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ن أسباب الدنيا ذكر املوت يهوِّ العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

التخطيط تبحث
 االستعدادات اخلاصة بـإجراء 

التعداد السكاين 
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الـيـوم.. مـجـلـس األمــن يـعـقــد جلــســة حــول األوضـاع بـالـعـراق
مفوضية حقوق االنسان تطالب باحلفاظ عىل أمن وسالمة املحافظات من »عبث العابثني«
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وضع�ت الكتل واألحزاب السياس�ية مواصفات 
مح�ددة ملرش�ح منص�ب رئي�س ال�وزراء بع�د 
اس�تقالة عب�د امله�دي، وفيما لم تص�ل رئيس 
الجمهورية أسماء مرشحني للمنصب، لم تضع 
باملقابل األحزاب السياسية أي أسماء ملرشحني 

تحت املجهر حّتى يتم التفاوض بشأنهم.
وأكد مصدر مقرب من رئيس الجمهورية برهم 
صالح أن األخري لم يس�تلم اسم أي بديل لرئيس 

الحكومة العراقية املستقيل عادل عبد املهدي.
وقال املقرب يف ترصيحات صحفية إن »األسماء 
التي قيل إنها طرحت عىل أنها مرشحة بدالً عن 
عبد امله�دي وإنها وصلت لرئي�س الجمهورية، 
غ�ري صحيح�ة وعارية ع�ن الصح�ة«، الفتاً إىل 
أن »الرئيس لم يتس�لم أي اس�م حتى اآلن وهو 

بانتظار وصول اسم املرشح إليه«.
بدوره، قال مستش�ار لرئي�س الجمهورية، ان 
صال�ح بإمكانه تكليف أي ش�خصية لتش�كيل 
الحكومة بعد اس�تقالة رئيس الوزراء عادل عبد 
امله�دي. وكان مجلس النواب قد قبل اس�تقالة 

عبد املهدي يف جلسته أمس األحد.
بدوره، حدد تحالف الفتح الذي يرتأس�ه هادي 
العام�ري 8 معاي�ري لرئي�س الحكوم�ة املقبل، 
مؤك�دا ع�دم تأيي�ده ملرش�ح مع�ني لرئاس�ة 

الحكومة املقبلة.
وقال النائب عن تحالف الفتح حامد املوس�وي، 
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن »املعاي�ري املهمة التي س�وف تعتمد باختيار 

مرشح رئاسة الوزراء .
التفاصيل ص2

حتديد »مواصفات« رئيس الوزراء وال وجود لـ »مرشحني«
حتذير من »املتحزبني«.. وخوف من طرح األمساء.. ورئيس اجلمهورية ينتظر.. واالحتاد والدميقراطي يضعان »شروط تعجيزية« رئيس اجلمهورية يبحث

 مع ممثلة االمم املتحدة الدعم الدويل 
لتعزيز أمن العراق

34 مرصفًا خاصًا 
تعلن تقاريرها املالية للربع 

الثالث من 2019

كهـربـاء اجلنـوب
 تعلـن جتهيـز البصـرة بالطاقـة

 لـ »24« ساعة
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اليونان تستنجد بـ »الناتو« بسبب اتفاق أنقرة وطرابلس
اجلبهة الرتكامنية: تعديل الدستور ينبغي أن يكون يف ظروف هادئة
تركيا تبدي استعدادها لتقديم »انواع الدعم« للعراق
أسعار النفط تقفز يف ظل آمال بزيادة ختفيضات »أوبك«

رئاسة الربملان حتيل بنود تعديل قانون االنتخابات 
اىل خرباء أمميني

ص2

ص2
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الصناعات البرتوكيمياوية
 تعرض فرصها االستثامرية امام 

الرشكات العاملية الرصينة

ســامـراء:
 افتـتـاح »40« شارعـًا مغلقـًا 

مـنـذ 2009

الزراعة متنع استرياد
 »22« منتجًا نباتيًا وحيوانيًا 

لوفرهتا حمليًا

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس ال�وزراء اليوناني كريياكوس ميتس�وتاكيس 
أن أثين�ا س�تطلب الدعم من حلف ش�مال األطليس خالل 
قمت�ه املقررة ه�ذا األس�بوع يف لن�دن بعد توقي�ع أنقرة 
اتفاق�ا عس�كريا مع حكوم�ة طرابل�س يف ليبي�ا. وكان 
الرئيس الرتك�ي رجب طيب أردوغان ق�د وّقع األربعاء يف 
إس�طنبول اتفاقا عس�كريا مع رئي�س حكومة طرابلس 
فايز ال�راج، محوره »تعاون عس�كري وأمني« لتعزيز 
»االتفاق اإلط�اري للتعاون العس�كري » و«العالقات بني 
الجيش�ني« ، بحسب أنقرة. وقال مبعوث األمم املتحدة إىل 

ليبيا غس�ان س�المة إن االتفاق أثار كذلك مخاوف مرص 
وق�رص. وق�ال ميتس�وتاكيس إن »الحل�ف ال يمكنه أن 
يبق�ى غري مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدويل 
ويس�عى إىل )إلحاق الرضر( بعضو آخر«. وكانت اليونان 
قد أعربت األس�بوع املايض عن استيائها من االتفاق، وقد 
استدعت سفريي تركيا وليبيا يف أثينا لطلب »معلومات عن 
مضمونه«. واألحد التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس 
ديندياس نظريه املرصي سامح شكري يف القاهرة لبحث 
هذه املسألة. والعالقات بني اليونان وتركيا ترتدي طابعا 
حساس�ا، وخصوصا أن تركيا ش�كلت بوابة دخول آلالف 

من الالجئني الذين وصلوا إىل الجزر اليونانية.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقدت هيئة رئاس�ة مجل�س النواب، 
أم�س االثنني، برئاس�ة رئيس مجلس 
ونائبي�ه  الحلب�ويس  محم�د  الن�واب 
حس�ن كري�م الكعب�ي وبش�ري حداد 
نائب االجتماع املشرتك لرؤساء الكتل 
النيابي�ة واللجنة القانوني�ة النيابية، 
لبحث بنود م�روع قانون انتخابات 

مجلس النواب.
ودعا الكعبي بحسب بيان ملكتبه تلقت 

املستقبل العراقي نسخة منه »رؤساء 
الكتل النيابية اىل اهمية تريع قانون 
انتخاب�ات رص�ني يعيد ثقة الش�ارع 
العراقي بالعملية االنتخابية والعملية 
السياس�ية، وإرشاك رشيحة الشباب 
القريب�ة م�ن نب�ض الش�ارع الي�وم، 
مطالب�ا يف الوق�ت ذات�ه بتخصي�ص 
مقعد كوته واحد لتمثيل رشيحة ذوي 

اإلعاقة«.
وأش�ار البي�ان اىل ان�ه »ج�رى خالل 
االجتم�اع الذي ح�رضه ممثل مكتب 

االم�م املتح�دة يف الع�راق بح�ث عدة 
بنود مهم�ة، وتقرر إحالة هذه البنود 
اىل املناقش�ة يف اجتم�اع مش�رتك بني 
اللجنة القانونية وخراء األمم املتحدة 
وخ�راء مفوضي�ة االنتخاب�ات لبيان 

الرأي الفني واعتماده يف التصويت«.
بدوره، أكد الحلبويس خالل االجتماع 
وبحس�ب بيان ملكتب�ه االعالمي الذي 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ع�ىل »رضورة تري�ع قان�وٍن عادٍل 
ينص�ف كلَّ الش�عب العراق�ي، ويعيد 

الثقة بالعملية االنتخابية والسياسية 
برمته�ا، ويس�مح لكلِّ أبناء الش�عب 
بالوصول إىل مجلس النواب وفق نظام 

أعىل األصوات«.
ودعا رئي�س مجلس الن�واب »اللجنة 
القانونية ورؤس�اء الكت�ل النيابية إىل 
عقد اجتماع يوم غد الثالثاء؛ الستكمال 
جمي�ع املناقش�ات واملالحظات حول 
القانون، وأخ�ذ رأي الخراء والفنيني 

عىل التعديالت مدار البحث«.
التفاصيل ص2

ص10

العراق يتأهل
 متـصـدرًا لنصف هنائي 

خليجي 24

ص3
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الرافدين ينفي ايقاف سلف املوظفني: التقديم االلكرتوين مستمر
     بغداد / المستقبل العراقي 

اكد مرصف الرافدين، أمس االثنني، اس�تمراره منح الس�لف ملوظفي الدولة 
الكرتونيا عن طريق فروعه.

وقال املرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه »مس�تمرون يف 
منح الس�لف ملوظف�ي الدول�ة املوطنة رواتبه�م لدى امل�رصف ومن حاميل 

بطاقة املاسرت كارد«.
واض�اف ان »األنب�اء التي تناقلتها بعض وس�ائل االع�ام ومواقع التواصل 
االجتماعي بش�أن إيقاف الس�لف ال اس�اس لها من الصحة«، مشريا اىل ان 
»التقدي�م عىل الس�لف يكون الكرتوني�ا وعن طريق ف�روع املرصف حرصا 

واملنترشة يف بغداد واملحافظات«.
يذك�ر ان م�رصف الرافدين ب�ارش ومنذ ع�ام 2006 بمنح س�لف وقروض 

مختلفة للموظفني واملواطنني ضمن اليات وضوابط معينة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وضعت الكتل واألحزاب السياس�ية مواصفات محددة 
ملرشح منصب رئيس الوزراء بعد استقالة عبد املهدي، 
وفيم�ا لم تص�ل رئيس الجمهورية أس�ماء مرش�حني 
للمنص�ب، لم تض�ع باملقابل األح�زاب السياس�ية أي 
أس�ماء ملرش�حني تح�ت املجهر حّت�ى يت�م التفاوض 

بشأنهم.
وأك�د مصدر مقرب من رئيس الجمهورية برهم صالح 
أن األخ�ري لم يس�تلم اس�م أي بديل لرئي�س الحكومة 

العراقية املستقيل عادل عبد املهدي.
وق�ال املقرب يف ترصيحات صحفية إن »األس�ماء التي 
قيل إنها طرحت عىل أنها مرش�حة بدالً عن عبد املهدي 
وإنها وصلت لرئيس الجمهورية، غري صحيحة وعارية 
عن الصحة«، الفتاً إىل أن »الرئيس لم يتس�لم أي اس�م 

حتى اآلن وهو بانتظار وصول اسم املرشح إليه«.
ب�دوره، قال مستش�ار لرئيس الجمهوري�ة، ان صالح 
بإمكان�ه تكليف أي ش�خصية لتش�كيل الحكومة بعد 

استقالة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي.
وكان مجل�س الن�واب قد قبل اس�تقالة عب�د املهدي يف 

جلسته أمس األحد.
بدوره، حدد تحالف الفتح الذي يرتأسه هادي العامري 
8 معاي�ري لرئيس الحكومة املقب�ل، مؤكدا عدم تأييده 

ملرشح معني لرئاسة الحكومة املقبلة.
وقال النائب عن تحالف الفتح حامد املوس�وي، يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن »املعايري املهمة 
التي سوف تعتمد باختيار مرشح رئاسة الوزراء والتي 
طرحها تحالف الفتح كرشط اسايس إلنجاح الحكومة 

القادمة هي:
� ان يكون مقبوالً مرجعياً وشعبياً

� حازم وقوي وشجاع
� مستقل وغري حزبي ووالئه مطلق للعراق فقط

� منسجم مع دعم القوات األمنية بما فيها الحشد
� مؤم�ن بوحدة العراق وال يهادن عىل س�يادته، ولدية 
ق�درة اإلدارة والقيادة ويلزم نفس�ه بربنامج إصاحي 
حقيقي يحقق مطالب املرجعية والشعب تحت سقوف 

زمنية محددة.
� من غري املشار إليهم بتهم فساد أو نزاهة أو مشمول 

باملساءلة والعدالة

� من غري القيادات السياسية الحالية والسابقة
� من غري ذوي الجنسية املزدوجة

وأض�اف أن »تحال�ف الفتح لن يتخىل عن مس�ؤوليته 
الوطنية لتحقيق رؤى املرجعية ومطالب الجماهري وهو 
يس�ابق الزمن ويتبنى الحوارات السياس�ية مع القوى 
السياس�ية تحت إطار الدس�تور واضع�اً نصب عينيه 
مصلحة الع�راق العلي�ا منفتحاً ليس�تقبل كل األفكار 
والرؤى التي تصب يف املصلحة العليا من الجميع س�واء 

من الرشكاء السياسيني او من الجماهري«.
وأك�د أن »الفت�ح يق�در التح�دي الكب�ري ال�ذي يه�دد 
البل�د والش�عب وحساس�ية املرح����ل�ة ل�ذا فإنه لن 
يدعم مرش�حا لرئاس�ة الوزراء بل مع مناقشة جميع 

الرتشيحات وفق املعايري أعاه«.

من جانبه، دعا النائب عن كتلة صادقون عدي عواد اىل 
اختي�ار رئيس وزراء ال يمتلك جنس�ية اجنبية، وعاش 
يف ظ�ل الحص�ار، وظلم النظ�ام الس�ابق ويمتثل ألمر 

املرجعية الرشيدة.
وق�ال عواد يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن�ه »آن األوان الختي�ار رئيس وزراء مس�تقل ال 
يملك جنس�ية أخرى، ولم يغادر الع�راق إطاقاً وعاش 

الحصار االقتصادي وظلم الطاغية«.
وشدد عواد وفقا للبيان عىل رضورة ان »ال يكون رئيس 
الوزراء املقبل مرتب�ط باي عاقة مع أي دولة، ويمتثل 
إلرشادات املرجعية والشعب العراقي وال أحد غريهم«.

وطال�ب أن يك�ون رئيس ال�وزراء املقب�ل »مطلق اليد 
باختي�ار كابينت�ه الوزارية بعي�داً كل البع�د عن الكتل 

السياسية واملحاصصة«.
وقد جرت مناوش�ات بني النواب بشأن طائفة املرشح، 
إذ رفض�ت حرك�ة “عط�اء” برئاس�ة فال�ح الفي�اض 
الترصيح�ات الت�ي اطلقها نائ�ب رئيس كتل�ة تحالف 
الق�وى العراقي�ة النائ�ب رعد الدهلكي بش�أن ترشيح 
ش�خصية غ�ري ش�يعية لرئاس�ة ال�وزراء، متس�ائا 
“ه�ل عج�ز الش�يعة ع�ن تقدي�م ش�خصيات كفوءة 

ومستقلة”.
وقال رئيس الكتلة النيابية للحركة النائب حيدر الفوادي 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، “نستغرب 
من طريقة الط�رح ان يتم إلغاء املحاصصة عن طريق 
ترشيح شخصية غري شيعية لرئاسة مجلس الوزراء”، 
متس�ائا “ه�ل عجز الش�يعة ع�ن تقديم ش�خصيات 

كفوءة ومستقلة”.
واضاف الفؤادي ان “هذه الرس�الة جاءت غري موفقة 
وهي ش�عارات زائف�ة وال تعالج املش�اكل التي يعاني 
منها ابن�اء البلد”، مش�ريا إىل أن “بعض الش�خصيات 
بدأت تس�تثمر الفرصة للحصول عىل مكاس�ب معينة 

عىل حساب معاناة محافظات الوسط والجنوب”.
وكان نائ�ب ئي�س كتل�ة تحال�ف الق�وى النيابية رعد 
الدهلكي دع�ا الجهات التي تّدعي رفضها للمحاصصة 
إىل ترش�يح ش�خصية م�ن مك�ون آخر غري الش�يعي، 
لرئاس�ة ال�وزراء يف ح�ال أرادت تل�ك الجه�ات تطبيق 

شعاراتها.
إىل ذلك، اتهم النائب عن حركة املس�تقبل الكردستانية، 
رسكوت ش�مس الدين الحزب�ني الكرديني الديمقراطي 
واالتحاد بمحاولة فرض شخصية بديلة عن عادل عبد 

املهدي تحافظ عىل نفوذهم املايل.
الوطن�ي  االتح�اد  “حزب�ي  إن  الدي�ن  ش�مس  وق�ال 
الحزب�ني  الكردس�تاني  والديمقراط�ي  الكردس�تاني 
حالي�ا  يخطط�ان  كردس�تاني  اقلي�م  يف  الحاكم�ني 
لش�خصية بديلة عن عبد املهدي تحافظ عىل مكاس�ب 

وثرواتهم يف اإلقليم”.
وأض�اف، أن “هذا ال�رشط ال يمكن القبول به من بقية 
األطراف السياس�ية الن الشعب العراقي وال يرىض عىل 

شخصية تجامل عىل حساب املوازنة واألمور املالية”.
رئي�س  “اختي�ار  اىل  الدي�ن  ش�مس  رسك�وت  ودع�ا 
مجل�س وزراء جدي�د بعي�دا عن افكار حزب�ي بارزاني 

وطالباني”.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقدت هيئة رئاس�ة مجلس النواب، أمس 
االثن�ني، برئاس�ة رئي�س مجل�س النواب 
محم�د الحلب�ويس ونائبي�ه حس�ن كريم 
االجتم�اع  نائ�ب  ح�داد  وبش�ري  الكعب�ي 
املش�رتك لرؤس�اء الكتل النيابي�ة واللجنة 
القانوني�ة النيابي�ة، لبحث بن�ود مرشوع 

قانون انتخابات مجلس النواب.
ودع�ا الكعبي بحس�ب بيان ملكتب�ه تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه »رؤس�اء 
الكت�ل النيابي�ة اىل اهمي�ة ترشي�ع قانون 
انتخابات رصني يعيد ثقة الشارع العراقي 

بالعملي�ة االنتخابية والعملية السياس�ية، 
م�ن  القريب�ة  الش�باب  رشيح�ة  وإرشاك 
نب�ض الش�ارع الي�وم، مطالب�ا يف الوق�ت 
ذات�ه بتخصيص مقعد كوت�ه واحد لتمثيل 

رشيحة ذوي اإلعاقة«.
وأش�ار البيان اىل انه »جرى خال االجتماع 
الذي ح�ره ممثل مكتب االمم املتحدة يف 
العراق بحث عدة بنود مهمة، وتقرر إحالة 
هذه البنود اىل املناقش�ة يف اجتماع مشرتك 
بني اللجن�ة القانونية وخرباء األمم املتحدة 
وخ�رباء مفوضية االنتخاب�ات لبيان الرأي 

الفني واعتماده يف التصويت«.
ب�دوره، أك�د الحلب�ويس خ�ال االجتماع 

ال�ذي  االعام�ي  ملكتب�ه  بي�ان  وبحس�ب 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، عىل 
»رضورة ترشي�ع قانوٍن ع�ادٍل ينصف كلَّ 
الش�عب العراقي، ويعي�د الثق�ة بالعملية 
االنتخابي�ة والسياس�ية برمتها، ويس�مح 
ل�كلِّ أبن�اء الش�عب بالوص�ول إىل مجلس 

النواب وفق نظام أعىل األصوات«.
»اللجن�ة  الن�واب  مجل�س  رئي�س  ودع�ا 
القانونية ورؤس�اء الكت�ل النيابية إىل عقد 
اجتماع يوم غد الثاثاء؛ الس�تكمال جميع 
املناقش�ات واملاحظ�ات ح�ول القان�ون، 
وأخذ رأي الخ�رباء والفنيني عىل التعديات 

مدار البحث«.

حتذير من »املتحزبني«.. وخوف من طرح األمساء.. ورئيس اجلمهورية ينتظر.. واالحتاد والدميقراطي يضعان »شروط تعجيزية«

حتديد »مواصفات« رئيس الوزراء وال وجود لـ »مرشحني«
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رئاسة الربملان حتيل بنود تعديل قانون االنتخابات اىل خرباء أمميني
دعوة إىل إشراك الشباب بالعملية االنتخابية ومنح »كوتا« لذوي اإلعاقة

        بغداد / المستقبل العراقي

يعقد مجلس االمن يف األمم املتحدة، 
تتن�اول  جلس�ة  الثاث�اء،  الي�وم 

األوضاع يف العراق.
وس�تعقد الجلس�ة يف تمام الساعة 
10:00 صباح�اً بتوقي�ت نيويورك 

)6:00 مساًء بتوقيت بغداد(.

املمثل�ة  تق�دم  أن  املتوق�ع  وم�ن 
لألم�م  الع�ام  لألم�ني  الخاص�ة 
املتحدة يف الع�راق جينني هينيس-

باسخارت إحاطة بعد بدء الجلسة 
بقليل.  

وستقدم باسخارت، إحاطة حول 
التط�ورات يف الع�راق وبعث�ة األمم 
املتحدة ملساعدة العراق )يونامي(.

اليوم.. جملس األمن يعقد جلسة حول 
األوضاع بالعراق

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الجمهوري�ة برهم صال�ح، أم�س االثنني، مع 
ممثلة األمم املتحدة جينيس باس�خارت الدعم الدويل لتعزيز 

األمن واالستقرار واإلصاحات يف الباد.

وأشار بيان للمكتب اإلعامي لرئاسة الوزراء تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه أن، »رئيس الجمهورية استقبل املمثلة 
الخاصة لألمني العام لألم�م املتحدة يف العراق جينني هينيس 
باسخارت وس�فريي االتحاد األوروبي وروس�يا لدى العراق 
مارتن هوث، وماكسيم ماكسيموف، كاً عىل حدة«.واضاف 

البي�ان انه »جرى، خ�ال اللقاء ، بحث الدع�م الدويل لتعزيز 
األم�ن واالس�تقرار واإلصاح�ات يف الب�اد، فضاً عن س�بل 
االرتقاء بالعاق�ات الثنائية وبما يحقق املصالح املش�رتكة، 
كما تم اس�تعراض آخر التطورات السياس�ية عىل الساحتني 

اإلقليمية والدولية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

االثن�ني،  أم�س  التخطي�ط،  وزارة  بحث�ت 
التع�داد  بإنج�از  الخاص�ة  االس�تعدادات 
الس�كاني، فيما أك�دت ال�وزارة أن املتدربني 
س�ينفذون تجارب عىل تنفي�ذ التعداد خال 

األسبوع املقبل.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، أن »وزي�ر التخطيط 
نوري صباح الدليمي ش�ارك يف لقاء موس�ع 

ح�ره امل�اك املتق�دم يف وزارة التخطي�ط 
والجه�ات ذات العاق�ة يف القطاع�ني العام 
والخاص ومنظم�ات املجتمع املدني، ملتابعة 
االس�تعدادات الوطنية إلنج�از التعداد العام 
للسكان واملس�اكن يف شهر ترشين األول من 

العام املقبل 2020«.
وأضاف�ت أن »املتدرب�ني س�ينفذون تجارب 
ع�ىل تنفي�ذ التع�داد خ�ال األس�بوع املقبل 
يف محافظ�ات )الب�رصة، وبغ�داد، وإقلي�م 
كردس�تان( وبعده�ا لعم�وم املحافظ�ات«، 
مؤكداً »سعي الوزارة من خال البيانات التي 

س�يقدمها التعداد العام للس�كان واملساكن 
2020 إىل تعزي�ز الواقع التنموي والخدمي يف 

عموم العراق«.
م�ن جانب�ه، أك�د رئي�س الجه�از املرك�زي 
لإلحص�اء ضياء ع�واد أن »التجرب�ة املقبلة 
للتجرب�ة الناجح�ة الت�ي  تأت�ي اس�تكماالً 
نفذها الجهاز املركزي لإلحصاء يف محافظة 
االنب�ار«، مبين�اً أن »خريجي ه�ذه الدورات 
مؤهل�ون إلع�داد وعق�د ال�دورات التدريبية 
الع�راق  محافظ�ات  يف  املاحظ�ات  وإب�داء 

كافة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مص�در امن�ي م�ن محافظة 
االنب�ار، أمس االثن�ني، رفع احدى 
يف  االمني�ة  الس�ي������طرات 

منطقة الكيلو 35 غرب الرمادي.
وذك�ر املص�در يف ترصيح صحفي 
إن« قائد عمل��������يات االنبار 
الل�واء الركن نارص الغن�ام، وجه 
برف�ع س�يطرة الكيل�و 35 وفتح 
حرك�ة  ام�ام  بالكام�ل  الطري�ق 

املواطنني«.
»االوض�اع  ان  املص�در،  واض�اف 
االمني�ة يف قضاء الرمادي تش�هد 
تحس�نا ملحوظا بعد القضاء عىل 
خاي�ا تنظي�م داع�ش االجرام�ي 
وتفعيل الجهد االستخباري بشكل 

كبري وفعال«.

رئيس اجلمهورية يبحث مع ممثلة االمم املتحدة الدعم الدويل 
لتعزيز أمن العراق

التخطيط تبحث االستعدادات اخلاصة بـإجراء التعداد السكاين 

رفع سيطرة الكيلو 
)٣٥( يف االنبار وفتح 

الطريق امام املواطنني 
غريب الرمادي

        بغداد / المستقبل العراقي

أدان�ت املفوضي�ة العلي�ا لحقوق االنس�ان يف العراق االعتداء ع�ىل الكوادر 
الطبي�ة يف مستش�فى الصدر بمدين�ة النجف االرشف وبقي�ة املحافظات 

الجنوبية التي تشهد تظاهرات. 
وقالت املفوضية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إنها »إذ تبدي 
اسفها لهذه الس�لوكيات املنتهكة لحقوق االنس�ان، فانها تدعو الجهات 
املعني�ة والق�وات االمني�ة اىل توفري الحماي�ة الازمة للمؤسس�ات الطبية 
والخدمية التي تقدم خدماتها للشعب وخاصة الكوادر الصحية ملا لها من 

دور يف معالجة واسعاف املصابني واملرىض يف الباد«.
وطالبت املفوضية »الحكومة ببذل املزيد من الجهود من أجل إلقاء القبض 
عىل الجناة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون والحفاظ عىل أمن وسامة 
املدن واملحافظات العراقي�ة من عبث العابثني ومن يريد حرف التظاهرات 
الس�لمية عن اهدافها ، وتحمل الحكومة مس�ؤوليتها وواجبها االنس�اني 
تج�اه الش�عب العراقي ومنع تتك�رر مثل هذه الجرائ�م واالعتداءات عىل 

املواطنني االبرياء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر التخطيط ن�وري صباح الدليم�ي يف ديوان ال�وزارة، أمس 
اإلثنني، »فاتح يلدز« الس�فري الرتكي لدى العراق والوفد املرافق له، وجرى 

خال اللقاء بحث سبل تعزيز العاقات الثنائية بني البلدين.
وأك�د الدليمي خ�ال اللقاء وبحس�ب بي�ان وزارة التخطيط ال�ذي تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »فرصة التغيري التي يش�هدها العراق 
ستكون انطاقة مهمة للتنمية يف عموم املحافظات، بما يحقق طموحات 
العراقيني الذين تمكنوا بوس�ائلهم الس�لمية من اعادة رسم املشهد، مبيناً 
ان ذلك سيس�هم يف إعادة بناء الدولة، وتعزي�ز العاقات الثنائية اإلقليمية 
والدولية«، مشيداً ب�«الجهود الرتكية يف مشاريع إعادة االستقرار واإلعمار 
باملناط�ق املح�ررة وجمي�ع املحافظ�ات، داعي�اً بذل�ك ال�رشكات الرتكية 
املتخصصة لاس�تفادة من الفرص االستثمارية يف عموم العراق، والسيما 
فيما يتعلق منها بإعادة بناء الجس�ور والبنى التحتية واملطارات واملناطق 
الصناعية، واملس�اهمة من خالها يف توفري املزيد من فرص العمل للشباب 

وتطوير الخربات العراقية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية الدفاع املدني، أم�س االثنني، ان فرقها ابع�دت النريان عن 
جامع الخضريي يف الكرادة ببغداد.

وقالت املديرية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان »فرق الدفاع 
املدن�ي تمكنت من ابعاد خطر النريان عن مأذنة وباحات جامع الخضريي 
يف منطقة الكرادة بعد احرتاق نخلة ونفايات خلف الجامع املذكور«، الفتة 

اىل انه »تم اخماد النريان دون تسجيل اصابات خسائر برشية«.
واضاف�ت ان »فرق الدف�اع املدني تمكنت يف حادث اخ�ر من اخماد حريق 
اندلع يف منطقة الشواكه قرب دائرة التقاعد العامه«، مشريا اىل ان »النريان 
اندلعت شقة ما ادى اىل الحاق ارضار مادية دون وقوع اية خسائر برشية«. 
يذكر أن بغداد وعدداً من املحافظات تش�هد بني فرتة وأخرى اندالع حرائق 

عدة، السيما يف دوائر الدولة واألسواق التجارية.

مفوضية حقوق االنسان تطالب باحلفاظ عىل أمن 
وسالمة املحافظات من »عبث العابثني«

تركيا تبدي استعدادها لتقديم 
»انواع الدعم« للعراق

فرق الدفاع املدين تبعد النريان عن جامع 
اخلضريي يف الكرادة

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب رئي�س الجبه�ة الرتكمانية 
أم�س  الصالح�ي،  ارش�د  النائ�ب 
االثنني، ان تعديل الدس�تور ينبغي 
ان يكون يف »ظروف هادئة«، مشريا 
انتخاب�ات  اىل  الذه�اب  اهمي�ة  اىل 
مبك�رة وتش�كيل حكوم�ة جديدة 

وبعدها التعديل الدستوري.
وقال الصالحي يف ترصيح صحفي 
ان »تعدي�ل الدس�تور ضمن وجهة 
نظري السياس�ية ينبغي ان يكون 
يف ظل جو ه�ادئ وليس صاخب«، 
مبينا أن الدستور بحاجة ليس فقط 
لتعدي�ل ب�ل تبديل بع�ض املفردات 
الصالح�ي،  وأوض�ح  امل�واد«.  او 

وهو عض�و لجنة تعديل الدس�تور 
النيابي�ة، ان »رؤيتي بان نذهب اىل 
انتخابات مبكرة ونش�كل حكومة 

وبعدها نبدأ بتعديل الدستور«.
»تعدي�ل  ان  الصالح�ي،  واض�اف 
الدس�تور به�ذا الوق�ت ه�و ام�ر 
صعب وقد نعدل فقط بعض املواد، 
رغ�م ان املطلب الش�عبي ان يكون 
التعديل بالكامل للدستور«. واشار 
الصالح�ي، اىل ان »لجنة التعديات 
اس�تبيانا  سرتس�ل  الدس�تورية 
اىل املحافظ�ات الخ�ذ اراء اس�اتذة 
الجامعات والخرباء«، مش�ددا عىل 
رضورة ان »يطل�ع الش�عب وأخ�ذ 
رأي الناس بشكل واضح كي نميض 

بتلك التعديات بشكل صحيح«.

اجلبهة الرتكامنية: تعديل الدستور ينبغي
 أن يكون يف ظروف هادئة
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة اس�تمرار منع استرياد 
22 منتج�ا نباتيا وحيوانيا م�ن كافة املنافذ 
الحدودي�ة لوف�رة اإلنت�اج املح�ي وتحقيق 
التوازن يف أألسعار وطبقا للروزنامة الزراعية 

التي وضعتها الوزارة.

وذك�ر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه انه »واس�تنادا إىل كت�اب لجنة 
الشؤون االقتصادية واملتضمن تخويل وزير 
الزراعة صالحية فتح ومنع االسترياد يف ضوء 
وفرة وشحة املنتج املحي، تشدد الوزارة عىل 
اس�تمرار منع اس�ترياد }22{ منتجا زراعياً 
نباتي�ا وحيوانيا من كافة املناف�ذ الحدودية 

نتيج�ة ع�دم ح�دوث اي ش�حة يف الس�وق 
املح�ي أو ارتف�اع أس�عارها ه�ذا املوس�م، 
وتش�مل قائم�ة املحاصي�ل املمنوع�ة م�ن 
االسترياد }الطماطة، الخيار، الجزر، اللهانة، 
الباذنج�ان، القرنابيط، النبق، الخس، الثوم، 
فلفل، الشجر، الذرة الصفراء، التمر، الرقي، 
البطيخ، الرمان، الشوندر، الشلغم، والعسل{ 

إضاف�ة إىل عدد من املنتج�ات الحيوانية هي 
}بيض املائ�دة، واللحوم البيض�اء، والدجاج 
الحي{، فضال عن محصويل الحنطة والشعري 
الت�ي حقق�ت االكتف�اء الذاتي خ�الل العام 

الحايل«.
يذك�ر إن وزير الزراعة أكد عىل ميض الوزارة 
يف سياس�ة حماي�ة املنت�ج املحي م�ن جهة 

وتحقي�ق فائدة املس�تهلك من جه�ة أخرى 
من خ�الل توف�ري األم�ن الغذائ�ي للمواطن 
ودع�م االقتصاد الوطني تطبيق�ا للروزنامة 
الزراعية املوضوعة ودعما للفالحني واملربني 
من خالل توزيع املستلزمات الزراعية لزيادة 
اإلنتاجي�ة فض�ال عن توفري ف�رص العمل يف 

القطاع الزراعي والحد من البطالة.

الزراعة متنع استرياد »22« منتجًا نباتيًا وحيوانيًا لوفرهتا حمليًا

رشكة األنظمة االلكرتونية تربم عقد مشاركة يف تأهيل وصيانة املحطات 
احلرارية ومنظومات السيطرة

    بغداد / المستقبل العراقي

وقعت الرشكة العامة لألنظمة االلكرتونية احدى رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن عقد مشاركة مع رشكة الراسخ 
للتج�ارة واملقاوالت العامة وال�وكاالت التجارية وتجميع 
لوحات الس�يطرة والتوزيع الكهربائية والخدمات العامة 

وملدة )15( سنة يف مجال تأهيل وصيانة املحطات الحرارية 
النتاج الطاقة الكهربائية ومنظومات السيطرة.

وق�ال مدير عام الرشكة احمد عبد الله الكعبي يف ترصيح 
للمكت�ب االعالم�ي يف الوزارة ان رشكة الراس�خ س�تقوم 
بتدري�ب الك�وادر املتخصصة يف الرشك�ة العامة لالنظمة 
االلكرتوني�ة عىل احدث التكنلوجي�ا العاملية يف مجال عقد 

املشاركة وتطوير الكادر 0
ويف س�ياق متصل قامت الرشكة بأنشطتها املتواصلة من 
اجل تفعيل عملها لكافة الوزارات والرشكات حيث قامت 
بتجهي�ز وزارة الداخلية /مديرية ش�ؤون االحوال املدنية 
بحاسبات وملحقاتها اىل باالضافة اىل تجهيز وزارة املالية 

/الرشكة العراقية للخدمات املرصفية باملواد ذاتها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أفتتحت ق�ي�ادة عمليات س��ام�راء بالتنس�يق 
مديرية البلدية يف القضاء الش�وارع املغلقة داخل 
املدينة لتسهيل الحركة املرورية وانسيابية تنقل 

املواطنني.
يف  خل�ف  محم�د  س�امراء  قائممق�ام  وق��ال 
ترصي�ح صحف�ي انه »م�ن أجل تس�هيل حركة 
امل��روري��ة  االخ�ت�ن�اق��ات  املواطنني وف��ك 
ت�م إص���دار األوام���ر الفتتاح الطرق املغلقة 
من�ذ اكثر من 10 اعوام يف مدينة س�امراء، حيث 
س�بق عملي�ة افتتاح الش�وارع عق�د الكثري من 
قي�ادة عملي�ات س��ام�راء  االجتماع�ات م�ع 
وم�دي�ري��ة الرشط�ة ل�وض��ع خطة ش�املة 

لفتح الطرق داخل املدينة«.
واش���ار ال�ى ان »عملية اف�ت�ت��اح ال�ط�رق 
ف��ي مدين�ة س�امراء مس�تمرة للي�وم الثال�ث 
عىل الت�وايل، حيث ت�م افتت�اح 40 طريقا مغلقا 
والعملية مستمرة بفتح الشوارع املغلقة األخرى 

لتشمل جميع طرق املدينة«.
وبني خلف ان »افتتاح الطرق جاء نتيجة لتعاون 
املواطنني م�ع ال�ق��وات االمنية وم�ا يش�هده 
قض�اء س��ام�راء م��ن اس��ت�ق�رار ام�ن�ي، 
اض�اف��ة إل�ى وج�ود توج�ه حكومي للنهوض 
بواقع الخدمات املقدمة للمواطنني ف�ي ق�ض�اء 
س�ام�راء مل�ا ل�ه م�ن أهمية دينية وتاريخية«.

سامراء: افتتاح 
»40« شارعًا مغلقًا 

منذ 2009

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الصناعات البرتوكيمياوية تعرض فرصها االستثامرية 
امام الرشكات العاملية الرصينة

34 مرصفًا خاصًا تعلن تقاريرها املالية 
للربع الثالث من 2019

    بغداد / المستقبل العراقي

للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  عرض�ت 
البرتوكيمياوي�ة فرصها االس�تثمارية امام 

الرشكات العاملية الرصينة .
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة املهن�دس عقيل 
عب�د الزه�رة يف ترصي�ح للمكت�ب االعالمي 
يف ال�وزارة ان الرشك�ة اعلن�ت ع�ن ف�رص 
اس�تثمارية لتأهي�ل وتطوير وتش�غيل ورق 
اكياس السمنت والوحدات الساندة يف مصنع 
ورق ميسان وانشاء مصنع للكلور والصودا 
وتأهي�ل  الب�رصة  ورق  معم�ل  يف  الكاوي�ة 
وتطوير وتش�غيل الخطوط االنتاجية ملصنع 
ورق الب�رصة ايضا اضافة اىل انش�اء معمل 
جدي�د النت�اج النرتوج�ني املس�ال يف مصنع 
البرتوكيمياويات مشريا اىل انه ال زالت فرص 
اخ�رى قي�د االع�الن والدراس�ة مث�ل تأهيل 
وتحديث وتطوير الخ�ط االنتاجي ) االثيلني 
, ب�ويل اثيل�ني واط�ئ الكثاف�ة , ب�ويل اثيلني 
عايل الكثافة ( والوحدات الس�اندة واالقسام 
املكملة وانش�اء خط جديد النتاج بويل اثيلني 

واط�ئ الكثاف�ة وتأهيل وتحديث وتش�غيل 
خط ماكنة املقوى والوحدات الس�اندة لها يف 
مصنع ورق ميس�ان مبينا بأن هناك طلبات 
مشاركة لتشغيل معمل الرقائق البالستيكية 
وتش�غيل معمل االغطي�ة الزراعي�ة وتدوير 
املخلف�ات البالس�تيكية وتحويله�ا اىل زي�ت 
الغاز باالضافة اىل طلبات اخرى مثل تشغيل 

 HCL معم�ل تعبئة املي�اه الصحي�ة ومعمل
وطلب�ات كثرية مقرتحة مثل معمل اضافات 

كيمياوية ومصنع ميثانول .
يذكر انه س�بق للرشكة وان وقعت عقدا مع 
دار الفوز للتجارة لتأهيل وتطوير وتش�غيل 
خطوط مصنع املستلزمات املدرسية وانشاء 

خمسة خطوط جديدة يف التاجي.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت 34 مرصفا خاص�ا عراقيا عن 
تقاريره�ا املالية للرب�ع الثالث وبلغت 
موجودات املصارف 16.7 ترليون دينار 
بلغ نسبة النقد املوجود ماقيمته 7.75 
ترليون تشكل ما نسبته 46% من حجم 
موجودات البنوك وبلغت مبالغ الودائع 
والحس�ابات يف البن�وك م�ا قيمته 6.4 
ترليون دينار وتمثل ما نسبته %38.57 

من قيمة موجودات البنوك.
وحققت البنوك عائدات خالل التس�عة 
بلغ�ت  الحالي�ة  الس�نة  م�ن  اش�هر 
309 ملي�ارات دين�ار باملقاب�ل بلغ�ت 
املرصوف�ات لنفس الف�رتة 283 مليار 

دينار عراقي 
وبلغت االرباح للفرتة نفسها ما قيمته 
19 ملي�ار دينار.وبلغ�ت عدد املصارف 
الخاصة التي حققت ارباحا 20 مرصفا 

بارب�اح بلغت 57 مليار دين�ار بينما بلغ عجز 
املصارف ال�16 املتبقية 41 مليار دينار 

وحقق�ت املص�ارف التالي�ة اع�ىل االرباح عىل 
الت�وايل: }مرصف املنص�ور - املرصف العراقي 

االسالمي - املرصف االهي العراقي{

بينم�ا كانت اكثر املصارف عجزا هي }مرصف 
كردس�تان ال�دويل، مرصف الش�مال، مرصف 

البالد االسالمي{.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير النقل املهندس عبد الله لعيبي 
للخدم�ات  ال�وزاري  املجل�س  موافق�ة 
الي�ت  الس�ابعة  االجتماعي�ة بجلس�ته 
انعق�دت ام�س االثنني بالرتي�ث بتنفيذ 
االعم�ام الص�ادر ع�ن االمان�ة العام�ة 
ملجل�س الوزراء يف الس�ادس من ش�هر 
ش�باط ع�ام 2018 املتضمن اس�تيفاء 
الجرسي�ة  للموازي�ن  اضافي�ة   اج�ور 

واجهزة الس�ونارات ومبل�غ الطنية من 
قب�ل الگمارك يف املوان�ئ العراقية بغض 
النظ�ر فيم�ا اذا تم اس�تيفائها من قبل 

جهات اخرى من عدمه .
ووتابع سيادته ،كذلك الرتيث باستيفاء 
مبل�غ 25000 ال�ف دينار  ع�ن خدمات 
الكش�ف االخ�رى والتي تقدمه�ا االدارة 
الكمركي�ة موك�دا ان زي�ادة اس�تيفاء 
االج�ور ع�ىل البضائ�ع املس�توردة عرب 
املوانئ العراقي�ة يؤدي اىل عزوف التجار 
ارصف�ة  واملس�توردين م�ن اس�تخدام 

املوان�ئ العراقي�ة واس�تبدالها بموان�ئ 
ال�دول املج�اورة، باالضاف�ة اىل ان هذة 
االج�ور تع�د عامآل مس�اعدآ ع�ىل رفع 
اس�عار الس�لع واالحتياجات االساسية 
لحياة املواطن العراقي اليومية ال س�يما 
وان التوجه الحكومي يشجع ويهدف اىل 
انعاش العمل باملوان�ئ العراقية وجعله 
بيئ�ة جاذب�ة للنق�ل والتج�ارة املحلية 

والعاملية .
فيما اضاف س�يادته تم احالة القرار اىل 
املجلس ال�وزاري للش�ؤون االقتصادية 

لدراس�ته ورفع التوصيات الخاصة بهذا 
الش�أن بغية أعادة النظ�ر باالعمام وما 
يتضمنه من اس�تيفاء اجور، ومناقشة 
قرارات�ه من جديد لفس�ح الطريق امام 
لنق�ل  املس�توردة  وال�رشكات  التج�ار 
س�لعها  عرب املوان�ئ العراقية من خالل 
وض�ع تس�عرية واج�ور مناس�بة ج�داً 
تش�كل تحفيزاً حقيقياً ملضاعفة العمل 
يف املوان�ئ العراقي�ة  كونها تع�د موردآ 
مهما واساسيآ يساهم يف تنميةاقتصاد 

البلد.

    بغداد / المستقبل العراقي

مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء 
بغداد املهن�دس احمد طال�ب الحبوبي يف جولة 
ميداني�ة ملديرية الس�يطرة والتحك�م لكهرباء 
بغداد الرئيس�ية لالط�الع عىل اوضاع الش�بكة 
الكهربائي�ة ومعالجة س�قوط املغذيات نتيجة 
س�وء االحوال الجوية والتقى بمدير الس�يطرة 
املهن�دس من�ذر عبد الحس�ني ج�رب وموظفي 
الس�يطرة واطلع عىل املش�اكل واملعوقات التي 

تواجههم ووضع حل�ول رسيعة ملعالجة 
تلك املشاكل وقد وجه الحبوبي باستنفار 
جمي�ع مالكات كهرباء بغداد الهندس�ية 
والفنيه وحتى الجهد االيل ملواجهة س�وء 
األحوال الجوية وهط�ول االمطار رافقه 
يف الجولة معاون ش�ؤون التوزيع ومدير 
العالقات واالع�الم ويف ختام الزيارة اثنى 
السيد املدير العام عىل املجهودات الكبرية 
للم�الكات العاملة يف الس�يطرة من اجل 

خدمة مواطنينا الكرام.

وزير النقل يعلن الرتيث بإستيفاء اإلجور اإلضافية للموازين اجلرسية 
والسونارات يف املوانئ

مدير عام الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد يتابع أعامل اعاده املغذيات

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة امل�وارد املائي�ة ع�ن ادراج 
تنفيذ سدي بادوش ومكحول ضمن خطة 

العام املقبل 2020.
وقال م�دي�ر اله�ي�ئة العامة لل�س��دود 
وال�خزانات ال�تاب�عة ل�لوزارة امل�ه�ن�دس 
مهدي رش�يد مه�دي يف ترصيح صحفي، 
امل�واف�ق��ات  اس�تحصلت  »ال�وزارة  ان 
ال�ح�ك�وم�ي�ة خ��الل اج�ت�ماع اللجنة 
مؤخ�را  انعق�د  ال���ذي  للمي�اه  العلي�ا 
بتنفي�ذ  املقب�ل  الع�ام  للمب�ارشة خ�الل 
العديد من الس�دود الصغ�رية لخزن املياه 
يف مختلف ارج��اء ال�ب�الد, منوها باعداد 
ج�م�ي�ع ال�ت�ص�ام�ي�م وال��دارس��ات 
ال�خ�اص�ة ب��ه��ا، م��ؤك��دا وج���ود 
ت�ن�س��ي�ق م��ع وزارة ال�ت�خ�ط�ي�ط 

ل�غ��رض ادراج��ه���ا ض�م��ن خطة 
ال�ع��ام امل�ق�ب��ل ب�م�وج��ب ق���رار 
اللجن�ة العلي�ا للمي�اه. ول�ف��ت ال�ى ان 
ال���وزارة استحصلت ايضا امل�واف�ق�ات 
لتنفي�ذ م�ش��روع س��دي ب��ادوش يف 
محافظ�ة نين�وى ومكح�ول يف محافظة 
ص��الح الدين عىل نهر دجل�ة وانهما قيد 
ال��دارس���ة, م�ن�ب�ه�ا ال��ى ان س��د 
م�ك�ح�ول له خ�زي��ن ك�ب�ي�ر ي�ص�ل 
ال���ى 3 م�ل�ي��ارات مرت مكع�ب ويولد 
طاق�ة كهربائية, فضال عن ان��ه س���د 
س�ت�رات�ي�ج�ي ي�ع�م�ل ع�ل�ى ت�أم�ني 
خ�زي�ن ك�ب�ي�ر ي�ض�اف ال��ى رص�ي�د 

وزارة املوارد املائية«.
وب�ني رش�ي�د ان ه�ذه ال�ق�رارات ت�دع�م 
عمل ال�وزارة وتس�هم يف زي��ادة الطاقة 
وك���ذل����ك  ل��ل��س���دود  الخزني�ة 

االن��ت��ع���اش  ت��ح��ق��ي���ق 
االقتصادي وتقليل البطالة والفقر وزيادة 
حركة االي�دي العاملة، مؤكدا ع�دم وجود 
الن�ش��اء  مناس�بة  }ط�ب�وغ�راف�ي��ا{ 

اك�ث�ر من هذين السدين.
وب�ش��أن س��د بخم�ة، اوض��ح مهدي 
ان ه�ذا امل�ش��روع س�رتاتيجي ل�ك��ن 
ع��ام  الب�الد  رافق�ت  الت�ي  االح���داث 
1991/1990 عمل�ت عىل توقف العمل به 
ول�م يتم تنفيذه، واال ل��ك��ان اك��ب��ر 
س���د ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ول��ي��س يف 
العراق فقط, مذكرا بان الوزارة سعت بعد 
العام 2003 اىل اعادة تهيئة البنية التحتية 
واع�م��ال التحض�ريات لغ�رض املبارشة 
ب�ه ولكنها لم تتم بس�بب االع�رتاض من 
جه�ات اخ����رى ع�ل��ى اع��ت��ب��ار 
ان ه��ن���اك ت��ج��اوزات دخلت ضمن 

الحوض, لكن هناك تنسيق مستمر العادة 
اكماله خالل املدة املقبلة.

واك���د ان م�وج�ة ال�ف�ي�ض�ان ال�ت�ي 
حصل�ت خ�الل الع�ام امل�ايض والس�يول 
التي قدمت من ايران اس�همت ب��دف��ع 
ف���ي  امل��ل��ح���ي  ال��ل��س���ان 
ش��ط ال��ع��رب وتحسني نوعيه املياه، 
عىل عكس م�ا كان س�ابقا، حيث وصلت 
الرتاكي�ز امللحية يف الب�رصة ال�ى 17 ال�ف 
ج��زء بامللي�ون واالن ه�ي بح�دود ال�ف 
بامللي�ون وه��ذا فرق كب�ري واص�ب�ح�ت 
ن�وع�ي�ة امل��ي��اه ج�ي�دة وم�الئ�م�ة 

للزراعة.
ويف م�ا يخص س�د املوصل، اش�ار مهدي 
اع��م���ال  اس���ت��م��رار  ال���ى 
ال�ح�ق�ن ف��ي ال�س�د بحسب توصيات 
ان  م�ب�ي�ن��ا  والخ�رباء،  االستش�اريني 

االي��ط��ال��ي���ة  ال��ش���رك��ة 
وخ��ب��راء واس�ت�ش�اري�ني ع�امل�ي�ني 
االم�ري�ك��ي  املهندس�ني  وف�ي�ل��ق 
وخ�ب��راء ال��وزارة عملوا جميعا لغرض 
اسس�ه  وتأم�ني  الس�د  تأهي�ل  اع��ادة 
والطبقات التي تحته، حيث سارت االعمال 
بوت�رية عالي�ة وتمكن�ت ال���وزارة م�ن 
تأمني خ���زن ك�ب�ي�ر ف��ي ال��س���د 
اس���ه��م ف���ي درء الفيض�ان وامداد 

االحتياجات املائية خالل موسم الصيف.
وذك�ر ان الخزي�ن امل�ائ�ي ف�ي ال�وق�ت 
حايل جيد ويبل�غ 48 مليار مرت مكعب وال 
توجد اية مش�كلة او خط�ر او اي طارئ، 
الفت�ا اىل ت�واص�ل عمل اللجان املش�رتكة 
م��ع اي��ران وتركيا كال ع�ىل حدة بهدف 
التوصل اىل اتفاقيات تضمن حقوق العراق 

املائية«.

املوارد املائية تعلن إدراج تنفيذ سدين يف موازنة 2020 وتكشف عن خزين العراق املائي

    بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع�ت أس�عار النفط بما يزي�د عىل واحد باملئ�ة، أمس االثنني، 
وسط حديث بأن أوبك ربما ترفع تخفيضات اإلنتاج يف اجتماعها 
هذا األسبوع، مما يشري إىل أن املعروض ربما يشهد شحاً يف العام 
املقبل.وارتفع�ت العقود اآلجلة لخ�ام القياس العاملي برنت 1.48 
دوالر أو 2.46 باملئ�ة إىل 61.98 دوالراً للربمي�ل. وزادت العق�ود 
اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي 1.35 دوالر أو 2.52 
باملئ�ة إىل 56.53 دوالراً للربميل.وتلقت األس�عار بعد أن قال وزير 
النف�ط العراقي ثامر الغضبان يوم أمس األحد إن أوبك وحلفاءها 
من املنتجني س�يبحثون رفع تخفيضاتهم الحالية لإلنتاج بمقدار 
400 ألف برميل يوميا إىل 1.6 مليون برميل يوميا.ومن املتوقع أن 
تم�دد منظمة البلدان املصدرة للب�رتول )أوبك( وحلفاء من بينهم 
روس�يا، املجموعة املعروفة باس�م أوبك+، عىل األقل التخفيضات 
القائمة إلنتاج النفط حتى يونيو حزيران 2020 حني تجتمع تلك 

البلدان هذا األسبوع.

أسعار النفط تقفز يف ظل آمال 
بزيادة ختفيضات »أوبك«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرباء، أم�س االثنني، تجهي�ز محافظة البرصة 
بالطاقة الكهرباية عىل مدار 24 ساعة.

وذكر بيان للرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »تجهي�ز محافظ�ة الب�رصة بالطاقة 
الكهربائية اصبح عىل مدار 24 ساعة«.وأضاف ان »ما يحصل من 
انقطاعات الوقات قليلة هو بس�بب اعط�ال مؤقتة او اختناقات 

تعالج بوقت قيايس من قبل الكوادر املختصة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغداد، أم�س االثنني، اس�تمرار امل�الكات الخدمية 
باالس�تنفار ملواكب�ة هط�ول االمطار.وذك�ر بي�ان لالمانة تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »مالكاتها الخدمي�ة }االلية 
والبرشية{ استنفرت منذ مساء امس األحد ملواكبة هطول األمطار 
والت�ي م�ن املتوقع ان تس�تمر لس�اعات اخرى مقبلة«.وتش�هد 
العاصمة بغداد منذ مساء امس االحد طقساًغائماً وممطراً، ومن 

املتوقع ان تتأثر مناطق العاصمة من موجة االمطار.

    بغداد / المستقبل العراقي

تشري التوقعات الجوية، اىل قدوم منخفض جوي قطبي اىل العراق.
وق�ال املتنبئ الجوي، ص�ادق عطية، يف منش�ور له عىل صفحته 
يف الفيس�بوك ان »توقعات ثابتة بن�زول منخفض جوي من اصل 
قطبي نهاية االس�بوع الحايل وبداية االس�بوع املقبل عىل العراق 
وايضا س�وريا وتركيا والكويت وش�مال الس�عودية«.وأضاف ان 
املنخفض »يك�ون مصحوبا بكتلة هوائية ش�ديدة الربودة تعمل 
عىل انخفاض واضح بدرجات الحرارة وموجة من االمطار ترتكز 
ش�مال ووس�ط البالد مع فرص لهط�ول الثلوج ع�ىل مرتفعات 

السليمانية واربيل ودهوك«.

كهرباء اجلنوب تعلن جتهيز 
البرصة بالطاقة لـ »24« ساعة

أمانة بغداد تعلن استمرار املالكات 
اخلدمية باالستنفار ملواكبة هطول االمطار 

منخفض قطبي شديد الربودة 
يف طريقه إىل العراق
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إش�ارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعق�د يف 2019/3/27 الوارد الينا 
بكتاب وزارة الكهرباء / دائرة االستثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )انش�اء محطات 
11/33 ك. ف )2×31.5 ام.يف.اي( بمنظومة س�كادا متكاملة عدد/4 محطة (. ذو منش�أ اوربي )تجهيز معدات 
وتنفيذ اعمال البناء ونصب املعدات والفحص والتش�غيل( ل� )باب العريض، محطة الجلعة )الرشش2(، محطة 
باهلة، محطة أبو خمسني( يف مركز محافظة البرصة وفق املواصفات املعتمدة من قبل وزارة الكهرباء واملرفقة 

مع وثائق املناقصة ووفق املعطيات التالية: -    

واملح�ددة كلفتها التخمينية بمبلغ )13340000000( ثالثة ع�رش مليار وثالثمائة واربعون مليون دينار عراقي 
فقط واصل اىل مخازن املقر/ حي الحسني وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم 

اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )8( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

11. سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

ج- يك�ون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط مفتوح التقديم لجميع 

املناقصني.
ح- تقديم تأمينات أولية بصك او خطاب ضمان مصدق من مرصف معتمد بمقدار )133400000( مائة وثالثة 
وثالث�ون مليون واربعمائ�ة ألف دينار عراقي والذي يمث�ل )1%( من قيمة العطاء ويغطي ف�رتة نفاذية العطاء 

مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

12. عىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( الربي�د االلكرتون���ي: sedist@moelc.gov.iq و com.sedist@moelc.gov.iq واملوق��ع االلكرتون��ي 
www.sedist.moelc.gov.iq )ال�دوام م�ن الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد 

مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفس�ارات املشاركني يوم االثني��ن بتاريخ 2019/12/23 الساعة 1300 ظهراً يف 
مقر الرشكة.

13. بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان 
املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )1000000( مليون دينار عراقي فقط 
ويت�م الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اس�تالمها من قب�ل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة 

الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
14. يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان الت�ايل )مقر الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجن�وب – الطابق الثالث – 
غرف�ة املناقصات – صن�دوق املناقصات( وتقدم العط�اءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحت�وي عىل املواصفات 
الفنية وكافة املستمس�كات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار 
بالدينار العراقي ويكتب عىل الظرفني رقم املناقصة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربيد االلكرتوني ورقم 
الهات�ف وختم الرشكة ، علماً ان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظه�راً ليوم األثني�ن املصادف 
2019/12/30 وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح 
العطاءات الساعة 1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط 
املطلوب�ة يف الوثائ�ق التجاري�ة والقانونية او ي�رد بعد موع�د الغلق والرشكة غري ملزمة بقب�ول أوطأ العطاءات 

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
15. العنوان : مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – شارع 14 تموز مقابل مستشفى 

ابن غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

ح- بإمكان جهة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

خ- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الح�ي وتوقيعه م�ن املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي يس�تلمه 

إضافة اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن مناقصة عامة 2/د/2019
انشاء حمطات 33/11 كي. يف. سعة )2×31.5 ام.يف.اي( مع منظومة سكادا متكاملة عدد/4 

إشارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة شؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرباء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدع�وة أصحاب ال�رشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )انش�اء محطات 11/33 كي. 
يف س�عة )2×31.5 ام.يف.اي( مع منظومة س�كادا متكاملة عدد/4 محطة( منش�أ. ذو منشأ اوربي )تجهيز معدات 
وتنفي�ذ اعمال البن�اء ونصب املعدات والفحص والتش�غيل( ل� )محطة املعهد، محط�ة الخالصة، محطة االصمعي، 
محطة الداوودية( يف محافظة البرصة وفق املواصفات املعتمدة من قبل وزارة الكهرباء واملرفقة مع وثائق املناقصة 

ووفق املعطيات التالية: -    

واملحددة كلفتها التخمينية بمبلغ )13340000000( ثالثة عرش مليار وثالثمائة واربعون مليون دينار عراقي فقط 
واصل اىل مخازن املقر/ حي الحسني وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال 

بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )8( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

1. س�يتم العمل وفق اآللية املعتم�دة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدم�ي العطاءات كاف�ة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

أ- يكون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط مفتوح التقديم لجميع املناقصني.

ب- تقدي�م تأمين�ات أولية بصك او خطاب ضم�ان مصدق من مرصف معتمد بمق�دار )133400000( مائة وثالثة 
وثالث�ون مليون واربعمائة ألف دينار عراقي والذي يمثل )1%( من قيمة العطاء ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً 

اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

2. ع�ىل مقدم�ي العطاءات الراغب�ني يف الحصول عىل معلومات إضافي�ة االتصال )بالرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( الربي�د االلكرتون���ي: sedist@moelc.gov.iq و com.sedist@moelc.gov.iq واملوق���ع االلكت��رون��ي 
www.sedist.moelc.gov.iq )الدوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر 
خ�اص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم االثني���ن بتاريخ 2019/12/23 الس�اعة 1300 ظه�راً يف مقر 

الرشكة.
3. بإم�كان مقدم�ي العطاءات املهتم�ني رشاء وثائق العطاء باللغ�ة العربية وبعد تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان 
املح�دد يف التعليمات ملقدمي العط�اءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغ�ة )1000000( مليون دينار عراقي فقط 
ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة الغاء 

املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
4. يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان التايل )مقر الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطاب�ق الثالث – غرفة 
املناقص�ات – صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة 
املستمس�كات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدينار العراقي 
ويكت�ب ع�ىل الظرفني رق�م املناقصة وتاريخ الغل�ق وعنوان  مقدم العط�اء والربيد االلكرتوني ورق�م الهاتف وختم 
الرشك�ة ، علماً ان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظه�راً ليوم األثني�ن املص�ادف 2019/12/30 
وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 
1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وس�يهمل أي عطاء غري مس�تويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق 
التجاري�ة والقانوني�ة او ي�رد بعد موع�د الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه 

املناقصة أجور النرش واالعالن.
5. العنوان : مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – شارع 14 تموز مقابل مستشفى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

أ- بإم�كان جه�ة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئ�م مع طبيعة املناقصة ب�رشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

ب- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع من الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الحي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب القرص املدمج CD الذي يستلمه إضافة 

اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن مناقصة عامة 3/د/2019
انشاء حمطات 33/11 ك.ف. سعة )2×31.5 ام.يف.اي( بمنظومة سكادا متكاملة عدد/4 حمطة

إشارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة شؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرباء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )انش�اء محطات 11/33 ك. ف 
سعة )2×31.5 ام.يف.اي( بمنظومة سكادا متكاملة عدد/4 محطة( ذو منشأ اوربي. ذو منشأ اوربي )تجهيز معدات 
وتنفيذ اعمال البناء ونصب املعدات والفحص والتشغيل( ل� )محطة الطوبة والنخيلة، محطة صناعية الجمهورية، 
محطة املستطيل، محطة حمدان( يف محافظة البرصة وفق املواصفات املعتمدة من قبل وزارة الكهرباء واملرفقة مع 

وثائق املناقصة ووفق املعطيات التالية: -    

واملحددة كلفتها التخمينية بمبلغ )13340000000( ثالثة عرش مليار وثالثمائة واربعون مليون دينار عراقي فقط 
واصل اىل مخازن املقر/ حي الحسني وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال 

بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )8( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

6. س�يتم العمل وفق اآللية املعتم�دة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدم�ي العطاءات كاف�ة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

ت- يك�ون تقدي�م العطاء من خالل إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود 
الحكومي�ة رقم )2( لس�نة 2014 باعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط مفت�وح التقديم لجميع 

املناقصني.
ث- تقدي�م تأمين�ات أولية بصك او خطاب ضم�ان مصدق من مرصف معتمد بمق�دار )133400000( مائة وثالثة 
وثالث�ون مليون واربعمائة ألف دينار عراقي والذي يمثل )1%( من قيمة العطاء ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً 

اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

7. عىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
الربي����د االلكرتون����ي: sedist@moelc.gov.iq و com.sedist@moelc.gov.iq وامل��وق���ع االلكت���رون����ي 
www.sedist.moelc.gov.iq )الدوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر 
خ�اص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم االثني���ن بتاريخ 2019/12/23 الس�اعة 1300 ظه�راً يف مقر 

الرشكة.
8. بإم�كان مقدم�ي العطاءات املهتم�ني رشاء وثائق العطاء باللغ�ة العربية وبعد تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان 
املح�دد يف التعليمات ملقدمي العط�اءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغ�ة )1000000( مليون دينار عراقي فقط 
ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة الغاء 

املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
9. يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان التايل )مقر الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطاب�ق الثالث – غرفة 
املناقص�ات – صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة 
املستمس�كات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدينار العراقي 
ويكت�ب ع�ىل الظرفني رق�م املناقصة وتاريخ الغل�ق وعنوان  مقدم العط�اء والربيد االلكرتوني ورق�م الهاتف وختم 
الرشك�ة ، علماً ان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظه�راً ليوم األثني�ن املص�ادف 2019/12/30 
وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 
1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وس�يهمل أي عطاء غري مس�تويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق 
التجاري�ة والقانوني�ة او ي�رد بعد موع�د الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه 

املناقصة أجور النرش واالعالن.
10. العنوان : مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى 

ابن غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

ت- بإم�كان جه�ة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقص�ة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

ث- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع من الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الحي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب القرص املدمج CD الذي يستلمه إضافة 
اىل اس�تمارة تقدي�م العطاء ونموذج ضم�ان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بش�كل واضح )مهم جداً(.ج- يحق 

للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.
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مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن مناقصة عامة 4/د/2019
انشاء حمطات 33/11 ك.ف سعة )2×31.5 ام.يف.اي(. بمنظومة سكادا متكاملة عدد/4 حمطة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

 133KV switchgears GIS type

211KV switchgears AIS type
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إش�ارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعق�د يف 2019/3/27 الوارد الينا 
بكتاب وزارة الكهرباء / دائرة االستثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )انش�اء محطات 
11/33 ك. ف )2×31.5 ام.يف.اي( مع منظومة س�كادا متكاملة عدد/4 محطة( منش�أ اوربي. ذو منشأ اوربي 
)تجهيز معدات وتنفيذ اعمال البناء ونصب املعدات والفحص والتشغيل( ل� )الرساي، الرافدين، الهدى)الدوايه(، 
الش�موس)الفجر( يف محافظ�ة ذي قار وف�ق املواصفات املعتمدة من قب�ل وزارة الكهرب�اء واملرفقة مع وثائق 

املناقصة ووفق املعطيات التالية: -    

واملح�ددة كلفتها التخمينية بمبلغ )13340000000( ثالثة ع�رش مليار وثالثمائة واربعون مليون دينار عراقي 
فقط وعىل حس�اب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل 

لعام 2020 وبفرتة تجهيز )8( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

26. سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

ز- يك�ون تقدي�م العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط مفتوح التقديم لجميع 

املناقصني.
س- تقديم تأمينات أولية بصك او خطاب ضمان مصدق من مرصف معتمد بمقدار )133400000( مائة وثالثة 
وثالث�ون مليون واربعمائ�ة ألف دينار عراقي والذي يمث�ل )1%( من قيمة العطاء ويغطي ف�رتة نفاذية العطاء 

مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

27. عىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( الربي�د االلكرتون�ي: sedist@moelc.gov.iq و com.sedist@moelc.gov.iq واملوق����ع االلكرتون��ي 
www.sedist.moelc.gov.iq )ال�دوام م�ن الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد 
مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم االح��د بتاريخ 2019/12/29 الس�اعة 1300 ظهراً يف 

مقر الرشكة.
28. بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان 
املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )1000000( مليون دينار عراقي فقط 
ويت�م الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اس�تالمها من قب�ل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة 

الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
29. يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطابق الثالث – غرفة 
املناقص�ات – صن�دوق املناقصات( وتقدم العط�اءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي ع�ىل املواصفات الفنية 
وكافة املستمسكات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األسعار بالدينار 
العراقي ويكتب عىل الظرفني رقم املناقصة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربيد االلكرتوني ورقم الهاتف 
وختم الرشكة ، علماً ان آخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة 1300 ظهراً ليوم األح��د املصادف 2020/1/5 
وعندم�ا يص�ادف يوم الغلق عطلة رس�مية يك�ون غلق العروض يف الي�وم الذي يليه عىل ان يت�م فتح العطاءات 
الس�اعة 1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة 
يف الوثائ�ق التجاري�ة والقانونية او ي�رد بعد موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من 

ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
30. العنوان: مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – شارع 14 تموز مقابل مستشفى 
ابن غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq   ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  

مالحظ�����ة:
س- بإمكان جهة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 

القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.
ش- يلت�زم مقدم العط�اء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع من الوثائق وتقديم�ه ورقياً بعد ختمه 
بالخت�م الحي وتوقيع�ه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي 
يستلمه إضافة اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم 

جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن مناقصة عامة 5/د/2019
انشاء حمطات 33/11 ك.ف سعة )2×31.5 ام.يف.اي(. بمنظومة سكادا متكاملة عدد/4 حمطة 

إشارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة شؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرباء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدع�وة أصحاب ال�رشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختص�اص لتقديم عطاءاتهم ل�� )انش�اء محطات 11/33 ك. 
ف. بمنظومة س�كادا متكاملة عدد/4 محطة(. ذو منش�أ اوربي )تجهيز معدات وتنفيذ اعمال البناء ونصب املعدات 
والفحص والتش�غيل( ل� )محطة كتيبان، محطة النهريات، محطة س�فوان 2، محطة الدير 2 )النهران( يف محافظة 

البرصة وفق املواصفات املعتمدة من قبل وزارة الكهرباء واملرفقة مع وثائق املناقصة ووفق املعطيات التالية: -    

واملحددة كلفتها التخمينية بمبلغ )13340000000( ثالثة عرش مليار وثالثمائة واربعون مليون دينار عراقي فقط 
واصل اىل مخازن املقر/ حي الحسني وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال 

بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )8( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

16. س�يتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العام�ة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

خ- يك�ون تقدي�م العط�اء من خالل إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود 
الحكومي�ة رقم )2( لس�نة 2014 باعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط مفت�وح التقديم لجميع 

املناقصني.
د- تقدي�م تأمين�ات أولية بص�ك او خطاب ضمان مصدق من م�رصف معتمد بمق�دار )133400000( مائة وثالثة 
وثالث�ون مليون واربعمائة ألف دينار عراقي والذي يمثل )1%( من قيمة العطاء ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً 

اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

17. ع�ىل مقدم�ي العطاءات الراغبني يف الحص�ول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشك�ة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن���وب( الربي�د االلكرتون�ي: sedist@moelc.gov.iq و com.sedist@moelc.gov.iq واملوق��ع االلكت��رون���ي 
www.sedist.moelc.gov.iq )الدوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر 
خ�اص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم االثني���ن بتاريخ 2019/12/23 الس�اعة 1300 ظه�راً يف مقر 

الرشكة.
18. بإم�كان مقدم�ي العطاءات املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان 
املح�دد يف التعليمات ملقدمي العط�اءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغ�ة )1000000( مليون دينار عراقي فقط 
ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة الغاء 

املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
19. يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان الت�ايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجن�وب – الطابق الثالث – غرفة 
املناقص�ات – صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة 
املستمس�كات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدينار العراقي 
ويكت�ب ع�ىل الظرفني رق�م املناقصة وتاريخ الغل�ق وعنوان  مقدم العط�اء والربيد االلكرتوني ورق�م الهاتف وختم 
الرشك�ة ، علماً ان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظه�راً ليوم األثني�ن املص�ادف 2019/12/30 
وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 
1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وس�يهمل أي عطاء غري مس�تويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق 
التجاري�ة والقانوني�ة او ي�رد بعد موع�د الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه 

املناقصة أجور النرش واالعالن.
20. العنوان : مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى 

ابن غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

د- بإم�كان جه�ة التعاق�د إضاف�ة بيان�ات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة ب�رشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

ذ- يلت�زم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع م�ن الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الحي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب القرص املدمج CD الذي يستلمه إضافة 

اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن مناقصة عامة 8/د/2019
انشاء حمطات 33/11 ك.ف سعة )2×31.5 ام.يف.اي( مع منظومة سكادا متكاملة عدد/4 حمطة

إشارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة شؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرباء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )انش�اء محطات 11/33 ك. ف 
)2×31.5 ام.يف.اي( مع منظومة سكادا متكاملة عدد/4 محطة(. منشأ اوربي )تجهيز معدات وتنفيذ اعمال البناء 
ونصب املعدات والفحص والتش�غيل( ل� )الفهود الجديدة، س�وق الش�يوخ)القيثارة(، الكرماش�ية، اإلسكان/2( يف 
محافظ�ة ذي ق���ار وفق املواصفات املعتمدة من قبل وزارة الكهرب�اء واملرفقة مع وثائق املناقصة ووفق املعطيات 

التالية: -    

واملحددة كلفتها التخمينية بمبلغ )13340000000( ثالثة عرش مليار وثالثمائة واربعون مليون دينار عراقي فقط 
وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 

وبفرتة تجهيز )8( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

21. س�يتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العام�ة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

1- يكون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط مفتوح التقديم لجميع املناقصني.

ر- تقدي�م تأمين�ات أولية بص�ك او خطاب ضمان مصدق من م�رصف معتمد بمق�دار )133400000( مائة وثالثة 
وثالث�ون مليون واربعمائة ألف دينار عراقي والذي يمثل )1%( من قيمة العطاء ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً 

اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

22. ع�ىل مقدم�ي العطاءات الراغبني يف الحص�ول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشك�ة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( الربي���د االلكرتون���ي: sedist@moelc.gov.iq و com.sedist@moelc.gov.iq وامل�وق��ع االلكرتون��ي 
www.sedist.moelc.gov.iq )الدوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر 
خ�اص باإلجاب�ة عىل استفس�ارات املش�اركني ي�وم االح��د بتاري�خ 2019/12/29 الس�اعة 1300 ظه�راً يف مقر 

الرشكة.
23. بإم�كان مقدم�ي العطاءات املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان 
املح�دد يف التعليمات ملقدمي العط�اءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغ�ة )1000000( مليون دينار عراقي فقط 
ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة الغاء 

املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
24. يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان الت�ايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجن�وب – الطابق الثالث – غرفة 
املناقص�ات – صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة 
املستمس�كات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدينار العراقي 
ويكت�ب ع�ىل الظرفني رق�م املناقصة وتاريخ الغل�ق وعنوان  مقدم العط�اء والربيد االلكرتوني ورق�م الهاتف وختم 
الرشكة ، علماً ان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم األح��د املصادف 2020/1/5 وعندما 
يص�ادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 1000 
العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية 
والقانوني�ة او ي��رد بعد موعد الغل�ق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 

أجور النرش واالعالن.
25. العنوان : مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى 

ابن غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

ر- بإم�كان جه�ة التعاق�د إضاف�ة بيان�ات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة ب�رشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

ز- يلت�زم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع م�ن الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الحي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب القرص املدمج CD الذي يستلمه إضافة 

اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.  

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن مناقصة عامة 9/د/2019
انشاء حمطات 33/11 ك.ف سعة )2×31.5 ام.يف.اي( مع منظومة سكادا متكاملة عدد/4 حمطة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

 133KV switchgears GIS type

211KV switchgears AIS type
 133KV switchgears GIS type
211KV switchgears AIS type

 133KV switchgears GIS type

211KV switchgears AIS type
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إش�ارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعق�د يف 2019/3/27 الوارد الينا 
بكتاب وزارة الكهرباء / دائرة االستثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )انش�اء محطات 
11/33 ك. ف. س�عة )2×31.5 ام.يف.اي م�ع منظومة س�كادا متكاملة عدد/5 محطة(. منش�أ اوربي )تجهيز 
معدات وتنفيذ اعمال البناء ونصب املعدات والفحص والتشغيل( ل� )محطة العمارات السكنية، محطة التأميم، 
محطة الس�ويرة ومحطة العمية، محطة اململحة( يف محافظ��ة املثن�ى وفق املواصفات املعتمدة من قبل وزارة 

الكهرباء واملرفقة مع وثائق املناقصة ووفق املعطيات التالية: -    

املعطيات واملحددة كلفتها التخمينية بمبلغ )16675000000( س�تة عرش مليار وس�تمائة وخمس�ة وسبعون 
مليون دينار عراقي فقط وعىل حس�اب الخطة االس�تثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد 

توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )8( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

41. سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

ظ- يك�ون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط مفتوح التقديم لجميع 

املناقصني.
ع- تقديم تأمينات أولية بصك او خطاب ضمان مصدق من مرصف معتمد بمقدار )166750000( مائة وس�تة 
وس�تون مليون وسبعمائة وخمس�ون ألف دينار عراقي والذي يمثل )1%( من قيمة العطاء ويغطي فرتة نفاذية 

العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

42. عىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( الربي�د االلكرتون�ي: sedist@moelc.gov.iq و com.sedist@moelc.gov.iq واملوق��ع االلكت��رون��ي 
www.sedist.moelc.gov.iq )ال�دوام م�ن الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد 
مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفس�ارات املشاركني يوم االثني��ن بتاريخ 2019/12/30 الساعة 1300 ظهراً يف 

مقر الرشكة.
43. بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان 
املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )1000000( مليون دينار عراقي فقط 
ويت�م الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اس�تالمها من قب�ل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة 

الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
44. يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطابق الثالث – غرفة 
املناقص�ات – صن�دوق املناقصات( وتقدم العط�اءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي ع�ىل املواصفات الفنية 
وكافة املستمسكات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األسعار بالدينار 
العراقي ويكتب عىل الظرفني رقم املناقصة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربيد االلكرتوني ورقم الهاتف 
وختم الرشكة ، علماً ان آخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة 1300 ظهراً ليوم الثالثاء املصادف 2020/1/7 
وعندم�ا يص�ادف يوم الغلق عطلة رس�مية يك�ون غلق العروض يف الي�وم الذي يليه عىل ان يت�م فتح العطاءات 
الس�اعة 1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة 
يف الوثائ�ق التجاري�ة والقانونية او ي�رد بعد موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من 

ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
45. العنوان: مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – شارع 14 تموز مقابل مستشفى 
ابن غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq   ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  

مالحظ�����ة:
ع- بإمكان جهة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 

القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.
غ- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الح�ي وتوقيعه م�ن املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي يس�تلمه 

إضافة اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن مناقصة عامة 10/د/2019
انشاء حمطات 33/11 ك.ف سعة )2×31.5 ام.يف.اي(. مع منظومة سكادا متكاملة عدد/3 حمطة

إشارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة شؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرباء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدع�وة أصحاب ال�رشكات املؤهلني وذوي الخ�ربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� انش�اء محط�ات 11/33 ك. 
ف. س�عة )2×31.5 ام.يف.اي. م�ع منظومة س�كادا متكاملة عدد/3 محطة. منش�أ اوربي )تجهي�ز معدات وتنفيذ 
اعم�ال البناء ونصب املعدات والفحص والتش�غيل( ل� )املعهد الفني )الش�طرة(، ركيوة )الصالحية/ قلعة س�كر(، 
العلم�اء)النرص(، يف محافظة ذي قار وفق املواصفات املعتمدة من قبل وزارة الكهرباء واملرفقة مع وثائق املناقصة 

ووفق املعطيات التالية: -    

واملحددة كلفتها التخمينية بمبلغ )10005000000( عرش مليار وخمس�ة ملي�ون دينار عراقي فقط وعىل حساب 
الخط�ة االس�تثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تت�م اإلحالة إال بعد توفر التخصيص امل�ايل لعام 2020 وبفرتة 

تجهيز )8( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

31. س�يتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العام�ة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

ش- يك�ون تقدي�م العطاء م�ن خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطني�ة التي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود 
الحكومي�ة رقم )2( لس�نة 2014 باعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط مفت�وح التقديم لجميع 

املناقصني.
ص- تقديم تأمينات أولية بصك او خطاب ضمان مصدق من مرصف معتمد بمقدار )100050000( مائ�ة ملي�ون 
وخمس�ون أل�ف دينار عراقي والذي يمث�ل )1%( من قيمة العطاء ويغط�ي فرتة نفاذية العطاء مضاف�اً اليها )28( 

يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

32. ع�ىل مقدم�ي العطاءات الراغبني يف الحص�ول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشك�ة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( الربيد االلكرتون���ي: sedist@moelc.gov.iq و com.sedist@moelc.gov.iq واملوق��ع االل�ك��رتون���ي 
www.sedist.moelc.gov.iq )الدوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر 
خ�اص باإلجاب�ة عىل استفس�ارات املش�اركني ي�وم االح��د بتاري�خ 2019/12/29 الس�اعة 1300 ظه�راً يف مقر 

الرشكة.
33. بإم�كان مقدم�ي العطاءات املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان 
املح�دد يف التعليمات ملقدمي العط�اءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغ�ة )1000000( مليون دينار عراقي فقط 
ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة الغاء 

املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
34. يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان الت�ايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجن�وب – الطابق الثالث – غرفة 
املناقص�ات – صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة 
املستمس�كات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدينار العراقي 
ويكت�ب ع�ىل الظرفني رق�م املناقصة وتاريخ الغل�ق وعنوان  مقدم العط�اء والربيد االلكرتوني ورق�م الهاتف وختم 
الرشكة ، علماً ان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم األح��د املصادف 2020/1/5 وعندما 
يص�ادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 1000 
العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية 
والقانوني�ة او ي��رد بعد موعد الغل�ق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 

أجور النرش واالعالن.
35. العنوان : مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى 

ابن غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

ص- بإم�كان جهة التعاق�د إضاف��ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

ض- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الحي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب القرص املدمج CD الذي يستلمه إضافة 

اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن مناقصة عامة 14/د/2019
انشاء حمطات 33/11 ك.ف سعة )2×31.5 ام.يف.اي( بمنظومة سكادا متكاملة عدد/4 حمطة

إشارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة شؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرباء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )انش�اء محطات 11/33 ك. ف 
سعة )2×31.5 ام.يف.اي بمنظومة سكادا متكاملة عدد/4 محطة(. منشأ اوربي )تجهيز معدات وتنفيذ اعمال البناء 
ونص�ب املعدات والفحص والتش�غيل( ل� )محطة الفنانني، العيداوية(، حي املعلمني القديم، عواش�ة2( يف محافظة 

ميسان وفق املواصفات املعتمدة من قبل وزارة الكهرباء واملرفقة مع وثائق املناقصة ووفق املعطيات التالية: -    

واملحددة كلفتها التخمينية بمبلغ )13340000000( ثالثة عرش مليار وثالثمائة واربعون مليون دينار عراقي فقط 
وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 

وبفرتة تجهيز )8( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

36. س�يتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العام�ة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

ظ- يك�ون تقدي�م العطاء من خالل إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود 
الحكومي�ة رقم )2( لس�نة 2014 باعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط مفت�وح التقديم لجميع 

املناقصني.
ط- تقدي�م تأمين�ات أولية بصك او خطاب ضم�ان مصدق من مرصف معتمد بمق�دار )133400000( مائة وثالثة 
وثالث�ون مليون واربعمائة ألف دينار عراقي والذي يمثل )1%( من قيمة العطاء ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً 

اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

37. ع�ىل مقدم�ي العطاءات الراغبني يف الحص�ول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشك�ة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( الربي���د االلكرتون���ي: sedist@moelc.gov.iq و com.sedist@moelc.gov.iq واملوق���ع االلكرتون��ي 
www.sedist.moelc.gov.iq )الدوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر 
خ�اص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم االثني���ن بتاريخ 2019/12/30 الس�اعة 1300 ظه�راً يف مقر 

الرشكة.
38. بإم�كان مقدم�ي العطاءات املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان 
املح�دد يف التعليمات ملقدمي العط�اءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغ�ة )1000000( مليون دينار عراقي فقط 
ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة الغاء 

املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
39. يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان الت�ايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجن�وب – الطابق الثالث – غرفة 
املناقص�ات – صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة 
املستمس�كات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدينار العراقي 
ويكت�ب ع�ىل الظرفني رق�م املناقصة وتاريخ الغل�ق وعنوان  مقدم العط�اء والربيد االلكرتوني ورق�م الهاتف وختم 
الرشكة ، علماً ان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم الثالثاء املصادف 2019/1/7 وعندما 
يص�ادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 1000 
العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية 
والقانوني�ة او ي��رد بعد موعد الغل�ق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 

أجور النرش واالعالن.
40. العنوان: مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – شارع 14 تموز مقابل مستشفى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

ط- بإم�كان جه�ة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقص�ة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

ظ- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع من الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الحي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب القرص املدمج CD الذي يستلمه إضافة 

اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن مناقصة عامة 16/د/2019
انشاء حمطات 33/11 ك.ف سعة )2×31.5 ام.يف.اي( مع منظومة سكادا متكاملة عدد/5 حمطة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

 133KV SWITCHEAR GIS TYPE
211KV SWITCHEAR AIS TYPE

 133KV switchgears GIS type
211KV switchgears AIS type

 133KV SWITCHGEAR GIS TYPE
211KV SWITCHGEAR AIS TYPE
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إش�ارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعق�د يف 2019/3/27 الوارد الينا 
بكتاب وزارة الكهرباء / دائرة االستثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( بدعوة أصحاب ال�رشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقدي�م عطاءاتهم ل�� تجهيز محوالت 
توزيع سعة 250 ك.ف.أ )11/ 0.4( ك.ف عدد/300 محولة( وفق املناشئ والكلف التخمينية املحددة يف الجدول 

ادناه: - 

واصل�ة اىل مخازن املقر / حي الحس�ني وعىل حس�اب الخطة االس�تثمارية والتبوي�ب )7/3/10( عىل ان ال تتم 
اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )4( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  

مع مالحظة ما يأتي:
56. سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات 

لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  
ل- يك�ون تقدي�م العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط مفتوح التقديم لجميع 

املناقصني.
م- تقدي�م تأمين�ات أولية بص�ك او خطاب ضم�ان مصدق من مرصف معتم�د بمقدار )1%( م�ن قيمة الكلفة 
التخمينية وحسب ما مبني يف الجدول أعاله وحسب املنشأ ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.

ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.
57. عىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
www. واملوقع االلكرتوني com.sedist@moelc.gov.iq و sedist@moelc.gov.iq :الجن�وب( الربي�د االلكرتون�ي

sedist.moelc.gov.iq )ال�دوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر 

خاص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم الخمي�س بتاريخ 2019/12/19 الساعة 1300 ظهراً يف مقر 
الرشكة.

58. بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان 
املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )400000( اربعمائة ألف دينار عراقي 
فق�ط ويت�م الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اس�تالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف 

حالة الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
59. يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان الت�ايل )مقر الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجن�وب – الطابق الثالث – 
غرف�ة املناقصات – صن�دوق املناقصات( وتقدم العط�اءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحت�وي عىل املواصفات 
الفنية وكافة املستمس�كات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار 
بالدينار العراقي ويكتب عىل الظرفني رقم املناقصة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربيد االلكرتوني ورقم 
الهاتف وختم الرشكة ، علماً ان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم األربع�اء املصادف 
2019/12/25 وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح 
العطاءات الساعة 1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط 
املطلوب�ة يف الوثائ�ق التجاري�ة والقانونية او ي�رد بعد موع�د الغلق والرشكة غري ملزمة بقب�ول أوطأ العطاءات 

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
60. العنوان: مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – شارع 14 تموز مقابل مستشفى 
ابن غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq   ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  

مالحظ�����ة:
م- بإمكان جهة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 

القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.
ن- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الح�ي وتوقيعه م�ن املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي يس�تلمه 

إضافة اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن مناقصة عامة 18/د/2019
جتهيز حموالت توزيع سعة 400 ك.ف.أ)11/ 0.4( ك.ف عدد/300 حمولة

إش�ارة اىل الق�رار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاق�ة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 ال�وارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرب�اء / دائرة االس�تثمارات والعق�ود 18008 يف 2019/4/3 ي�رس )الرشكة العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب( 
بدع�وة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخ�ربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� تجهيز محوالت توزيع س�عة 400 

ك.ف.أ)11/ 0.4( ك.ف عدد/300 محولة وفق املناشئ والكلف التخمينية املحددة يف الجدول ادناه: - 

واصلة اىل مخازن املقر / حي الحسني وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد 
توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )4( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  

مع مالحظة ما يأتي:
46. س�يتم العم�ل وفق اآللي�ة املعتمدة للمناقصات املحلي�ة العامة والتي تتي�ح ملقدمي العطاءات كاف��ة من الرشكات 

لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  
غ- يكون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط مفتوح التقديم لجميع املناقصني.
ف- تقدي�م تأمين�ات أولية بصك او خط�اب ضمان مصدق من مرصف معتمد بمقدار )1%( م�ن قيمة الكلفة التخمينية 

وحسب ما مبني يف الجدول أعاله وحسب املنشأ ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

47. عىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
 www.sedist.moelc.gov.iq واملوقع االلكرتوني com.sedist@moelc.gov.iq و sedist@moelc.gov.iq :الربيد االلكرتوني
)الدوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفسارات 

املشاركني يوم الخمي�س بتاريخ 2019/12/19 الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.
48. بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
التعليمات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )400000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ويتم الرشاء 
من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة الغاء املناقصة( ويرفق 

وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
49. يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطابق الثالث – غرفة املناقصات 
– صن�دوق املناقص�ات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة املستمس�كات 
املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األسعار بالدينار العراقي ويكتب عىل الظرفني 
رق�م املناقصة وتاريخ الغل�ق وعنوان  مقدم العطاء والربيد االلكرتوني ورقم الهاتف وخت�م الرشكة ، علماً ان آخر موعد 
الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم األربع��اء املصادف 2019/12/25 وعندما يص�ادف يوم الغلق عطلة 
رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل 
لغلق املناقصة وس�يهمل أي عطاء غري مس�تويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية والقانونية او ي�رد بعد موعد الغلق 

والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
50. العن�وان: مق�ر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq   ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

ف- بإم�كان جه�ة التعاق��د إضاف��ة بيانات أخرى تتالئم م�ع طبيعة املناقص�ة برشط ان ال تتعارض م�ع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

ق- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم الحي 
وتوقيع�ه م�ن املدير املف�وض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب الق�رص املدمج CD الذي يس�تلمه إضافة اىل 

استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن مناقصة عامة 19/د/2019
جتهيز حموالت توزيع سعة 400 ك.ف.أ)11/ 0.4( ك.ف عدد/300 حمولة

إش�ارة اىل الق�رار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاق�ة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 ال�وارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرب�اء / دائرة االس�تثمارات والعق�ود 18008 يف 2019/4/3 ي�رس )الرشكة العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب( 
بدع�وة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخ�ربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� تجهيز محوالت توزيع س�عة 400 

ك.ف.أ)11/ 0.4( ك.ف عدد/300 محولة( وفق املناشئ والكلف التخمينية املحددة يف الجدول ادناه: - 

واصلة اىل مخازن املقر / حي الحسني وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد 
توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )4( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  

مع مالحظة ما يأتي:
51. س�يتم العم�ل وفق اآللي�ة املعتمدة للمناقصات املحلي�ة العامة والتي تتي�ح ملقدمي العطاءات كاف��ة من الرشكات 

لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  
ق- يكون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط مفتوح التقديم لجميع املناقصني.
ك- تقدي�م تأمين�ات أولية بصك او خطاب ضمان مصدق م�ن مرصف معتمد بمقدار )1%( من قيم�ة الكلفة التخمينية 

وحسب ما مبني يف الجدول أعاله وحسب املنشأ ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

52. عىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
 www.sedist.moelc.gov.iq واملوقع االلكرتوني com.sedist@moelc.gov.iq و sedist@moelc.gov.iq :الربيد االلكرتوني
)الدوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفسارات 

املشاركني يوم الخمي�س بتاريخ 2019/12/19 الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.
53. بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
التعليمات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )400000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ويتم الرشاء 
من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة الغاء املناقصة( ويرفق 

وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
54. يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطابق الثالث – غرفة املناقصات 
– صن�دوق املناقص�ات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة املستمس�كات 
املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األسعار بالدينار العراقي ويكتب عىل الظرفني 
رق�م املناقصة وتاريخ الغل�ق وعنوان  مقدم العطاء والربيد االلكرتوني ورقم الهاتف وخت�م الرشكة ، علماً ان آخر موعد 
الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم األربع��اء املصادف 2019/12/25 وعندما يص�ادف يوم الغلق عطلة 
رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل 
لغلق املناقصة وس�يهمل أي عطاء غري مس�تويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية والقانونية او ي�رد بعد موعد الغلق 

والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
55. العن�وان: مق�ر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq   ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

ك- بإمكان جهة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات القانونية 
املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

ل- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع من الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم الحي 
وتوقيع�ه م�ن املدير املف�وض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب الق�رص املدمج CD الذي يس�تلمه إضافة اىل 

استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن مناقصة عامة 20/د/2019
جتهيز حموالت توزيع سعة 250 ك.ف.أ )11/ 0.4( ك.ف عدد/300 حمولة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

مبلغ خطاب الضمانالكلفة التخمينيةالمنشأ

2910000000 اثنان مليار وتسعمائة وعشرة مليون أوربي
دينار عراقي 

29100000 تسعة وعشرون مليون ومائة ألف دينا 
عراقي

2250000000 اثنان مليار ومئتان وخمسون مليون تركي 
دينار عراقي

22500000 اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف 
دينار عراقي

2790000000 اثنان مليار وسبعمائة وتسعون مليون إيراني 
دينار عراقي

27900000 سبعة وعشرون مليون وتسعمائة ألف 
دينار عراقي

2700000000 اثنان مليار وسبعمائة مليون دينار لبناني
27000000 سبعة وعشرون مليون دينار عراقيعراقي

مبلغ خطاب الضمانالكلفة التخمينيةالمنشأ

2910000000 اثنان مليار وتسعمائة وعشرة مليون أوربي
دينار عراقي 

29100000 تسعة وعشرون مليون ومائة ألف دينا 
عراقي

2250000000 اثنان مليار ومئتان وخمسون مليون تركي 
دينار عراقي

22500000 اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف 
دينار عراقي

2790000000 اثنان مليار وسبعمائة وتسعون مليون إيراني 
دينار عراقي

27900000 سبعة وعشرون مليون وتسعمائة ألف 
دينار عراقي

2700000000 اثنان مليار وسبعمائة مليون دينار لبناني
27000000 سبعة وعشرون مليون دينار عراقيعراقي

مبلغ خطاب الضمانالكلفة التخمينيةالمنشأ

24000000 اربعة وعشرون مليون دينار عراقي2400000000 اثنان مليار واربعمائة مليون دينار عراقي أوربي

18000000 ثمانية عشر مليون دينار عراقي1800000000 مليار وثمانمائة مليون دينار عراقيتركي 

2175000000 اثنان مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون إيراني 
دينار عراقي

21750000 واحد وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار 
عراقي

21000000 واحد وعشرون مليون دينار عراقي2100000000 اثنان مليار ومائة مليون دينار عراقيلبناني
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )125(  الصادر يف 2019/11/13 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه 
والعائ�ده ملكيتها اىل مديرية بلدية القوش وفقا الحكام القانون 
)21( لسنة ) 2013(املعدل وبطريقة املزايدة العلنية . فعىل الراغبني 
بااليج�ار مراجعة مديري�ة بلدية القوش وخالل م�دة )15(  يوم 
تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االعالن  بالصحف مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري 
املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد 
باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة  )ثالثون 
يوم ( م�ن تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر 
ناكال ويع�اد االعالن عن تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله 
ف�رق البدل�ني وكافة املصاري�ف االخرى املرتتبة ع�ىل ذلك اضافة 
اىل مص�ادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخ�ول باملزايدة مجددا 

وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية القوش 
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

العق��ارات
1/ تأجري الدكاكني املرقمة )13و23 و24 و27 و29 و31و33و35 

و38( عىل القطعة املرقمة 5/166 م63 القوش الشمالية

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

تعلن محافظة كربالء املقدسة عن اعادة  اجراء مناقصة عامة  للمرة االوىل  ملرشوع )تجهيز معدات ميكانيكية 
وكهربائية ملجمعات مركز ماء ناحية الخريات مع تجهيز انبوب بالس�تك )160ملم( بطول 1000م يف ناحية 

الخريات وتجهيز انابيب ماء بالستك باقطار )110 و160 ملم( ملركز ماء الخريات( 
وف�ق املواصفات  الفني�ة والكميات املبينة واملخطط�ات يف جداول الكميات )باللغ�ة العربية( ضمن الوثيقة 

القياسية للمرشوع  املذكورانفا
  والت�ي يمك�ن الحصول عليها بع�د تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العام�ة يف املحافظة / وحدة بيع 
التن�ادر مقاب�ل مبلغ ق�دره )100,000( مائة ال�ف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف 
املحافظ�ة فعىل الراغبني م�ن املقاولني والرشكات العراقي�ة ممن لهم هوية نافذة بدرج�ة التصنيف )غرفة 
تجارة � الصنف / الثالث( او )كهربائية او ميكانيكية /عارشة( من الرشكات التي لديها حق ممارسة اعمال 
التجارة مثبت ضمن اوراق تأسيس الرشكة   تقديم اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا  اىل 
س�كرتري اللجن�ة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قس�م العق�ود العامة يف املحافظة  مرافق 
معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء  ) باسم مقدم العطاء( النسخة 
االصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياسية للمرشوع انفا وان اخر موعد لتقديم 
وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا يوم )الخميس( املص�ادف 2019/12/12 
وس�رتفض اي عط�اء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم 

الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقدم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية املذكورة يف ادناه 
وبمبلغ قدره )1,727,000( واحد مليون وس�بعمائة وس�بعة وعرشون الف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل 
صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء املقدسة /قسم الشؤون املالية  )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل 
محافظة كربالء املقدس�ة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية 
وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسس�ني )بالنسبة للرشكات حرصا( 

وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه  او وكيله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن 
قبل املخول رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات 

املقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف

5 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( السلفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االستمرار  
بتنفيذ املرشوع اعتمادا عىل كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته اصوليا 

دون االخالل بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
امللحوظات :

1 � مدة املرشوع ) 90(  تسعون يوما
2 � الكلفة التخمينية ) 172,703,000( مائة واثنان وسبعون مليون وسبعمائة وثالثة الف دينار 

3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
4 � عىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين االسعار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون 

خايل من الحك والشطب
املرشوع عبارة عن ) تجهيز انبوب بالستك قطر 110 ملم وبطول 6م ضغط )10 بار( مع امللحقات املطاطية 
بعدد )579( انبوب وتجهيز انبوب بالس�تك قطر 160 ملم وبط�ول 6م مع امللحقات املطاطية وبعدد )317( 
علما ان منشا االنابيب سعودي او عراقي وتجهيز طاقم ضخ وسحب منشا املاني او ايطايل مع شهادة منشا 
مع تجهيز ستارتر تشغيل متكامل وتجهيز بوسرت بقدرة 2.2 كيلو واط وبارتفاع عمود ماء وبعدد 5 )90 � 
140م( من منشأ املاني او ايطايل وتجهيز جهاز كلور 2 كغم الدوز املاني املنشأ مع الحاقن وبعدد2(  وكل ما 

يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء
5 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

6 � موع�د انعقاد املؤتم�ر يوم )االثنني( املصادف 2019/12/9 الس�اعة )10,00  صباحا( يف قس�م العقود 
العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

7 � موقع املحافظة عىل االنرتنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

8 � بام�كان مقدم�ي العط�اءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب 
عنوان الربيد االلكرتوني لقسم العقود العامة 

)gmail.com@okoodkerbala2008(
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثانية ظهرا وحسب ما مبني يف ورقة 

بيانات العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )73( تنمية االقاليم لسنة 2019 تبويب )3 9 2 311(
تعلن محافظة كربالء املقدس�ة عن اعادة  اجراء مناقصة عامة ملرشوع )انش�اء الطريق )الكعكاعية الرشقي( 

الرابط بني طريق ابو جغايل وطريق عون )ع( بطول 2 كم( 
وف�ق املواصفات  الفنية والكمي�ات املبينة واملخططات يف جداول الكميات )باللغة العربية( وقرص )CD(  ضمن 

الوثيقة القياسية للمرشوع  املذكورانفا
والت�ي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العام�ة يف املحافظة / وحدة بيع التنادر 
مقابل مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف املحافظة فعىل 
الراغب�ني من املقاولني وال�رشكات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )انش�ائية � عارشة(   تقديم 
اعطيتهم املس�توية للوثيقة القياس�ية للمشاريع انفا  اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني 
من بناية قس�م العقود العامة يف املحافظة  مرافق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه 
مع وصل الرشاء  ) باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة 
القياسية للمرشوع انفا وان اخر موعد لتقديم وتسليم االعطية  )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عرش ظهرا يوم 
)الخميس( املصادف 2019/12/12 وس�رتفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور 

مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تق�دم التامينات االولية بنس�بة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلف�ة التخمينية املذكورة يف ادناه 
وبمبل�غ قدره )4,872,000( اربعة مليون وثمانمائة واثنان وس�بعون الف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك 
مص�دق معن�ون اىل محافظة كربالء املقدس�ة /بنك )امانات املش�اريع ( او خطاب ضم�ان معنون اىل محافظة 
كربالء املقدس�ة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباسم مقدم 
العطاء )بالنسبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف 

عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يت�م  تقديم العطاء من قبل املقاول نفس�ه  او وكيله املخ�ول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن 
قب�ل املخول رس�ميا بكت�اب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدي�ر املفوض ومختوم بالنس�بة للرشكات 

املقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة 
تاس�يس الرشكة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب م�ا مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا( 

واليوجد افضلية ملقدمي العطاءات املحليني
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  
بتنفيذ املرشوع اعتمادا عىل كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا 

دون االخالل بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 180( مائة وثمانون يوما

2 � الكلف�ة التخميني�ة ) 487,222,550( اربعمائ�ة س�بعة وثمان�ون  ملي�ون ومائت�ان واثن�ان وعرشون الف 
وخمسمائة وخمسون دينار عراقي

3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
4 � عىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين االسعار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خايل 

من الحك والشطب
5 � امل�رشوع عب�ارة عن ) طريق رابط طريق ابو جغايل وطريق عون )ع( بطول 2 كم ش�امل طبقة بعرض 6 م 

واكتاف )1،5م( لكل جانب(  وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )االثنني( املصادف 2019/12/9 الس�اعة )10,00  صباحا( يف قس�م العقود العامة 
ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

8 �تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرتنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

9 � بامكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان 
الربيد االلكرتوني لقسم العقود العامة 
)gmail.com@okoodkerbala2008(

لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية عرش ظهرا وحسب ما مبني يف ورقة 
بيانات العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا

10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا

اعالن
اوالد عدن�ان  االء وك�رار  ال�رشكاء  اىل 
وحيد عداي توج�ب عليكم الحضور اىل 
مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه 
اضافه بن�اء للعقار املرق�م 74948/3 
حي النرص خ�الل عرشه ايام وبخالفه 
حضورك�م   دون  االج�راءات  س�تتم 
طالبني االج�ازه رضغام مهدي صالح 

وزهور حسوني محمد

فقدان 
 فق�د الصب�ي ) مقت�دى عدن�ان 
 2011 تول�د   ) جبارالعكب�ي 
اثن�اء خروج�ه م�ن داره – ول�م 
يع�د لح�د االن – فم�ن يعرف اي 
يشء عن�ه التبلي�غ يف اقرب مركز 
للرشط�ة او االتص�ال ع�ىل الرقم 
/ 07717777017 / ول�ه االج�ر 

والثواب .

اعالن
 مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أقام املدعي )حامد لفته هواله( دعوى قضائية 
لتبدي�ل لقبةوجعل�ه )العيس�اوي( ب�دال م�ن 
)جعب�اوي( فمن لديه ح�ق االعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل خمس�ة عرش يوم�اً من 
تاريخ النرش وبعكسه س�يتم النظر يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنه 2016 املعدل
 اللواء

نشات ابراهيم شالل
مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة

العدد / 13005
التاريخ 2019/12/2

العدد / 13010
التاريخ 2019/12/2

حمافظة كربالء املقدسة
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حتوالت يف الفهم والتجريب
           حسين السلمان

من�ذ ب�دأ الت�داول اللغ�وي ب�دأت يف 
الظه�ور جملة م�ن الخصائص التي 
منحت تلك اللغة إنش�طارات متعددة، 
فاتخذت لنفسها وبنفسها عدة طرق 
يف التعب�ر عم�ا يكمن داخ�ل النفس 

البرشية.
والس�خرية كان�ت واح�دة م�ن تل�ك 
الط�رق. ول�ن أذه�ب بعي�داً لتأكي�د 
وجوده�ا يف أدبي�ات األس�اطر، ب�ل 
أش�ر وبعجالة إىل فن الس�خرية عند 
الع�رب متمثل�ة يف الش�عر، الذي هو 
رشيان حياتهم. والس�خرية تواجدت 
يف كت�ب األدي�ان كما ج�اء يف القرآن: 
»فيس�خرون منهم س�خر الله منهم 

ولهم عذاب أليم..(.

 سمات السخرّية
كل  يف  ظه�رت  الس�خرّية  أّن  نعل�م 
الفنون واآلداب واالعالم وغرها، وكان 
لكل واح�دة منها أس�اليبها وطرقها 
ومعالجاتها يف تقديم وعرض األحداث 
أرك�ز  تري�د مناقش�تها. هن�ا  الت�ي 
بش�كل خاص عىل جان�ب واحد وهو 
س�خرية االحتجاج وما أفرزته، حتى 
ه�ذه الس�اعة، س�احات التظاهرات 
م�ا  تنوع�ت  وحكاي�ات  أق�وال  م�ن 
ب�ن السياس�ية واالجتماعي�ة، كم�ا 
أّنه�ا تقدم�ت بحالت�ن هم�ا: الحالة 
الشعبية �� اس�تخدام ما هو متداول 
يف الحي�اة العام�ة للن�اس: )نطال�ب 

بتخفي�ض الح�ارض والغاي�ب.. أريد 
أت�زوج..( والحال�ة الثانية اس�تخدام 
اللغ�ة الفصحى س�واء بطريقة النثر 
أو الش�عر أو الجمع بينهما: كما جاء 
شعرا مثل »يرقصون ونرقص / لكننا 

يف رقصنا / نرسم وطن..(.
نجد يف العموم الغالب أن الشعار يعمل 
عىل كش�ف س�يئات وضع�ف الجهة 
األخرى املعارضة له، ولها فإّنه يذهب 
إىل اس�تخدام س�الح التهك�م انطالقا 
وإيمانا بأنه يشكل حالة عقاب وجعل 
)الخص�م( الجه�ة املقابل�ة يف وض�ع 
ح�رج. وترتك�ز يف واحدة م�ا أهدافه 
هو صناع�ة الكراهية واالس�تخفاف 

معتمدا عىل حق التعبر عنالرأي. 
كما ويظهر يف الشعار التهكمي حالة 

من الذم الس�يايس وكذلك كشف عدم 
االهتمام م�ن الجانب اآلخر ومحاربة 
ما نس�ميه باالس�تبداد أو القهر، كما 
يجسده هذا الشعار االنفعايل: )نطلب 
أن يرس�ل الله لنا النبي سليمان ألننا 
ال نس�تطيع أن نكل�م الحيوان�ات..(

إّن البع�ض م�ن الش�عارات تذهب إىل 
التش�فر والرتميز. ويب�دو أن الهدف 
من هذا هو دفع الخطاب ألن يجس�د 
ويعم�ل ع�ىل خل�ق أزم�ة تدف�ع إىل 
الرصاع، وربما يك�ون رصاعا عنيفا، 
وه�و غالبا ما يكون قادما من الجهة 
املتس�لطة الت�ي تس�يطر ع�ىل زمام 
األمور. نلمس يف بعض الش�عارات ما 
نطلق عليه تسمية الكوميديا السوداء 
كالت�ي يقدمها ش�اريل ش�ابلن. وهي 

دائم�ا تحمل س�مة ف�رح أو أمل ما. 
ويف البع�ض منها نج�د توجها وميال 
إىل تقديم ش�عارات )ماكرة( من أجل 
أن تك�ون ذات فاعلي�ة يف اس�تخدام 
الس�خرية من اإلعالم الرس�مي.. كما 
جاء عىل شكل محاورة )واحد خطب 
باملتظاهرين: موتوا من أجل الوطن.. 
موتوا من أجل التحرير. قال له أحدهم: 
هل أنت سيايس؟ فرد الخطيب: ال، أنا 

حّفار قبور..(.

طقوس السخرّية  
السخرية هنا تتحول إىل عملية نقدية 
موجهة مبارشة للسلطة وما تقوم به 
من إج�راءات. والس�خرية هنا تكون 
قد اتخ�ذت جانبها االيجابي يف عملية 

البدي�ل  تصحي�ح األخط�اء وتقدي�م 
الجدي�د، باعتبار الس�خرية تعد دائما 
س�الح اإلنس�ان املقهور. وهنا أمثلة 
كثرة أغلبها رد عىل الناطقن باس�م 
الحكومة )أخاف أروح للتحرير والكيا 
فارغه(.تحق�ق الس�خرية جملة من 
الطقوس، يف ما يخص من يمارس�ها، 
وان أول تل�ك الطق�وس هو الش�عور 
باملتع�ة واالنتص�ار والتخل�ص مم�ا 
هو س�جن داخل النف�س، فضال عن 
الشعور بالرىض وحالة من االطمئنان 
ألّنه قد أدى واجبا وطنيا �� إنس�انيا. 
ومن جانب آخر فهو يشعر بزهو كبر 
وبانتماء حقيقي للوس�ط الذي يعمل 
من أجله، كما يشعر أنه يمارس تمردا 
س�لميا. هن�ا تتجمع خ�واص كثرة 

يف داخل الش�عار منه�ا خاصية خلق 
حال�ة ترفيهية تحم�ل نقيضن يف آن 
واحد وهما التخريب واملعارضة، مثل 
)أحن�ه القارورة املا تس�كت وحصان 
تقدم  مم�ا  الحمزهيلوكنه..(.يمك�ن 
أن نش�ر إىل ظهور س�لبيات متعددة 
ومتنوعة رافقت هذه الحالة. ويمكن 
ذكر البعض منها ويف مقدمتها تحقر 
الخص�م، اإلغاضة، غي�اب الصدقية، 
انته�اك املعتقدات وش�تائم تجاوزت 
الحدود الفاحشة.ختاما أرى رضورة 
ايالء هذا الجانب االهتمام الجاد والذي 
يس�تحقه م�ن ل�دن املعني�ن يف هذا 
الحقل ودراس�ته دراس�ة مستفيضة 
تعتمد املقاربات البيولوجية والنفسية 

واللغوية والقانونية وغرها.

بيان اكتتاب 
رشكة املراد للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 

اس�تنادا اىل قانون ال�رشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وق�رار الهيئة العامة بجلس�تها املنعقدة 
بتاريخ 22 / 11 / 2019 واملتضمن زيادة راس مال الرشكة وفق احكام املادة ) 55 ( اوال من قانون 
الرشكات ليصبح راس مال الرشكة ) 5010000000 ( خمسة مليار وعرشة مليون دينار بدال من ) 
5000000000 ( خمسة مليار دينار اي باصدار اسهم جديدة مقداره ) 10000000 ( عرشة مليون 
سهم لذا يرس مجلس االدارة دعوة املساهمن والجمهور الكريم لالكتتاب باالسهم املطروحة البالغة 

) 10000000 ( عرشة مليون سهم وفق التفاصيل االتية : 
1 – نص عقد الرشكة 

عقد تاسيس 
رشكة املراد للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 

راسمالها ) 5000000000 ( خمسة مليار دينار .
املادة االوىل : اسم الرشكة : رشكة املراد للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة .

املادة الثانية : مركز الرشكة : العراق – بابل – الحلة ولها وبعد موافقة البنك املركزي العراقي القيام 
باالتي :

فتح فرع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية .
نقل املركز الرئيس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .

غلق او دمج اي فرع تابع لها .
املادة الثالثة : غرض الرشكة وطبيعة العمل : 

املس�اهمة يف دعم وانماء االقتصاد الوطني من خالل ممارس�ة اعمال التوسط ببيع ورشاء العمالت 
االجنبية بما يحقق اهداف وخطط التنمية القومية . 

عىل الرشكة ممارسة نشاطها يف مكان الئق وامن داخل العراق ويجب ان تتوفر يف املكان املستلزمات 
ومنها الخزنة الحديدية وااللة فحص العملة املزورة .

ع�ىل الرشكة توفر اىل تس�جيل لكل عملية بيع او رشاء العمالت تك�ون ذات رشيطن الرشيط االول 
يعطى للزبون والرشيط الثاني تحتفظ به الرشكة لغرض التدقيق واملراجعة من قبل املديرية العامة 

ملراقبة الصرفة واالئتمان .
ولها يف سبيل تحقيق انشطتها القيام بما ييل :

1 – التوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .
2 – اجراء معامالت وبيع ورشاء العمالت لحسابها الخاص وبما اليتجاوز راسمالها واحتياطياتها.

3 – قب�ول االمانات بالدينار العراقي او العمالت االجنبي�ة من زبائن الرشكة لغرض ورشاء العمالت 
االجنبية يف حاالت معينة يحددها صاحب االمانة عىل ان يتم فتح سجالت بهذه االمانات وفق النظام 

املحاسبي املوحد مع تقديم كشف يومي بها للمديرية العامة ملراقبة الرصفة واالئتمان .
4 – فتح حسابات بالعمالت املحلية واالجنبية باسم الرشكة لدى املصارف املجازة داخل العراق .

5 – استيفاء العموالت بالدينار العراقي عن التوسط يف عمليات البيع والرشاء بمقدار اليزيد عن ) 1 
/ 4 % ( من مبالغ عمليات الرشاء و ) 1 / 2 % ( عن مبالغ عمليات البيع .

6 – مسك الحسابات الفرعية السماء رشكات التوسط االخرى املجازة لغرض اجراء عمليات املقاصة 
بش�ان معامالت بيع ورشاء العملة واس�تيفاء العمالت عنها وفق النس�ب املذك�ورة يف الفقرة ) 5 ( 

اعاله وتكون هذه العموالت لصالح الرشكة املاسكة لهذه الحسابات .
7 – الحص�ول ع�ىل تس�هيالت ائتمانية م�ن الجهاز املرصيف العراق�ي حرصا بما اليزي�د عن ) 50 % 
( خمس�ون م�ن املائة من راس�مالها واحتياطياتها لغرض توفر الس�يولة النقدي�ة لتنفيذ اغراض 

الرشكة .
اليجوز للرشكة القيام بما ييل :

1 – فتح حسابات لديها للمتعاملن معها باي من شكل من االشكال .
2 – من�ح ق�روض للزبائ�ن او غرهم او اي نوع م�ن االنواع التس�هيالت االئتماني�ة املبارشة وغر 

املبارشة.
3 – اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بالعملة املحلية او االجنبية . 

4 – خصم االوراق التجارية .
5 – املضاربة الغر املرشوعة بالعمالت االجنبية باي طريقة او وسيلة كانت بما يف ذلك اشاعة وقائع 
غ�ر صحيحة او مزاعم كذابة او القيام باعمال بش�انها احداث بلبل�ة يف التعامل بالعمالت االجنبية 

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

7 – اي اعم�ال تتع�ارض مع احكام قانون البنك املركزي وقانون املصارف وقانون مكافحة غس�يل 
االموال وتمويل االرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها .

8 – الحصول عىل التس�هيالت االئتمانية بصورة مب�ارشة او غر مبارشة من خارج الجهاز املرصيف 
العراق�ي كم�ا اليج�وز لها تج�اوز مطلوباتها عىل نس�بة ) 50 % ( خمس�ون باملائة من راس�مالها 

واحتياطياتها .
رابعا : راس مال الرشكة :

راسمال الرشكة ) 5010000000 ( خمسة مليار وعرشة مليون دينار مقسمة اىل ) 5010000000 
( خمسة مليار وعرشة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

2 – عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) 10000000 ( عرشة مليون سهم . 
3 – قيمة السهم الواحد دينار واحد .

4 – مكان االكتتاب :
مرصف عرب العراق لالستثمار – مساهمة خاصة – الفرع الرئييس .

مرصف عرب العراق لالستثمار – مساهمة خاصة – فرع الشورجة . 
5 – مدة االكتتاب التقل عن 30 يوما والتزيد عن 60 يوما اعتبارا من 5 / 12 / 2019 .

6 – تكون الثالثون يوم االوىل من االكتتاب للجمهور والثالثون يوما الثانية للمساهمن .
7 – يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة 41 من قانون الرشكات .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1730 / ب / 2019 

التاريخ : 2 / 12 / 2019 
اىل / املدعى عليه / مصعب شاكر مصطفى 

اعالن 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1730 / ب 
/ 2019 واملؤرخ 6 / 10 / 2019 حكما غيابيا 
يقيض الحكم بالزام املدعى عليه مصعب شاكر 
مصطف�ى بتاديته اىل املدعن مبل�غ قدره اثنا 
عرش مليون وخمس�ون الف دين�ار عن بدالت 
االيجار ملدة خمسة عرش شهرا اعتبارا من 1 / 
4 / 2018 ولغاي�ة تاريخ 30 / 6 / 2019 عن 
بدالت ايجار مح�الت التي هي جزء من العقار 
تسلسل 46 / 53 يوزع بن الرشكاء كل حسب 
س�هامه حيث يكون للمدعي االول طارق عبد 
االمر كاظ�م العاني مبلغا قدره س�تة مالين 
وثلثمائة وخمسة وسبعون الف دينار وللمدعي 
الثاني والثال�ث مبلغ قدره ثالثة مالين ومائة 
وس�بعة وثمانون الف وخمس�مائة دينار لكل 
واح�د منهم�ا 2 – الحكم بفس�خ عق�د ايجار 
واستئجار املحالت بن املدعن واملدعى عليه .. 
ولتعذر تبليغك حسب رشح مبلغ هذه املحكمة 
واملجلس البلدي ملنطقة الرس�الة – عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
ولك حق االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض االول 

علوان بربوت البزوني 
��������������������������������������

لجنة تثبيت امللكية يف جلوالء
العدد/7/تسجيل مجدد/2018

التاريخ 2019/11/5
  اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا

اصدرت  لجنة تثبيت امللكية العقارية  يف جلوالء 
قرارها ذي العدد/7/ تسجيل مجدد/2018 يف 
2019/11/5 واملتضمن  تثبيت عائدية العقار 
املرق�م 1451 جل�والء/ العروبة  باس�م طالب  
التس�جيل  املجدد ) محمد اس�ماعيل  س�لمان 
( اس�تنادا الح�كام قانون التس�جيل العقاري  
رقم)43   ( لس�نة 1971  املع�دل لذا نعلن هذا 
الق�رار يف  صحيفتن يوميت�ن محليتن وملدة 

ثالثون يوما فعىل كل من يدعي بوجود عالقه
او حق�وق معينه عىل ه�ذا القرار  الطعن  لدى 
رئاس�ة  محكم�ة  اس�تئناف دي�اىل  االتحادية  
او اىل ه�ذه اللجن�ة  خ�الل م�دة ثالث�ن يوما 
اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن  وذلك 
الثباتحقوق�ة وف�ق االصول  وعند ع�دم ورود 
اش�عار من رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دياىل 
االتحادية بوق�وع الطعن  عىل الق�رار املذكور  
لديه�ا  وخ�الل مدة النرش لذا يك�ون القرار قد 
اكتس�ب  الدرجة القطعية  عليه فان مالحظية  
س�تبارش   جل�والء   يف  العق�اري  التس�جيل  
بالتسجيل اس�تنادا لقرار تثبيت العائدية وفق 

القانون
القايض/محمد عبد الله سعيد

رئيس لجنة تثبيت امللكية العقارية يف جلوالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4822/ب2019/1

التاريخ 2019/12/2
اعالن

اىل / املدعى عليه ) فائز عدنان عاجل( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
مصطف�ى حي�در خليف�ه اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى 
املرقم�ة اع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م 
بالزام�ك بتأديتك له وبالتكاف�ل والتضامن مع املدعى 
عليه ) حس�ن نعمه س�عد( مبلغا ق�دره 3150$ عن 
القرض امل�ؤرخ 2019/3/24 ونظرا لثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف كرب�الء االتحادية واش�عار مختار 
ح�ي العام�ل 4/ 5 عيل عبودي عبد الحس�ن لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن بموعد 
املرافعة 2019/12/8 الس�اعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4412/ب2019/1
التاريخ 2019/12/2

اعالن
اىل / املدعى عليه )وسام حريب رمضان( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
مصطف�ى حي�در خليف�ه اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى 
املرقم�ة اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم بالزامك 
بتأديت�ك ل�ه وبالتكافل والتضامن م�ع املدعى عليه ) 
قيس ذي�اب ذريع ( مبلغا ق�دره 3900$ عن القرض 
امل�ؤرخ 2018/12/29 ونظرا لثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف بغداد/ الرصافة االتحادية واش�عار ناحية 
الصديق االكرب امن محلة 545 لفته س�لمان عس�كر 
الحمي�داوي ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن 
 2019/12/8 املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ن  محليت�ن 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2799/ب2019/4
التاريخ 2019/12/1

اعالن
اىل املدعى عليه )سعيد جواد جاسم( 

/2799 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
الحك�م  واملتضم�ن   2019/9/12 يف  ب2019/4 
)بأبط�ال القيد الخ�اص بالعق�ار املرق�م 69985/3 
م4 جزيرة النجف حي امليالد واملس�جل باس�م املدعى 
علي�ه  الثاني س�عيد جواد جاس�م بالعدد 60 ش�باط 
1997 مجل�د  796 واعتبار قيد العق�ار املذكور اعاله 
واملس�جل بأس�م املدعي عبد الزهرة عبد الرضا عجيل 
الحك�م(  ثاب�ت   958 مجل�د   2002 اب   158 بالقي�د 
ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار الش�هيد الص�در /الرشيط 
حسن ريسان السالمي لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار 
املذكور بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق الطعن 
ع�ىل الق�رار املذكور خالل امل�دة املق�ررة بكافة طرق 
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الش�خصية يف النجف 
العدد : حجة فقدان/5658

التاريخ 2019/12/2
اىل  /املدعو  / سمر احمد عبد املطلب 

اعالن
قدم طالب حجة الفقدان س�ليمة باقر حسون طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار  حجة فقدان  
بحقك كون�ك مفقود وملجهولية مح�ل اقامتك وفق 
اش�عار مخت�ار منطق�ة املدعو  ) س�مر احمد عبد 
املطل�ب (  قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 
ن�رش االع�الن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوس�وي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1176/ب2019/2

التاريخ 2019/12/1
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م 8149 /2 ح�ي االنص�ار  يف 
النج�ف علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار 
املذك�ور اعاله واملبينه اوصاف�ه وقيمته ادناه فعىل 
الراغب�ن بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكم�ة  خالل 
)خمس�ة عرش(  يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة %10 
م�ن القيم�ة املق�درة بموج�ب ص�ك مص�دق المر 
محكمة بداءة النجف وصادرة من مرصف الرافدين 
رق�م )7( يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية ع�رش من اليوم االخ�ر من االعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال 

املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف /  العق�ار املرقم 2/8149 ح�ي االنصار 
يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار تتكون من طاب�ق واحد 
ويحتوي عىل غرفة نوم وصالة ومطبخ واس�تقبال 
وصحي�ات داخلية ع�دد 1 وصحي�ات خارجية عدد 
1 وس�احة امامية الدار تقع عىل ش�ارع بعرض 15 
م�رت مبن�ي بالطابوق مس�قف بالش�يلمان مجهز 
باملاء والكهرباء مش�غول من قبل املدعى عليه جواد 
نعمة رايض وه�و يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع 
بصفة مس�تأجر درجة عمران الدار وسط املساحة 
االجمالية 120 مرت مربع وان القيمة املقدرة للعقار 
مبلغ مق�داره ) 100,000,000( مائة مليون دينار 

ال غرها
��������������������������������������

تنويه
كنا ق�د نرشنا يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
)2004( ي 2019/10/22 اع�الن مديري�ة زراع�ة 
ص�الح الدي�ن وق�د ورد س�هوا يف ت )19( يف حق�ل 
القطع�ة )54( خط�أ والصحيح ه�و )24/54( لذا 

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

فقدان
فق�دت مني هوية ص�ادرة من جامعة بغ�داد كلية 
تقنية ادارية بأس�م وفاء محمود عبد املنعم عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب 
تنويــه

املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ن�رش 
يف   2026 الع�دد  العراق�ي 
2019/11/21 اعالن املناقصة 
24/د/2019 وذك�ر يف االعالن 
)وبفرتة تجهيز 4 أش�هر خطأ 
والصحيح 3 أش�هر( لذا اقتىض 

التنويه.

الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب 
تنويــه

ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي 
الع�دد 2026 يف 2019/11/21 اع�الن 
املناقصة 26/د/2019 تجهيز ملحقات 
قابلو وذك�ر يف االعالن )صندوق نهاية 
 GIS قابل�و 3×150 ملم2 داخ�يل نوع
خطأ( والصحيح )صندوق نهاية قابلو 
3×150 مل�م2 11 ك.ف داخ�يل ن�وع 

)GIS. لذا اقتىض التنويه.

املدير املفوض 
حسني عبد االمري صالح
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مورينيو يعود ألولد ترافورد.. العراق يتأهل متصدرًا لنصف هنائي خليجي 24
ومانشسرت سيتي يتشبث باألمل

             المستقبل العراقي/ متابعة

تأه�ل منتخ�ب العراق لك�رة القدم، 
اىل نص�ف نهائ�ي بط����ولة كأس 
الخلي�ج بنس�ختها ال�� 24 املقام�ة 

حالياً يف قطر.
وتعادل املنتخ�ب الوطني مع نظريه 
اليمني سلباً يف الجولة الثالثة ليتصدر 

مجموعته األوىل برصيد 7 نقاط.
كم�ا ف�از املنتخ�ب القط�ري ع�ى 

اإلمارات بنتيج�ة 3-2 يف املاراة التي 
ج�رت يف ذات الوقت مع لقاء العراق 

واليمن.
وتأهل�ت قطر ثاني�اً مع الع�راق اىل 

نصف النهائي برصيد 6 نقاط. 

             المستقبل العراقي/ متابعة

املرحل�ة  منافس�ات  انط�اق  م�ع 
الخامسة عرشة من الدوري اإلنجليزي 
املمتاز، تس�لط األضواء بش�كل كبري 
ع�ى الزيارة املرتقب�ة لفريق توتنهام 
موريني�و  جوزي�ه  الفن�ي  ومدي�ره 
إىل س�تاد »أول�د تراف�ورد« ملواجه�ة 
مانشسرت يونايتد، وكذلك مدى تشبث 
مانشس�رت س�يتي بأمل الحفاظ عى 
لق�ب املس�ابقة رغ�م تأخ�ره بفارق 

11 نقط�ة ع�ن املتص�در ليفربول.ويحل 
توتنهام مساء بعد غٍد األربعاء ضيفا عى 
مانشس�رت يونايت�د الذي أق�ال مورينيو 
م�ن منصب املدير الفن�ي يف كانون أول/

ديس�مرب 2018، ليظ�ل موريني�و بدون 
عمل تدريبي حتى توىل مسؤولية توتنهام 
قبل أسبوعني، خلفا ملاوريسيو بوكيتينو 

الذي أقيل من منص�ب املدير الفني.ومنذ 
ت�ويل موريني�و تدري�ب توتنه�ام، حقق 
الفري�ق الف�وز يف املباريات الث�اث التي 
خاضها حتى اآلن، حيث حقق انتصارين 
يف الدوري والثالث يف دوري األبطال.وقال 
إري�ك داير، العب خط وس�ط توتنهام، يف 
ترصيحات لهيئة اإلذاعة الربيطانية )بي.
بي.يس( عقب فوز الفريق عى بورنموث 

3 / 2 مس�اء الس�بت، وصع�وده إىل 
املرك�ز الخام�س يف ال�دوري: »نؤدي 
بش�كل جيد، حققنا ثاث�ة انتصارات 
متتالي�ة.. نح�ن س�عداء بم�ا وصلنا 
إليه«.وأضاف: »تنتظرنا مباراة مهمة 
للغاية بالنس�بة لنا وبالنسبة للمدرب 
الس�ابق،  نادي�ه  ملع�ب  إىل  العائ�د 
ودائما ما يش�كل ذلك امللعب س�احة 
رائعة لانط�اق.. حققنا نتائج جيدة 
هن�اك، ونتمنى تحقي�ق نتيجة جيدة 
أخرى«.وقبل هذه املواجهة، ستسلط 
األض�واء غ�دا الثاثاء ع�ى املب�اراة التي 
يخوضها مانشسرت س�يتي حامل اللقب 
أم�ام مضيف�ه برينيل.وتراجع�ت فرص 
مانشس�رت س�يتي يف الحفاظ عى اللقب 
بع�د أن تأخر يف املرك�ز الثالث بفارق 11 
نقط�ة خلف املتصدر ليفربول، مع نهاية 

املرحلة الرابعة عرشة من املسابقة.

هل يواصل رونالدو 
دفن رأسه يف رمال 

اهلزيمة؟
             المستقبل العراقي/ متابعة

باري�س،  الفرنس�ية  العاصم�ة  تس�تعد 
الس�تقبال حف�ل الك�رة الذهبي�ة لع�ام 
2019، وال�ذي س�تقيمه مجل�ة فران�س 
فوتبول، مس�اء اليوم اإلثن�ني. ويتنافس 
الدويل الربتغايل كريستيانو رونالدو، العب 
يوفنتوس، ع�ى الجائزة املرموقة، بجانب 
العدي�د من النج�وم، أبرزه�م األرجنتيني 
ليوني�ل مييس نجم برش�لونة، والهولندي 
فريجيل فان دايك مداف�ع ليفربول. ويعد 
مييس ورونال�دو األكثر نجاحا يف التتويج 
بالجائ�زة، حي�ث حصده�ا كل منهم�ا 5 
مرات.ويبحث الثنائ�ي عن فض الرشاكة 
هذا العام، لكن ال ش�ك أن من يتابع أرقام 
كريستيانو، يف املوس�مني الحايل واملايض، 
سيدرك أن »الدون« فقد الكثري من بريقه 
الرقمي.ول�م يرتاج�ع رونال�دو فقط عى 
مس�توى األهداف املس�جلة، ولك�ن امتد 
األمر أيًضا إىل التمريرات الحاس�مة، وعدد 

الدقائق التي يشارك خالها.
كم�ا افتقد كريس�تيانو الهال�ة اإلعامية 
الكب�رية، الت�ي ُتس�لط ع�ى العب�ي ريال 
مدري�د، األكث�ر حص�دا لأللق�اب القارية 
يف الس�نوات األخرية.وخ�ري مثال عى ذلك 
تواجد مارسيلو، الظهري األيرس للمرينجي، 
يف التش�كيل املثايل لعام 2019، الذي أعلنه 
الفيفا، رغم أنه قدم موسًما سيًئا، وجلس 

كثريًا عى مقاعد البدالء.
هروب متكرر

اعت�اد رونالدو ع�ى التواج�د بانتظام يف 
معظ�م األح�داث الك�ربى، أثن�اء ارتدائه 
لقمي�ص ري�ال مدري�د )2018-2009(، 
أو  بالجوائ�ز  س�يفوز  أن�ه  عل�م  س�واء 
س�يحصل عليها مييس، وكان االس�تثناء 
فق�ط يف غياب�ه عن حفل أفض�ل العب يف 

العالم 2011، واألفضل يف أوروبا 2013.
لكن س�لوك رونالدو تغري، منذ انتقاله إىل 
يوفنت�وس، حيث تغيب مرت�ني عن حفل 
جائ�زة األفض�ل، املقدم�ة م�ن الفيفا، يف 
عام�ي 2018 و2019، عندم�ا ت�وج لوكا 

مودريتش باألوىل، وحصد مييس الثانية.

برشلونة يرسخ عقدة 
سيميوين الصفرية

كاسيمريو يقلق ريال مدريد 
قبل الكالسيكو

              المستقبل العراقي/ متابعة

حقق برش�لونة فوًزا صعًبا عى حس�اب نظ�ريه أتلتيكو 
مدري�د، بهدف نظيف، يف املب�اراة الت�ي جمعتهما بملعب 
واندا ميرتوبوليتانو، لحس�اب منافس�ات األسبوع ال�15 

من الدوري اإلسباني. 
وسجل ليونيل مييس، قائد وهداف برشلونة، هدف املباراة 
الوحيد يف الدقيقة 86، ليمنح فريقه االس�تمرار يف صدارة 

الليجا بالتساوي مع ريال مدريد برصيد 31 نقطة. 
وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و«، ف�إن دييجو 
سيميوني، املدير الفني ألتلتيكو مدريد، لم ينجح يف تحقيق 

أي فوز عى برشلونة يف منافسات الدوري اإلسباني.
وأضاف�ت أن س�يميوني واج�ه برش�لونة يف 16 مب�اراة 

بالليجا، حقق 5 تعادالت وخرس يف 11 مباراة.  
وختمت بأن »التشولو« األرجنتيني يتشارك مع مارسيلينو 
جارسيا، يف قائمة املدربني الذين لم يتمكنوا من الفوز عى 

البارسا يف الدوري.

مدرب إيفرتون: الثقة شعارنا أمام ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، الذي يتعرض النتقادات، 
إن أداء فريقه القوي رغم الهزيمة 2-1 أمام ليسرت سيتي 
يف الدوري اإلنجليزي، األحد، أظهر انه لم يفقد بعد مساندة 
الاعبني.واستعاد ليسرت املركز الثاني بفوزه عى إيفرتون 
غري املحظ�وظ، عندم�ا أحرز كليت�ي إيهيناتش�و هدف 
االنتصار يف الوقت املحتسب بدل الضائع.وصنع النيجريي 
إيهيناتش�و أيضا هدف التعادل الذي أحرزه جيمي فاردي 
يف الدقيقة 68، بعدما تأخر ليس�رت بهدف ريتشارليس�ون 
من رضبة رأس يف الش�وط األول.وكان التعادل س�يصبح 
نتيج�ة عادلة تمنح دفع�ة ملدرب إيفرت�ون الذي يتعرض 
لضغوط شديدة، لكن البديل إيهيناتشو، مهاجم مانشسرت 
سيتي السابق، امتلك رباطة جأش كبرية ليتجاوز ميسون 

هولجي�ت ويس�دد يف مرم�ى ج�وردان بيكف�ورد حارس 
إيفرتون، ويمنح ليس�رت انتصاره الس�ادس عى التوايل يف 
الدوري.وألغى الحكم الهدف يف البداية بداعي التسلل، لكن 
عقب انتظار مؤلم لقرار تقنية حكم الفيديو املساعد تبدل 
القرار لتس�ود الفرحة جماهري ليس�رت ويخيم الحزن عى 
أنصار إيفرتون.وظل إيفرتون يعاني يف املركز 17 متقدما 
بفارق نقطتني فقط عن منطقة الهبوط.وذكرت وس�ائل 
إعام بريطانية أن مجلس إدارة إيفرتون سيبحث مستقبل 
س�يلفا الي�وم اإلثن�ني، قبل يومني م�ن قمة مرسيس�ايد 
أمام ليفربول.وأبلغ س�يلفا الصحفيني »ال يس�تطيع أحد 
التش�كيك يف التزام الاعبني وإخاصه�م وطموحهم، كان 
األم�ر واضحا«.وتاب�ع »إنه�م فق�ط األش�خاص الذين ال 
يعمل�ون معن�ا يوميا، والذين ال يرون كي�ف نعمل ونقاتل 
س�ويا«.ورغم صعوب�ة املهمة التي تنتظره�م عى ملعب 

أنفيل�د قال س�يلفا إن فريقه س�يدخل املواجهة بكل ثقة.
وأض�اف »يتعني علينا أال نفقد الثقة يف أنفس�نا، نعرف أن 
ليفرب�ول يف أفضل حاالته لكن كل يشء مررنا به اليوم ويف 

املوسم املايض يمنحنا الثقة«.

لوف حيسم موقفه من العودة للبوندسليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

حسم يواكيم لوف مدرب منتخب أملانيا، موقفه بشأن 
الع�ودة للعمل كمدي�ر فني ألحد فرق البوندس�ليجا 

مستقبًا، عقب انتهاء مشواره مع املانشافت.
 وخال ترصيح�ات أبرزتها صحيفة س�بورت بيلد، 
أعلن لوف عدم نيته العودة للتدريب يف البوندس�ليجا 

مج�دًدا، مضيًف�ا »س�يبقى األم�ر ع�ى ه�ذا النحو 
ع�ى أي حال«. وس�بق للمدرب األملان�ي تويل تدريب 
شتوتجارت بني عامي 1996 و1998، كما عمل بعدة 
أندية مختلفة يف النمسا وتركيا وكذلك سويرسا، قبل 

قيادة املانشافت عام 2006.
 وع�رب ل�وف ع�ن حزنه م�ن تلقي صديق�ه يورجن 
كلينس�مان هزيمة يف أول مباراة ل�ه كمدرب لهريتا 

برل�ني، وذل�ك بالس�قوط يف ملعب�ه )1-2( ع�ى يد 
بوروسيا دورتموند، السبت املايض.

 وعن ذلك، قال لوف »بالطبع كنت سأكون سعيًدا لو 
نجح صديقي يورجن وأندي كوبكي مدرب الحراس 

يف الحصول عى نقطة عى األقل من أول مباراة«. 
وتطرق لوف للحديث عن مس�اعده الس�ابق، هانز 
فليك، امل�درب الحايل لبايرن ميونخ، حيث ُس�ئل عن 

مس�تقبله مع الفريق الباف�اري، فأجاب »ال أعلم ما 
يخطط له النادي، لست عى دراية بخطط مسؤوليه 

يف العطلة الشتوية أو فيما تبقى من املوسم«.
 وأت�م »هن�اك ثقة بالغ�ة يف هانز من صن�اع القرار 
والاعبني، لقد س�جل بداية قوية، الهزيمة أمام باير 
ليفركوزن لن تغري ش�يًئا، أنا سعيد للغاية من أجله، 

كما أنه لديه بالتأكيد كل ما يلزمه يف هذه املهمة«.

أنشيلويت جيدد أزمة نابويل بمعسكر جديد
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�رر كارلو أنش�يلوتي، املدير الفن�ي لنابويل، دخول 
فريقه يف معس�كر مغلق عى خلفية سلسلة النتائج 

السلبية واملستمرة منذ فرتة.
وخ�رس ناب�ويل ع�ى أرض�ه وب�ني جماه�ريه أمام 
بولوني�ا، أم�س األح�د، بنتيج�ة )2-1(، يف الجول�ة 
ال��14 من الدوري اإليطايل، ليواص�ل الفريق ترنحه 

يف البطولة.

وذكر موق�ع »توتو مريكاتو«، أن فري�ق نابويل عاد 
للتدريبات صباح اليوم اإلثنني، حيث شارك الاعبون 

الذين لم يشاركوا يف مباراة بولونيا بالتدريبات.
وأض�اف أن الفري�ق س�يعود الس�تئناف تدريبات�ه 
بعد ظهر غ�ٍد الثاثاء، فيما س�يدخل فريق الجنوب 
معس�كرًا مغلًق�ا ابتداًء م�ن يوم األربعاء اس�تعداًدا 

ملباراة أودينيزي.
وكان رئي�س نابويل ق�د فرض معس�كرًا مغلًقا عى 
الفريق عقب الهزيمة أم�ام روما بالجولة ال�11، يف 

ق�رار القى اعرتاًضا من الاعبني اللذين قرروا التمرد 
عليه بعد يومني من فرضه، ليعود أنشيلوتي ليفرض 

قراره بعد الهزيمة ضد بولونيا.
وتراج�ع نابويل يف س�لم الرتتيب، حي�ث يحتل حالًيا 
املرك�ز الس�ابع برصي�د 20 نقطة بف�ارق 8 نقاط 

كاملة عن املربع الذهبي. 
وفشل نابويل يف تحقيق أي فوز خال آخر 8 مباريات 
لعبه�ا بجمي�ع البط�والت، حيث خ�رس يف مباراتني 

وتعادل يف 6 مباريات.

غضب نجم برشلونة يمهد طريق 
مانشسرت يونايتد

بوكيتينو ينتظر إشارة 
مانشسرت يونايتد

              المستقبل العراقي/ متابعة

ين�وي مانشس�رت يونايت�د اإلنجليزي، 
استغال حالة الغضب التي تازم نجم 
برش�لونة، من قلة ظهوره مع الفريق 

الكتالوني.
وبحسب صحيفة »مانشسرت إيفينينج 
ني�وز«، ف�إن التش�ييل أرت�ورو فيدال 
متوس�ط ميدان برش�لونة، ح�ذر منذ 
أي�ام، أنه قد يبحث ع�ن وجهة جديدة، 
إذا لم يتمتع باالهتمام الكايف يف الكامب 

نو.
مانشس�رت  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
يونايت�د مهت�م بالتعاق�د م�ع في�دال 
خال فرتة االنتقاالت الش�توية املقبلة، 
واالس�تفادة من غضب الاعب بس�بب 

عدم مشاركته مع البلوجرانا.
ونوهت أن العاق�ات الجيدة بني وكيل 
أعمال في�دال وإد وودوارد نائب رئيس 
مانشس�رت، س�تكون عام�ًا مهًم�ا يف 
إقن�اع الاع�ب باالنضمام للش�ياطني 

الحمر.
ويعاني امل�ان يونايتد من قلة العنارص 
يف خط وس�ط الفري�ق، يف ظل إصابات 
ماتيت�ش  ونيماني�ا  بوجب�ا  ب�ول 

وماكتوميناي.
يذكر أن الاعب التشييل سجل 4 أهداف 
هذا املوس�م حتى اآلن رفقة برشلونة، 
وتفوق عى سجله التهديفي يف املوسم 
املايض، لكنه لم ُيشارك كأسايس سوى 
يف 3 من 9 مباريات يف الليجا هذا املوسم 

تحت قيادة املدرب إرنستو فالفريدي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

رح�ل ماوريس�يو بوكيتينو ع�ن القيادة 
الفنية لفري�ق توتنهام هوتس�بري، عقب 
نتائ�ج س�لبية للفري�ق، ليت�ويل جوزي�ه 

مورينيو منصب املدير الفني للسبريز.

وذك�ر موق�ع »كالتش�يو مريكات�و«، أن 
بوكيتين�و ينتظ�ر اتصاالً من مانشس�رت 
يونايت�د، الذي ارتبط ب�ه لعديد الفرتات يف 

السنوات األخرية املاضية.
ويم�ر مانشس�رت يونايت�د بسلس�لة من 
النتائ�ج الس�لبية املس�تمرة من�ذ بداي�ة 
هذا املوس�م، حي�ث يتع�رض مدربه 
أويل جونار سولس�كاير،  النرويج�ي 
لضغوط�ات متزاي�دة خ�ال اآلون�ة 
يواج�ه  أن  املحتم�ل  األخرية.وم�ن 
سولسكاير خطر اإلقالة، السيما وأن 
الفريق يستعد ملباراتني أمام توتنهام 
هوتس�بري ومانشسرت س�يتي يف أقل 

من أسبوع.
التاس�ع  املرك�ز  اليونايت�د  ويحت�ل 
بج�دول ترتيب الربيمريلي�ج، برصيد 
18 نقط�ة، بفارق 8 نقاط عن املربع 

الذهبي املؤهل لدوري أبطال أوروبا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تعد ريال مدريد ملرحلة صعبة يف األيام القليلة املقبلة، 
مع اقرتاب موعد الكاسيكو أمام برشلونة يف 18 ديسمرب/

كانون أول الجاري، يف إطار الليجا.
ووفًق�ا لصحيفة »ماركا«، فإن كاس�يمريو العب وس�ط 
ري�ال مدريد، ُيهدد خط�ط زين الدين زي�دان املدير الفني 

للمرينجي، قبل املوقعة املرتقبة مع الفريق الكتالوني.
وأضاف�ت أن زيدان يخىش غياب كاس�يمريو عن مواجهة 
برش�لونة بس�بب تراكم البطاقات الصفراء، ال سيما وأنه 
يتبقى ل�ه بطاقة صفراء واحدة كي يغي�ب مباراة واحدة 

عن امللكي.
ونوهت الصحيفة أن الريال الذي يستعد ملواجهة إسبانيول 
ث�م فالنس�يا قب�ل الكاس�يكو، بإمكانه تف�ادي املعضلة 
الصعبة، حال حصل كاس�يمريو ع�ى بطاقة صفراء أمام 

إسبانيول، مما سيجعله يغيب عن رحلة فالنسيا فقط.
وأش�ارت إىل أن مباراة إس�بانيول، بمثابة املب�اراة املثالية 
يف  املش�اركة  إن�ذار وضم�ان  للحص�ول ع�ى  للربازي�يل 

الكاسيكو.
ولفتت إىل أن كاسيمريو من العنارص األساسية يف تشكيلة 
زيدان منذ انطاق املوسم الحايل، حيث شارك يف 19 مباراة 

ما بني الليجا ودوري أبطال أوروبا.

جوارديوال: ال نعاين من تراجع الثقة
              المستقبل العراقي/ متابعة

رغ�م فوزه مرة واحدة فقط يف خمس 
مباري�ات، قال بي�ب جوارديوال مدرب 
مانشسرت س�يتي، إن فريقه ال يعاني 

م�ن تراج�ع الثق�ة، ودعا الخ�رباء إىل 
تحليل األداء وليس النتائج فقط.

وتعادل املان سيتي 2-2 مع نيوكاسل 
يونايتد، السبت املايض، ليتأخر حامل 
اللقب بفارق 11 نقط�ة عن ليفربول 

املتصدر.
وتأت�ي ه�ذه النتيج�ة بعد الخس�ارة 
أمام ليفربول والفوز عى تش�يليس يف 
ال�دوري املمتاز إضاف�ة إىل تعادلني يف 

دوري أبطال أوروبا.
وأضاف جوارديوال للصحفيني »يتعني 
أن تحل�ل املجهود الذي يبذله الاعبون 
واملح�اوالت الت�ي يصنعونه�ا واألداء 
البدني. ال نستسلم أبدا. الفريق يظهر 
بشكل جيد دائما وهذا هو انطباعي«.

إىل  تنظ�ر  اإلع�ام  »وس�ائل  وتاب�ع 
النتائ�ج. وبالطب�ع ه�ي ال تس�ري يف 
صالحن�ا. أع�رف أن ه�ذا األم�ر قد ال 
يهتم به كثريون يف النهاية، لكن يجب 

تحليل األداء. األداء كان جيدا«.
وس�يحصل السيتي عى فرصة إلعادة 
األم�ور إىل الطريق الصحيح حني يحل 
ضيفا ع�ى برينيل غدا الثاثاء، قبل أن 
يتوج�ه الغريم مانشس�رت يونايتد إىل 

ملعب االتحاد السبت املقبل.

ثيو هرينانديز: كنا نستحق الفوز عىل بارما
              المستقبل العراقي/ متابعة

عرب ثي�و هريناندي�ز، الظهري األيرس مليان، عن س�عادته 
عق�ب قي�ادة الروس�ونريي لتحقيق انتص�ار صعب عى 
بارم�ا )1-0(، أم�س األحد، يف الجولة ال��14 من الدوري 
اإليطايل.وسجل هرينانديز هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 

88، ليع�ود ميان بانتصار صعب من ميدان بارما، ليقفز 
مي�ان للمرك�ز 11 برصي�د 17 نقطة.وق�ال هريناندي�ز 
يف ترصيح�ات لقناة »راي س�بورت«: »س�عيد جًدا ألنني 
س�جلت هدف الفوز، هذا االنتصار كان مطلوًبا«.وأضاف 
»كان فوًزا تس�تحقه املجموع�ة، ويف النهاية تمكنت من 

منح ميان النقاط الثاث«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحم�ل، علي�ك احتم�ال بع�ض 
الي�وم،  ه�ذا  صب�اح  يف  اإلضافي�ة  الس�اعات 
فمزاج�ك وصحتك غري جيدي�ن. يف فرتة ما بعد 
الظه�ر تبدأ أمورك بالتحس�ن بش�كل طفيف، 
لكنك تش�عر بالفرق. املس�اء جيد للجلوس مع 

العائلة وإجراء النقاش ببعض األمور.

عزي�زي ب�رج الثور، ي�وم فيه أكثر من ش�كل 
، ولك�ن ال�يء األه�م بأن�ه ق�د ت�وكل إلي�ك 
مس�ؤوليات عديدة يف فرتتي الصباح والظهرية 
فتشعر بالضغط. أما يف فرتة ما بعد الظهر فقد 
تش�عر ببعض الكآب�ة وامللل م�ن الروتني الذي 

تعيشه منذ أكثر من أسبوع.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،األمور جي�دة، وما تزال 
تؤث�ر عليك، لكن عصبيتك قد تضيع عليك هذه 
األج�واء يف الصباح، يف فرتة ما بعد الظهر احذر 
م�ن س�وء تفاهم ق�د يحص�ل بين�ك وبني من 

تحب.

عزيزي برج الرسطان،عليك اس�تعجال أمورك 
الي�وم والعم�ل ع�ى تنفيذها قب�ل أن تواجهك 
املش�اكل والعراقيل. فرتتا الصباح والظهرية ال 
بأس بهم�ا، ولدي�ك الكثري من املواعي�د لتقوم 
به�ا. أما يف فرتت�ي ما بعد الظهر واملس�اء، فال 

ترغب بعمل يشء والكسل يسيطر عليك

عزيزي برج األس�د، األمور املربكة التي ترافقك 
من�ذ اليومني املاضيني يف طريقه�ا إىل الزوال يا 
صديقي، ولك�ن عليك بإمهالها لفرتة الظهرية، 
وبعدها ستش�عر بالق�وة والنش�اط والثقة يف 
قرارات�ك ومش�اريعك. كما أن ش�عبيتك تطغى 

عى اآلخرين 

عزيزي ب�رج العذراء، األمور تس�ري كما ترغب 
برتاب�ة ورسع�ة، ولكن فجأة يتغ�ري كل يشء، 
وتهب الري�اح الهوجاء يف فرتة م�ا بعد الظهر. 
احذر من انفعاالتك وحاول السيطرة عليها كي 

ال تفقدك النجاحات التي عشتها.

عزيزي ب�رج امليزان،ما تزال يف ص�دارة األبراج 
وقد تجد ذلك يف طريقة س�ري األم�ور، وتأثريك 
ع�ى اآلخرين بكالمك وأس�لوبك املقنع. يف فرتة 
ما بعد الظهر تركز أكثر عى عالقتك العاطفية 
التي أصابه�ا بعض التده�ور يف األيام املاضية 

وفرصة جيدة إلصالح الوضع مع الحبيب.

عزي�زي ب�رج العق�رب، كثري م�ن الضغوطات 
تواجه�ك، لكن�ك تقوم ب�ه بكل يرس وس�هولة 
وبابتس�امة أيض�اً. األم�ور العائلية ق�د تأخذ 
حي�زا من وقتك يف الظهرية، أما يف فرتتي ما بعد 
الظهر واملس�اء، فتكتش�ف أنك قد قمت بعمل 

مواعيد كثرية لهذه الليلة

عزي�زي ب�رج الق�وس، قد يغ�رك ه�ذا الهدوء 
والرتاب�ة التي تعيش�ها يف صبيحة ه�ذا اليوم، 
فاحذر ما ه�ذه إال خدعة م�ن الفلك ليفاجئك 
بي�وم قاس بع�ض اليء، وبخاص�ة منذ فرتة 
الظهرية، فاحذر من املبادرات واملشاكل وراقب 

كالمك الذي قد يخرسك الكثري أمام من تحب.

عزيزي ب�رج الجدي، لم يتبق الكثري، لكن حتى 
ترت�اح عليك باجتي�از ما تبقى م�ن العاصفة، 
الت�ي أث�رت علي�ك يف نهاي�ة األس�بوع املايض، 
األم�ور تتحس�ن يف فرتة م�ا بعد الظه�ر، لكن 
املس�ؤوليات البيتية تبقى قائمة بش�كل كبري، 

ما يجعلك عصبيا قليالً.

عزيزي برج الدلو،تهدأ حالتك الهستريية والتي 
عشتها يف األيام املاضية، تبدأ بالتفكري بعقالنية 
أكث�ر وحكم أكثر، لكن هذا قد يكون يف فرتة ما 
بعد الظهر، لكن يف الصباح فأنت ما تزال مهمالً 

يف واجباتك وأعمالك.

عزيزي ب�رج الحوت،علي�ك باالهتمام بالوضع 
العائيل أكثر وإعطاء أفراد عائلتك بعض الوقت 
الذي يريدونه. اإلش�اعات قد ت�دور حولك وقد 
يتهمك أحد بيء لم ترتكبه، ما يجعلك منزعجاً 

بعض اليء.

العذراء

احلوت

وفاة »رجل مارلبورو« الذي لـم يدخن أبدًا
أ ت�ويف روبرت نوريس، املعروف باس�م 
»رج�ل مارلبورو« ال�ذي كان يظهر يف 
إعالن�ات العالم�ة التجارية للس�جائر 

الشهرية، األحد عن عمر 90 عاما.
اإلعالن�ات  يف  نوري�س  ويظه�ر 
مرتدي�ا قبعة رعاة البق�ر ويتجول 
يف التضاريس الربية، مع س�يجارة 

تتدىل من فمه.
وع�ى الرغ�م من أنه يظه�ر حامال 
الس�جائر، إال أن نوري�س لم يدخن 
أبدا، وترك مجال اإلعالن للس�جائر 
بعدما أحس أنه يقدم نموذجا سيئا 

ألطفاله.
ولد نوريس يف ش�يكاغو، إلينوي، لكنه 
قرر يف س�ن مبكرة أنه يري�د أن يكون 

راعي بقر.
مي�ل«  »داي�يل  صحيف�ة  وبحس�ب 
كان�ت  الوق�ت،  ذل�ك  يف  الربيطاني�ة، 
الرشكات التنفيذية للدعاية لسجائر 
مارلب�ورو، الت�ي ت�م تس�ويقها يف 
األص�ل كس�جائر نس�ائية، تحاول 

معرفة كيفية بيعها للرجال.
وتوصل معلن يدع�ى »ليو برينيت« 
إىل فك�رة تصوير اإلع�الن مع رجل 
من رعاة البقر يدخن الس�يجارة يف 

الهواء الطلق.
اس�تعملت  الصحيف�ة،  وبحس�ب 

رشك�ة الدعاي�ة، يف البداي�ة عارض�ني 
مختص�ني، لك�ن برني�ت أح�س بأن�ه 

بحاجة إىل راعي بقر حقيقي.
وتواص�ل املرشفون عى رشكة الدعاية 
مع نوريس بعدما رأوا صورته يف إحدى 
الجرائد رفقة صدي�ق له، ليصبح نجم 
حمل�ة مالب�ورو اإلعالنية، بحس�ب ما 

كشف ابنه.
وبع�د توقف�ه ع�ن العم�ل يف اإلع�الن 
للس�جائر، واص�ل نوري�س العم�ل يف 
مزرعت�ه، وتربي�ة املاش�ية الت�ي ظل 

يحبها حتى وفاته.

النساء أفضل من الرجال يف هذا األمر
أن  إىل  جدي�دة  دراس�ة  أش�ارت 
النس�اء أفضل يف قيادة الس�يارة 
من الرجال، واستندت الدراسة يف 
ذلك إىل أن نسبة مثولهم يف املحاكم 

تقل للربع مقارنة بالرجال.
فبحس�ب الدراس�ة الت�ي أجريت 
يف بريطاني�ا ف�إن النس�اء أفضل 
م�ن الرج�ال يف قي�ادة الس�يارة، 
إذ تق�ل احتمالي�ة مثوله�م أمام 
املحاكم بس�بب القي�ادة إىل الربع 
مقارنة بالرجال، وأيضا تنخفض 
للمحاك�م  لجوئه�ن  احتمالي�ة 
بسبب أموال التأمني عى السيارة 

بمقدار النصف.
الدراس�ة ش�ملت حوايل 539 ألف 
ش�خص من س�ائقي الس�يارات 
كان�وا ق�د مثل�وا أم�ام املحاكم، 

وشكلت نس�بة الرجال منهم 79 
يف املئة، وكانت مخالفتهم بتجاوز 

الرسعة املحددة.
كما كانت نسبة الرجال املوقوفني 
بسبب حالة السكر، أعى بمقدار 
بالنس�اء،  مقارن�ة  أضع�اف   5
بحس�ب مان�رشت صحيف�ة »ذا 

صن«.
ويف نف�س الوقت كان الرجال هم 
األكث�ر مطالب�ة يف الحصول عى 
التأمني،  تعويضات م�ن رشكات 
والت�ي يبل�غ متوس�طها ح�وايل 
5577 جنيه�ا إس�رتلينيا، أي م�ا 

يعادل 7197 دوالر أمريكي.
الرج�ال  املئ�ة م�ن  يف   20 وأق�ر 
بتجاهل اإلشارة الحمراء مقارنة 

ب�15 يف املئة لدى النساء.

تويرت تكافح مشاعر مستخدميها السلبية
أعلن�ت ش�بكة التواص�ل االجتماعي 
»تويرت« نيتها القيام باختبار خيارات 
تجريبية جديدة عى مس�تخدميها يف 
تفاعلهم عى املنش�ورات، بهدف الحد 
مما أسمته »السلوك السام« والتقليل 

من التعليقات السلبية.
أن   ،BuzzFeed News موق�ع  وذك�ر 
خ�الل  س�تطبق  الجدي�دة  القواع�د 
وس�تدفع  املقبل�ني،  األس�بوعني 
املس�تخدمني للتعلي�ق ع�ى تغريدات 
ع�ى  وال�رد  اآلخري�ن،  املس�تخدمني 
التعليق�ات بطريق�ة أكث�ر »تقييدا«، 
وعدم االكتفاء فقط بإعادة تغريدها.

رموز تعبريية

ولفت املوقع إىل أن القرار بهذا الش�أن 
ت�م اتخ�اذه يف نهاي�ة ش�هر أكتوبر، 
خ�الل اجتم�اع للموظف�ني يف مق�ر 

الرشكة يف سان فرانسيسكو.
وس�يوفر التغيري األول للمس�تخدمني 
اعتماد رم�وز تعبريية إلع�ادة تغريد 
منش�ور مس�تخدم آخر، بحيث يعرب 
الن�اس عن آرائهم م�ن خاللها، وعدم 
االكتف�اء فقط بإعادة النرش من دون 

أي رد فعل من جانبهم.
أما التغيري الثاني فريتبط أيضا برموز 
تعبريية، ولكن عن�د كتابة التعليقات 
ع�ى التغري�دات، ويف حال�ة اختي�ار 
الرموز املعربة عن املش�اعر الس�لبية، 

سيس�أل »تويرت« املستخدم عن سبب 
عدم رىض املستخدم عن املنشور.

طموح جاد
وأكد مدير املشاريع يف »تويرت« ديفيد 
غاس�كا، أن لديهم يف شبكة التواصل، 
طموحات جادة لتغيري طريقة تفاعل 

املستخدمني مع بعضهم البعض.
ويرج�ح غاس�كا أن التج�ارب ع�ى 
ع�ام  خ�الل  س�تجرى  املس�تخدمني 
أخ�رى  تغي�ريات  إىل  مش�ريا   ،2020
يمك�ن أن تكون أكث�ر جوهرية، مثل 
التخ�يل ع�ن إع�ادة التغري�د املعتادة 
لصالح إعادة التغريد مع وضع تعليق 

إلزامي.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 6 عدد بيضة

x 3 معلقة كبرية أوراق الكرفس )مفروم(
x 3 معلقة كبرية بقدونس طازج )مفروم(

x 2 معلقة كبرية زبدة
x 1 رشة ملح

x 1 كوب كريمة لّباني
x 1 رشة فلفل اسود مطحون

الخطوات:
نحرض أطباق سوفلية وتوزع فيها الزبد.

ثم نكرس ىف كل طبق بيضة ونضع األطباق ىف صينية ونضع الصينية ىف 
الفرن عند درجة حرارة 180 ملدة دقائق حتى ينضج البيض.

ىف إن�اء عميق عى الن�ار نضع الكريم�ة والبقدون�س والكرفس ونتبل 
بامللح والفلفل ونخفق جيدا جدا حتى يسمك الصوص ويغى.

ثم نوزع الصوص عى أطباق البيض وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.

بيض باألعشاب

؟؟هل تعلم
الح�رارة  درج�ة  ب�أن  تعل�م  ه�ل   –
املنخفضة ال تؤذي مثل درجة الحرارة 
ح�رارة  درج�ة  فإرتف�اع  املرتفع�ة، 
شخص ما بمعدل أربع درجات مئوية 
كافي�ة ب�أن تتس�بب يف قتل�ه، أما لو 
إنخفضت درجة حرارة جسم اإلنسان 
بمعدل يصل لخمسة وعرشون درجة 
مئوي�ة، فه�ذا ل�ن يتس�بب يف وف�اة 

اإلنسان، ويف وظائفه الحيوية.
– هل تعل�م بأن األظافر تنمو يف الربد 

بشكل أرسع من نموها يف الصيف.
– ه�ل تعلم بأن الن�وم لفرتات كافية 
وسيلة هامة تساعد يف إنقاص الوزن، 
فإن الشخص الذي ال يأخذ قسط كايف 
من الراحة والنوم سوف يشعر برغبة 

يف األكل أكثر من املعتاد.
– امل�اء ه�ام ج�دا لصح�ة اإلنس�ان 
وللحف�اظ عى كاف�ة األعضاء، ولكن 
أكثر األعض�اء تأثرا ب�رشب املاء هي 

الكلية والجلد واملخ.
– هن�اك مفهوم ش�ائع ب�أن املخ هو 
من يش�عر باأللم بسبب وجود مراكز 
الح�س يف امل�خ، ولك�ن الحقيقة هي 
أن املخ ال يش�عر بأي ألم نهائيا، فهو 

يوصل اإلشارات العصبية فقط.

حرك عود الثقاب
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مواد غذائية تساهم يف تطور رسطان الربوستات
البح�وث  مرك�ز  علم�اء  اكتش�ف 
الطبي�ة بجامعة ماكغي�ل الكندية 
وج�ود عالقة مبارشة ب�ن التغذية 

وتطور رسطان الربوستات.
 ،MedicalXpress موق�ع  ويفي�د 
ب�أن العلم�اء اكتش�فوا أن تن�اول 
إع�ادة  املش�بعة تس�بب  الده�ون 
برمجة الخاليا، ما يؤدي إىل تحفيز 
الرسطان وتط�وره. وأن تخفيض 
نس�بة ه�ذه الده�ون يف التغذي�ة 
يبط�ئ تطور رسطان الربوس�تات 

يف مراحل�ه األوىل. و اس�تنتج الباحثون، أن 
تناول الدهون املش�بعة يحاك�ي اإلفراط يف 
تعب�ر الجن الرسطان�ي MYC ما يؤدي إىل 

تطور رسطان الربوستات.

وقد درس الباحثون النظام الغذائي ل� 319 
مريضا وتعبر الجن MYC واكتش�فوا، أن 
من تناول�وا مواد غذائية فيها نس�بة عالية 
من الدهون املش�بعة، ب�ات احتمال موتهم 
بسبب رسطان الربوستات أعىل بأربع مرات 

من سواهم.
ويق�ول الباح�ث الدكت�ور ديفي�د 
الربوس�تات  الب�ي، »تحتوي غ�دة 
لدى امل�رىض عىل خالي�ا رسطانية 
وسليمة يف نفس الوقت. وقد أثبتنا 
أن تن�اول الده�ون املش�بعة يؤثر 
فق�ط يف عوام�ل النس�خ لنس�يج 

الورم«.
ووفق�ا للعلماء، يمكن االس�تفادة 
م�ن نتائج هذه الدراس�ة يف وضع 
حمي�ة غذائي�ة خاص�ة للمصابن 

برسطان الربوستات.
الده�ون املش�بعة  وتج�در االش�ارة إىل أن 
الحم�راء ومنتج�ات  اللح�وم  يف  موج�ودة 

الحليب وزيت النخيل وزيت جوز الهند.

حدد العلماء »دائرتن« يف الدماغ يتم تنشيطهما 
يف األش�خاص الذين لديهم أفكار انتحارية، ما 
يثر اآلمال يف اكتش�اف هؤالء املعرضن لخطر 
كب�ر بإزه�اق أرواحهم.ويع�د االنتح�ار أحد 
أكرب قاتل يف العال�م، كما أن عدد الرجال الذين 
قضوا نحبهم يمثل ثالثة أضعاف عدد النس�اء 
الالئ�ي يقدم�ن عىل االنتح�ار. وح�دد العلماء 

شبكتن دماغيتن مهمتن، تنطوي األوىل عىل 
مناطق الدماغ األمامية املعروفة باسم القرشة 
األمام جبهي�ة وقرشة الفص الجبهي البطني، 
والتي تس�اعد عىل تنظيم العاطفة، وقد تؤدي 
التعدي�الت يف ه�ذه الش�بكة إىل أفكار س�لبية 
مفرطة.أم�ا الش�بكة الثاني�ة، فه�ي القرشة 
األمامي�ة الجبهي�ة الظهرية ونظ�ام التلفيف 

األمام�ي الس�فيل، وه�ي املس�ؤولة عن صنع 
القرار والتحكم يف السلوك، وقد تؤثر التعديالت 
يف هذه الش�بكة عىل محاولة االنتحار.ويمكن 
إىل  الش�بكتن  كلت�ا  يف  التغي�رات  ت�ؤدي  أن 
دفع الناس نحو التفكر س�لبا وش�ّل األفكار 
اإليجابي�ة، م�ا يجعل الش�خص أكث�ر عرضة 

لالنتحار.

اكتش�ف العلماء يف محمية »أرض النمر« بالرشق األقىص الرويس 5 أنواع 
جديدة من العناكب لم تشهدها روسيا سابقا.

وه�ي العنكبوت من أرسة الذئاب، والعنكبوت من أرسة الغربان و3 أنواع 
من العناكب غر املعروفة يف روسيا إىل حد اآلن.

وجمع  د. اليموناس تريليكاوسكس، الباحث يف معهد بيئة الحيوانات لدى 
أكاديمية العلوم الروس�ية خالل مش�اركته يف البعث�ة العلمية جمع نحو 
1500 نموذج من املفصليات لدراستها فيما بعد يف املخترب. واتضح أن 77 
عنكبوتا منها هي مفصليات نادرة. بينما 5 عناكب اكتشفت ألول مرة يف 
األرايض الروس�ية. أما العنكبوت املنتم�ي إىل أرسة الذئاب فلم يعش إال يف 
جزر اليابان. واكتشف ألول مرة يف قارة آسيا. ولم تمتلك تلك العناكب غر 
املعروفة أسماء روسية. لذلك اضطر العلماء إىل تسميتها بأسماء التينية 

مثل Allagelena opulenta الذي يعيش يف األعشاب واملستنقعات.
وق�د خلق املوقع الجغ�رايف الفريد ملحمية »أرض النم�ر« الواقعة بجنوب 
منطق�ة الرشق األق�ىص الرويس ظروفا مواتية لتكاث�ر مجموعات وأرس 
عديدة من العناكب يبلغ عددها، اليموناس تريليكاوسكس، 350 أو 400 

مجموعة وأرسة. إال أنها كلها ال تشكل خطورة عىل البرش.

بمناس�بة اليوم العاملي لإليدز، ويف ظل ارتفاع أعداد املصابن به، كش�ف 
الخب�ر باملرك�ز األوروب�ي للوقاية من األم�راض، أندرو أمات�و غاوتيش، 

أسباب العجز عن الحد من هذا املرض يف أوروبا.  
وأوضح غاوتيش يف حوار مع وكالة »نوفوستي« أنه ورغم امتالك األطباء 
كل األدوات الالزم�ة لوق�ف تفاق�م هذا امل�رض، إال أن أع�داد املصابن يف 

ارتفاع متواصل.
وقال إن »واحدا من أهم أس�باب تواصل العدوى بهذا املرض، يكمن يف أن 
أغلب اإلصابات )53%( يتم اكتشافها يف مراحل متأخرة، وهو ما يعني أن 
املصابن قضوا فرتة طويلة وملدة س�نوات دون القيام بفحوص، وهذا ما 
يحتم تحس�ن وتفعيل برامج اكتشاف هذا املرض يف مراحل مبكرة يف كل 

الدول األوروبية«.
وبحس�ب آخ�ر املعطيات تم اكتش�اف 140 ألف إصابة باإلي�دز يف أوروبا 
سنة 2018، 61% منها يف روسيا، كما تم تسجيل ارتفاع يف أعداد املصابن 

خالل العرشية األخرة بنسبة %22.

اكتشاف »شبكتني« يف املخ ترتبطان باألفكار االنتحارية

خبري يكشف أسباب انتشار »اإليدز« العلامء يكتشفون »5« أنواع من العناكب 
يف أوروبا

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

يوبيل »جملتي«القحط الصيني الوشيك

محمد عبد الرزاق عباسبسمة النسور

يصادف يف األول من كانون األول 2019 مرور 50 عاما عىل صدور العدد االول 
من مجلة )مجلتي( أول مجلة عراقية لالطفال.

والحدي�ث عن مجل�ة مجلتي إنما هو اس�تذكار لذلك الزم�ن اآلمن الجميل… 
كم�ا أنه�ا اس�تذكار ملجلة كانت ه�ي املطبوع الوحي�د يف العراق ال�ذي ُيعنى 
بثقاف�ة الطف�ل، ذلك املوض�وع املهم والحس�اس للغاي�ة، خصوصا يف عرص 
االنرتن�ت واالجهزة اإللكرتونية الحديثة… وما يعرف حاليا بوس�ائل التواصل 

االجتماعي.
لقد شّكلت مجلة مجلتي الوعي الثقايف األول ألجيال من األطفال عرب مواضيعها 
الش�يقة واملتنوع�ة… فمن خ�الل مجلتي قرأن�ا ألول مرة ملحم�ة كلكامش 
ومأس�اة امللك لر وتاجر البندقية وآلة الزم�ن )للكاتب هربرت جورج ويلز – 
H.G. Wells( وقصة ثورة النجف التي قامت عام 1918 وقصة ثورة العرشين 
املجيدة وس�واهن الكثر مما غاب ع�ن الذاكرة بفعل الزمن والظروف… وهنا 
أجد من الوفاء أن أّذكر بأسماء الرعيل األول الذي أرشف عىل إمتاعنا بموادها، 
من رؤس�اء تحرير وكتاب ورس�امن يمثلون الرعيل األول الذي حفر يف ذاكرة 

جيلنا اجمل واغىل الذكريات وأثمن املعلومات خالل ذلك الزمن البهي…
حيث كان اول رئيس تحرير ملجلتي هو االس�تاذ: زكي الجابر ثم تاله االستاذ 
ابراهي�م الس�عيد ومن بعده هادي نعمان الهيتي ث�م جاء بعد ذلك وبمدة من 

الزمن االستاذ فاروق سلوم…
وكان من املؤلفن وكتاب الس�يناريو كل من االستاذ قيس لفته مراد واالستاذ 
عبداالله رؤوف، وعدد آخر من الكتاب املرموقن ممن فقدت أسماءهم ذاكرتي 
لألس�ف، ممن ألفوا أو نقلوا لنا أجمل القصص والحكايات… وال يفوتني ذكر 
قصائد ومحفوظات شاعر االطفال االستاذ عبد الجبار عاشور )أبو فارس(.

اما من الرعيل االول من رس�امي مجلتي فأتذكر االساتذة: طالب مكي رئيس 
الرس�امن )كان يرسم قصة احمد وآلة الزمن املسلس�لة( وبسام فرج )كان 
يرسم مسلسل شيبوب( وفيصل لعيبي )كان يرسم مسلسل الحارس نبهان( 
وعص�ام الجب�وري )كان يرس�م رج�ال املريخ( وادي�ب مكي وص�الح جياد 
ووليد ش�يت ومؤيد نعمة وضياء الحجار وماهود أحمد وفالنتينا احمد وعيل 

املندالوي وعبد الرحيم يارس…
وآخرون نسيت أسماءهم لألسف الشديد بسبب الزمن والعمر.

وقب�ل الختام ال يفوتني أن أذكر أول جريدة لألطف�ال يف الوطن العربي وربما 
يف العال�م وهي املزمار والتي خرجت من رح�م مجلة مجلتي بعد ذلك ببضعة 

سنن…
ش�ّكلت مجلت�ي خالل حقبة الس�بعينات تحديدا أول وأق�وى منافس ملجالت 
ومطبوعات عربية لألطفال س�بقتها وأخص بالذكر مطبوعة العربي الصغر 
الت�ي كانت تص�در كملحق دوري مع مجل�ة العربي الكويتي�ة ذائعة الصيت 

وقتذاك.
لست أدري ما إذا كانت مجلة مجلتي ما زالت تصدر أم توقفت لكنني من باب 
الوفاء لها ولدورها التثقيفي املهم يف تشكيل وعينا الوطني والثقايف وددت أن 

أذكرها بخر بمناسبة يوبيلها الذهبي…
أخرا، العذر كل العذر ملن فاتني ذكر اس�مه من الرعيل األول الذي أرشف عىل 

إصدارها بسبب النسيان…

كان التحذي�ر األب�رز م�ن الجمي�ع، قبي�ل زيارت�ي األوىل الصن أخ�راً متعلقاً 
بالطعام: انتبهي، سوف تموتن جوعاً، ليس ثّمة ما يؤكل، أكلهم غريب عجيب، 
لن تستس�يغي مذاقه املائل إىل الحالوة، البعيد تماماً عن أطباقنا الشهية الغنية 
بالتوابل والبهارات الحريفة... وأكدوا أن ما يقّدم يف الصن ال يشبه مذاق األطباق 
املألوفة يف املطاعم الصينية ذات الشعبية املنترشة يف بالدنا، والتي تراعي مزاجنا 
وتطّوع أطباقها بما يتالءم وذائقتنا الصعب أن ترىض. نصحني بعضهم بالتزود 
ببعض مما خّف وزنه من املأكوالت الجاّفة لالس�تعانة بها عىل القحط الصيني 
الوش�يك! كما ظن أحدهم أنه يبث يف قلبي الطمأنينة، حن أفاد بأن هناك كثرا 
من مطاع�م األكل الرسيع، أمركي الهوية، املش�بع بالده�ون، مثل الهامربغر 
والبيت�زا والدجاج املقيل، ما قد يخفف من وطأة الجوع املتوقع. وقالت صديقة، 
بلهجة متيقنة، إن الصن آخر بلد تفكر يف زيارته، ألسباب كثرة، أهمها املسافة 
البعيدة والطعام غر الشهي. وأضافت أنها تفضل إنفاق نقودها يف أي عاصمة 
أوروبية، حيث التاريخ العريق والطبيعة الجميلة واملتاحف والحدائق واألس�واق 

والتنظيم والنظافة.
بهذه الحمولة من األفكار غر املرشقة، وبكثر من التوجس، وطئت أرض بكن، 
عاصم�ة الصن. وق�د بالغت يف تناول الطعام يف الطائ�رة التي ال أطيق طعامها 
يف العادة، كونه يذكر بطعام املستش�فيات، ألكتش�ف مق�دار جهلنا وانصياعنا 
للصور النمطية التي كرّس�تها أدبيات الغرب عن واحد من أرقى ش�عوب الدنيا. 
ملس�ت بدهش�ة تقاليد الضيافة العريقة ومدى األصالة والكرم الذي نتوهم أنه 
حك�ر علينا. يتفان�ى الصيني يف خدمة الضيف، والس�هر عىل راحت�ه إىل درجٍة 
تبع�ث عىل االرتب�اك، ويصيبه الحرج إذا أخفق يف تنفي�ذ أي طلب للضيف مهما 

كان صغرا. 
كن�ت وزميلة وزميل�ن يف ضيافة واحدٍة م�ن أعرق الجامع�ات الصينية، حيث 
أقمن�ا يف فن�دق بس�يط وجميل. تجىل الك�رم والحف�اوة االس�تثنائية يف املآدب 
الرفيع�ة التي أقيمت عىل رشفن�ا، ابتداء من الطقوس العريق�ة املصاحبة التي 
تجعل من تناول وجبة رفقة األصدقاء تجربة إنس�انية رائعة. طاولة مستديرة 
توف�ر اإلحس�اس بالحميمي�ة ت�دور ب�ن الحض�ور، محقق�ة رشط العدالة يف 
التوزي�ع، محملة باألطباق الش�هية، الحافلة بما جادت ب�ه الطبيعة من ألوان. 
أطباق صغ�رة تواصل دورانها بن الحارضين، تش�به لوح�اٍت متقنة الصنع، 
لش�دة االعتناء بالتفاصيل الصغرة. يعترب الصيني وق�ت تناول الطعام الذي ال 
تقل فيه مدة الوجبة عن ثالث س�اعات مناس�بًة تستحق االحتفال، كونها توفر 
فرص�ة اللقاء والتواصل اإلنس�اني الدافئ الحميم، بع�د قضاء يوم عمل طويل، 
يبدأ يف السادس�ة صباحاً، يكد فيها ويثابر ويق�وم بمهامه عىل أكمل وجه، من 
باب تقديس�ه قيمة العمل. ولعمق وعيه بقيمته ف�رداً يف مجتمٍع يعيش نهضة 
حقيقي�ة، جعلت ب�الده التي عانت طويالً يف مصاف الب�الد املتقدمة، وقد غزت 

منتجاتها بالد الدنيا، وحققت نسباً متقدمة يف النمو االقتصادي.
تتميز ش�خصية اإلنس�ان الصيني بالدماثة والتواضع واللطف واملحبة، ويبدي 
رغب�ة يف مزي�د م�ن االنفتاح ع�ىل ثقاف�ات العالم، م�ن خالل حرك�ة الرتجمة 
النشيطة يف السنوات األخرة. ويحس الزائر بأهمية الثقافة يف الصن من خالل 
رصد اإلقبال عىل قراءة مختلف أشكال األدب من رواية وشعر وقصة التي تشهد 

رواجاً كبراً، وتباع منها مئات آالف النسخ. 

كـشـف ســر اإلعـيـاء الـمـزمــن
يعتقد العلماء أن االلتهابات يف الجسم قد تكون 
الس�بب يف الش�عور بالتعب املزمن وانخفاض 

الرتكيز واالنتباه والقدرات املعرفية.
وتفيد مجل�ة NeuroImage، بأن األش�خاص 
الذي�ن يعانون م�ن األمراض املزمنة يش�كون 
عادة من التع�ب الفكري دائم�ا، وبطء اتخاذ 
الق�رار أو حتى الش�عور بضبابي�ة يف الرأس. 
وه�ذه الحالة تكون أحيان�ا مزعجة أكثر من 

املرض نفسه.
وقد درس علماء جامعة برمنغهام الربيطانية 
وجامع�ة امس�رتدام الهولندي�ة العالق�ة بن 
الخمول العقيل وااللتهابات الداخلية كرد فعل 

الجسم عىل املرض.
يق�ول ع�يل مزه�ري، رئي�س فري�ق البحث، 
»من�ذ زمن يش�تبه العلماء بوج�ود عالقة بن 
االلتهابات والنشاط الفكري. فمثال األشخاص 
الذي�ن يعانون م�ن أمراض مزمن�ة أو البدانة 
يش�كون عادة من اضطراب معريف، ولكن كان 
من الصعب تش�خيص السبب والنتيجة. ولقد 
كش�ف عملنا عملي�ة محددة يف الدم�اغ تتأثر 

بشكل واضح بااللتهابات«.
لقد ركزت هذه الدراس�ة ع�ىل منطقة الدماغ 
املس�ؤولة عن الرتكي�ز البرصي. وت�م خاللها 

حق�ن 20 متطوع�ا ش�ابا يتمتع�ون بصح�ة 
جي�دة، بلقاح مض�اد للتيفوئيد، الذي يس�بب 
التهابات وقتية ، ولكن دون آثار جانبية. وبعد 
ميض بضعة ساعات اختربت قدراتهم املعرفية 
وتركيزه�م بقياس نش�اط دماغه�م بطريقة 

التخطيط الكهربائي.
استمرت هذه التجارب عدة أيام، ويف أحد األيام 
حق�ن املتطوعن بمحلول ملحي فس�يولوجي 
بدال م�ن اللقاح املضاد للتيفوئي�د، وتم تقييم 
 6 أنرتلوك�ن  بمحت�وى  االلته�اب  مس�توى 

)Interleukin-6( يف الدم.

وق�د قيمت ه�ذه االختب�ارات ث�الث عمليات 
لالنتب�اه كل منه�ا تمس منطق�ة محددة من 
الدم�اغ- عملية التحذي�ر أو اليقظة،  وتحديد 
االتجاه وأولويات املعلومات الحس�ية والقدرة 

عىل معالجة املعلومات املتناقضة.
وبينت نتائ�ج االختب�ارات أن االلتهابات تؤثر 
كثرا يف نش�اط الدماغ املرتب�ط بالحفاظ عىل 
اليقظ�ة، وتخفيف مش�اعر القلق والش�عور 
بالخطر. تقول الربوفيس�ورة جن ريموند من 
كلي�ة علم النفس بجامع�ة برمنغهام، »تعترب 
هذه الدراسة خطوة مهمة يف فهم العالقة بن 
الصحة البدنية واملعرفية والنفس�ية وتش�هد 
عىل أنه حتى أخف األمراض يمكن أن تخفض 

مستوى اليقظة«.
فيق�ول،  بال�رت  ليون�ي  األول  الباح�ث  أم�ا 
»سيساعدنا الفهم الجيد للعالقة بن االلتهاب 
ووظائف الدماغ، عىل إيجاد طرق لعالج بعض 
هذه الحاالت. عىل سبيل املثال ، من الواضح أن 
املرىض الذين يعان�ون من أمراض مزمنة مثل 
الس�منة أو أمراض الكىل أو م�رض الزهايمر 
يمكنهم االس�تفادة من تناول األدوية املضادة 
لاللتهاب�ات م�ن أج�ل الحفاظ ع�ىل قدراتهم 

املعرفية أو تحسينها«.

األمهات األكرب سنًا هيددن مواليدهن الذكور بأمراض خطرية
أظهرت دراس�ة حديثة أجريت 
عىل الفرئان أن األطفال الذكور 
املولودين ألمهات أكرب س�نا قد 
يكونون أكث�ر عرضة لإلصابة 

بمشكالت يف القلب.
ووجدت الدراس�ة التي أجرتها 
جامعة كامربيدج، أن التغيرات 
يف املشيمة لألمهات األكرب سنا، 
يمك�ن أن تلحق الرضر بصحة 

األطفال الذكور.
وأجريت الدراس�ة عىل الفرئان 
التي كان�ت أعمارها بما يعادل 
س�ن النس�اء بعم�ر 35 عام�ا 
أو أك�رب، وتوصل�ت النتائج إىل 
أن األطف�ال الذك�ور عانوا من 
عواقب سلبية للتأخر يف الوالدة، 
بينما لم يكن هناك تأثر مماثل 

عىل املواليد من اإلناث.
وق�ال الباحث�ون إن املش�يمة 

أصبح�ت أقل كفاءة يف نقل العن�ارص الغذائية 
واألكس�جن إىل األجن�ة م�ع تق�دم األمهات يف 

السن.
وأوضح�ت الدكت�ورة أماندا س�فروزي بري: 

أن�ه »م�ع ارتفاع متوس�ط عمر الحم�ل األول 
عند النس�اء أكثر فأكثر، م�ن املهم للغاية فهم 
كيف يتفاعل عمر األم مع جنس املولود لتحديد 

صحة الطفل يف وقت الحق من العمر«.
وأش�ار الفري�ق إىل أن التغي�رات الوراثي�ة يف 

النس�اء مع تقدمه�ن يف العمر 
يمكن أن تؤثر عىل كيفية عمل 

املشيمة.
ووج�دت النتائ�ج أن األطف�ال 
عرض�ة  أكث�ر  كان�وا  الذك�ور 
الرتفاع ضغط الدم أو مشكالت 
القلب مع تقدمهم يف السن ألن 
مش�يمة األم كان�ت أقل كفاءة 
أثن�اء الحم�ل، بينما ل�م تعان 

اإلناث من الخطر نفسه.
وكش�ف الباحثون أنه يف مزيج 
واألطف�ال  س�نا  األك�رب  األم 
اإلناث، تدعم املشيمة »بغيرات 
مفي�دة يف الرتكي�ب والوظيفة 

نمو الجنن«.
الجدي�دة  الدراس�ة  وُتظه�ر 
يف  الجين�ات  يف  التغي�رات  أن 
األمه�ات األك�رب س�نا تجع�ل 
املش�يمة أق�ل ق�درة ع�ىل أداء 
وظيفتها خاصة عىل األجن�ة الذكور ألنها أقل 
ق�وة م�ن أجنة اإلن�اث يف الرحم، حي�ث يعتقد 
أن األجنة الذكور تس�تغرق وقتا أطول إلكمال 

مراحل نموها املبكرة، مقارنة باإلناث.


