

الرشوط ولتحسني الوضع الحايل
عاطفياً: تقرر والرشيك اتخاذ قرارات مصريية 

بشأن العالقة خوفاً عىل انهيارها يف أي لحظة

مهني�اً: إذا أردت تبديل موقفك يف العمل، حاول 
بذل املزيد من الجهد يف األيام القليلة املقبلة

عاطفياً: ق�د يفاجئك الرشي�ك بمواقف مميزة 
ويالطفك ليكس�ب رض�اك، وبما ان�ك مطمنئ 
البال وخفي�ف الظل، تبادل�ه االهتمام فتقوى 

العالقة بينكما وتشتّد الروابط

مهني�اً: أحد الزم�الء يبرشك بأخب�ار مفرحة، 
فتشعر بمزيد من االستقرار عىل املدى الطويل

عاطفي�اً: يرتك فينوس البي�ت الخامس ليدخل 
اىل برج العقرب فيخّف الوهج العاطفي وتدور 
االتجاهات نحو عالق�ة غرامية يف مجال عملك 

او يف محيط مهنتك ابتداًء من اآلن

مهني�اً: انتبه من مغالطات واخطاء وتحديات، 
ال تصّدق الوعود الكاذبة وال تجازف ال مالياً وال 
تجارياً. عاطفياً: ي�وم عاطفي للغاية وتفاهم 
ت�ام م�ع الرشي�ك، وهذا م�ا يرتك انعكاس�ات 
ايجابي�ة. صحي�اً: تتع�دد املش�اريع الرتفيهية 
املعروض�ة عليك، وكلها مفي�دة للصحة فاخرت 

مهنياً: قد تتش�ابك األفكار والهواجس وتظهر 
االتهام�ات، لك�ن الوض�ع غري خط�ر إىل هذه 
الدرجة، وبالتأكيد ال يسمح باالستخفاف به أو 

بمستجّداته
عاطفي�اً: األخط�اء الكب�رية يمك�ن أن تؤثر يف 

العالقة، وحاول النهوض مجدداً

مهني�اً: ق�د تحصل ع�ىل عائدات كب�رية وغري 
منتظ�رة، وهذا يزيد من حماس�تك ويدفعك اىل 

الرتكيز عىل مرشوع مهم
عاطفي�اً: تحاول تج�اوز خالفاتك مع الرشيك، 

لكن هذا االمر يواجه بعض الصعوبات

مهني�اً: تعي�ش ارتب�اكاً وتأجيالً ربم�ا لبعض 
املواعيد، لكن ال تخف عىل مستقبل مشاريعك، 

فهي تسري باالتجاه الصحيح
ونب�ش  امل�ايض  دفات�ر  يف  البح�ث  عاطفي�اً: 
الذكريات األليمة قد يسبب لك املتاعب، فال تدع 

نفسك أسرياً له

مهني�اً: أنت تحس�د كل ش�خص ناج�ح، وهذا 
ليس م�ن عادات�ك، إذا كان الظرف يعاكس�ك، 
فالحل ليس بمعاداة اآلخري�ن والتهجم عليهم 
وتمّني الرش لهم. عاطفياً: العون الذي حظيت 
به من الرشيك أخرياً يتيح لك التخطيط بش�كل 

أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله

مهنياً: تنقل�ب طباعك لتصبح متوترة وعدائية 
بع�ض ال�يء، ابتع�د ع�ن األجواء املش�حونة 

باالنفعاالت السلبية
عاطفياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهوداً 
كبرية لتس�تحق حنان الرشيك الذي تس�تحقه، 

وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً

مهني�اً: ت�رتّدد املراج�ع املؤث�رة يف دعم�ك بعد 
مراحل ط�وال، فتخضع لضغ�ط كبري وتواجه 

بعض العراقيل
عاطفي�اً: علي�ك اتخ�اذ خط�وات مختلفة عن 
الس�ابق تج�اه الرشي�ك لتحاف�ظ علي�ه، وإال 

فقدت ثقته وفقدته

مهني�اً: تتفاع�ل عىل نحومرٍض م�ع محيطك، 
ويحم�ل اليك ه�ذا اليوم انفتاح�اً عىل مجاالت 
جدي�دة، وقد تلفت نظر بع�ض النافذين وتبدو 
حيويت�ك مضاعف�ة. عاطفي�اً: مصاع�ب غري 
محس�وبة النتائ�ج، وهذا ق�د يدفع�ك ربما اىل 

السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك

مهنياً: تكون عىل اس�تعداد ملواجهة أي طارئ، 
ه�ذا الظ�رف الصع�ب يضع�ك أم�ام اختب�ار 
لتكتش�ف قدراتك عىل املواجهة وإيجاد الحلول 
الناجع�ة. عاطفي�اً: إهم�ال الرشيك س�يكون 
مكلفاً جداً، فس�ارع اىل تصحي�ح األوضاع قبل 

فوات األوان.

العذراء

احلوت

نافورة ناسا الفضائية
ناف�ورة مائي�ة عمالق�ة وضخمة 
يندف�ع منه�ا وبقوة ح�وايل نصف 
ملي�ون غال�ون م�ن امل�اء، ليص�ل 
ارتفاعه�ا يف الج�و ع�دة مئات من 

األمتار.
األم�ر املث�ري حق�ا يف هذه املس�الة 
هي أن ه�ذه »النافورة الفضائية« 
تتوقف بعد 60 ثانية، أو أنها تستمر 
ملدة دقيقة واحدة فقط، بحسب ما 

ذكر موقع بيزنيس إنسايدر.
وقد أنشأت وكالة الفضاء األمريكية 
ناس�ا هذه »الناف�ورة الفضائية«، 

نظ�را لعالقتها بإط�الق الصواريخ 
إىل الفض�اء، كجزء م�ن اختباراتها 
لنظ�ام اإلطالق الفضائ�ي املعروف 
اختصارا باسم »أس إل أس«، املقرر 
أن يبدأ يف وقت ما من العام 2020.

والناف�ورة تمث�ل أيض�ا م�ا يعرف 
بنظ�ام الغم�ر املائ�ي، وتس�تخدم 
للحد من الحرارة الشديدة والطاقة 
الص�اروخ،  إط�الق  ع�ن  الناتج�ة 

باإلضافة إىل إخماد الصوت.
نظ�ام  يك�ون  أن  املتوق�ع  وم�ن 
اإلطالق الفضائي هذا »أكرب وأقوى 

ص�اروخ« توصل�ت إليه ناس�ا عىل 
اإلطالق.

وكغ�ريه من صواريخ الفضاء التي 
أطلقته�ا ناس�ا س�ابقا، س�يكون 
إطالق صاروخ »أس أل أس«، البالغ 
طول�ه 98 م�رتا )أع�ىل م�ن تمثال 
الحري�ة بح�وايل 5 أمت�ار( بش�كل 
عم�ودي، أي أنه يت�م نصبه وقوفا 
عىل منصة اإلطالق، التي ستكون يف 
مركز كينيدي الفضائي يف فلوريدا.

أم�ا أول مهمة لهذا الصاروخ، الذي 
يزن ح�وايل2.7 ملي�ون كيلوغرام، 

فسوف تستغرق 25 يوما، وتتلخص 
بالدوران حول القمر.

ووفقا ملوسوعة ويكيبيديا، فنظام 
اإلط�الق هذا عب�ارة ع�ن صاروخ 
حامل تخطط له ناس�ا الكتش�اف 
الك�ون بواس�طة رح�الت مأهولة 
ب�رواد فضاء ع�رب رح�الت تتعدى 
م�دارات األرض املنخفض�ة، لك�ن 
ل�ن   2020 الع�ام  يف  انط�الق  أول 
يك�ون مأهوال برواد فضاء، يف حني 
س�تكون أول رحلة مأهول�ة برواد 

فضاء يف العام 2022.

غفوة سائح تكلفه 300 يورو
 فرضت الرشطة اإليطالية يف مدينة 
تريس�تا، ش�مايل البالد غرامة 300 
ي�ورو )340 دوالرا( بح�ق رجل أخذ 
غفوة يف أرجوحة شبكية عىل شاطئ 
األنب�اء  وكال�ة  البحر.وأوضح�ت 
األملاني�ة أن األم�ر وق�ع بع�د ظهر 

األربعاء، وأعلنته الرشطة املحلية يف 
تريس�تا الخميس، ونرش يف وس�ائل 
اإلع�الم اإليطالي�ة الجمع�ة. وعل�ق 
الس�ائح، البالغ من العمر 52 عاما، 
الش�بكية بني ش�جرتني.  أرجوحته 
وقالت الرشطة إنها أصدرت عقوبة 
ضده بس�بب أن القوان�ني يف املدينة 
تحظ�ر رب�ط أي يشء يف ش�جرة أو 

نبات.
وتعرض الق�رار النتقادات واس�عة 
ع�ىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
لكونه قاس�يا للغاية.وق�ال روبرتو 
كوزولين�ي، العم�دة الس�ابق ملدينة 
تريس�تا، عرب موقع »فيس�بوك« إن 
الرشط�ة كان يمكن أن تبدأ يف رشح 
الس�ائح الحرتامها  القوانني ودعوة 

»بدال من تكبده غرامة فورية«.

استحمت بالعدسات الالصقة وفقدت برصها
تعودت مواطنة بريطانية عىل االستحمام 
والعدس�ات الالصق�ة ع�ىل عينيه�ا، ما 

تسبب يف إصابة إحداهما بالعمى.
 ،LiveScience موق�ع  ويفي�د 
بأن س�بب إصاب�ة ع�ني املواطنة 
الربيطانية بالعمى، يعود إىل عدوى 
املواطنة  نادرة. ويضيف موضحا، 
)41 س�نة( راجعت طبيب العيون 
خالل فرتة ش�هرين بس�بب آالم يف 
عينيه�ا. وأخربته بأنها تس�تخدم 
العدس�ات الالصق�ة، وال ترفعه�ا 

حتى عند االستحمام.
الي�رى  الع�ني  أن  اتض�ح  كم�ا 
له�ذه املرأة كان�ت ضعيفة بحيث 

يمك�ن اعتباره�ا نص�ف عمي�اء. وق�د 
اكتش�ف أطب�اء العيون وج�ود إعتام يف 
قرني�ة مقلة العني، وكش�فت الفحوص 

اإلضافي�ة أن س�بب فق�دان الب�ر هو 
إصاب�ة الع�ني بع�دوى ن�ادرة– التهاب 
القرني�ة الش�وكميبي )الته�اب القرنية 

باالكانثاميبا(.
وتمك�ن األطباء من إع�ادة النظر 
جزئي�ا إىل العني الي�رى بعد زرع 

القرنية.
التهاب القرنية الش�وكميبي- هو 
م�رض ن�ادر س�ببه توغ�ل أميبيا 
Acanthamoeba يف قرني�ة العني، 
ما قد يس�بب ضعف البر وحتى 
العمى التام. وقد أصبح هذا املرض 
منترشا بسبب استخدام العدسات 

الالصقة دون تعقيمها.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 200 جرام جبنة شيدر )أو جرويري الفرنسية(

x 5 عدد بطاطس )كبرية مقطعة رشائح رقيقة(
x 3 معلقة كبرية زبدة

x ¼ 1 كوب لبن كامل الدسم )ساخن(
x 1 رشة فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(

x 1 رشة ملح )أو حسب الرغبة(
x 1 عدد بيضة )مخفوقة(

الخطوات:
تدهن صينية فرن مربعة بالزبدة.

يسخن الفرن عىل درجة 180 مئوية، 350 فهرنهايت.
نضع البطاطس يف وعاء وننثر فوقها امللح والفلفل ونقلب بأيدينا جيدا.

نض�ع كمية من البطاطس ح�وايل ثلث املقدار يف الصينية ث�م ننثر فوقها ثلث 
كمية الجبن.

نضع الطبقة الثانية ثم الجبن ثم نضع الطبقة الثالثة من البطاطس فقط.
يف وع�اء يخفق اللبن مع البيضة والقليل من امللح والفلفل ثم يس�كب الخليط 

فوق البطاطس.
نضع الكمية األخرية من الجبن عىل الس�طح وتطه�ى يف الفرن ملدة 40 اىل 45 

دقيقة ثم تقدم بالهنا والشفا.

بطاطس دوفينوييس

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن فريق الس�لفادور لقي أثقل 
هزيمة يف نهائي كأس العالم 10 \ 1 من 

اٍسبانيا 1982م
هل تعلم أن قانون لعبة البولو ينص عىل 
أن اللع�ب األعر ال يس�مح ل�ه بمزاولة 

اللعبة
ه�ل تعل�م أن يف 1979 تاجل�ت مب�اراة 
ب�ني فريق فالركري�ك وانفرنيس 28 مرة 

بسبب سوء األحوال الجوية.
 *كلمة ) اس�تاد ( ه�ي : يونانية قديمة 
تعني املس�افة املحددة للس�باق يف العدو 

وكانت هذه املسافة تقدر ب� 192 مرتاََ.
* أرضي�ة حلبة املصارع�ة مصنوعة من 

املطاط الصناعي؟
* يف مباري�ات الجودو يكون زمن مباراة 
الدور التمهيدي 6 دقائق والنصف النهائي 

8 دقائق والنهائي 10 دقائق. 
* س�جل الالعب الربازييل بيليه أكرب عدد 
م�ن األهداف حيث س�جل 1281 هدفاََ يف 

1363 مباراة.
*أق�دم ن�ادي يف العال�م لك�رة القدم هو 
ن�ادي ش�يفيلد االٍنجلي�زي تأس�س عام 

1857م. 
*بدأت لعبة الهوكي يف اٍنجلرتا عام 1870 

م
* أول هدف يف تاريخ كأس العالم سجله 
الالعب لويس لورانت يف املباراة االفتتاحية 

بني منتخبه فرنسا واملكسيك؟

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )1990( الخميس  26  آيلول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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مدرب الديوانية: ال نملك خيارًا سوى الفوز عىل القاسمحنكة أوديشو وشخصية البطل يعبدان طريق اجلوية لثمن النهائي
             المستقبل العراقي/ متابعة

تمك�ن فريق الق�وة الجوية م�ن اجتياز 
ال�دور 32 م�ن بطول�ة محمد الس�ادس 
لألندي�ة األبطال بتخطيه عقبة الس�املية 
الكويتي.وفاز ممثل العراق ذهابا 3-1 يف 
كرب�اء، قبل أن يتع�ادل يف الكويت 1-1، 

ليتأهل عن جدارة واستحقاق.

واعتمد الق�وة الجوية عىل عدة عوامل يف 
االنتقال إىل دور ال� 16، تجلت غالبيتها يف 

مباراة اإلياب بشكل واضح.
 س�لط الضوء ع�ىل العوامل الت�ي ارتكز 
عليه�ا الق�وة الجوي�ة لتخط�ي مب�اراة 
الساملية يف ستاد ثامر رغم البداية الجيدة 

ملمثل الكويت عرب التقرير التايل:
خربة الصقور

فريق القوة الجوية بات يملك خربة كبرية 
ج�دا يف البط�والت الدولية بع�د أن خاض 
عدد من املباريات الخارجية، ملش�اركاته 
املتكررة آسيويا وعربيا، كما أنه متوج 3 
مواسم متتالية بلقب بطولة كأس االتحاد 
اآلس�يوي وبالت�ايل بات يملك ش�خصية 
البط�ل الت�ي تتح�ىل بالثق�ة يف مواجهة 
أصع�ب املباري�ات، وكيفي�ة التعامل مع 

متغرياتها عىل مدار ال� 90 دقيقة.
حنكة املدرب

األس�ماء  م�ن  أوديش�و  أي�وب  امل�درب 
التدريبي�ة الت�ي تمتلك حنك�ة ودهاء يف 
امللع�ب ومف�ردات الش�وط األول أتاحت 
ل�ه الفرص�ة للتصحيح وق�راءة الخصم 
بدقة، وكش�ف أوراق الساملية، مما سهل 

مهمته.
أوديش�و توص�ل إىل حل�ول ع�دة إليقاف 
خطورة الس�املية ورغبت�ه يف التعويض، 
فظه�رت الامركزية يف تحركات الاعبني 
داخ�ل املي�دان، وتبادل�وا األدوار يف بعض 
األحي�ان، كما من�ح املدرب العب�ي القوة 

الجوية حرية أكرب أمام مرمى الساملية.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد صادق س�عدون، مدرب الديوانية، 
أن فريق�ه يف حال�ة معنوي�ة ممتازة، 
ومتهيأ بش�كل مثايل؛ ملواجهة القاسم 
يف الجولة الثانية من الدوري العراقي.

وقال سعدون: »الفريق بحالة معنوية 
جيدة بع�د لقاء الرئيس الجديد للنادي 
حس�ني العنكويش بالاعبني، ووعدهم 
باملكافآت، حال الفوز ومكافأة فردية 

ملن يسجل هدًفا«.
وأضاف »الديواني�ة ال يملك خياًرا غري 
الفوز بعد الخس�ارة يف املب�اراة األوىل، 
أم�ام نف�ط الوس�ط، وعازم�ون عىل 

التعويض من خال مباراة الغد«.
وتاب�ع »نعل�م أن فريق القاس�م ليس 
باملناف�س الس�هل، وس�بق وأن افتتح 
ال�دوري بنتيج�ة مميزة بف�وزه عىل 
النفط، لكننا نس�عى الستثمار عاميل 
الفري�ق  لعب�ور  والجمه�ور  األرض 

املنافس«.

وأشار »الفريق جاهز بدنًيا وبصفوف 
مكتمل�ة وخضن�ا تدريب�ات متواصلة 
وحاولنا تجاوز األخط�اء التي رافقت 
أداء الفري�ق يف املب�اراة املاضي�ة، أمام 
نف�ط الوس�ط«، الفًت�ا إىل أن النق�اط 

الث�اث هدفن�ا م�ن املب�اراة وال بديل 
عنها.

يذك�ر أن الديوانية خرس مباراته األوىل 
أم�ام نف�ط الوس�ط )1-3( يف افتتاح 

منافسات الدوري.

هونيس يرتاجع 
عن هتديداته 
بسبب شتيجن

             المستقبل العراقي/ متابعة

تراجع أويل هونيس، رئيس بايرن ميونخ، 
ع�ن تهديدات�ه بع�دم الس�ماح لاعب�ي 
الباف�اري بخ�وض مباري�ات دولي�ة مع 
منتخب أملانيا، حال أصبح مارك أندريه تري 
شتيجن، الحارس األس�ايس للمانشافت، 

عىل حساب مانويل نوير.
كان هونيس، ه�دد يف ترصيحات نرشتها 
مجلة »ش�بورت بيلد« اليوم األربعاء: »لن 
نقبل بأي تغيري )يف حراس�ة املرمى(. قبل 
أن يحدث ذلك سنتوقف عن تقديم العبينا 

للمنتخب«.
ويف بيان صدر ع�ن مكتبه ونرشته مجلة 
د رئيس البايرن أنه أدىل  »دير شبيجل«، أكَّ
بهذه الترصيحات بالفعل، لكنه أش�ار إىل 
أن�ه قالها قبل أس�بوع، وأنه ل�ن يكررها 

اآلن.
وأوض�ح البيان أنه »عق�ب مباراة الفريق 
أم�ام النجم األحمر يف التش�امبيونز ليج، 
أدىل الس�يد هوني�س بترصيح�ات ح�ول 
النقاش بش�أن حراس�ة مرم�ى منتخب 

أملانيا، وهي كلمات لن يكررها اآلن«.
إلي�ه  »بالنس�بة  البي�ان  ن�ص  وأض�اف 
)هوني�س(. ه�ذا املوض�وع انته�ى ول�ن 
يتف�وه ب�أي ترصيح�ات جدي�دة به�ذا 

الصدد«.
يذك�ر أن نوي�ر ه�و الح�ارس األس�ايس 
للمانش�افت لك�ن ت�ري ش�تيجن، حارس 
برشلونة يطالب علنا بالحصول عىل مزيد 
من الف�رص، وينتق�د جلوس�ه عىل دكة 
الب�دالء، خاصة وأن�ه نافس ع�ىل جائزة 

أفضل حارس يف العالم هذا العام.
ورًدا ع�ىل مطالب�ات ت�ري ش�تيجن، ق�ال 
هونيس، إن يواخيم لوف، مدرب املنتخب، 
واالتح�اد األملان�ي، كان عليهما »إجاس 
)حارس الربسا( يف ركن ليقوال له بوضوح 
إنه لي�س معنيا ب�اإلدالء به�ذا النوع من 
الترصيحات عانية«.من جانبه، قال مدير 
املنتخ�ب أوليف�ر بريه�وف إن ترصيحات 
هوني�س ال تثري قلقه، مذكرًا بأن »األندية 
ملزم�ة بحس�ب قواع�د الفيف�ا بتقدي�م 

العبيها« للمشاركة مع الفريق الوطني.

رابطة الليجا تعلن موعدا 
مفاجئا للكالسيكو

رايوال خيطط إلجبار مانشسرت 
يونايتد عىل بيع بوجبا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت رابط�ة ال�دوري اإلس�باني، أمس األربع�اء، موعد 
مب�اراة برش�لونة وريال مدري�د، يف ال�دور األول من عمر 

الليجا.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و«، ف�إن مب�اراة 
الكاس�يكو س�تقام يوم 26 أكتوبر/ترشي�ن أول املقبل، 
يف الس�اعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت املحيل إلس�بانيا، وذلك 

ضمن منافسات الجولة العارشة من عمر الليجا.
وأش�ارت إىل أن برشلونة س�يخوض املباراة، يف ظل تمتعه 
براح�ة أقل 24 س�اعة م�ن ري�ال مدريد، عق�ب مباراتي 

الفريقني يف دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت أنه س�بق إقامة مباراة الكاس�يكو يف الس�اعة 
الواحدة ظه�رًا يف ديس�مرب/كانون أول 2017، وكان ذلك 

عىل ملعب سانتياجو برنابيو.
يذك�ر أن ري�ال مدريد يحتل حالًي�ا املرك�ز الثالث بجدول 
ترتي�ب الدوري اإلس�باني برصيد 11 نقط�ة، قبل خوض 
مب�اراة الجول�ة السادس�ة، مقاب�ل 10 نق�اط يف جعب�ة 

برشلونة رابع الرتتيب.

سولسكاير ينفجر يف وجه العبيه وينتقد هلعهم
              المستقبل العراقي/ متابعة

انفجر املدرب النرويجي أويل جونار سولسكاير، غضًبا 
يف وجه العبيه، بني شوطي مباراة الشياطني الحمر مع 
وس�ت هام، يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، التي خرسها 

مانشسرت يونايتد )2-0(، األحد املايض.
وبحس�ب صحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية، عندما كانت 
تش�ري النتيجة إىل تقدم وس�ت هام بهدف نظيف، بعد 
الش�وط األول، وص�ف سولس�كاير مس�توى الاعبني 
باملزع�ج واملم�ل، متوقع�ا منهم تحس�ن املس�توى يف 

الشوط الثاني.
الاعب�ني،  عن�د  العم�ل  مع�دل  سولس�كاير  وانتق�د 
وافتقادهم لرباطة الجأش يف املناطق الهجومية، حيث 
يشعرون بالهلع عند امتاكهم الكرة يف األمام، عىل حد 

وصفه.
لكن يبدو أن غضب املدرب لم يجن ثماره، حيث سجل 
وس�ت هام هدًفا آخر، ليكبد الشياطني الحمر الهزيمة 

الثانية هذا املوسم.
ولم يجمع مانشسرت يونايتد سوى 8 نقاط فقط حتى 
اآلن، م�ن أصل 18 نقط�ة ممكنة، وتبدو آماله يف إنهاء 
املوس�م ضمن املراكز األربعة األوىل معرضة النتكاس�ة 

كبرية.
وم�ن املحتمل أن ت�زداد األمور س�وءا يف الفرتة املقبلة، 
حي�ث يس�تعد اليونايت�د الس�تقبال كل م�ن آرس�نال 
وليفربول، كما س�ريحل ملواجهة نيوكاسل ونورويتش 

سيتي.
ويس�تعد الفري�ق لخ�وض مبارات�ني أيًض�ا يف الدوري 

األوروبي، قبل نهاية أكتوبر/ترشين أول املقبل.

راموس عن جتديد عقده: 5 دقائق تكفي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أملح سريجيو راموس، قائد ريال مدريد، إىل 
أنَّ تمدي�د عقده يتوقف عىل النادي امللكي، 
مؤكًدا رغبته يف البقاء ضمن صفوف كتيبة 

املدرب زين الدين زيدان.
وقال راموس يف مقابلة صحفية مع إذاعة 
»Inda Cero« اإلس�بانية: »ل�ديَّ عق�د مع 
الري�ال ما ي�زال س�اًرا حتى ع�ام ونصف 

الع�ام. إذا ما رغ�ب املس�ؤولون يف النادي 
بتمديده، فسأوقع بكل تأكيد يف غضون 5 

دقائق«.
وينته�ي عقد رام�وس، 33 عاًما، مع ريال 
مدري�د يف ع�ام 2021، وتناقل�ت وس�ائل 
اإلعام مؤخرًا أن املفاوضات بشأن تمديده 

حتى 2022 بدأت بالفعل.
واختتم حديثه ح�ول قضية تجديد عقده: 

»ال أرى نفيس خارج ريال مدريد«.

كان، رام�وس انتقل للن�ادي امللكي يف عام 
2005 قادًم�ا م�ن إش�بيلية، ومنذ وصوله 
لعب املدافع األوس�ط أكثر من 600 مباراة 
بقميص النادي واحتفل معه بأكثر من 20 

لقًبا.
لكن عىل الرغم من ذلك كانت هناك شائعات 
يف الصي�ف امل�ايض، عىل أن رام�وس طلب 
ترصيًح�ا لانتق�ال إىل الصني بعد املوس�م 

الكارثي للنادي امللكي.

رومينيجه يلمح لبقاء برييسيتش مع بايرن ميونخ
              المستقبل العراقي/ متابعة

أملح كارل هاينز رومينيج�ه، املدير التنفيذي لبايرن 
ميون�خ، إلمكاني�ة بق�اء الاع�ب الكروات�ي إيفان 
برييس�يتش م�ع الفريق، بعد انضمامه ملوس�م عىل 

سبيل اإلعارة من إنرت ميان، مع خيار الرشاء.
أبرزه�ا موق�ع  رومينيج�ه، يف ترصيح�ات  وق�ال 
»كالتش�يو مريكات�و« اإليطايل: »إيفان برييس�يتش 
حقق التوقعات التي كنا نأملها منه، وكذلك الثنائي 

الفائز ب�كأس العالم مع فرنس�ا، باف�ارد ولوكاس 
هرينانديز«.

وأضاف: »أحب بافارد، الع�ب رائع ومتواضع جًدا.. 
لوكاس هو أغىل عملية رشاء يف تاريخ بايرن ميونخ، 

وأعتقد أن األفضل لم يأت بعد«.
وتاب�ع: »من�ذ 17 عاًم�ا، كنا رشكة ذات مس�ؤولية 
مح�دودة، وأعتق�د أنه يمكننا أن نك�ون راضني عن 
مرشوعنا.. يف نهاية املوسم املايض تمكنا من تحقيق 

رقم قيايس، وصل ألكثر من 750 مليون يورو«.

وع�ن روبن وريبريي، اللذين غ�ادرا البافاري بنهاية 
املوس�م املايض، قال: »كانا العبني مهمني بالنس�بة 
لنا، لك�ن علينا أال ننىس الاعبني اآلخرين الذين فزنا 

بهم يف املوسم املايض«.
وخت�م رومينيج�ه: »نح�ن راض�ون ع�ن تعاقداتنا 
الجدي�دة، كوتيني�و العب م�ن طراز عامل�ي ويظهر 
ذلك، إنه يصنع الف�ارق، وتمكن من إيجاد رشيك له 
وهو روبرت ليفاندوفس�كي، نتوقع الكثري منهما يف 

املستقبل«.

كوليبايل يرد عىل اهتامم برشلونة

نجم بايرن ميونخ يعود 
للتدريبات اجلامعية

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الس�نغايل كاليدو كوليبايل، مدافع 
م�ن  موقف�ه  األربع�اء،  أم�س  ناب�ويل، 
األنب�اء التي ربطته بالرحيل إىل برش�لونة 

مستقبا.
وخرج�ت الصح�ف اإلس�بانية يف األي�ام 
القليلة املاضية، بتقارير تؤكد أن الفرنيس 
إريك أبيدال، الس�كرتري الفني لربش�لونة، 
حرض مب�اراة ناب�ويل أمام ليت�ي، األحد 
املايض يف الدوري اإليطايل، ملتابعة الثنائي 
فابيان رويز وكوليبايل، بحيث يكون األخري 

بديا لجريارد بيكيه املتقدم يف السن.
وع�ن ذل�ك، ق�ال كوليب�ايل يف ترصيحات 
لشبكة »RMC« س�بورت الفرنسية: »أنا 
هنا يف نابويل منذ خمس سنوات، وأستطيع 
القول إنني س�عيد للغاية بوج�ودي هنا، 

وعائلتي سعيدة أيضا«.

وأضاف: »نحارب م�ن أجل الفوز وحصد 
البطوالت املهم�ة، لدينا قاعدة جماهريية 
تتابعنا بحماس وش�غف وهم يستحقون 
األفض�ل، أتمن�ى أن نعطيه�م ه�ذا العام 

شيًئا مهًما«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

حملت تدريبات بايرن ميونخ، أنباء سارة 
للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، قبل أيام 
ع�ىل مواجه�ة بادربورن، الس�بت املقبل، 
يف إطار منافس�ات الجولة السادس�ة من 

عم�ر ال�دوري األملان�ي. وكش�ف الن�ادي 
البافاري عرب موقعه الرس�مي، عن عودة 
الظهري النمس�اوي ديفيد أالبا للمشاركة 
يف التدريب�ات الجماعي�ة للفري�ق، الي�وم 
أن  بيان�ه،  يف  باي�رن  األربعاء.وأوض�ح 
الدويل النمس�اوي شارك يف جزء من املران 
الجماعي، ألول مرة منذ إصابته بتمزق يف 
عض�ات الفخذ األيرس. ول�م يكمل ديفيد 
أالب�ا، التدريبات الجماعي�ة رفقة زمائه، 
إذ يس�عى نيكو كوفاتش لتجهيزه بشكل 
تدريج�ي، لتف�ادي أي انتكاس�ة يف األيام 
املقبلة.ومن املتوق�ع أن يظهر ديفيد أالبا 
يف قائم�ة باي�رن ميونخ أم�ام بادربورن، 
بعدم�ا غاب عن آخ�ر 3 مباريات خاضها 

فريقه يف كافة املسابقات.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ُيخط�ط مين�و راي�وال، وكي�ل ب�ول بوجب�ا العب وس�ط 
مانشس�رت يونايتد؛ إلجبار مسؤويل الشياطني الحمر عىل 

السماح لاعب بالرحيل.
كان�ت العديد من التقارير أش�ارت إىل أنَّ هناك مفاوضات 

بني الطرفني، بسبب رغبة اليونايتد يف تجديد عقد بوجبا.
وقالت صحيفة »ذا صن« الربيطانية، إنَّ رايوال، سيشرتط 
حص�ول بوجبا عىل راتب أس�بوعي يبل�غ 600 ألف جنيه 

إسرتليني، للموافقة عىل التجديد.
وأشارت إىل أن مسؤويل الشياطني الحمر سريفضون طلب 
راي�وال، وبالت�ايل يكون الح�ل املتاح أمامهم هو الس�ماح 

لبوجبا بالرحيل، الصيف املقبل.
وينته�ي العقد الح�ايل لبوجبا رفقة مانشس�رت يونايتد يف 
صي�ف 2021، كم�ا أن الش�ياطني الحمر لديه�م الحق يف 

تمديد التعاقد ملدة 12 شهرًا أخرى.
ويرى النرويجي أويل جونار سولسكاير، مدرب الشياطني 
الحمر، أن بوجبا حجر أس�اس يف مرشوع عودة اليونايتد، 

إىل منصات التتويج.
ُيذك�ر أنَّ الفرنيس زي�ن الدين زيدان، م�درب ريال مدريد، 
يض�ع بوجبا يف مقدم�ة أهدافه لدعم خط الوس�ط خال 

املوسم الحايل.

برشلونة يقرتب من خسارة فايت يف الكالسيكو
              المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رتب ن�ادي برش�لونة من خس�ارة 
جهود العبه الشاب أنسو فاتي بشكل 
رس�مي يف مب�اراة الكاس�يكو األوىل 

بالليجا أمام ريال مدريد هذا املوسم.
ووفًق�ا لصحيف�ة »س�بورت«، ف�إن 
أنسو فاتي تم اختياره ضمن القائمة 
األولية ملنتخب إسبانيا للشباب، والذي 
سيش�ارك يف بطولة كأس العالم تحت 

17 عاًما.
القائم�ة  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
األولي�ة تضم 50 العًبا، حيث س�يعمل 
املدرب ديفيد جوردو عىل حذف العديد 
م�ن األس�ماء قب�ل تقدي�م القائم�ة 
الرسمية يف موعد أقصاه 16 أكتوبر/

ترشين أول املقبل.
يف  فات�ي  مش�اركة  تأك�د  حال�ة  ويف 
املونديال، سيغيب الاعب عن صفوف 

برش�لونة يف 7 مباريات أبرزها موقعة 
الكاس�يكو أمام ريال مدريد، واملقرر 
إقامتها ي�وم 26 أكتوبر/ ترشين أول 

املقبل.

وستقام بطولة كأس العالم للشباب يف 
الربازيل خ�ال الفرتة من 26 أكتوبر/

ترشين أول إىل 17 نوفمرب/ترشين ثان 
املقبلني.

الطلبة يضم مهاجم نواذيبو
              المستقبل العراقي/ متابعة

وصل صباح أمس األربعاء مهاجم املنتخب املوريتاني ونادي 
نواذيبو أعل الش�يخ فوالني إىل بغداد تمهيدا لتوقيعه رسميا 

لنادي الطلبة العراقي، غدا الخميس بمقر النادي.

وسيكون فوالني ثالث موريتاني يلعب بالدوري العراقي هذا 
املوس�م بعد حس�ن أحويبيب الذي انتقل إىل الزوراء، وزميله 
أالس�ان جوب.ويعت�رب الاعب م�ن أفضل املهاجم�ني الذين 
أنجبته�م كرة الق�دم املوريتانية، حيث ت�وج هدافا للدوري 

املحيل 5 مرات، مع فرق لكرص وأسنيم وتفرغ زينة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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من ال يملك حضارة ال يملك وطن 
محمد جواد الميالي 

كل ش�عوب العالم، يمكنه�ا أن تتقبل أي يشء 
تدريجياً، ال دفعة واحدة، وهناك عدة أس�اليب 
تدف�ع العقول لتقبل هذا اليشء، حتى ولو كان 

منافياً لطبيعتهم البيئية أو اإلجتماعية.
املدني�ة الغربي�ة لها جوان�ب، منه�ا اإليجابي 
والس�لبي، وله�ا تأثري كبري عىل فكر الش�عوب 
الحاضنة لها، كونها ستتعمق يف تفكيك هياكل 
املفاهي�م األساس�ية له�ا، وتعمل ع�ىل تجديد 
بع�ض املعتقدات، والت�ي من املمك�ن أن تؤثر 

سلباً عىل حضارة الشعب.
إذا التطور الحداثوي، ما إن يصيب املجتمعات، 
حتى يقابل بالقب�ول والرفض، وذلك ملا له من 
تأثري سلبي عىل الجانب الديني أو اإلجتماعي.

أم�ا الجان�ب اإليجابي فه�و يدع�وا اىل إبداع يف 
الفكر، الذي ينتج م�ن زيادة القراء، مما يحتم 
إزالة عروش البعض ربما )كالسياسيني مثال( 
. إذا بسبب جوانبها السلبي واإليجابي، ظهر لنا 
رأيان يف فكر التطور املدني) العوملة الغربية(. 

ذهب بعض املفكرين ، إىل أمكانية تجزئة الفكر 
املدني)قبول الجيد ورف�ض اليسء( وهذا ما ال 
يتحق�ق واقعيا لحد اآلن وربم�ا يصعب تصور 

إمكانية حدوثه.
أما الرأي اآلخ�ر، فقد نادى به بعض املفكرين، 

برف�ض الفكرة ككل، لك�ن الن�داء ذهب كأنه 
نفخة يف رماد، أو رصخة يف واد..

الع�ادات والتقالي�د اإلجتماعي�ة، أو الدينية أو 
حتى املورث الش�عبي، ال يمكن له أن يتغري مع 
تقدم الزمن، فهو مرتبط فسيلوجياً مع أدمغة 
الش�عوب، وبالتايل هو أحد األركان األساس�ية 
لحضارة هذا الشعب، وبإنتفائه تنتفي حضارة 

بكاملها، ومن ال يملك حضارة اليملك وطن..
املجتمع�ات الت�ي ال تحاف�ظ ع�ىل موروثه�ا، 
يس�هل التالع�ب به�ا فكري�ا، لع�دة أغراض، 
أهمه�ا  الس�يايس. مايحدث كل ع�ام يف بداية 
السنة الهجرية يف العراق، هو نتيجة العوملة أو 

التطور املدني، حيث ينقس�م الش�ارع العراقي 
إىل قس�مني، ب�ني مؤي�د للش�عائر والتقالي�د 
الحس�ينية، وب�ني راف�ض له�ا، وهن�ا تكم�ن 
جوانب العوملة السلبية بحذافريها، حيث يعترب 
محرم، من الفرتات الذهبية ألدعياء الفلس�فة 
الش�باب، وخصوصاً )املتعلمنني و الال دينيني( 
حي�ث يحاول�ون جاه�داً أن يج�دوا أق�ل ثغرة 
س�لبية، لكي يجزموا أن كل الش�عائر هي من 

جهل العقول! 
لكنه�م لم ينظروا إىل أن يف محرم، يبذل الطعام 
للفق�راء، وأن أغل�ب املناب�ر تعم�ل كمنصات 

توعية، إجتماعية وسياسية للشعب.
الش�عائر ه�ي موروث ش�عبي قب�ل أن يكون 
ديني، ول�ه عدة جوانب إيجابي�ة، أما أنتقاص 
البعض من هذه الشعائر، وتسليط اإلعالم عىل 
األمور الس�لبية فيه، قد يدخل يف باب املؤامرة، 

والعالِم هو العالْم ..
الص�ني تملك أك�رب تجمهر يف العال�م، وتحتفل 
س�نوياً ب�ه، والهن�د تمل�ك أك�رب تمث�ال لبوذا 
للعب�ادة، ورغ�م ه�ذه الع�ادات والتقاليد، إال 
أنهما من الش�عوب املتقدمة، فهما متمسكان 

بحضارتهما.
إذا الش�عائر اليمكن أن تؤثر سلباً عىل تقدمنا، 
ولك�ن من يعي�ق تقدمنا هي عقولن�ا الراكدة، 

وأنجراف األغلبية للعوملة الغربية.

توص�ل بح�ث طبي رائد إىل أن الذين يعانون من مش�كل معني من مرض 
ألزهايمر أو الخرف، يمكن التعرف عليهم من خالل طريقة مشيهم.

ووجد العلماء يف جامعة نيوكاسل يف إنجلرتا أن األطباء قادرون عىل تحديد 
ما إذا كان املريض يعاني من مرض الزهايمر أو الخرف املصاحب ألجسام 
ليوي )وهو نوع من أنواع الخرف املصاحب عادة ملرض باركينسون(، من 

خالل النظر يف االختالفات الدقيقة يف نمط امليش لديهم.
وهذه هي املرة األوىل التي يتمكن فيها الباحثون من اعتماد امليش كعالمة 
رسيري�ة محتملة ألنواع فرعية من املرض العصبي، ويمكن أن يؤدي هذا 

االكتشاف إىل عالجات أكثر دقة ملثل هذه األمراض.
وحلل العلماء مش�ية 100 ش�خص، بينهم 29 بالغا كان إدراكهم سليما، 
و36 م�ن م�رىض ألزهايم�ر، و45 مم�ن يعان�ون من الخ�رف املصاحب 

ألجسام ليوي.
وسار املش�اركون عىل بس�اط يحتوي عىل اآلالف من أجهزة االستشعار 
لقي�اس تحركاتهم، ووجد العلماء أنماطا متميزة يف الطرق التي س�ارت 

بها املجموعات املختلفة.

اكتشف علماء من جامعتي أكسفورد وكامربدج، أشجارا شاهقة جدا يف 
غابات األمازون. يتجاوز ارتفاعها األش�جار القياس�ية السابقة ب� 20-

30 مرتا.
وبحس�ب موقع Science Alert ، ش�مل هذا االكتش�اف بواسطة املسح 
باللي�زر 850 منطق�ة يف الغاب�ات، طول كل منه�ا 12 كيلومرتا وعرضها 
300 مرت. عثر يف س�بع مناطق عىل أش�جار ارتفاعها يص�ل إىل 80 مرتا، 

معظمها عىل ساحل نهر ياري، الذي هو أحد روافد نهر األمازون.
وبعد العثور عىل هذه األشجار نظم الباحثون بعثة استكشافية إىل هذه 
املناط�ق الوع�رة، قطعت 240 كيلوم�رتا من أجل الوصول إليها لدراس�ة 

هذه األشجار بصورة مفصلة.
وعث�رت البعثة عىل 15 ش�جرة عمالق�ة ارتفاعه�ا 70-80 مرتا جميعها 
تنسب إىل نوع Dinizia excelsa . وكان يعتقد سابقا أن أشجار هذا النوع 
ال يزيد ارتفاعها عن 60 مرتا. لم يحدد العلماء س�بب هذا االرتفاع الش�اذ 
يف أش�جار هذا النوع، ولكنهم يعتقدون أنها اكتسبت ميزة بعد أن دمرت 

كارثة طبيعية جزءا من الغابة.

أعلن القائمون عىل منصات »إنس�تغرام« عن فرض قيود عىل االش�رتاك 
ببعض صفحات األنظمة الغذائي�ة وجراحات التجميل املوجودة عىل تلك 

املنصات.
وأوضح املختصون يف »إنستغرام« أن سياسة موقعهم املخصص للتواصل 
االجتماعي تّغريت قليال، وبدأ املوقع بفرض قيود عمرية لالشرتاك ببعض 
الصفح�ات املوجودة عىل منصاته والتي ت�رّوج ألنظمة غذائية معينة أو 

صالونات التجميل أو الجراحات التجميلية.
وقال بيان صادر عن »إنستغرام« إنه وبموجب القواعد الجديدة ستختفي 
املش�اركات التي تشجع عىل اس�تخدام بعض منتجات تخفيف الوزن أو 
اإلج�راءات التجميلية، والتي تحفز املس�تخدمني عىل ال�راء أو تتضمن 

السعر، عن املستخدمني الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

اكتشاف طبي يمكنه حتديد نوع اخلرف 
من خالل امليش

اكتشـاف ظـاهـرة مـحـيـرة 
يف غابات األمازون

»إنستغرام« يفرض قيود عىل االشرتاك 
ببعض صفحاته

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

الرحلة اىل الصنيترامب بني سلامن وإيران

 عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي 

ل�م تتوق�ف الحكوم�ة العراقية ومن�ذ تش�كيلها قبل ع�ام تقريباً عن 
تحركاته�ا املكوكية داخلي�اً وخارجي�اً للنهوض باالقتص�اد العراقي، 
واختتمت هذه التحركات بزي�ارة كبرية وطويلة إىل جمهورية الصني، 

إحدى أكرب القوى االقتصادية يف العالم.
السياس�ة الحديثة تختلف عن السياس�ة القديمة التي اعتمدت بشكل 
أس�ايس لتقويم ال�دول عىل خوض الح�روب واالحت�الالت والنزاعات، 
فالدول الحديث�ة تعتمد تماماً عىل االقتصاد لبناء الدول، وهذه الحرب 
أرشس وأعت�ى م�ن الح�روب التقليدي�ة ألنها تخوض غمارها وس�ط 

نزاعات عاملية ومصالح متضاربة ال تتوقف.
ورغم صعوبة هذه الحرب، خصوصاً لبلد مثل العراق، إال أن الحكومة 
-الس�يما وان رئيس�ها والكث�ري م�ن أقطابها م�ن رج�االت االقتصاد 
املش�هود لهم- أخذت عىل عاتقها خوض هذه الحرب بكل ما تستطيع 
من جه�د وقوة تمتلكها من اج�ل العبور بالعراق م�ن مرحلة مظلمة 

معتمة إىل مرحلة أكثر ارتياحاً وانفتاحاً.
ولكن التحركات الس�ابقة والحالية والتي ستأتي الحقاً وما نجم عنها 
م�ن توقيع اتفاقيات س�رتاتيجة ال يمكن أن ترى الن�ور أو تطبق عىل 
ارض الواق�ع ما ل�م تكون هن�اك ث�ورة إصالحية عارمة م�ن الداخل 
للقض�اء عىل املنتفعني من بقاء العراق خام�اًل ال يقوى عىل النهوض، 
فض�اًل عن التخلص من الوصايات والتدخالت الخارجية التي أجهضت 

وستجهض ما وّقعت عليه الحكومة.
الع�راق قادر عىل اس�تيعاب جميع أبنائه وقادر عىل اس�تيعاب جميع 
املش�اريع واالس�تثمارات ملا يمتلكه من اقتصاد ق�وي، لكنه يفتقر إىل 
أيدي حقيقية تصوب مساره لكي ينتج البلد أكثر مما يستهلك. ال نريد 
أن نك�ون يف مصاف الدول التي تنافس عىل املراكز األوىل باالقتصاد، بل 
نريد من اقتصادنا ومش�اريعنا وتحركاتكم املكوكية أن تنهض بأبناء 
الوطن والقضاء عىل البطالة وإنصاف الخريجني ولكي يش�عر من هو 

بمستوى خط الفقر أو دونه بأنه يستطيع العيش وال ينتحر.
ال تس�تطيع الدولة العراقية أو أي دولة أخرى اس�تيعاب جميع أبنائها 
يف دوائره�ا ومؤسس�اتها، ولكن القطاع الخاص واملختلط واملش�اريع 
االس�تثمارية والركات األجنبية واملحلية العاملة قادرة عىل استيعاب 
األغلبية، إن لم يكن الجميع، فاعملوا عىل هذا األس�اس لتتخلصوا من 

أهم مشاكل املجتمع وأكثرها خطورة.
كلنا أمل يف أن نرى االتفاقيات السابقة والحالية تنفذ عىل ارض الواقع 
وتأتي بنتائج ايجابية للعراق والعراقيني وكلنا أمل يف أن نرى الحكومة 
تفي بوعودها وتنصف أبناء الوطن يف السكن والخدمات وفرص العمل 

وتوفري الظروف االعتيادية عىل اقل تقدير للعيش بأمان.
)ثوروا عىل الفساد، اعملوا، اجتهدوا، انهضوا بالعراق(

ال زل�ت حتى االن لس�ت ممن يرى إمكانية نش�وب الح�رب بني امريكا 
واي�ران خصوصا اذا ما تتبعنا تراتبية الخطوات التي يتعامل بها ترامب 
م�ع كل من طريف ال�راع يف املنطقة الس�عودية ممثلة بامللك س�لمان  
واي�ران . بداي�ة البد ان نش�ري اىل ان كل ما وعد به ترام�ب ناخبيه أبان 
الحمل�ة اإلنتخابية نفذه خصوصا ما يتعلق بمنطقة الخليج . فقد وعد 
بأن تدفع الس�عودية امواال طائلة ثمنا لحمايته�ا فكانت ال450 مليار 
دوالر صفق�ات تس�ليح و150 ملي�ار لألس�تثمار و500 ملي�ون دوالر 
بمكاملة هاتفية مع امللك س�لمان ليأتي أخريا ويك�رر ان انه لن يحارب 
بدال عنهم وان عليهم ان يدفعوا ألن يبقوا عىل س�دة الحكم  . املش�كلة 
ان ترام�ب يتعاطى مع عملية س�حب األموال من الس�عودية بإس�لوب 
الفتاوات والش�قاوات م�ع صالفة ال مثيل لها يف كي�ل األهانات والتندر 
واإلس�تهزاء باملل�ك واململكة والس�عودية تبدوا كأنها ال مش�كلة لديها 
يف ذل�ك وهي تدف�ع  راضية مرضية )عىل عناد إي�ران( . األمر مع ايران 
مختلف تماما فقد بدأ ترامب رئاس�ته قبل اكثر من عامني باإلنس�حاب 
م�ن اإلتف�اق النووي وتهديد إيران بإنه يس�قيض عليه�ا  ويجعلها من 
املايض اإل انه  قبل أقل من عامني إس�تثنى ترامب  الش�عب اإليراني من 
التدمري وقال انا ال اعادي الش�عب االيراني وال اود االرضار بهم وس�وف 
اق�يض ع�ىل حكام ايران  . قب�ل اكثر من عام فاجئن�ا ترامب بإنه ليس 
يف حالة حرب مع الجمهورية االس�المية لكنه يس�عى لتغيري النظام يف 
ايران فقط . بعد ذلك وقبل اقل من عرة اشهر قال ترامب ) نحن لسنا 
بصدد تغيري النظام يف ايران . نحن نس�عى ألن يقوم هذا النظام بايجاد 
اصالحات شاملة فيه ( .  قبل ستة اشهر تقريبا اعلن ترامب استعداده 
للجل�وس عىل طاولة الحوار مع ايران وان لديه 12 رشطاً للمفاوضات. 
قبل اربعة اش�هر ترامب ي�رح إن النظام االيراني ليس نظاماً س�يئاً 
وانهم مس�تعدون للح�وار معه ويضيف هذا رق�م هاتفي املبارش؛ متى 
م�ا ش�اؤوا عليهم أن يتصلو ب�ي فقط . قبل  ثالثة اش�هر ترامب يقول 
)نحن مستعدون للتفاوض بدون أي رشوط مسبقة وإن ايران وامريكا 
لديهم مصالح مش�رتكة( . قبل شهرين ونصف وإثر اسقاط الدفاعات 
اإليراني�ة لطائرة التجس�س الدرون املتط�ورة  ترامب يش�كر اإليرانني 
ألنهم لم يس�قطوا الطائرة الثانية التي كان عىل متنها 38 شخص وإنه 
امتن�ع عن توجيه رضبة أليران تفاديا لقتل 150 ايراني كانوا يف املواقع 
املستهدفة . يف عيد الفطر املايض ترامب يبارك حلول عيد الفطر لجميع 
املسلمني وبالخصوص الشعب االيراني العزيز.! فهل نتوقع او نرتقب أن 
يعلن ترامب بعد اس�بوع من اآلن  توبته اىل الها وبعد اس�بوعني نراه يف 
مط�ار طهران مع الرئيس روحي وباألحضان . هل نرتقب اعالن ترامب 
بعد ش�هر من اآلن عن افتتاح مسجد وحس�ينية البيت األبيض احرتاما 

ملشاعر املسلمني والدعوة عامة للجميع .

عدنان ابوزيد

املثالي�ة،  التص�ورات  ب�ني  خل�ٌل  ُيرص�د 
وتطبيقاته�ا ع�ىل أرض الواق�ع، ذل�ك اّن 
املقايي�س الت�ي بوجبه�ا ُتس�ن القوانني، 
وُتنّظم الحياة، الت�ي تضع حدا للراعات 
االيديولوجية والفكرية، باتت تنظريية أكثر 
منه�ا تطبيقي�ة، وهو أمر انتبه�ت له أمم 
نجحت يف تخطي اخطار الحروب الطائفية 

والقومية، والكراهيات املجتمعية.
املثال يف ه�ذا الصدد، أوربا. ففي املش�اهد 
اليومي�ة الت�ي يعيش�ها العربي واملس�لم، 
يرص�د حقيق�ة اّن التباي�ن الشاس�ع بني 
يع�د  ل�م  االنتم�اءات،  وتع�دد  الثقاف�ات 
مقياس�ا يق�ف حج�رة عث�رة، يف طري�ق 
ترس�يخ آلية مش�رتكة للتفاهم، ومن ذلك 
ان الف�رد ال�ذي صقلت�ه حض�ارة العر، 
يشعر بالقوة يف س�لوك التسامح والصفح 
ومحاولة فهم االخر، عىل الرغم من انه غري 
مؤدلج عقائديا، فيما أفراد ش�عوب أخرى، 
حّضها من التعليم أقل، وتتحمس لتعصبها 
العقائدي والفكري، تجدها تعيش يف أوربا 

بنفس روح التشدد والغلو واالنتقام والثأر، 
بل ويف فرض القيم واألخالق الخاصة بفئة 
معينة حتى عىل املجتمع�ات االوربية التي 

يعيشها فيها ضمن اقلية.
ثم�ة حاجة اىل صياغ�ة النظريات الجديدة 
يف بالدنا، لصقل الس�لوك الجمعي، باتجاه 
ثقاف�ة التس�اهل واملحب�ة، والتفاع�ل مع 
املختلف، حيث التجرب�ة الناجحة يف أوربا، 
تجعلنا ننسخ أمثلة، تساهم يف بث الحماس 
بني أفراد مجتمعاتنا، ففي القارة البيضاء 
ومنذ القرن التاسع عر، انحرست بشكل 
واض�ح املفاهي�م التي كانت تس�يطر عىل 
الذهني�ة الغربية، يف تحدي�د العالقة باآلخر 
عىل أساس القومية والدين، وأصبح البديل 

هو األداء، واالنجاز.
انح�رست ع�ن ه�ذه ال�دول، ع�ىل رغ�م 
العل�م  مج�االت  يف  بتفوقه�ا  ش�عورها، 
األخ�رى،  ال�دول  ع�ىل  واألدب  والثقاف�ة 
العنري�ة األوروبي�ة التي تعك�س تفوق 
ثقافة ودين الرجل األبيض، واّن الذي يجب 
ان يقود العالم، الثقافة االوروبية البيضاء 
املس�تمدة جذوره�ا من حض�ارة االغريق، 

واّن الثقاف�ة املس�يحية يج�ب اْن تس�ود 
بحكم أجندتها الحياتية والفكرية وقدرتها 
عىل االقناع. عكس التس�امح األوربي، فاّن 
هناك حتى يف داخل أوربا نفسها، من ير 
ع�ىل التماي�ز الس�لبي، متوّهما ب�اّن ذلك 
يمكّنه م�ن التأثري والش�عور بالبقاء، عىل 
الرغم من كونه أقلية مهاجرة، وهو سلوك 
ناجم ع�ن الرتبية املغذي�ة للتحجر والحذر 
من اآلخر، والش�عور بالنقص، او بالتفوق 

أمام�ه، ففي كال الحال�ني، فان ذلك مدعاة 
اىل ع�دم االندم�اج، يف املجتمع�ات الجديدة 

والعيش عىل الهامش فيها.
اّن أحد أس�باب النجاح األوربي، هو تجاوز 
الغل�واء والذاتي�ة، يف التعام�ل ب�ني اف�راد 
املجتمع، من مواطنني اصليني ومهاجرين، 
وهو عامل أّهل هذه الشعوب عىل االبتكار 
والخلق، وتحولها اىل املعلم األول للعالم، عىل 
رغم ندرة خطابها املؤدلج لكس�ب االتباع، 
وانحسار أسلوب الوصاية عىل الدول األقل 
ش�أنا، وكان ذلك س�ببا يف تحولها اىل بلدان 
تلونها الهجرات املتعددة والعادات والتقاليد 
املختلفة، القادمة من الرق والغرب ومن 

الشمال والجنوب.
مع م�رور األي�ام، ف�ان ال مفّر م�ن توقع 
اندماج واس�ع وجذري لثقاف�ة أوربا التي 
كانت يف يوم من أيام، تجد نفس�ها متميزة 
وهي االبن�ة املدلل�ة للمل�ك الفينيقي التي 
أغ�دق عليها االله االولومبي س�يوس قوته 
وجمال�ه وذكاءه، م�ع ثقافات املس�لمني 
والهندوس والبوذي�ني واألديان األخرى، يف 
تجانس تاريخي بني تراث الرق ودياناته 

وثقافات�ه ومنتجات الحض�ارات الهيلينية 
واملسيحية والعلمانية واإلسالمية.

تأريخي�ا، ف�اّن ذل�ك حدث يوما ع�ىل أيدي 
الع�رب املس�لمني، يف االندل�س، ح�ني ذاب  
الع�رب يف االرض التي وفدوا اليها، وتعلموا 
ثقافته�ا، واكتس�بوا رق�ة اه�ل االندل�س 
الثقاف�ات،  معه�م  وتبادل�وا  األصلي�ني، 
واصبحوا اكثر انفتاحا حتى من األندلسيني 
أنفس�هم، وتجاوزا يف علومه�م امليثولوجيا 
الديني�ة، اىل العلم والفن واالدب، واختلطت 
أف�كار اب�ن رش�د، فيلس�وف قرطب�ة مع 
اطروح�ات توماس االكوين�ي، املعلم األول 
لألوربيني. يقود التس�امح أورب�ا، اىل إزالة 
الس�دود أمام الهجرات م�ن الخارج، وبات 
توط�ني االس�الم يف اوروب�ا الغربي�ة، امرا 
واقعا يتجانس مع دي�ن اوروبا التاريخي، 
املس�يحية، ما يميل علي�ك التمعن كثريا يف 
ق�درة االنفت�اح ال االنغالق، يف بن�اء الحياة 
والكف عن الش�عور بالنق�ص أمام االخر، 
والتشكيك الدائم يف أهدافه، واعتباره، عرب 
أفكار مس�بقة متآم�را، يس�عى اىل تدمري 

ثقافتنا ومعتقداتنا.

احلرية احلضارية


