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ـعاون عن إعالن تـعلـن الشركـة العـامة لـلسـمنت الـعراقـية / مـعاونـية شـؤون معـامل السـمنت  اجلـنوبـية / إحـدى تشـكيالت وزارة الـصنـاعة وا
ناقصة احلضور الى مـقر معاونية شؤون معـامل السمنت اجلنوبيـة / قسم التجارية الكائن في ناقصـة أعاله فعلى الراغب باالشتـراك في ا ا
محافـظة النجف االشرف قضـاء الكوفة لغرض احلصـول على نسخة من الشـروط الفنية والقانـونية لقاء مبـلغ قدره  (١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسون
الف دينار غير قابلة للرد  وتقد عطاءاتهم في غالف احدهما جتاري ( السعر) واآلخر فني متضمناً التأمينات االولية البالغة (٧٫٥٠٠٫٠٠٠)
وجب صك مـصـدق صـادر من مـصرف حـكـومي او خـطـاب ضمـان قـابل لـلـتجـديـد صـادر من احد سـبـعة ماليـ وخـمـسـمائـة الف ديـنـار  فقـط 
ـصـارف التـالـية( الـرشـيد  الزراعي الـتـعاوني   العـقاري  الـتجـاري الـعراقي  واالسـتثـمـار الـعراقي  االهلي الـعراقي  الـرافدين  اخلـليج ا
الشرق نـصور لالسـتثـمار    الـتنـميـة الـدولي لالستـثمـار والتـمويل  العـراقي للـتجارة  الصـناعي  بغداد   التـجاري  االحتاد الـعراقي  ا
وصل للتمويل واالستثمار   آشور الدولي لالستثمار  عبر العراق االوسط العراقي لالستثمار  االئتمان العراقي  بابل  سومر التجاري  ا
إيالف االسالمي  العراقي االسالمي لالستثـمار والتنمية  االقليم التجاري لالسـتثمار والتمويل  اربيل  الهدى  مصرف النهرين االسالمي 
كـوردستـان الدولي لالسـتثـمار والـتنـمية  التـعاون االسالمي لـالستـثمار  البـالد االسالمي لالستـثمـار والتـحويل  جيـهان الـوطني االسالمي 
تحدة االسالمي لالسـتثمار والتمويل  نور العراق االسالمي لالستثمـار والتمويل االسالمي .العالم االسالمي لالسـتثمار والتمويل . الـعربية ا
لالسـتـثمـار والـتـمـويل . زين الـعراق االسـالمي لالستـثـمـار والـتـمويل . الـدولي االسالمي . الـنـدى االسالمي لالسـتـثـمـار والتـمـويل . الـقـرطاس
االسالمي لالستـثمـار والتـمويل . الـقابض االسالمي لـلتـمويل واالستـثمـار . الثـقة الـدولي االسالمي . الراجح االسالمي لالسـتثـمار والـتمويل .
صرف يتضمن مـعلومات اخلطاب االحتاد العراقي ) ويـقدم خطاب الضمـان بكتاب رسمي صـادر من ا اجلنوب االسـالمي لالستثمار والتـمويل 
. علـماً ان آخر السماوة البـصرة) حصـراً ميسان ذي قار  النجف الديـوانية واسط  بابل  كربالء  ومن خالل فروعـها في احملـافظات (بـغداد 
صـادف (٢٠١٨/٤/٢٣) الـساعـة الثـانـية عـشر ظـهراً وسوف يـتم عـقد ) ا مـوعد لـتـقد الـعطـاءات سـيكـون خالل الدوام الـرسـمي ليـوم ( االثنـ
ـصـادف (٢٠١٨/٤/١٦) يتم فـيه االجـابة عـلى االستـفـسارات الـفنـيـة والتـجاريـة واية ) ا مـؤتـمر في مـعـمل سمـنت النـجف االشـرف يوم ( االثـن
اسـتفـسارات اخـرى من مـقدمي الـعطـاءات على ان يـكون تـقد الـعطـاءات في مقـر معـاونيـة شؤون مـعامل الـسمـنت اجلنـوبيـة /قسم الـتجـارية

ناقصة اجور االعالن  وللرد واالستفسار يكون من خالل موقعنا على شبكة االنترنت وهو :  حصراً  ويتحمل من ترسو عليه ا
(www.southern-cement.com)... مع التقدير. 

ولة من موارد شركتنا الذاتية ( التمويل الذاتي )  ناقصة  - ا
- الكلفة التخمينية االجمالية : (٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سبعمائة وخمسون مليون دينار  عراقي 

- نفاذية العطاء ثالثة اشهر . 
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١- هوية احتاد ناقل نافذة  . 
٢- هوية غرفة التجارة او احتاد رجال االعمال العراقي ( الهوية البالستيكية) نافذة . 

٣- كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب . 
٤- تزويدنا بالرقم الضريبي للمقاول 

 WEŠö

طلوبة  ١- يهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط ا
٢- يهمل اي حتفظ ان وجد . 

٣- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات . 
٤- يكون التقد للمناقصة بالدينار العراقي حصراً . 

٥- تكون االسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض . 
٦- في حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية فيكون استالم العروض في اليوم الذي يليه . 

ÂUF « d¹b*«

©WO½U¦ «® …dLK  ÊöŽ«

WOÐuM'« q UF*« ÊËRý WO½ËUF  Ø WO «dF « XML K  W UF « W dA «

©≤∞±∏ Ø Ã Ø Â Ø » ≤® r — WB UM

 VKB «Ë b¹b×K  W UF « W dA «  UŠUÝ s  w−MHÝô« b¹b(«  U Uš …œU  bO dðË m¹dHðË qI½Ë qOL%

 sÞ ©≤∞[∞∞∞ ® WOLJÐ W uJ « XMLÝ qLF  v « dOÐe « —uš Ø

ـعاون عن إعالن تـعلـن الشركـة العـامة لـلسـمنت الـعراقـية / مـعاونـية شـؤون معـامل السـمنت  اجلـنوبـية / إحـدى تشـكيالت وزارة الـصنـاعة وا
ناقصة احلضور الى مـقر معاونية شؤون معـامل السمنت اجلنوبيـة / قسم التجارية الكائن في ناقصـة أعاله فعلى الراغب باالشتـراك في ا ا
مـحافظة النـجف االشرف قضاء الكـوفة لغرض احلصـول على نسخة من الـشروط الفنيـة والقانونيـة لقاء مبلغ قـدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار
غيـر قابلـة للرد  وتقـد عطاءاتـهم في غالف احـدهما جتـاري ( السـعر) واآلخر فـني متـضمنـاً التـأمينـات االوليـة البالـغة (٣٫٢٠٠٫٠٠٠) ثالثة
ـصارف ـوجب صك مـصـدق صادر مـن مصـرف حـكـومي او خطـاب ضـمـان قابـل للـتـجـديد صـادر من احـد ا ماليـ ومائـتـان الف  ديـنار  فـقط 
التـاليـة( الرشـيد  الزراعي الـتـعاوني   العـقاري  التـجاري الـعراقي  واالستـثـمار الـعراقي  االهلي الـعراقي  الرافدين  اخللـيج التـجاري 
نصور لالستثمار    التنمية الدولي لالستثمار والتمويل  العراقي للتجارة  الصناعي  بغداد  الشرق االوسط العراقي االحتاد العراقي  ا
االقليم التجاري وصل للتمويل واالستثمار   آشور الدولي لالستثمار  عبر العراق  لالستثمار  االئتمان العراقي  بابل  سومر التجاري  ا
إيالف االسالمي  العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية  الوطني االسالمي لالستثمار والتمويل  اربيل  الهدى  مصرف النهرين االسالمي 
كوردستان الـدولي لالستثمار والـتنمية  التعاون االسالمي لـالستثمار  البالد االسالمي لالستثـمار والتحويل  جيهـان لالستثمـار والتمويل
تحدة االسالمي لالستثمار والتمويل  نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل . االسالمي .العالم االسالمي لالستثمار والتمويل . العربية ا
زيـن الـعـراق االسالمي لالسـتـثـمـار والــتـمـويل . الـدولي االسالمي . الـنـدى االسـالمي لالسـتـثـمـار والـتـمـويـل . الـقـرطـاس االسالمي لالسـتـثـمـار
والتـمـويل . الـقابض االسالمـي للـتـمويـل واالستـثـمار . الـثـقـة الدولي االسـالمي . الراجح االسـالمي لالستـثـمـار والتـمـويل . اجلـنوب االسالمي
صرف يـتضمن معلومـات اخلطاب ومن خالل فروعها االحتـاد العراقي ) ويقدم خطـاب الضمان بكتـاب رسمي صادر من ا لالستثـمار والتمويل 
. عـلـماً ان آخـر مـوعـد لـتـقد الـنجف الـديـوانـية واسط مـيـسان ذي قار الـسـماوة الـبصـرة) حـصـراً كربالء  بابل   في احملـافـظـات (بـغـداد 
صادف (٢٠١٨/٤/١٨) السـاعة الثانية عشر ظهراً وسوف يتم عقد مؤتمر في معمل العطاءات سيكون خالل الـدوام الرسمي ليوم ( االربعاء ) ا
ـصادف (٢٠١٨/٤/١١) يتم فيه االجابة على االستفسارات الفـنية والتجارية واية استفسارات اخرى من ) ا سمنت النجف االشرف يوم ( االثن
مقدمي العطـاءات على ان يكون تقد العطـاءات في مقر معاونية شؤون مـعامل السمنت اجلنوبيـة /قسم التجارية حصراً  ويتحمل من ترسو

ناقصة اجور االعالن  وللرد واالستفسار يكون من خالل موقعنا على شبكة االنترنت وهو :  عليه ا
(www.southern-cement.com)... مع التقدير. 

ولة من موارد شركتنا الذاتية ( التمويل الذاتي )  ناقصة  - ا
- الكلفة التخمينية االجمالية : (٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة وعشرون مليون  دينار  فقط

- نفاذية العطاء ثالثة اشهر . 
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١- هوية احتاد ناقل نافذة  . 
٢- هوية غرفة التجارة او احتاد رجال االعمال العراقي ( الهوية البالستيكية) نافذة . 

٣- كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب . 
٤- تزويدنا بالرقم الضريبي للمقاول 

 WEŠö

طلوبة  ١- يهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط ا
٢- يهمل اي حتفظ ان وجد . 

٣- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات . 
٤- يكون التقد للمناقصة بالدينار العراقي حصراً . 

٥- تكون االسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض . 
٦- في حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية فيكون استالم العروض في اليوم الذي يليه . 
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ـعاون عن إعالن تـعلـن الشركـة العـامة لـلسـمنت الـعراقـية / مـعاونـية شـؤون معـامل السـمنت  اجلـنوبـية / إحـدى تشـكيالت وزارة الـصنـاعة وا
ناقصة احلضور الى مـقر معاونية شؤون معـامل السمنت اجلنوبيـة / قسم التجارية الكائن في ناقصـة أعاله فعلى الراغب باالشتـراك في ا ا
مـحافظة النـجف االشرف قضاء الكـوفة لغرض احلصـول على نسخة من الـشروط الفنيـة والقانونيـة لقاء مبلغ قـدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار
غيـر قابلـة للرد  وتقـد عطاءاتـهم في غالف احـدهما جتـاري ( السـعر) واآلخر فـني متـضمنـاً التـأمينـات االوليـة البالـغة (٣٫٧٥٠٫٠٠٠) ثالثة
وجب صك مصـدق صادر من مصـرف حكومي او خـطاب ضمـان قابل للـتجديـد صادر من احد مالي وسبـعمائـة وخمسـون  الف  دينار  فـقط 
ـصـارف التـالـية( الـرشـيد  الزراعي الـتـعاوني   العـقاري  الـتجـاري الـعراقي  واالسـتثـمـار الـعراقي  االهلي الـعراقي  الـرافدين  اخلـليج ا
الشرق نـصور لالسـتثـمار    الـتنـميـة الـدولي لالستـثمـار والتـمويل  العـراقي للـتجارة  الصـناعي  بغداد   التـجاري  االحتاد الـعراقي  ا
وصل للتمويل واالستثمار   آشور الدولي لالستثمار  عبر العراق االوسط العراقي لالستثمار  االئتمان العراقي  بابل  سومر التجاري  ا
إيالف االسالمي  العراقي االسالمي لالستثـمار والتنمية  االقليم التجاري لالسـتثمار والتمويل  اربيل  الهدى  مصرف النهرين االسالمي 
كـوردستـان الدولي لالسـتثـمار والـتنـمية  التـعاون االسالمي لـالستـثمار  البـالد االسالمي لالستـثمـار والتـحويل  جيـهان الـوطني االسالمي 
تحدة االسالمي لالسـتثمار والتمويل  نور العراق االسالمي لالستثمـار والتمويل االسالمي .العالم االسالمي لالسـتثمار والتمويل . الـعربية ا
لالسـتـثمـار والـتـمـويل . زين الـعراق االسـالمي لالستـثـمـار والـتـمويل . الـدولي االسالمي . الـنـدى االسالمي لالسـتـثـمـار والتـمـويل . الـقـرطاس
االسالمي لالستـثمـار والتـمويل . الـقابض االسالمي لـلتـمويل واالستـثمـار . الثـقة الـدولي االسالمي . الراجح االسالمي لالسـتثـمار والـتمويل .
صرف يتضمن مـعلومات اخلطاب االحتاد العراقي ) ويـقدم خطاب الضمـان بكتاب رسمي صـادر من ا اجلنوب االسـالمي لالستثمار والتـمويل 
. علـماً ان آخر السماوة البـصرة) حصـراً ميسان ذي قار  النجف الديـوانية واسط  بابل  كربالء  ومن خالل فروعـها في احملـافظات (بـغداد 
صادف (٢٠١٨/٤/٢٢) الساعة الثانية عشر ظهراً وسوف يتم عقد مؤتمر موعد لتقد العطاءات سيكون خالل الدوام الرسمي ليوم ( االحد ) ا
صـادف (٢٠١٨/٤/١٥) يتم فيه االجابـة على االستفسـارات الفنيـة والتجارية وايـة استفسارات في معـمل سمنت النـجف االشرف يوم ( االحد) ا
اخرى من مقدمي العـطاءات على ان يكون تقد العـطاءات في مقر معاونية شـؤون معامل السمنت اجلنوبـية /قسم التجارية حصراً  ويتحمل

ناقصة اجور االعالن  وللرد واالستفسار يكون من خالل موقعنا على شبكة االنترنت وهو :  من ترسو عليه ا
(www.southern-cement.com)... مع التقدير. 

ولة من موارد شركتنا الذاتية ( التمويل الذاتي )  ناقصة  - ا
- الكلفة التخمينية االجمالية : (٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة وخمسة وسبعون مليون   دينار  فقط

- نفاذية العطاء ثالثة اشهر . 
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١- هوية احتاد ناقل نافذة  . 
٢- هوية غرفة التجارة او احتاد رجال االعمال العراقي ( الهوية البالستيكية) نافذة . 

٣- كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب . 
٤- تزويدنا بالرقم الضريبي للمقاول 

 WEŠö

طلوبة  ١- يهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط ا
٢- يهمل اي حتفظ ان وجد . 

٣- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات . 
٤- يكون التقد للمناقصة بالدينار العراقي حصراً . 

٥- تكون االسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض . 
٦- في حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية فيكون استالم العروض في اليوم الذي يليه . 
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وجب الوكالت ٢٩٥٠٤ في ٢٠١٤/١٠/٢٧ نذر : محمد قاسم ابراهيم وحيدر يحيى محمد وكيلهم احملامي مصطفى هاشم عبد  ا
و ٦٦٨٦ في ٢٠١٨/٣/٥ الصادرات من الباب الشرقي

 هوية نقابة احملام : ٦٨١٨٨ في ٢٠١٤/٩/٤ 
عنوان التسجيل / بغداد/ الكرادة 

نذر اليه : الى السيد ( علي  صفاء سعيد وريث صفاء سعيد عطا ) عنوانه ( حي اجلهاد م ٨١٢ ز ٨ د ١٨) ا
جهة االنذار :- 

رقم ١٥٩ / ٥٧ عـطيفـية ولضـرورة اكمال مـعاملـة البيع والـشراء وإلمتـناعك عن احلضـور امام ( دائرة سبق وان اشتـريت العـقار ا
ذكورة في ذكورة لذا نذكرك بوجوب احلضور امام الدائرة ا تسجيل عقاري الكـاظمية  / ١) لغرض اجناز معاملة البيع والشـراء ا
ذكور عطلة رسمـية فعليك احلضـور في اليوم الذي يليه وبخالف الساعة الثامنـة من صباح يوم ٢٠١٨/٣/٢٥ واذا صادف اليـوم ا
نصوص عليه في عقد البـيع نافذاً وتتحمل كافة التبعات الـقانونية واجلزائية وحتملك كافة االضرار ذلك يعتبـر الشرط اجلزائي ا

صاريف واقيم عليك دعوى لدى احملاكم اخملتصة .  واخلسائر والرسوم وا
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ا في ذلك عمليات إعدام". العنيف 
واضاف انـهم "رووا لـلـشـرطة ان حق
جــعـلـهـم يـتـبــادلـون أدوار ارهــابـيـ
ورجـال الــشـرطـة ودفع بــعـضـهم الى
تمـثيل دور ارهـابيـ يطـعنـون رجال

شرطة".
وتابع ان "االطفال يـخافون حق الذي
فـهـمـوا انه عــلى اتـصـال بـارهـابـيـ
وقــال لــهم انــهم ســيــلـقــون مــصــيـرا
عــــنـــيــــفـــا اذا رووا الي شــــخص مـــا
يــفـــعـــله. كـــانــوا خـــائـــفـــ جــدا من

التحدث الى اي شخص".
وادانت هيـئـة محـلـف حق بـعدد من
الـتهم بـيـنـها خـصـوصـا التـآمـر لشن
هجمات ارهابية. وهو أقر باربع تهم
تــتــعــلق بــجــمـع مــعــلــومــات تــخــدم
االرهـاب ونشـر وثـائق ذات مـضـمون

ارهابي.

بــخــطـــتــهـــمــا وامـــتــنـــاعه عن ابالغ
الـشــرطـة. وقــال الـضـابـط في شـرطـة
لــنــدن دين هـايــدن "أرحب بــاالحــكـام
الـتي ثـبـتت عـقـوبـات بـالسـجن بـحق
ثالثة رجـال تشـاركوا في مـؤامرة من
أجل دفـع أطــــفـــــال الـى الـــــتـــــطــــرف
ومـهــاجـمـة مـحالت جتــاريـة وسـكـان
لــنـدن". واضــاف ان عـمــر أحــمـد حق
"كــان يـــنــوي تـــنــفـــيــذ خـــطــته خالل
سـنوات وهي تـقـضي بـانـشـاء جيش
من اجلـنود بـيـنـهم أطفـال. كـان يـريد
تــنـــظــيم هـــجــمــات عـــدة مــتـــزامــنــة
بـاستـخـدام بنـادق وسـكاكـ وقـنابل

وسيارات كبيرة لقتل أبرياء".
وقال هايدن "عندمـا استجوب ضباط
مـــدربــون مــتـــخــصــصـــون االطــفــال
وصف هـؤالء كـيـف كـان حق يـعـرض
ضـمون االرهابي التـسجـيالت ذات ا

وجـاء ذلـك في اطـار بــرنـامج مــدفـوع
درسة. للنشاطات بعد ا

وكـــان يــــشـــركــــهم بــــهـــذه االلــــعـــاب
ويعرضهم لـلدعاية االعالميـة لتنظيم

الدولة االسالمية بدون علم أهلهم.
حــاول عـمــر أحـمــد حق الــتـوجه الى
تركـيـا في نيـسـان/ابريل  2016لكنه
أوقـف في مـــطـــار هـــيــــثـــرو من قـــبل
السـلطات الـبريـطانيـة التي اكـتشفت
عــلى هــاتـفه الــنــقـال مــواد وطـلــبـات
بـحث تــتـعـلق بـاعــتـداءات. وتـمـكـنت
الشرطة بعـد ذلك من جمع أدلة تثبت

انه كان يعد العتداء.
وحكم عـلى شـريك له يـدعى ابو ثـائر
مأمـون بالـسجن  13عامـا النه سعى
الى جمع أموال لتنفـيذ االعتداء. كما
حكم عـلى رجل ثـالث بالـسجن أربـعة
ــــعــــرفــــته أعــــوام وثالثــــة أشـــــهــــر 

{ لـــــــنــــــدن - أ ف ب - حــــــكـم امس
بالسـجن مدى احلـياة على بـريطاني
كـان يــعـد لـهــجـمـات وحــاول جتـنـيـد
"جيش" من االطفال كـان يجمعهم في

مسجد بعد انتهاء دروسهم.
كـــان عـــمـــر أحــمـــد حق ( 25عـــامــا)
ـهــاجـمـة ثالثـ مـوقـعـا في يـخـطط 
لـــنــدن بــاســتــخـــدام أطــفــال. وقــالت
الـشرطـة البـريـطانـيـة (سكـتـلنـديارد)
انه عـــمـل عـــلى "تـــشـــريب  55طـــفالً
الــتـطــرف" مـشــيـرة الى أن أعــمـارهم

تتراوح ب  11و 14عاما.
واضافت انه عرض امـام االطفال في
ــدرســـة الــديــنــيــة في مــســجــد في ا
بــاركــيــنغ بــشـرق لــنــدن تــســجـيالت
فيديو تتضمن مشاهد "عنف ارهابي
ـــثـــلــون أدوار هـــائـل" وجـــعــلـــهـم "
" يـطــعـنـون رجــال شـرطـة. إرهـابــيـ
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تــــنــــفـــذ وزارة االعــــمـــار واالســــكـــان
والبـلديـات واالشـغال الـعامـة حمالت
خــدمـيــة واسـعــة في جـمــيع أقـضــيـة
ركز ونواحي محافظة االنبار. وذكر ا
االعالمـي لــلــوزارة في بـــيــان تـــلــقــته
(الـزمــان) امس ان (مـديــريـة بــلـديـات
ـديـريــة الـبــلـديـات األنــبـار الـتــابـعــة 
الـــعــامــة أحـــدى تــشــكـــيالت الــوزارة
بــاشــرت بــتــنــفــيــذ حــمالت خــدمــيــة
واســـعـــة شــمـــلت رفـع الــنـــفـــايــات و
األنقـاض وغـسل الشـوارع واألرصـفة
واخملـــلــفـــات احلــربـــيــة إضـــافــة إلى
تشجيـر اجلزرات الوسطـية وتصليح
الشـوارع واألرصفـة وزراعة الـشتالت
وسـميـة وتأهـيل احلدائق والزهـور ا
ركز ان (احلملة تنزهات) وتابع ا وا
تـضــمـنت رفـع نـفـايــات بـواقع 7175
طـنـاً و   ( 23887 مـتـراً مــكـعـبـاً  من
األنــــــــــــقــــــــــــاض و    1220 من ردم
سـتنـقعات و   86440 متـراً مربـعاً ا
تسوية وتعـديل الشوارع والساحات
فــضال عن زراعــة    1555 شــتــلــة و
كـــنس وتـــنـــظـــيف الـــشـــوارع بـــواقع
  91600 مـــــــــتـــــــــر ورفع   7طـن من

السكراب و    2500طن من اخمللفات
احلــربــيــة إضـــافــة إلى رفع عــدداً من
حـــاالت الــتـــجــاوز) من جـــانب اخــر
اعــلــنت الــوزارة ان مــديــريــة بــلــديــة
ـديـريــة الـبـلـديـات ـوصل الـتــابـعـة  ا
الـــعــامــة احـــدى تــشــكـــيالت الــوزارة
تـسـتــعـد القـامـة مـعــرض لـلـزهـور في
مـحافـظـة نـيـنوى خالل شـهـر نـيـسان

قبل على اروقة متنزه الكفاءات. ا
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وقــــــال بــــــيــــــان لــــــلــــــوزارة امس ان
(االستـعدادات والـتـحضـيرات اكـملت
ــشـاركـة بـاقــامـة مـعــرض الـزهـور و
ـشاتل االهلـية واحلكـومية اصحاب ا
ـا فيـهـا كـلـيـة الـزراعة ذات الـعالقـة 
وصل) مشيرا والغابات في جامعة ا
ــعــرض الى ان (الــهـــدف من اقــامــة ا
والــذي ســـيــقــام في  12من نــيــســان
ـشـارك قـبل هـو اظـهار نـتـاجات ا ا
ــــعـــرض وعـــرضـــهـــا في ســـوق في ا
لـلـبـيع داخل اروقـة مـتـنـزه الـكـفـاءات
باالضافـة الى اقامـة مسابـقة الخـتيار
ــنــتــوجــات الــزراعـيــة االولـى الـذي ا
يـــــعـــــكس الـــــتـــــطـــــور الـــــزراعـي في
وصل احملافـظة) وتابع ان (بـلـديـة ا
ـــشـــاتل قـــامـت بـــدعـــوة أصـــحــــاب ا

والشركات الزراعيـة ومنتجي الزهور
ونـباتـات الـزيـنـة ومصـمـمي الـديـكور
ـــوصـل وبـــقــــيـــة احملــــافـــظـــات فـي ا
ــعــرض الـــعــراقــيــة لـــلــمــشــاركـــة بــا
السنـوي). واضاف الـبيـان ان (العمل
مــتــواصل فـي تـنــفــيــذ اعــمــالــهــا في
ــنــتــجــات مــشــروع انـــشــاء بــنــايــة ا
الـنفـطـيـة لصـالح وزارة الـنـفط شـركة
نتجات النـفطية في محافظة توزيع ا
ـالكــــــــــات واوضـح ان (ا كــــــــــربـالء )
الـهـنـدسـية والـفـنـيـة لـشـركـة الـرشـيد
الـعـامـة للـمـقـاوالت االنـشـائـيـة احدى
تــشــكــيالت الــوزارة تــواصل تــنــفــيـذ
ـــــصـــــاعـــــد اعـــــمـــــال فـــــحـص اداء ا
الـكــهـربـائـيــة نـوع بـونـكس ايــطـالـيـة
وقع من قبل شركة نشأ اخلاصة با ا
الــزوراء الـتــابـعــة لـوزارة الــصـنــاعـة
عادن لغرض اصـدار شهادة كفاءة وا
ـنتـجـات النـفـطـية في االداء لـبنـايـة ا
احملـــافـــظـــة حـــيـث بــلـــغـت الـــكـــلـــفــة
التـعاقديــــــة للـمشـروع اكثـر من ستة
وتــابع ان ( مــلــيــارات ديــنــار ديـنــار)
ــشــروع يــتــكـــــــــــــون مـــن بــنــايــة ا
ــســاحـــــــــة تــضــم ثالثــــة طـوابق 
 2250مــتـــرا مــربـــعــا لـــكــــــل طــابق
والـــــبـــــنـــــايــــــــــة تـــــضـــم مــــــكـــــاتب

البصرة ستقوم بالتعاقد على إنشاء
مــشـاريع لــلــمـاء الــصــافي واجملـاري
ـتـوقـفة ـشـاريع ا فـضال عن تـمويل ا
مــا ســيــســاعـــد عــلى تــأهــيل الــبــنى
الـتــحـتـيــة في احملـافـظــة.وقـال وكـيل
الوزارة جابر عبد خاجي في تصريح
امس ان (هناك الـعديد من الـقطاعات

هـمـة بتـلك اللـجـنة سـيجـعل عـملـها ا
أشبه بـالنـافذة الـواحدة) مـشيرا إلى
(قـرب إعــادة مـشـروع مــجـاري قـضـاء
الزبـير إلى الـعـمل وإنشـاء اجملمـعات
الـسـكـنـيـة في احملـافـظـة).فـيمـا  أعـلن
ــالـي لــرئــيس الــوزراء ــســـتــشــار ا ا
مظهـر محـمد صالح عن  ان احلـكومة
االحتـاديــة تـعـتــزم من خالل الـلــجـنـة
شكلة للنهوض بواقع احملافظة الى ا
احداث نـقـلـة نوعـيـة كبـيـرة سواء من
خالل موازنـة الـعام  2018اجلاري او
ـقـبـلـة.وقال في مـوازنـات السـنـوات ا
تـصــريح امس  أن (احملــافـظــة  يـجب
رحلة اخلراب ا وصـفه  ان تنتقل 
ــاضـيـة والـدمـار طـوال الـ  40عـامـا ا
الى مــرحـلــة جـديــدة) مـشــيـرا الى ان
(احلــكــومــة االحتــاديــة ســتــخــصص
مبالغ كبيرة من موازنة العام اجلاري
قبلة فضال عن وموازنات السنوات ا
الـــقــروض الـــدولــيـــة الى احملــافـــظــة
اعــتــمــادا عــلى مــبــدأ الــنــفط مــقــابل
االعـمـار) واضـاف  ان (مــشـروع مـاء
الـبـصـرة يـحـتل االولـويـة في اهـتـمام
احلكـومة االحتـادية في خـطوة جلعل
احملــافــظـــة مــصــدرة لــلــمــيــاه اســوة
بكونها مصدرة للنفط) موضحا ان (

احلكـومـة خـصصت اجلـزء االكـبر من
ـشروع القـرض الـبريـطـاني لـتنـفـيذ ا
قـبـلة سـتشـهد وان االشهـر الـقلـيلـة ا
ـيـة شــروع كـبــريـات الــشـركــات الـعــا

الرصينة بتنفيذه).
وكان مجـلس الوزراء قـد قرر ً تـشكيل
جلــنـة لــلـنــهـوض بــواقع احملـافــظـة 
فـيمـا كـشف مـستـشـار رئـيس الوزراء
لـشـؤون االعـمـار واالسـتـثـمـار صـباح
ـبـاشــرة الـفـعـلـيـة عـبـد الــلـطـيف أن ا
بعمل تلك الـلجنة سـتكون في غضون

اسبوع.
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أعـــلـن وزيــر الـــنـــقـل كــاظـم فـــنـــجــان
احلــمـامـي عن أن الــوزارة  بـانــتــظـار
مـوافــقـة وزارة الــصـحــة عـلـى إنـشـاء
مــركــز لألشــعــة الــتــشــخــيــصــيــة في
احملــــافـــظـــة  حتـت مـــســـمـى (مـــركـــز
الرحمة).وأضاف احلمامي ان (إنشاء
ـركـز ســيـكـون من أمــوال مـتـبـرعـ ا
وندعو  في الوقت ذاته دائرة الصحة
إلى الـسمـاح  لـلـوزارة بـإنشـاء بـنـاية
ـبـيت األطـبــاء  وصـالـة عـمـلـيـات في
مستشفى البصرة العام اجلمهوري)
واوضح أن (مــركـز الــرحـمــة ســيـضم
أطـباء أجـانـبـاً وأجـهـزة حديـثـة فـيـما

ــراجــعــة فــيه تــكــون األولــويــة في  ا
واطن وظفي وزارة النـقل وكذلك ا
مــــقـــابـل مـــبـــالـغ رمـــزيــــة).وتـــواصل
الـشـركـة الـعـامـة لـلـمـوانئ الـعـراقـيـة
الــتــابع لــلــوزارة عـمــلــيــات تــنــظـيف
الـهـدف الـبـحـري الـغـارق ابـا ذر.وقال
مديـر عام الـشـركة عـزيز الـعبـيدي في
بـــيــــان امس ان ( هـــذا الــــعـــمل جـــاء
تنفيذا لتوجيهات احلمامي  لتنظيف
الــــعـــمـق الـــبــــحـــري مـن الـــغـــوارق)
واضـــاف  ان (اجلـــهـــود مـــســـتـــمـــرة
إلنـــتـــشـــال الـــغـــاراق مـن قـــبل طـــاقم
الرافعة الـتابعـة لقسم االنقـاذالبحري
وكـذلك احلـفار الـنـاصـريـة والـتي لـها
الــدور االكـبــر حلـفــر مـنــطـقــة الـهـدف
الــغـارق لــتـمــكـ فــرق االنـتــشـال من
تـمــريــر سالسل الــرفع حتت الــغـريق
وكـــذلك تـــمــكـــ الــرافـــعـــة ابــاذر من
الـوصـول الـى الـهـدف بــأمـان لـغـرض
رفــعـه).من جــانـــبه اكــد  مـــديــر قــسم
االنقاذ في الشركـة سنان الشاوي ان
الــعــمل قــسم الى ثالث فــرق انــيــطت
بـكل فـريق مـهـمـة و واجب لـلـقـيـام به
وانئ يجري تابعة من مدير عام ا و
الـعـمل حـسب مـاخـطط له وسـنـنتـهي
من انتشال الغارق بالقريب العاجل.
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كاظم فنجان احلمامي 

للمـوظفيـــــن وقـاعـــات مخـتلفـــــــــــة
فــضــــال عن تــنــفــيــــــذ اخلــدمــــــــات
الهاتفـيــــــــة واالنترنت ومـنظومـــات
احلريق واجملـامـيــــــــــع الصـحـيــــــة

فــــي كـــل طابق .
كـمــا أعـلــنت الـوزارة عـن ان الـلــجـنـة
ـشـكــلـة لـلـنـهـوض بــواقع مـحـافـظـة ا


