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حمافظة بغداد تكشف
خطتها لـ « :»2021:تطوير املطار
ص3
وانشاء مدن سكنية

االعرجي يبحث
مع القايض الزيدان حسم ملف قضايا
ص2
تظاهرات ذي قار

أعل�ن املتح�دث باس�م الحكوم�ة وزي�ر الثقافة
حسن ناظم ،أمس الثالثاء ،إكمال االجراءات مع
رشك�ة «فايزر» الس�ترياد لقاح كورون�ا ،مؤكدا ً
تصوي�ت مجلس الوزراء عىل عدد من املش�اريع
بينها مرشوع مجاري الحلة ،وميض وزارة النقل
بالتعاقد عىل بناء باخرتني.
وذكر ناظم خالل مؤتم�ر صحفي ان «الحكومة
الحالي�ة ال تتوخ�ى التصعيد ،وأنه�ا تعاملت مع
التحدي�ات األمني�ة بص�ر وحكم�ة» ،مبين�ا ان
«وزير الصح�ة أكد إكمال اإلج�راءات مع رشكة
فايزر السترياد لقاح كورونا».
واضاف ان «مجلس الوزراء صوّت عىل اس�تمرار
تنفي�ذ مرشوع مج�اري الحلة ،كم�ا صوت عىل
امليض وزارة النقل بالتعاقد عىل بناء باخرتني».
وبش�أن قانون املوازن�ة ،قال ناظ�م ان «موازنة
 2021بداية تنفيذ الخطة اإلصالحية الش�املة»،
مؤك�دا ً ان «األرقام املوجودة يف املوازنة ال تخضع
لس�نة مالية واحدة فقط» .وب�ني انه «ال يمكن
ملوازن�ة واح�دة او عام واح�د ان يصلح تداعيات
ً
الفت�ا اىل ان «الورقة البيضاء
االعوام الس�ابقة»،
ه�ي بداي�ة اإلص�الح املنش�ود» .واض�اف ان
«الحكوم�ة تتعام�ل بحكمة وصر م�ع االزمات
األمني�ة واالقتصادي�ة» ،موضح�ا ً ان «مجل�س
ال�وزراء صوت عىل دعم تنفي�ذ مرشوع مصفى
الجن�وب م�ن قب�ل رشك�ة ياباني�ة» .وتابع ان
«مجلس ال�وزراء ص�وّت عىل معالج�ة مرشوع
مصف�اة النارصية» ،موضح�ا ً ان «مرشوع غاز
الحلفاية سيدخل الخدمة يف عام .»2022
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صالح وبالسخارت يشددان عىل رضورة إجراء
االنتخابات بال رصاعات

بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح
واملمثل�ة األممي�ة يف الع�راق جين�ني
بالسخارت ،أمس الثالثاء ،عىل رضورة
تهيئة الظروف األمني����ة املناس�بة
إلجراء االنتخاب�ات املقبلة «بعيدا ً عن
س�طوة الس�الح والض����غ�وط»،
كما ش�ددا عىل رضورة التزام العراق
بالنأي عن الرصاعات.
وج�اء يف بي�ان لرئاس�ة الجمهورية
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
من�ه أن «رئي�س الجمهوري�ة بره�م

تركيا عن العقوبات األمريكية :اعتداء عىل حقوقنا السيادية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعت�ر وزي�ر الخارجية الرتك�ي ،مولود تش�اووش أوغلو ،أن
العقوب�ات األمريكي�ة املفروض�ة ع�ىل ش�خصيات ب�ارزة يف
مؤسسة الصناعات الدفاعية الرتكية تمثل اعتداء عىل الحقوق
السيادية لبالده .وقال تشاووش أوغو ،خالل مؤتمر صحفي
مشرتك مع نظريه الرويس ،سريغي الفروف ،يف مدينة سوتيش،
إن تركي�ا لن ترتاجع عن خطواته�ا الرامية لتعزيز صناعاتها
الدفاعية بسبب العقوبات األمريكية املفروضة .وشدد عىل أن
تركيا ترفض العقوبات بغض النظر عن الطرف الذي فرضها
أو الجه�ة التي تم اس�تهدافها بمثل هذه اإلجراءات ،مش�ريا

وزير الصناعة
يوجه بوضع حلول مشرتكة إلشكاليات
بني معامل رشكتني
ص3

صال�ح اس�تقبل ،املمثل�ة الخاص�ة
لألم�ني العام لألمم املتح�دة يف العراق
جينني هينيس بالسخارت».
وأض�اف البي�ان ،أن «اللق�اء بح�ث
مجمل التطورات السياس�ية واألمنية
يف البلد إىل جانب التطورات يف املنطقة،
حيث جرى التأكيد عىل رضورة تعزيز
س�لطة الدول�ة واألجه�زة األمني�ة يف
تحقي�ق األم�ن واالس�تقرار يف البالد،
وتأم�ني األم�ن الع�ام ومن�ع تك�رار
الجرائم االرهابية الت�ي تعرّض حياة
املواطن�ني وممتلكاته�م للخط�ر ،اىل
جان�ب أهمي�ة تأمني س�المة املباني

الحكومي�ة ،والبعث�ات الدبلوماس�ية
وأفرادها من االعتداءات».
وتن�اول اللق�اء ،بحس�ب البي�ان،
«مل�ف االنت���خاب�ات الني�����ابية
املقبل�ة والتأكيد ع�ىل أه�����ميتها،
ورضورة تهيئ�ة الظ�روف األمني�ة
املناس�بة إلجرائه�ا بعيد عن س�طوة
الس�الح والضغوط ،يرتاف�ق ذلك مع
ت������وفري كافة املستلزمات الفنية
واإلدارية األخرى وبم�ا يض�����من
نزاهته�ا ويمن�ع التزوي�ر والتالع�ب
بإرادة الناخبني».
وناق�ش الجانب�ان أيض�اً« ،تطورات

األوض�اع اإلقليمي�ة ،حي�ث ج�رى
التأكيد عىل رضورة تخفيف التوترات
يف املنطقة ،والتزام العراق بالنأي عن
الرصاعات ،ورفض�ه ان يكون ميدانا ً
للنزاعات».
يذكر أن الرملان ق�د صوت ،الخميس
( 29ترشين األول  ،)2020عىل قانون
َ
يتبق من
االنتخابات بشكل كامل ولم
رشوط إجراء االنتخاب�ات املبكرة ،إال
قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة املختلف
عليه منذ عدة أشهر.
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عمليات البرصة تقبض عىل ( )9مطلوبني ضمن عمليات «الوعد الصادق»

إىل أن املش�اكل ال يمكن حلها عن طري�ق العقوبات .وأضاف:
«وبنف�س الش�كل فإن ق�رار العقوب�ات األمريكي (كاتس�ا)
خاطئ من الناحيت�ني القانونية والسياس�ية ،ولن أتطرق إىل
مس�ألة تأثريه ع�ىل صناعاتنا الدفاعية م�ن عدمه ألنه بذاته
ق�رار خاطئ ،فه�و اعتداء ع�ىل حقوقن�ا الس�يادية» .ورأى
تش�اووش أوغلو أن قرار فرض العقوبات خاطئ قانونيا ألن
اتف�اق رشاء تركيا منظومات الدفاع الج�وي «إس »400-تم
توقيعه قبل صدور قانون «كاتس�ا» .وب�ني أن تركيا اختارت
حل جميع املشاكل بما فيها املتعلقة بقضية «إس »400-عن
طري�ق الح�وار ،والواليات املتحدة أبدت رغب�ة يف التعاون عر
الحوار عقب قرار العقوبات ،مؤكدا أن بالده ال تعارض ذلك.

البـرملـان حيـدد مـوعـد اسـتـجـواب وزيـر الـمـالـيـة
مكافحة االرهاب يعلن نتائج ( )3واجبات يف بغداد وكركوك

الرتبية حتدد اعامر
الطلبة املشمـولني بالـدوام
يف املدارس النهارية
ص3

اهلجرة تطلق منح
النازحني العائدين :مليون دينار
ونصف لكل عائلة
ص2

قيص منري:
نجحنا يف كرس سلسلة
التعادالت
ص7

ص2

ص2

ص2

اهلجرة تطلق منح النازحني العائدين :مليون دينار ونصف لكل عائلة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلنت وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو ،أمس الثالثاء ،إطالق الوجبة العارشة من منح العودة البالغة
ملي�ون ونص�ف املليون دينار لكل ارسة عائدة من النزوح إىل مناطق س�كناها األصلي�ة .وذكرت الوزارة يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان «الوزيرة اكدت حرصها عىل توزيع املنح املقدمة ملستحقيها من االرس
العائدة ،معلنة إطالق الوجبة العارشة من منح العودة والبالغة مليون ونصف املليون دينار لكل ارسة عائدة من
النزوح إىل مناطق س�كناها األصلية وعرب منافذ البطاقة االلكرتونية (كي كارد)» ،مشرية إىل ان «الوجبة شملت
( )2600عائلة عائدة من النزوح الطارئ اىل مناطقها االصلية» .واشارت الوزيرة اىل ان «الوزارة أطلقت منحة
الع�ودة لالرس العائدة من النزوح الطارئ وبعدد محدود نتيجة لعدم اقرار املوازنة لهذا العام وقلة التخصيصات
املالية» ،مضيفة ان «عدد املستفيدين من املنحة يبلغ نحو الفني و  600عائلة عائدة « .ولفت اىل انه «تم اعالن
االسماء عرب املوقع االلكرتوني الخاص بالوزارة وصفحات التواصل االجتماعي املعتمدة من قبل الوزارة لتشمل
جميع االرس العائدة يف جميع محافظات البالد» ،مشددة عىل ان «الوزارة عازمة عىل توزيع املنح لجميع العوائل
العائدة بعد حصولها عىل االموال الكافية واقرار املوازنة خالل العام املقبل».
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المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أعلن املتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم،
أم�س الثالث�اء ،إكم�ال االج�راءات مع رشك�ة «فايزر»
الس�ترياد لقاح كورونا ،مؤكدا ً تصوي�ت مجلس الوزراء
ع�ىل عدد من املش�اريع بينه�ا مرشوع مج�اري الحلة،
وميض وزارة النقل بالتعاقد عىل بناء باخرتني.
وذك�ر ناظم خالل مؤتمر صحفي ان «الحكومة الحالية
ال تتوخ�ى التصعيد ،وأنها تعاملت مع التحديات األمنية
بص�رب وحكم�ة» ،مبين�ا ان «وزي�ر الصحة أك�د إكمال
اإلجراءات مع رشكة فايزر السترياد لقاح كورونا».
واض�اف ان «مجلس الوزراء صوّت عىل اس�تمرار تنفيذ
م�رشوع مج�اري الحلة ،كم�ا صوت عىل امل�يض وزارة
النقل بالتعاقد عىل بناء باخرتني».
وبش�أن قان�ون املوازنة ،ق�ال ناظ�م ان «موازنة 2021
بداي�ة تنفيذ الخط�ة اإلصالحي�ة الش�املة» ،مؤكدا ً ان
«األرق�ام املوج�ودة يف املوازن�ة ال تخض�ع لس�نة مالية
واحدة فقط».
وب�ني انه «ال يمكن ملوازنة واحدة او عام واحد ان يصلح
تداعيات االعوام السابقة» ،الفتا ً اىل ان «الورقة البيضاء
هي بداية اإلصالح املنشود».
واضاف ان «الحكومة تتعامل بحكمة وصرب مع االزمات
األمني�ة واالقتصادي�ة» ،موضح�ا ً ان «مجل�س الوزراء
ص�وت عىل دعم تنفيذ مرشوع مصفى الجنوب من قبل
رشكة يابانية».
وتاب�ع ان «مجلس الوزراء ص�وّت عىل معالجة مرشوع
مصفاة النارصية» ،موضحا ً ان «مرشوع غاز الحلفاية
سيدخل الخدمة يف عام .»2022
وأك�د ناظم ان «مجل�س الوزراء صوّت ع�ىل دعم تنفيذ
مرشوع مصفى الجنوب» ،منوها ً اىل ان «املناقشات مع
الوفود اإليرانية ركزت عىل جوانب األمن واالقتصاد».
ب�دوره ،عقد مجلس الوزراء جلس�ة اعتيادية برئاس�ة
رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،جرى
خالله�ا بحث مس�تجدات األحداث ،فضال عن مناقش�ة
املوضوعات املدرجة ضمن جدول أعماله.
وتم�ت خالل الجلس�ة مناقش�ة مس�تجدات عمل لجنة
تعزي�ز اإلج�راءات الحكومي�ة ،يف مج�االت الوقاي�ة
والس�يطرة الصحية والتوعية ،حيث ق�دم وزير الصحة
عرضا مفصال عن اإلج�رءات الحكومية املتبعة ملواجهة
فريوس كورونا ،والحد من مخاطر انتشاره.
وبع�د أن ناقش مجلس الوزراء ما مدرج من موضوعات
يف جدول أعمال الجلسة ،أصدر القرارات التالية:
أوال /املوافقة عىل قي�ام وزارة النقل بامليض يف إجراءات
إب�رام عق�د جدي�د م�ع رشك�ة ( )Kapierالهولندي�ة
لبن�اء باخرت�ني ب�دال م�ن ( )٨بواخ�ر ،بمبل�غ مقداره
( )٣1٧٥0000دوالر ،فق�ط واح�د وثالث�ون مليون�ا
وس�بعمائة وخمسون الف دوالر ،لكل باخرة مع إضافة
مصع�د ( )ELEVATORلك�������ل باخ�رة ،وتخوي�ل
مدير ع�ام الرشكة العامة للنقل البح�ري ص����الحية
توقيع الع���قد وااللتزامات املالية املرتتبة عىل ذلك ،مع
مراعاة ما يأتي:

 تتحم�ل وزارة النق�ل والرشك�ة املذك�ورة آنفا صحةاإلج�راءات التعاقدي�ة واإلحالة أصولي�ا ،والتفاوض مع
الرشكة لتخفيض األسعار.
 إلزام الرشكة املتعاقد معها بتقديم تنازل خطي رسميعن أي حقوق ناجمة عن العقد السابق قبل توقيع العقد
الجديد معها.
قي�ام وزارة النق�ل بأخذ اإلج�راءات القانونية بش�أنتوقي�ع العقد الس�ابق قب�ل تنفيذ الفق�رة ( )٣من قرار
مجل�س الوزراء ( ٤٤لس�نة  ،)201٣وتحديد املقرصين،
إن وجد تقصري ،وأخذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
ثانيا/
أ -إق�رار توصي�ة املجلس ال�وزاري للطاقة ( ٥٥لس�نة
 ،)2020بحسب اآلتي:
 املوافقة عىل تجديد العقد املرقم ()٣٧/20/MBL/M٤م�ع الهيئ�ة املرصي�ة العام�ة للب�رتول ( )EGPCللعام
الق�ادم 2021 /وبنف�س الكمية العقدي�ة البالغة ()12
ملي�ون برميل من نفط خام البرصة الخفيف ،والرشوط
التعاقدية املعمول بها سابقا ،رشيطة حثهم عىل التسديد
ضمن املدة الزمنية التعاقدية ،استثنا ًء من الضوابط رقم
( )٩الصادرة من وزارة التخطيط.
ب -إق�رار توصية املجل�����س الوزاري للطاقة بش�أن
الطلبي�ة  -٩٧1٨00٣2العقد املرقم  ،٣06٣ت�����جديد
عقد تأج�ري محطة توليد ذاتي ،رشكة مصايف الش�مال،
بحسب اآلتي:
 .1املوافقة عىل تجديد العقد املرقم ( ٣06٣لسنة )201٨

امل�ربم بني رشك�ة مصايف الش�مال ورشك�ة (Aggreko
 )Middle Eastالربيطاني�ة /ف�رع اإلم�ارات العربي�ة
املتحدة لغرض تأجري محطات توليد ذاتي لتشغيل مصايف
صالح الدين (1و )2ملدة ( )6أش�هر ،بالكميات ورشوط
والتزامات العقد األصيل نفس�ها ،استثنا ًء من الضوابط
رق�م ( )٩امللحق�ة بتعليم�ات تنفيذ العق�ود الحكومية
( 2لس�نة  ،)201٤بس�بب ظروف جائحة كورونا ،التي
أدت اىل تأخري إجراءات الدع�وة املبارشة الخاصة برشاء
وحدات الطاقة.
 .2توجيه وزارة الكهرب�اء بإيجاد حل أكثر فاعلية للحد
من تكرار الحاجة لالستئجار.
ج -إق�رار توصي�ة املجل�س ال�وزاري للطاق�ة بش�أن
املوافقة عىل اس�تثناء الطلبي�ة (-10.٣0-CMIT-PRT
 )1٩0110حفر ( )22برئا  -يف حقول ميس�ان -الوجبة
الثالث�ة -رشكة نفط ميس�ان ،من الفق�رة (ثانيا/ه�)
م�ن الضوابط رقم ( )٣امللحق�ة بتعليمات تنفيذ العقود
الحكومية ( )2لسنة .)201٤
ثالث�ا /إقرار توصي�ة املجلس ال�وزاري للتنمية البرشية
بشأن قطع األرايض العائدة للمعهد الطبي يف محافظتي
النجف األرشف واملثنى ،وكما ييل:
 -1ش�طب مبل�غ اس�تمالك قط�ع األرايض املرقم�ة
 ٥00/٥6و  ٥0٥/٥6و 12٩6/٥6مقاطع�ة  1٩أم
العصاف�ري الرشقي�ة -بلدي�ة الس�ماوة ،واملش�يَّد عليها
أبنية جامعية للمعهد التقني /جامعة الفرات األوس�ط
التقني�ة ،بمس�احة ( )11٤٧٨/٩م ،2البالغ�ة قيمته�ا

( )12626٧٩000دين�ار ،فق�ط مليار ومائت�ان وإثنان
وس�تون مليونا ً وستمائة وتسعة وس�بعون ألف دينار،
وإكمال اإلجراءات األصولية للتسجيل.
 -2شطب مبلغ استمالك قطعة األرض املرقمة (10/1٣
مقاطعة  6أبو محار) بلدية السماوة ،واملخصصة للمعهد
التقني /جامعة الفرات األوس�ط التقنية بمساحة (٣٩
دونم�ا ً و 1٤أول�ك و 6٧.٨0مرتا ً مربع�اً ،البالغة قيمتها
( )1٤٨٤٥1٧000دين�ارا ،فقط مليار وأربعمائة واربعة
وثمانون مليونا ً وخمس�مائة وس�بعة عرش الف دينار،
وإكمال اإلجراءات األصولية للتسجيل.
 -٣شطب مبلغ استمالك قطعة األرض املرقمة (٤٥٧/٣٧
مقاطعة  20الجديدة) ،بلدية الرميثة ،بمساحة ( 2دونم
و ٧أولك و ٤٣.٩٨م ،)2املشيَّد عليها موقع معهد الرميثة
وحاليا ل�دى لجنة التقدير يف محافظ�ة املثنى لتثمينها،
وإكمال اإلجراءات األصولية للتسجيل.
 -٤ش�طب مبل�غ اس�تمالك قطع�ة األرض املرقم�ة
( )٧٨٩٥/1باس�م مديري�ة بلدي�ة النج�ف بمس�احة
( 2٥٧دونم�اً ،و1٣أول�ك و٧٥م ،)2املش�يَّد عليها املعهد
التقني /جامعة الفرات األوس�ط التقنية البالغة قيمتها
( )12٨٧٧٥00000دين�ار ،فق�ط اثن�ا ع�رش ملي�ارا ً
وثمانمائة وس�بعة وس�بعون مليونا وخمس�مائة الف
دينار ،وإكمال اإلجراءات األصولية للتسجيل.
اس�تنادا اىل أحكام املادة ( )٤6من قان�ون اإلدارة املالية
االتحادية ( 6لسنة  )201٩املع ّدل ،وقرار مجلس الوزراء
(  2٨لسنة .)2020
رابعا/
 -1التوصية اىل مجلس النواب العراقي بس�حب مرشوع
قان�ون تصدي�ق اتفاقية ترسي�ع التع�اون االقتصادي
وشؤون الطاقة بني حكومة جمهورية العراق وحكومة
كوريا الجنوبية.
 -2قيام وزارتي النفط والكهرباء بالتنسيق مع الجانب
الكوري الجنوبي ،إلعادة دراسة مرشوع االتفاقية آنفاً،
وتقديم صيغة مالئمة لها.
خامسا/
 -1تجهي�ز وزارات الدف�اع والداخلي�ة والصحة واملوارد
املائية وتش�كيالتها ،ومحافظتي ذي قار وواسط باملواد
التالية :زيت الغاز ،والزيوت والبانزين ،باآلجل من تأريخ
 2021 /1/1لغاي�ة  ٣1آذار  ،2021بع�د قي�ام الجهات
املذكورة آنفا وتشكيالتها بإرسال جدول رسمي شهري
باحتياجاتها من املحروقات اىل وزارة النفط.
 -2تس�جيل املبالغ املالية ذمة عىل الجهات املذكورة آنفا ً
وتشكيالتها ،ترصف الحقا ً عند إقرار التخصيصات املالية
يف قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية.2021/
سادس�ا /إق�رار توصي�ة املجل�س ال�وزاري للخدم�ة
االجتماعي�ة ( ٣٧لس�نة  ،)201٩بش�أن امليض يف إكمال
إج�راءات التعاق�د م�ن قب�ل محافظة بابل م�ع ائتالف
ال�رشكات (جيم�س +التفويض +الجزي�رة+GAMA +
االحتف�اد) ،ع�ىل أن تت�م عملي�ة اإلرشاف واملتابع�ة
الهندس�ية والفنية للم�رشوع من قبل املديري�ة العامة
للم�اء واملج�اري يف وزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات
واألشغال العامة.
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صالح وبالسخارت يشددان عىل رضورة إجراء االنتخابات بال رصاعات
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح
واملمثل�ة األممي�ة يف الع�راق جين�ني
بالس�خارت ،أمس الثالث�اء ،عىل رضورة
تهيئ�ة الظ�روف األمني�����ة املناس�بة
إلج�راء االنتخاب�ات املقبل�ة «بعي�دا ً عن
س�طوة الس�الح والض����غ�وط» ،كما
ش�ددا عىل رضورة التزام الع�راق بالنأي

رئاسة الربملان
متدد الفصل الترشيعي
ملدة شهر واحد
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت رئاس�ة مجلس الن�واب ،أمس
الثالث�اء ،تمدي�د الفص�ل الترشيع�ي
الربملاني الحايل ملدة شهر واحد.
وق�ال رئيس الربملان محمد الحلبويس
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
من�ه إن «مجلس الن�واب يمدد فصله
الترشيعي األول من السنة الترشيعية
الثالثة ملدة ش�هر واحد ،وذلك إلكمال
العدي�د من الترشيع�ات املهمة للفرتة
املقبلة».وأض�اف ،أن «م�ن ضم�ن
املش�اريع الواجب إكماله�ا ،مرشوع
قان�ون املوازن�ة العام�ة االتحادي�ة
للس�نة املالية  2021الذي وصل اليوم
إىل مجلس النواب».

عن الرصاعات.
وج�اء يف بيان لرئاس�ة الجمهورية تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه منه أن
«رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل،
املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة
يف العراق جينني هينيس بالسخارت».
وأض�اف البيان ،أن «اللق�اء بحث مجمل
التط�ورات السياس�ية واألمني�ة يف البلد
إىل جان�ب التط�ورات يف املنطق�ة ،حي�ث

ج�رى التأكيد عىل رضورة تعزيز س�لطة
الدولة واألجه�زة األمنية يف تحقيق األمن
واالس�تقرار يف البالد ،وتأمني األمن العام
ومن�ع تك�رار الجرائ�م االرهابي�ة الت�ي
تع�رّض حي�اة املواطن�ني وممتلكاته�م
للخط�ر ،اىل جان�ب أهمية تأمني س�المة
املباني الحكومية ،والبعثات الدبلوماسية
وأفرادها من االعتداءات».
وتن�اول اللق�اء ،بحس�ب البي�ان« ،ملف

االنتخابات النيابية املقبل�ة والتأكيد عىل
أهميتها ،ورضورة تهيئة الظروف األمنية
املناسبة إلجرائها بعيد عن سطوة السالح
والضغ�وط ،يرتافق ذلك م�ع توفري كافة
املستلزمات الفنية واإلدارية األخرى وبما
يضم�ن نزاهتها ويمنع التزوير والتالعب
بإرادة الناخبني».
وناق�ش الجانب�ان أيض�اً« ،تط�ورات
األوض�اع اإلقليمي�ة ،حيث ج�رى التأكيد

عىل رضورة تخفيف التوترات يف املنطقة،
والت�زام الع�راق بالنأي ع�ن الرصاعات،
ورفضه ان يكون ميدانا ً للنزاعات».
يذك�ر أن الربمل�ان ق�د ص�وت ،الخميس
( 2٩ترشي�ن األول  ،)2020ع�ىل قان�ون
َ
يتبق من
االنتخاب�ات بش�كل كامل ول�م
رشوط إج�راء االنتخاب�ات املبك�رة ،إال
قانون املحكمة االتحادي�ة املختلف عليه
منذ عدة أشهر.

إجرام بغداد تعلن حصيلة عمليات امنية خالل  24ساعة :اعتقال مطلوبني بجرائم خمتلفة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت مفارز مديرية مكافحة اإلجرام يف بغداد ،أمس الثالثاء،
القب�ض عىل عدد م�ن املتهمني بقضايا جنائي�ة مختلفة ،يف
مناطق متفرقة من العاصمة ،يف عمليات أمنية نفذتها خالل
ال� 2٤ساعة املاضية.
وذكرت املديرية ،يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه،
إن�ه «تم القاء القبض عىل متهم بجريمة قتل وفق املادة ٤06
ق.ع ،ضم�ن مكتب مكافح�ة إجرام االعظمي�ة ،فيما تمكن

مكت�ب مكافحة إج�رام حي العام�ل من إلق�اء القبض عىل
متهم قام بجريمة خطف وفق املادة  ٤21ق.ع».
وأضافت« ،كما ألقت مف�ارز مكتب مكافحة إجرام املنصور
القب�ض عىل مته�م لقيامه باغتصاب فتاة وف�ق املادة ٣٩٤
ق.ع ،فيم�ا نفذت نفذت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد
أوامر قبض بحق عدد من املتهمني لقيامهم برسقات مختلفة
وتزوي�ر ومطلوب�ني ضمن مكات�ب مكافحة إج�رام الزهور
وب�اب الش�يخ وبغ�داد الجديدة والك�رادة واملدائ�ن والقدس
والخرضاء والبياع والكاظمية والغزالية والتاجي والصالحية

واملحمودية وأبي غري�ب والحرية وفق املواد القانونية ، ٤٤6
 ٥02 ، 2٩٨ ، 2٩2 ، 2٤٨ ، ٤٣2 ، ٤61 ، ٤٤٤ق.ع».
وتابعت« ،كما تم إلقاء القبض عىل عدد من املتهمني لقيامهم
برسق�ة دراج�ات ناري�ة ودراج�ات الت�ك تك ضم�ن مكاتب
مكافحة إجرام الش�عب وحسينية املعامل والحبيبية ومكتب
مكافحة رسقة سيارات الرصافة وفق املادة  ٤٤6ق.ع ،فضال
عن ضبط عجلة والقبض عىل حائزها لوجود إشارة ضبط يف
قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة رسقة س�يارات الكرخ
وفق املادة  ٣٤1ق.ع».

عمليات البرصة تقبض عىل ( )9مطلوبني ضمن عمليات «الوعد الصادق»
البصرة  /محمد الجابري
القت القوات االمني�ة ،أمس الثالثاء ،القبض
عىل  ٩مطلوبني وفق م�واد قانونية مختلفة
خ�الل انط�الق عملي�ات الوع�د الص�ادق يف
محافظة البرصة.

وذك�رت خلية االع�الم االمني يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،ان «قيادة
عملي�ات الب�رصة والقطع�ات امللحق�ة بها
ب�ارشت ،بتنفي�ذ عملي�ات الوع�د الص�ادق
املرحل�ة الخامس�ة الصفح�ة الثاني�ة م�ن
خالل مديرية رشط�ة البرصة وقيادة حرس

ح�دود املنطق�ة الرابع�ة ول�واء املش�اة اآليل
الثالث ولواء مغاوي�ر قيادة عمليات البرصة
وال�وكاالت األمني�ة واألس�تخبارية ملداهمة
وتفتي�ش مناط�ق (مرك�ز املدين�ة ) أللقاء
القب�ض ع�ىل املطلوبني ونزع األس�لحة غري
املرخص�ة لتحقيق األمن واألس�تقرار ضمن

قاطع املسؤولية يف البرصة».
واضافت» حيث أسفرت عن إلقاء القبض عىل
( )٩مطلوب�ني وفق م�واد قانوينة مختلفة،
وضبط�ت علبتي عتاد وانبول�ة تعاطي ،وقد
اتخذت بحق امللقى القبض عليهم اإلجراءات
الالزمة وتحفظت عىل املواد املضبوطة».
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الربملان حيدد موعد استجواب وزير املالية
بغداد  /المستقبل العراقي
حدد مجلس النواب العراقي ،موعد
استجواب وزير املالية عيل عبداالمري
عالوي داخل قبة الربملان.
وبحس�ب وثيق�ة ،ف�ان موع�د
االس�تجواب س�يكون خالل ش�هر
كان�ون الثان�ي املقب�ل ،بن�ا ًء عىل
الطل�ب املق�دم من عض�و تحالف
عراقي�ون النائ�ب يوس�ف الكالبي
الستجواب الوزير.

يش�ار اىل ان الربمل�ان العراقي عىل
موع�د مع ع�دد من االس�تجوابات
لوزراء املالي�ة والكهرباء اضافة اىل
رئيس هيأة اإلعالم واالتصاالت.
وكان عضو تحالف عراقيون النائب
عن كتل�ة الحكم�ة النيابي�ة فالح
الس�اري ق�د اعل�ن يف وقت س�ابق
جاهزيته الستجواب محافظ البنك
املرك�زي العراق�ي مصطفى غالب
ع�ىل خلفي�ة أزم�ة ال�دوالر ومزاد
العملة.

االعرجي يبحث مع القايض الزيدان حسم
ملف قضايا تظاهرات ذي قار
بغداد  /المستقبل العراقي

التق�ى مستش�ار األم�ن القومي قاس�م األعرج�ي ،أمس الثالث�اء ،رئيس
مجلس القضاء األعىل ،القايض فائق زيدان ،حيث جرى التباحث يف حس�م
ملف قضايا التظاهرات.
وذكر بيان ملكتب االعرجي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان «جرى
خ�الل اللقاء بحث حس�م ملف املحاك�م املختصة وقضاي�ا التظاهرات يف
محافظ�ة ذي قار ،وتفعيل دور القانون وس�يادته ،اىل جانب تحقيق مبدأ
العدالة.
وأك�د األعرجي أن مستش�ارية األمن القومي تعمل مع مؤسس�ات الدولة
القضائي�ة عىل تعزي�ز دور القضاء وهيبته ،من خالل التعاون والتنس�يق
املش�رتك مع تلك املؤسسات ،إلنجاح دور القضاء يف تغليب سلطة القانون
والحفاظ عىل هيبة الدولة.

مكافحة االرهاب يعلن نتائج ( )3واجبات
يف بغداد وكركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن الناطق باس�م القائ�د العام
للق�وات املس�لحة الل�واء يحي�ى
رس�ول ،أم�س الثالث�اء ،نتائ�ج ٣
واجبات ملكافح�ة االرهاب يف بغداد
وكركوك .وقال رسول يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان
«جه�از مُ كافحة اإلره�اب يواصل
سلس�لة عمليات�ه الناجح�ة ض�د
عصابات داع�ش ،حي�ث تم تنفيذ
ثالثة واجبات مُ تفرقة يف مُ حافظتي
كركوك وبغداد ،أس�فرت عن إلقاء
القب�ض ع�ىل ُعنرصين م�ن بقايا
داع�ش يف مرك�ز مُ حافظة كركوك

وج�اءت العملي�ة بالتنس�يق م�ع
جهاز املُخابرات الوطني العراقي».
وأض�اف ان «وح�دة املراقب�ة
والتح�ري التابعة لجه�از مكافحة
اإلره�اب فكك�ت عب�وة ناس�فة
زرعتها عصابات داع�ش اإلرهابية
إلس�تهداف أحد األرتال العس�كرية
التابعة للقوات األمنية العراقية».
وتاب�ع ان «قوة من جهاز مُ كافحة
اإلرهاب نف�ذت واجب�ا ً مُ نفصال يف
مُ حافظ�ة بغداد  -قضاء أبو غريب
تمك�ن في�ه رجالنا األش�اوس من
ضبط ك�دس للعتاد كما تم العثور
ع�ىل {ُ }٤٨لغما ض�د الدبابات عىل
شكل عبوة ناسفة».

االستخبارات :اعتقال مسؤول «خلية القنص»
يف «داعش» يف حمافظة املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية ،أمس الثالثاء ،اعتقال ما يسمّى
بمسؤول خلية القنص والتدريب عىل الناظور الحراري يف املوصل.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،أنه «بعملية
نوعية واس�تباقية انف�ردت بدقة املعلومة االس�تخبارية وج�رأة التنفيذ،
تمكن�ت مفارز مديرية االس�تخبارات العس�كرية يف الفرق�ة  1٤من إلقاء
القبض عىل مس�ؤول خلي�ة القنص والتدريب عىل الناظ�ور اللييل لقاطع
جبال قره جوغ» .وأضاف البيان ،أن «االعتقال تم بعد نصب كمني محكم
له يف منطقة املكوك ،القريبة من منطقة الكشافات التابعة لقضاء القيارة
باملوصل».واش�ار إىل أن «اإلرهاب�ي يع�د أحد العن�ارص االرهابية املطلوبة
للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام املادة ٤إرهاب».

لليوم الثاين ..احتجاجات امام البنك املركزي
للمطالبة باقالة حمافظه
بغداد  /المستقبل العراقي

اف�اد مصدر مطلع ،أمس الثالثاء ،بتواص�ل االحتجاجات لليوم الثاني عىل
التوايل امام البنك املركزي للمطالبة باقالة محافظ البنك.
وق�ال املصدر إن «مجموعة من املحتج�ني تجمعوا لليوم الثاني عىل التوايل
ام�ام مبنى البنك املرك�زي مطالبني باقالة محافظه والقضاء عىل فس�اد
املصارف االهلية».
وكان املحتجون قد رفعوا ش�عارات تصف محافظ البنك املركزي بانه يريد
تجويع الشعب.
وكان�ت اللجنة الخاصة التي ش�كلها مجلس النواب واملؤلفة من ثالثة من
املستش�ارين القانونيني قد انتهت من تدقيق ثالثة طلبات اس�تجواب من
أصل ستة.
وتحدث النائب حسني عرب ،رئيس كتلة إرادة الربملانية يف ترصيح صحفي
يف ش�هر ترشين الثاني ،قائال ان «األمانة العامة ملجلس النواب ستخاطب
يف األي�ام القليلة املقبل�ة الحكومة لتحديد مواعيد اس�تجواب رئيس هيئة
اإلع�الم واالتص�االت ،ومحافظ البنك املرك�زي ،ووزير املالية بعد دراس�ة
األدل�ة واألوراق الثبوتي�ة املقدمة من قبل بعض الن�واب والتي تثبت وجود
مخالفات مالية وقانونية يف عمل هذه املؤسسات».
وقبل أش�هر قليلة أحالت رئاس�ة مجلس النواب ملفات اس�تجواب وزراء
املالية ،والتعليم العايل ،والصناع�ة ،ومحافظ البنك املركزي ،ورئيس هيئة
اإلعالم واالتصاالت ،إىل لجنة خاصة مؤلفة من ثالثة مستشارين قانونيني
للنظ�ر يف إجراءاته�ا الش�كلية والقانوني�ة قب�ل تحديد مواعيد جلس�ات
االستجواب.
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حمافظة بغداد تكشف خطتها لـ «:»2021:
تطوير املطار وانشاء مدن سكنية

يف مركز احملافظة واالقضية والنواحي

حمافظ البرصة حييل مشاريع خاصة لتطوير دوائر االحوال
املدنية واجلوازات والبطاقة الوطنية إىل التنفيذ
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
اعلن محافظ البرصة املهندس اس�عد عبد
االمري العيداني عن احالة مشاريع خاصة
بمناقصة (االم�ن والعدالة) لتطوير دوائر
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ودوائ�ر البطاقة الوطنية يف اقضية املدينة
والهارثة والزبري واب�ي الخصيب ونواحي
عز الدين س�ليم والنش�وة وطلحة ،مبينا ً
ان هذه املش�اريع هي ضمن تخصيصات
تنمية االقاليم لعام .2019
وق�ال العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن
مكتبه اإلعالمي الخاص وتلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه ان املش�اريع التي تم
احالته�ا هي ضم�ن تخصيص�ات تنمية
األقالي�م لع�ام  2019والت�ي تضمن�ت
مش�اريع تطوي�ر دوائر مديري�ة االحوال
املدنية وم�ن بينها دوائر البطاقة الوطنية
يف املدين�ة والهارثة والنش�وة وع�ز الدين
س�ليم وطلح�ة وتطوي�ر دائ�رة البطاقة
الوطني�ة يف قضاء الزبري ودائ�رة البطاقة

الوطنية يف قضاء أبي الخصيب.
واض�اف» محاف�ظ الب�رصة ان م�ن بن
املش�اريع الخاصة باالمن والعدالة ضمن
تخصيصات برنامج تنمي�ة االقاليم لعام

 2019هي م�رشوع تطوير دوائر مديرية
االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة يف
البرصة،مرك�ز الب�رصة مكت�ب ج�وازات
البرصة الثالث قاعة البرصة .

www.almustakbalpaper.net

بغداد  /طالب ضاحي
كشفت محافظة بغداد ،أمس الثالثاء ،عن ان خطة
الع�ام املقبل  2021تتضمن انش�اء مدن جديدة يف
أط�راف العاصم�ة المتص�اص الزخم الس�كاني،
وإكمال أربعة مستش�فيات قي�د اإلنجاز حاليا ،إىل
جان�ب تطوير مط�ار بغداد ال�دويل وخدمات البنى
التحتي�ة لالقضي�ة والنواحي.وق�ال النائ�ب االول
ملحافظ بغ�داد عي احمد العيث�اوي ان “املحافظة
وضع�ت خطة س�راتيجية متكامل�ة عملت عليها
خالل العام  ،2020بحسب توجيهات رئيس مجلس
ال�وزراء لتقديم الخدمات للمواطن�ن ،إذ تم تنفيذ
خطوط ش�بكات املج�اري والبن�ى التحتية يف عدد
م�ن االقضية والنواح�ي ،منها اقضية الحس�ينية
واملحمودي�ة واللطيفية واملدائ�ن ونواحي الجر،
واملعام�ل والس�عادة والكرامة ،فضال عن اكس�اء
الطرق الرئيس�ة لح�زام بغداد”.واضاف أن “هناك
مشاريع خدمية يجري العمل عليها ،منها مرشوع
مج�اري ح�ي املنتظ�ر يف مدين�ة الص�در ،وتفعيل
موض�وع تحويل جنس االٔرايض ا ٕىل س�كنية ،فضال
ع�ن تقديم الخدمات يف س�بع قصور والكريعات”.
واش�ار العيثاوي اىل “اهتمام الحكومة باملش�اريع
املتوس�طة الت�ي وصلت اعداده�ا اىل اكثر من 700
مرشوع خدمي واس�تثماري متوق�ف يف العاصمة

منذ العام  2014بس�بب قل�ة التخصيصات املالية،
لك�ن البعض منها ت�م انجازه خالل الع�ام الحايل
واالخرى قيد االنجاز ،ومن املؤمل أن تنتهي يف العام
املقبل ،منها مشاريع املاء الصالح للرشب يف ناحية
الجر بقض�اء املدائ�ن ومرشوع م�اء املحمودية
املركزي”.وذكر ان “املحافظة تركز عىل انشاء اربعة
مستش�فيات يجري العمل فيها ،منها مستش�فى

وزير الصناعة يوجه بوضع حلول مشرتكة إلشكاليات بني معامل رشكتني
بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه وزي�ر الصناعة واملع�ادن منهل الخب�از ،أمس
الثالث�اء ،بتمش�ية طل�ب معام�ل طواح�ن الكلنكر
فيم�ا يخص الصح�ة املخصصة به�ذه املعامل لعام
 2020وتش�كيل لجنة برئاس�ة وكيل الوزارة لشؤون
التخطي�ط ،لتقدي�م مُ ق�رح لصيغ�ة دائمي�ة تخدم
الطرفن.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان ،تلقت «املس�تقبل العراقي»

نس�خة من�ه ،ان «وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن منه�ل
عزي��ز الخب��از ،عق�د الي�وم اجتماع�ا ً م�ع رئيس
جمعية مُ صنعي اإلس�منت يف العراق ناص�ر إدري�س
املدن��ي ،وأعض�اء الجمعي�ة لغ�رض وض�ع حل�ول
مش�ركة لالش�كاليات القائمة ب�ن معامل طواحن
الكلنكر ومعامل صناعة اإلسمنت بما ال ُيلحق الرضر
بالطرفي�ن».
واض�اف البيان انه «ج�رى خالل االجتم�اع التباحث
لوضع حلول مُ ش�ركة ومناس�بة دون إلحاق الرضر

بطواحن الكلنك�ر واملعامل املُصنعة للس�منت وذلك
لقيام معامل طواحن الكلنكر باسترياد مادة الكلنكر
ً
قياس�ا ُ
بكلف الكلنكر
من الدول املجاورة ُبكلف قليلة
داخ�ل الع�راق ما يتع�ارض مع ق�رار منع اس�ترياد
الس�منت لدع�م معامل صناع�ة الس�منت يف العراق
كون ان الكلنكر يمثل  %90من مُ نتج السمنت املُصنع
ً
فض�ال عن خ�روج العملة الصعبة عن اس�ترياد مادة
الكلنك�ر».
ووج�ه الوزير وبعد نقاش طويل ،بحس�ب البيان ،ب�

اكملت «تكييف» املناهج الدراسية للصفوف غري املنتهية

مدير بلديات واسط يعقد اجتامع ًا مع مدراء البلدية
واألقضية ويشدد عىل امهية التخطيط املسبق للمشاريع

الرتبية حتدد اعامر الطلبة املشمولني بالدوام
Enhancer
يف املدارس النهارية
بغداد /المستقبل العراقي
ح�ددت وزارة الربي�ة ،أم�س الثالث�اء،
الضواب�ط الخاص�ة لقب�ول الطلب�ة يف
املدارس النهاري�ة للعام الدرايس – 2020
.2021
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه أن «املديرية العامة
للتعلي�م الع�ام واأله�ي واألجنبي اصدرت
اعمام�ا ً للمديريات العامة للربية يف بغداد
واملحافظات يق�ي بإلزامهم بالتعليمات
اآلتية :
يقب�ل الطال�ب يف الص�ف األول املتوس�ط من
مواليد  2005بالنسبة للذكور ،و 2003لألناث
يف حالة عدم تركهم او رسوبهم يف صفوفهم.
يقب�ل الطال�ب يف الصف الثاني املتوس�ط من

مواليد  2004بالنسبة للذكور ،و 2002لألناث
يف حالة عدم تركهم او رسوبهم يف صفوفهم.
يقب�ل الطال�ب يف الصف الثالث املتوس�ط من
مواليد  2003بالنسبة للذكور ،و 2001لألناث
يف حالة عدم تركهم او رسوبهم يف صفوفهم.
يقب�ل الطال�ب يف الصف الراب�ع اإلعدادي من
مواليد  2000بالنسبة للذكور ،و 1998لألناث
يف حالة عدم تركهم او رسوبهم يف صفوفهم.
يقب�ل الطالب يف الصف الخامس اإلعدادي من
مواليد  1999بالنسبة للذكور ،و 1997لألناث
يف حالة عدم تركهم او رسوبهم يف صفوفهم.
يقبل الطالب يف الصف الس�ادس اإلعدادي من
مواليد  1998بالنسبة للذكور ،و 1996لألناث
يف حالة عدم تركهم او رسوبهم يف صفوفهم.
نقل الطلبة الراس�بن سنتن يف صفوفهم عدا
من اعتربت لهم س�نة عدم رسوب اىل املدارس

إيران تتعهد باستئناف ضخ الغاز
إىل العراق بشكل «عاجل»

بغداد /المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س مجلس الوزراء مصطفى الكاظم�ي ،أمس الثالثاء ،مع وزي�ر الطاقة اإليراني رضا
اردکانیان العالقات الثنائية بن البلدين ،وقضية ضخ الغاز االيراني اىل العراق .وذكر بيان ملجلس
الوزراء ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،أن «رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
استقبل يف مكتبه وزير الطاقة اإليراني رضا اردکانیان والوفد املرافق له ،وجرى خالل اللقاء بحث
العالقات الثنائية بن البلدين وس�بل توطيد التعاون املش�رك بن البلدين» .واش�ار البيان اىل أن
«رئيس الوفد اإليراني نقل تحيات رئيس الجمهورية اإلسالمية االيرانية حسن روحاني ،إىل رئيس
مجل�س ال�وزراء وتمنياته باملي قدما نحو تطوير العالق�ات االقتصادية بن البلدين ،فضال عن
دعم خطواته األمنية يف مواجهة السالح املنفلت ،وضبط الجماعات الخارجة عن القانون ،وبسط
األم�ن واالس�تقرار يف عموم البالد بق�وة القانون» .ونق�ل اردكاني «تعه�دات الحكومة االيرانية
باستئناف ضخ الغاز اإليراني بشكل عاجل ،والذي تم قطعه مؤخرا ألسباب فنية».

هيئة االستثامر لإلسكان :قررنا تنفيذ طريق بسامية
بغداد /المستقبل العراقي
قررت الهيئة الوطنية لالستثمار ،أمس الثالثاء،
ال�رشوع بإنش�اء طري�ق رسيع يرب�ط مجمع
بسماية السكني بريع محمد القاسم وطريق
القن�اة رشق�ي العاصم�ة بغداد.وقالت رئيس�ة
الهيئة سها النجار يف كتاب رسمي موجه إىل وزارة
اإلعمار واإلس�كان /دائرة الطرق والجسور ،إن
«مرشوع مدينة بس�ماية من مشاريع االسكان
االس�راتيجية املهم�ة» ،مش�ددة ع�ىل «تقديم
افض�ل الخدمات للمواطنن الس�اكنن فيها من
خالل س�هولة الوص�ول للمدين�ة والتخلص من
االزدحامات املرورية واختصارا للوقت».وأضافت

أنه «تقرر انش�اء طريق استثمار رسيع (يربط)
مدخ�ل املدين�ة بتقاط�ع نهاي�ة طري�ق محمد
القاسم الريع وطريق القناة الريع» ،وطلبت
من الدائرة «تس�مية ممثل عنها وتزويدنا برقم
هاتفه لغ�رض اجراء الكش�ف املوقعي وتحديد
التعارضات املوجودة ع�ىل طول الطريق».وكان
م�ن املقرر ان يت�م تنفيذ الطري�ق الريع الذي
يرب�ط مجمع بس�ماية بمركز العاصم�ة بغداد
منذ اعوام ع�دة ،إال أنه تلكأ عن التنفيذ وطرحه
لالستثمار بس�بب مشاكل فنية وادارية .وتقع
مدينة بس�ماية عىل مس�افة  10كم من جنوب
رشق بغداد وهي جزء من العاصمة وتضم نحو
 100.000وحدة سكنية.

املسائية.
نق�ل الطلبة الذي�ن تجاوزت اعمارهم الس�ن
النظامي�ة ملدارس�نا النهاري�ة اىل امل�دارس
املسائية وفقا ً للتعليمات النافذة.
إىل ذل�ك ،أعلن�ت وزارة الربية مصادقتها عىل
ق�رار «تكيي�ف» املناهج الدارس�ية للصفوف
غري املتهمية ،وذلك ضمن سلس�لة إجراءاتها
لتنظيم الدراسة يف العام الدرايس الحايل.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة ،تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،أن «وزي�ر الربية عي
حمي�د الدليمي صادق ع�ىل «تكييف» املناهج
الدراس�ية للصف�وف غ�ري املنتهي�ة (التعليم
العام ،م�دارس ثانوية كلية بغداد واملتميزين،
والتعلي�م امل�رع)  ،وذل�ك انس�جاما ً م�ع
متطلب�ات املرحلة الحالية وانتش�ار فريوس
كورونا» .

«تمش�ية طلب معامل طواح�ن الكلنكر فيما يخص
الصحة املخصصة بهذه املعامل لعام  2020وتشكيل
لجن�ة برئاس�ة وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون التخطي�ط
وعضوي�ة دوائر الفنية والتخطيط واالس�تثمارات يف
الوزارة ومُ مثلن عن معامل طواحن السمنت الثالثة
ومُ مثلن من عدد من املعامل املُصنعة السمنت لتقديم
مُ قرح لصيغة دائمية تخدم الطرفن والتلحق الرضر
بهما إىل الس�يد وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن لرفعه إىل
رئاسة الوزراء لغرض إقراره بشكل نهائ�ي».
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عق�د مدي�ر بلدي�ات واس�ط حيدر
جس�ام حم�ود اجتماعا موس�عا يف
مقر مديرية بلديات واس�ط ضم كل
من مدراء دوائ�ر البلدية يف االقضية
والنواحي ومسؤويل شعب التخطيط
واملشاريع «.واعد يف االجتماع خطط
متكامل�ة لس�نة  2021واكم�ال
جميع الكش�وفات الفنية ملش�اريع
املحافظ�ة كافة «.وت�م يف االجتماع
التأكيد ع�ىل تنظيم الواردات لس�د العجز
املايل يف تموي�ل  2021والعتماد عىل الربيد
االلكرون�ي يف املخاطب�ات الرس�مية و
تنظيم عمل املوظف�ن وتوزيع االعمال يف
دوائر مؤسس�اتنا كافة»  .كما تم التأكيد
عىل التنس�يق مع جميع دوائ�ر املحافظة
واالشراك يف العمل من أجل خدمة املواطن
واملصلح�ة العام�ة» .وش�دد حمود عىل

اهمية التخطيط املسبق للمشاريع واتباع
املواصف�ات الفنية عن�د تنفيذ املش�اريع
لضمان اطول عمر ممكن لتلك املش�اريع.
وطرح�ت ايضا خالل االجتماع ،العديد من
املش�كالت الت�ي تواجه دوائ�ر البلديات يف
عموم االقضية والنواح�ي ،ولعل من ابرز
تلك املشكالت هي قلة التخصيصات املالية
والتي انعكس�ت سابقآ س�لبا عىل الواقع
الخدمي يف اغلب مناطق املحافظة.

اللجنة املركزية لتسويق التجارة تناقش السبل الكفيلة
إلنجاح محلة تصنيع الشلب للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٠
المستقبل العراقي  /عامر عبد العزيز
اعلن�ت وزارة التج�ارة ان اللجنة املركزية للتس�ويق يف الرشكة
العامة لتجارة الحبوب اس�تضافت عدد م�ن اصحاب املجارش
االهلي�ة ممثل�ن ع�ن املج�ارش االهلي�ة يف محافظ�ات النجف
االرشف والديوانية ملناقش�ة السبل الكفيلة التي تسهم يف انجاح
حملة تصنيع الشلب للموسم التسويقي .« 2021-2020
اك�د ذلك مدير عام الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب عبدالرحمن
عج�ي طوف�ان ،وق�ال يف بي�ان ورد ل�»أنب�اء املس�تقبل» اليوم
الثالثاء« ،ارتأينا ان يكون حضوركم برفقة مس�ؤويل الس�يطرة
النوعية يف فروع النجف االرشف و الديوانية (اكرب منتج للش�لب
يف البل�د) ،اضافة اىل رؤس�اء اللجان التي ارشف�ت عىل التجارب
التصنيعية للش�لب املنتج هذا املوس�م يف املحافظات الش�لبية ،
لالستماع لكم ومناقشة تلك النتائج» .
« طوفان « شدد عىل اهمية البدء الفعي يف مرشوع تصنيع الرز
 ،معت�ربا اياه مرشوعا وطني يس�تهدف يف املق�ام االول تحقيق
املصلح�ة العام�ة وخدم�ة املواطن م�ن خالل تام�ن رز محي
بموصفات تصنيعية متميزة  ،الس�يما وان الرز املحي س�يكون
اساس مفردات حصة . 2021
واس�تعرض اصحاب املج�ارش الكلفة التقريبي�ة التي ترصف
م�ن قب�ل املجرش�ة لتصنيع مئة طن من الش�لب وفق النس�بة
الت�ي تحقق�ت يف التجربة التصنيعي�ة من قبل اللج�ان املكلفة
بالتج�ارب  ،للش�لب املكيس والفل  ،اضاف�ة اىل و املدة التي يتم
خاللها انجاز تصنيع املئة طن من الش�لب  .واس�تعرض ممثي
املج�ارش االهلية تكالي�ف تصنيع مئة طن من الش�لب بدء من
اس�تالم حصة الشلب من موقع التجهيز حتى اعادته رز منتج ،
وش�ملت هذه كافة املصاريف اجور نقل الشلب من واىل املواقع
واس�عار الوقود و اسعار االكياس و اجور العمالة التي تعمل يف
املجرش�ة وغريها من تكاليف .مدير عام الرشكة اشار للحضور
من ممثي املج�ارش االهلية اننا نريد ان نك�ون معا ونعمل من
اجل تحقي�ق الجدوى االقتصادي�ة للبلد و للمج�ارش التي تعد

الفضيلية ضمن قاطع ناحية بغداد الجديدة بسعة
 200رسير ،وقد وصلت نس�بة انجازه اىل اكثر من
 75باملئة كمرحلة ثانية ،ومستشفى الشعب بسعة
 200رسي�ر ايض�ا ،ومرشوع توس�عة مستش�فى
النعم�ان يف منطق�ة االعظمية بس�عة  75رسيرا،
وتجاوزت نس�بة انج�ازه  75باملئة ،ومستش�فى
الحرية بسعة  400رسير”.

التعليم تطلق استامرة تقديم الوجبة الثالثة
من املعلمني لاللتحاق باجلامعات
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلم�ي ،أمس الثالثاء ،فتح
اس�تمارة تقديم الوجب�ة الثالثة م�ن املعلمن املجازين دراس�يا ً
للقبول يف الجامعات.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنها
«فتحت فتح استمارة تقديم الوجبة الثالثة من املعلمن املجازين
دراس�يا للقب�ول يف الجامعات للس�نة  2020/2021يف الدراس�ة
الصباحي�ة ويس�تمر التقديم عرب بواب�ة الدراس�ات والتخطيط
واملتابع�ة ( )www.dirasat-gate.orgمل�دة أربع�ة أيام ،بدءا من
اليوم الثالثاء املوافق  29كانون األول الجاري».
وأوضحت ،أن «املش�مولن بالتقديم ه�م الحاصلون عىل موافقة
وزارة الربي�ة ولم يتمكنوا م�ن إدخال الخي�ارات االلكرونية او
الذين لم يتم قبولهم يف وقت س�ابق بس�بب عدم تسجيل خيارات
كافية يف استمارة التقديم».

املرور تصدر جدوالً خيص مراجعة
منتسبي القوات األمنية
بغداد  /المستقبل العراقي
اص�درت مديري�ة امل�رور العام�ة ،أمس الثالث�اء ،جدوالً بش�أن
مراجعة منتسبي القوات األمنية.
وذك�رت املديرية يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
ان�ه «ألمور تنظيمي�ة ونظرا ً للزخم الحاص�ل يف بعض مجمعات
تس�جيل املركب�ات و اجازات الس�ياقة تقرر ان يك�ون مراجعة
القوات االمنية (ضباط ،منتس�بن ،موظفن) وحسب التعليمات
السابقة يف الدوام املسائي.
وتابع :حسب ايام املراجعة:
االحد+االثنن {وزاردة الداخلية}
الثالثاء {وزارة الدفاع}
االربعاء {هيئة الحشد الشعبي}
الخميس {بقية االجهزة االمنية}

ضبط جمموعة من الشاحنات املحملة بمئات
االغنام دون فحص طبي قرب النهروان
بغداد  /المستقبل العراقي

املع�ن الفعال للرشكة من�ذ اكثر نصف قرن من الزمن  ،و نحن
استطعنا ان نوفر فرصة تحقق الفائدة للجميع من خالل تحديد
نس�بة اس�تخالص لكم تكون ادنى من النس�بة التي تحققت يف
تج�ارب اللجان املرشف�ة عىل التجارب التصنيعي�ة للرز .وخالل
اس�تعراض مطالب اصحاب املج�ارش تفاوت�ت مبالغ تكاليف
االنت�اج بن مجرش�ة و اخ�رى وطال�ب البعض ان تك�ون الية
توزيع الش�لب عىل املجارش قسمة حق تضمن العدل وال يرغب
بقس�مة الغرم�اء التي تغب�ن البعض و تحرمهم م�ن الحصول
عىل فرص اس�تالم حصصهم من الشلب .مدير عام الرشكة اكد
للحضور اننا نريد ان نكون معا ونعمل من اجل تحقيق الجدوى
االقتصادي�ة للبلد و للمجارش التي تعد املع�ن الفعال للرشكة
منذ اكثر نصف قرن من الزمن  ،و نحن استطعنا ان نوفر فرصة
تحقق الفائدة للجميع من خالل تحديد نس�بة اس�تخالص لكم
تكون ادنى من النس�بة التي تحققت يف تجارب اللجان املرشفة
ع�ىل التج�ارب التصنيعية لل�رز .ويف نهاية الجلس�ة اتخذ قرارا
تحديد نس�بة االس�تخالص التي يمكن ان تحق�ق الجدوى للبلد
بعد ان اس�تعراض ماجاء عىل لس�ان اصحاب املجارش االهلية
وماعرض من ذوي االختصاص يف االقسام ذات العالقة.

اعلنت مديرية شؤون الس�يطرات التابعة لوزارة الداخلية ،أمس
الثالثاء ،القبض عىل مجموعة من املخالفن ،فيما ضبطت مئات
األغن�ام املخالف�ة للضوابط والقوانن بالق�رب من مركز رشطة
النهروان.
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،أن «مفارز مديرية ش�ؤون الس�يطرات ،تمكن�ت من إلقاء
القبض عىل عدد من املخالفن وضبط عجالتهم لوجود مخالفات
فيها».
وتابع« ،حيث تمكنت مفارز سيطرة بابا محمود من القبض عىل
مته�م وضبطت عجلته املحمل�ة ب�  400رأس غنم وماعز ،بدون
ش�هادة فحص طبي ،كم�ا تمكنت مف�ارز املديرية ق�رب مركز
رشط�ة النهروان من ضب�ط عجلة حمل نوع مرس�يدس قاطرة
ومقطورة محملة ب� 360رأس غنم وماعز بدون ش�هادة فحص
طبي».
وأضاف« ،إىل ذلك ألقت مفارز املديرية القبض عىل متهم وضبطت
عجلته نوع مرس�يدس قاط�رة ومقطورة محمل�ة ب� 405رأس
غنم وماعز».
واش�ار البيان اىل ان «املتهمن تم تس�ليمهم إىل الجهات املختصة
لغرض استكمال اإلجراءات القانونية بحقهم».
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ايميل قسم العقود احلكومية E-mail:GC.thiqar@yahoo.com
حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
املناقصة رقم ( )34لسنة  2020خطة تنمية االقاليم 2019

اىل /كافة املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية
م /اعادة اعالن

الحاقا باعالننا املرقم  1791يف  2020/12/1و  2004يف 2020/12/15
تعل�ن محافظة ذي قار ( العقود الحكومية ) عن مناقصة مرشوع (تجهيز ونصب
معمل اسفلت يخدم بلديات شمال ذي قار ) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019
واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014املعدلة الصادرة
من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية
لع�ام  2019ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ( االع�الن) عن املناقصة العامة لهذا
املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية
( الدستور � العالم � البينة الجديدة � املستقبل العراقي)
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق
القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما
هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول
املؤهلة)
وبام�كان مقدمي العط�اءات رشاء وثائق العط�اء باللغة العربية بع�د تقديم طلب
تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع سيتم بموجب
وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم
عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة
( )12ظهرا من يوم الخميس املصادف  2020/12/31يف بناية (مديرية ماء ذي قار
) فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقي�ني املؤهلني واملصنفني من الدرجة
املذك�ورة ادناه عىل االق�ل والرشكات العربي�ة واالجنبية من اصح�اب االختصاص
مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة
باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد ( وكما مؤرش ازاءه ) غري قابلة للرد عىل ان
يتم تقديم هوي�ة التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات
االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
 � 1متطلبات التاهيل املطلوبة :
أ � الكوادر الفنية :

الكوادر الفنية
مهندس مدني
مهندس ميكانيك

العدد
Enhancer
2
2

ت
1
2
ب � املتطلبات املالية:
اوال  :املوارد املالية (السيولة النقدية ) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ
امل�رشوع بمبلغ اكرب او يس�اوي (  )188,000,000مائة وثماني�ة وثمانون مليون
دينار عراقي
د� املتطلبات القانونية :
اوال  :االهلية وتش�مل ( جنسية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح
 ,ل�م يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء  ,الرشكات اململوكة للدولة ( ان
تثب�ت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القان�ون التجاري وان ال تكون
وكاالت تابعة لصاحب العمل )  ,غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل
قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات )
ثانيا  :عدم ممانعة (نس�خة اصلية  +نس�خة مصورة ) ونافذة صادرة من الهيئة
العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار
ثالثا  :ش�هادة تأس�يس الرشكة م�ع مالحظة يف حال كون الرشك�ة مقدمة العطاء
اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية
رابعا  :هوية تس�جل وتصنيف املقاولني ص�ادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة
وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب يف الجدول ادناه
خامسا  :وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة )
 � 2كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعط�اء ( التأمين�ات االولية ) ملقدمي
العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة من مرصف
معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة
التعاقد ( ديوان محافظة ذي قار  /قس�م العقود الحكومية ) ويذكر فيه رقم واسم
املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (
الرشكة او املقاول ) الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل
توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة عىل
ان يك�ون خط�اب ضمان او صك مصدق صادر من احد املص�ارف العراقية يف بغداد
او املحافظ�ات الجنوبية ناف�ذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحس�ابات
النهائية
 � 3يت�م اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطي�ط وتكون العطاءات
املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها
كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم
التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها يتم اس�تبعاده

ويعترب عطاءه غري مستجيب
 � 4تبق�ى العط�اءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مل�دة ( )120يوم اعتبارا من
تاريخ غلق املناقصة
 � 5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة
وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض
من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة
 � 7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عماله موظفيه العمالة
الوطني�ة ع�ن طريق مراك�ز التش�غيل اال يف حالة اعت�ذار املركز عن توف�ري االعداد
واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل م�دة ( 30يوم) من تاريخ
استالم املركز للطلب
 � 8يف حال�ة اش�رتاك اكثر م�ن مناقص يف تقديم عط�اء واحد لتنفي�ذ العقد تكون
مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مش�اركة مصادق
علي�ه اصوليا مع العط�اء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاك�ة موقع من قبل اطراف
الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف رسو املناقصة عليهما
ع�ىل ان يتم تقدي�م الرشاكة بينهما مص�دق اصوليا بعد توقي�ع العقد خالل مدة ال
تتج�اوز ( 14يوم�ا) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب اح�د الرشكاء فيتم
معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال
 � 9املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع
 � 10تتحم�ل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد م�ن قبلها واعتدال
اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة
 � 11املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية
 � 12تلت�زم ال�رشكات واملقاول�ني واملجهزين املقدم�ني عىل العطاءات باس�تكمال
النواق�ص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من تاري�خ فتح عطاءاتهم
وبخالفه ال يمكن قبولها
 � 13تك�ون االولوي�ة للمواد االولي�ة املصنعة واملجهزة داخل الع�راق للمرشوع مع
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PDF
االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه م�دى مطابقتها للمواصفات
مراع�اة
املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4 /يف 2017/8/3
� 14ملكي�ة التصاميم والخرائط واملواصفات الت�ي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل
صاحب العمل
 � 15ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا من يوم االحد املصادف
 2021/1/10اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قسم العقود الحكومية يف مقرها
الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرشيد � فرع ذي قار  ( 535مبنى
هيئة االعمار س�ابقا) عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما
وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من
الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل
للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من
خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال
املدنية وبطاقة الس�كن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وسيتم فتح
العط�اءات بحضور مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور اىل ديوان
محافظة ذي قار صوب الشامية � شارع االمام عيل (ع) وسوف ترفض العطاءات
املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل
ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة
واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني
 � 16عىل الطرف الثاني تقديم تعهد خطي مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف
دي�وان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار بالتنفيذ ب�دون املطالبة بأي
تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة باي تعويضات
 � 17تس�دد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل
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موضوع الطلبية  /تصميم وتجهيز قاش�طات وانابيب مع صمامات وخزان تفريغ مع امللحقات
وصمام�ات قط�ع اوتوماتيكية ومش�غالت صمامات كهربائي�ة ملرشوع انبوب النف�ط الخام 42
(غرب القرنة  � 1الطوبة)
رقم الطلبية5499/QR-05/REV.02/2020 :
يرس ( رشكة املشاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم
ملناقصة (تصميم وتجهيز قاشطات وانابيب مع صمامات وخزان تفريغ مع امللحقات وصمامات
قطع اوتوماتيكية ومشغالت صمامات كهربائية ملرشوع انبوب النفط الخام ( 42غرب القرنة � 1
الطوبة) وتسليمها وتفريغها ( )CIPيف مخازن رشكة يف محافظة /البرصة  /الشعيبة  /العراق
وع�ى ان تك�ون املواد من املن�اىشء التالية (اململكة املتح�دة  ،الواليات املتح�دة االمريكية  ،كندا ،
ايطاليا  ،بلجيكا  ،املانيا  ،فرنسا  ،اسبانيا  ،سويرسا  ،النرويج  ،السويد  ،فنلندا  ،النمسا  ،هولندا ،
كوريا الجنوبية واليابان) علما ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ ( ) 7,574,000دوالر(سبعة
ملي�ون وخمس�مائة واربعة وس�بعون الف دوالر) ممول�ة تمويال ذاتيا وبمدة تنفي�ذ ( )180يوم
تقويمي مع مالحظة ومراعاة ما ياتي:
 � 1ع�ى مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول عى معلوم�ات اضافية االتصال برشكة
املشاريع النفطية � قسم التوريدات والتعاقدات scop@scop.oil.gov.iq
Pur.cus@scop.oil.gov.iq
( م�ن االحد اىل الخميس وخالل الدوام الرس�مي من الس�اعة (9:00ص) لغاي�ة (12:00م) وكما
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
 � 2ع�ى املجهزين الراغب�ني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالش�راك يف هذه املناقصة
تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط املطلوبة يف الوثائق القياسية واالعالن بموجب املعايري االتية :
أ� املواصف�ات الفني�ة الدقيقة التي تتضم�ن تحديد الخصائص الفنية للس�لع والخدمات املتصلة
بها
ب � خدمات ما بعد البيع وتتضمن تجهيز مواد احتياطية ملدة س�نتني ومواد احتياطية للتش�غيل
االويل
ج � عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( )10سنوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء
تؤك�ده الجه�ة التعاقدية ذات الصلة وتكون قيم�ة هذا العمل ( )%60من الكلف�ة التخمينية وان
يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة يف املتطلبات
د � مدة تنفيذ العقد بااليام التقويمية
ه� �حجم االيراد الس�نوي يجب ان يكون تبلغ (  )5,680,500دوالر ( خمس�ة مليون وس�تمائة
وثمانون الف وخمسمائة دوالر ) للسنوات العرشة االخرية
و � يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية ( )3,787,000دوالر (ثالثة مليون
وسبعمائة وسبعة وثمانون الف دوالر ) من مرصف معتمد يف العراق
ح � الحس�ابات الختامية التي تظهر تحقيق االرباح للس�نتني االخريتني مدققة من قبل محاسب
قانوني ومصدقة اصوليا و يجوز تقديم الحس�ابات الختامية الخر س�نتني س�بقت االزمة املالية
لعام2014
ز � مواد احتياطية ملدة سنتني ومواد احتياطية للتشغيل االويل
ط � يكون التجهيز مع التفريغ
واصل ومفرغ يف مخازن الرشكة /الشعيبة CIP
ك � مطابقة املنايشء للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمنايشء املطلوبة يف املناقصة
ل � تلتزم الرشكة االجنبية املشركة بما ييل :
� تقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محس�ومة اتجاه املؤسس�ات العراقية خالل
( )30ثالث�ون يوم�ا من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التس�وية رشط الزامي الصدار
قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشركة باملناقصة
� يف حالة وجود مطالبات لدى الرشكة االجنبية املشركة يف املناقصة تلتزم بتقديم تعهد بتسوية
مرضية للطرفني (التس�وية وفقا التفاقية نادي باريس) او التس�وية وفقا لقرار مجلس الوزراء
رق�م  28لس�نة  2014او ش�طب الدين كليا بحس�ب مقتىض الح�ال) الي منازع�ات او مطالبات
س�ابقة خ�الل ( )30ثالثون يوما من تاري�خ التبلغ بقرار االحالة علما ان التس�وية رشط الزامي
الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشركة
� تتعه�د الرشك�ة االجنبي�ة بع�دم اج�راء اي مطالبة قضائي�ة او اداري�ة ع�ى اي مديونية بحق
املؤسس�ات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري مبارشة من خالل البيع او التنازل للغري عن جزء
او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشركة للعمل
بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة
لتسوية تلك املطالبات
 � � 3بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان
املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )500,000دينار (خمسمائة
الف دينار عراقي ) نقدا وغري قابل للرد)
 � 4يكون مكان بيع وثائق املناقصة ( رشكة املش�اريع النفطية  /قس�م التوريدات والتعاقدات
 /الوزيري�ة  /خل�ف معه�د التدريب النفطي من االح�د اىل الخميس من الس�اعة  9:00ص لغاية
 12:00م
 � 5مكان تسليم العطاء ( وزارة النفط � رشكة املشاريع النفطية � لجنة استالم وفتح العطاءات
الطاب�ق االول  /الوزيري�ة  /خل�ف معهد التدريب النفط�ي ) يكون موعد غلق املناقصة وتس�ليم
العط�اءات بتاري�خ ( )2021/1/31حي�ث ان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم الفتح
بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور يف العنوان التايل  :رشكة املش�اريع
النفطية  /الوزيرية  /خلف معهد التدريب النفطي  /بغداد  /العراق
الجهة التي تستلم العطاء  /لجنة استالم وفتح العطاءات االستريادية التقديم بالربيد االلكروني
غري مسموح
� 6يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واالجابة
عى االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل اسبوع من تاريخ الغلق وعى مقدمي العطاء تقديم
استفساراتهم تحريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد املؤتمر
الوقت  9:00 /ص لغاية  12:00م
املكان  /يحدد الحقا
 � 7تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد
 � 8يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:
أ � هوية غرفة التجارة ( نافذة ) عقد تأسيس الرشكة ومحظر التاسيس والنظام الداخيل وشهادة
تاسيس الرشكة العراقية مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
ب � املستمس�كات الثبوتي�ة للمدير املفوض ( ش�هادة الجنس�ية  ،هوية االح�وال املدنية  ،بطاقة
الس�كن  ،تأيي�د الس�كن مصدق اصولي�ا عقد ايج�ار او الطابو للداللة عى العن�وان ) للرشكات
العراقية
ج � ش�هادة تأس�يس الرشكة الرئيس�ية وعنوان مركز عمله�ا الفعيل اذا كان�ت الرشكة املقدمة
للعطاء فرع يف العراق (مكتب اقليمي)
د � تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ ومعنون اىل رشكة املش�اريع
النفطية
ه � تلت�زم الرشك�ة العراقية مقدم�ة العطاء بتقديم كتاب م�ن دائرة الضم�ان االجتماعي يثبت
اشراكها بالضمان االجتماعي للعمال
و � ش�هادة تأس�يس الرشك�ة االجنبية من غرف�ة التج�ارة او الصناعة يف بلد تأس�يس الرشكة
ومصدق�ة من الس�فارة العراقية يف ذل�ك البلد ودائرة التصديق�ات يف وزارة الخارجية يف العراق اذا
كان مقدم العطاء اجنبيا
ح � يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالءه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة
ز � وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية
ط � كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل
ك � تخويل من الرشكة ملمثلها
املالحظات :
*يتم تقديم العطاء يف ثالث اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:
االول � يحتوي عى املستمسكات املطلوبة اعاله
الثاني � يحتوي عى العرض الفني  +منهاج العمل
الثالث � يحتوي عى العرض التجاري الغري مسعر � مالحظات املناقص مثبته عى صيغة مسودة
العقد
*توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رس�مي وبشمع رسي ويكتب عى
الظرف الخارجي والداخيل ما ييل :
أ � اسم وعنوان مقدم العطاء
ب � عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة  1 � 24من تعليمات ملقدمي العطاء
ج � اس�م املناقص�ة ورقمه�ا كما هو مش�ار اليه يف الفق�رة الفرعية  1 � 1م�ن تعليمات ملقدمي
العطاء واي اشارات اخرى مذكورة يف بيانات العقد
د � تاريخ الغلق
ه � بيان محتوى الظرف الداخيل ( عرض فني  ،عرض تجاري غري مسعر  ،الوثائق املطلوبة )
 � 9الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 10يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها
قبل توقيع العقد
 � 11تهمل العطاءات الغري مس�توفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري مستويف
ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يجب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع رشوط
املناقصة القانونية والتقنية واملالية واال فانها تستبعد النها غري متوافقة
 � 12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدمي العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات
وتثبي�ت املوقع والربيد االلكروني وعليه اش�عار الطرف االول باي تغي�ري يطرأ عى العنوان خالل
( )7ايام من تاريخ حصول التغيري
 � 13لجهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناءا عى اس�باب مربرة دون تعويض
مقدم�ي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء
وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني االتيتني :
*الغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط
اللجوء اىل تطبيق هذين االسلوبني
*عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد للعام الالحق
 � 14اليج�وز ملق�دم العطاء ش�طب او ح�ك اي بند من بنود وثائ�ق املناقصة او اج�راء اي تعديل
عليها
 � 15يعول عى الس�عر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع الس�عر املدون رقما كما يعول عى سعر
الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة
 � 16اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون س�عر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة
تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء
 � 17يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عى االنرنيت
Web site http :www.scop.gov.iq
E.mail:scop@scop.oil.gov.iq
Pur.cus@scop.oil.gov.iq

مدير عام
رشكة املشاريع النفطية
حممود عباس عيل

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
Extension Announcement for Tender No: 011-PC-20-EBS
Provision of Steam Boiler for PTF Upgrading
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp,
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Steam Boiler for PTF Upgrading
Tender No.: 011-PC-20-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company
)Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Provision of Steam Boiler for PTF
Upgrading. Gas-fired Steam Boiler, with Gas Burner, Fuel Gas Regulation Skid and Soft Water Skid, Capacity: 7
ton/h, Design Pressure: 15 BARG，For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Tan Li
tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, Social securities etc.
)C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one
company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately
before the EXTENDED tender submission deadline 4:00 PM January 19th, 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan
S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read
and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address
and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform
the C&P Dept. before the date of 4:00 PM January 17th, 2021 for the purpose of swift answering before the bidding
date.
Contract Person: Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد  /الكرخ االحتادية
حمكمة بداءة الدورة

العدد / 2308 /ب2019/
التاريخ 2020/12/23

اعالن

اىل املدعى عليه  /احمد عبد الحميد كريم الحسني مجهول محل اقامته حاليا
اقام املدعي امني بغ�داد  /اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله لدى هذه
Apago PDF Enhancer
املحكم�ة يطالبك فيها ابطال قيد العق�ار املرقم  4082/6م 3الدورة واعادة
تس�جيله باس�م دائرة املدعي وتصحيح ذلك يف السجالت العقارية وتحميلك
الرس�وم واملصاريف واتعاب املحاماة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م باتبليغ وتاييد املجلس البلدي انتقالكم اىل جهة مجهولة قرر تبليغك
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة يوم  2021/1/13الس�اعة
الثامن�ة صباحا ويف حال ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري
املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق القانون
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري يف الخرض
إعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ى الطلب املق�دم إىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ
 2020/8/9لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل ()56
محلة الخرض بأس�م ( حس�ني رحيم مزهر) مجددا
باعتب�اره الحائز له بصفة املالك للم�دة القانونية ،
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل
وفق أح�كام قانون التس�جيل العق�اري رقم ()43
لس�نة  1971قررنا إعالن ه�ذا الطلب  ،فعى كل من
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عى هذا العقار
تقديم ما لديه م�ن بينات إىل هذه الدائرة خالل مدة
(ثالث�ني) يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لنرش هذا
اإلعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء اإلعالن وذلك
إلثبات حقوقه موقعيا ً يف الكش�ف الذي س�يجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض.
املالحظ الحقوقي
حازم عطية عودة الريشاوي
�������������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري يف الخرض
إعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ى الطلب املق�دم إىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ
 2020/11/4لتس�جيل تمام العقار تسلسل ()257
محل�ة الخرض بأس�م ( نص�ري عيل حس�ن) مجددا
باعتب�اره الحائز له بصفة املالك للم�دة القانونية ،
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل
وفق أح�كام قانون التس�جيل العق�اري رقم ()43
لس�نة  1971قررنا إعالن ه�ذا الطلب  ،فعى كل من
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عى هذا العقار
تقديم ما لديه م�ن بينات إىل هذه الدائرة خالل مدة
(ثالث�ني) يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لنرش هذا
اإلعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء اإلعالن وذلك
إلثبات حقوقه موقعيا ً يف الكش�ف الذي س�يجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض.
املالحظ الحقوقي
حازم عطية عودة الريشاوي

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /184 :ب2020/
التاريخ2020/12/24 :
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل  ( /وئام قيس يونس)
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املؤرخ 2020/12/6
يف الدع�وى البدائية املرقمة /184ب 2020/بإلزامك
بتأديت�ك للمدع�ي مصطف�ى محمد حس�ني جعفر
مبلغ�ا مقداره ثمانية وع�رشون مليون وثمانمائة
ألف دينار عراقي )
وملجهولي�ة إقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
وإش�عار مختار واختيارية منطقة ( السهيلية /1/
الكوف�ة ) املدع�و ( فاض�ل عب�اس الحمداني ) فقد
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني بقرار الحكم
الغياب�ي ولك ح�ق االع�راض واالس�تئناف التمييز
خالل مدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار
الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض
حسني ابراهيم وايل
�������������������������������������������
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد /796 :ش2020/3
التاريخ 2020/12/27:
إىل  /املدعى عليه ( هشام عبد الحسني هشام)
أقام�ت املدعية ( ليى خرض محم�د) الدعوى بالعدد
(/796ش )2020/3امام هذه املحكمة والتي تطلب
فيه�ا (تصديق الطالق الرجع�ي الغيابي الخارجي )
وملجهولية محل إقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ
واشعار مختار محلة الرباق/النجف ،قررت املحكمة
تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة بواس�طة
صحيفت�ني محليتني يوميتني وعلي�ك الحضور أمام
هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم
 2021/1/17الس�اعة التاس�عة صباح�ا ً ويف حالة
عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابا ً وعلنا ً وفق األصول.
القايض
حيدر طالب الطالقاني

6

العدد ( )2289االربعاء  30كانون االول 2020

استراحة

اعالن مزايدة علنية للمرة االوىل

سودوكو

طبق اليوم

لسان عصفور باللحم و الصلصة

املقادير:
 3ك�وب لس�ان عصف�ور  2/1 -كيلو لح�م  ،مكعبات  2/1 2 -كوب ش�وربة
لحم  1 -ثمرة بصل مفروم  2 -فص ثوم مفروم  1 -كوب عصري طماطم 2 -
ملعق�ة كبرية صلص�ة طماطم  3 -ملعقة كبرية زيت  2 -ملعقة كبرية زبدة -
 2/1ملعقة صغرية بهارات – ملح  -فلفل أسود
خطوات التحضري:
س�خني الزيت يف مقالة عىل نار متوس�طة ثم ضع يمكعبات اللحم و قلبيها يف
الزيت الساخن حتى تتحمر قليال.
ضعي البصل و الثوم عىل قطع اللحم و قلبي حتى يذبل املزيج.
ضع�ي عصري الطماطم و الصلصة و التوابل عىل اللحم و قلبي جيدا ثم اتركي
املزيج يغيل.
حمري اللسان عصفور يف الزبدة عىل نار متوسطة حتى يصبح ذهبي اللون.
ضعي مزيج اللحم و البصل عىل اللسان عصفور تدريجيا ثم اضيفي الشوربة
و قلبي حتى تمام اإلختالط.
اخفيض درجة الحرارة ثم غطي اإلناء و اتركيه حتى يترشب الشوربة.
قدمي اللسان عصفور باللحم و الصلصة مع السلطة.

المتاهات

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /150 :ب2020/
التاريخ 2020/12/28:
إعالن مزايدة
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية
العقار املرق�م ( 3615/1مقاطعة
 3الحصوة) فعىل الراغبني بالرشاء
الحض�ور إىل ه�ذه املحكم�ة يف
الي�وم الثالث�ون مكن الي�وم التايل
لن�رش اإلعالن مس�تصحبني معهم
التأمينات القانونية البالغة ()%10
من القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي
أجور اإلعالن.
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
االوص�اف -:العقار عب�ارة عن دار
مس�احتها ( 2اولك و 88م )2يقع
يف ح�ي الزه�راء يف قض�اء املناذرة
ويش�تمل ع�ىل اس�تقبال وصال�ة
وغرفة واح�دة ومطبخ ومجموعة
صحي�ة مبن�ي م�ن الطاب�وق
الج�ريي ومس�قف بالش�يلمان
ودرج�ة عمرانه متوس�طة  ،قيمة
املشيدات ( )20،000،000عرشون
ملي�ون دين�ار وقيم�ة االرض
( )40،000،000اربع�ون ملي�ون
دين�ار والقيم�ة االجمالي�ة للعقار
(  )60،000،000س�تون ملي�ون
دينار

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3246 :ب2020/3
التاريخ 2020/12/28 :
م/إعالن
إىل /املدع�ى علي�ه (ل�ؤي وس�يم
ناظم)
أقام املدعي( عالء غايل عبد) الدعوى
املرقم�ة أع�اله والتي يطل�ب فيها
الحك�م (الزامك بتأديت�ك لللمدعي
اعاله مبل�غ االيجار البالغ تس�عة
ماليني وثالثمائة واربعة وعرشون
الف دينار للفرتة من 2017/6/16
ولغاي�ة انته�اء العق�د ) ولثب�وت
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب
رشح املبل�غ القضائ�ي وإش�عار
مختار محل�ة  601ناحية املنصور
املدع�و (عدن�ان فاضل حم�د) لذا
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك إعالنا
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني
للحضور يف موعد املرافعة املصادف
يف ي�وم  2021/1/17وعن�د ع�دم
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق األصول.
القايض
خالد جابر عبيد

اعداد :ايهاب فاضل

www.almustakbalpaper.net

تعلن رئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية  /شعبة العقود الحكومية عن اجراء املزايدة العلنية
لتأج�ري بناية العقارات العائدة لجامعتنا واملدرجة ادناه وملدة (  8اش�هر ) وفقا لقانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل فعىل الراغبني يف االش�رتاك باملزايدة مراجعة
مقر رئاسة الجامعة  /شعبة العقود الحكومية الواقع يف محافظة النجف االرشف  /الكوفة
 /شارع الكورنيش وخالل مدة ( )30ثالثون يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن لغرض
اس�تالم وثائق املزايدة والرشوط املطلوبة واالطالع عىل العقار املعلن عنه موقعيا اذ ستجري
املزايدة يف يوم االحد املوافق  2021/1/31الساعة العارشة صباحا يف مقر رئاسة الجامعة ويف
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه فعىل املتقدمني
للمزايدة ايداع ما مقداره ( )%20من مبلغ القيمة التقديرية لاليجار كتامينات قانونية تدفع
اىل حس�ابات الجامعة نقدا وس�يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة
املصاريف املرتتبة عىل ذلك
اوال  � :مكتب استنساخ الجامعة
*القيمة التقديرية (  )3,500,000فقط ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينار ال غري
ثانيا  � :النادي الطالبي
*القيمة التقديرية (  )3,500,000فقط ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينار ال غري
ثالثا  � :اجازة التصوير الفوتوغرايف
*القيمة التقديرية (  )2,000,000فقط مليونني دينار ال غري
رابعا  � :مكتب بيع املستلزمات الطبية
*القيمة التقديرية (  )2,000,000فقط مليونني دينار ال غري
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1444 :ب2018/3
التاريخ 2020/12/27 :
إعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة
ش�يوع العق�ار املرق�م  3928محل�ة االب�راق يف
النج�ف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار
Enhancer
املذك�ور أعاله واملبين�ة أوصافه وقيمت�ه أدناه
فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة
خ�الل (ثالث�ون) يوم�ا م�ن الي�وم الت�ايل لنرش
اإلعالن مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية
البالغ�ة  %10م�ن القيمة املق�درة بموجب صك
مص�دق ألمر محكمة ب�داءة النجف وصادر من
مرصف الرافدين رقم ( )7يف النجف وس�تجري
املزاي�دة واإلحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة عرش من
الي�وم األخري من اإلعالن يف ه�ذه املحكمة وعىل
املش�رتي جل�ب هوية األح�وال املدنية وش�هادة
الجنسية العراقية.
القايض األول
عامر حسني حمزة
األوص�اف -:العق�ار املرق�م  3928محلة االبراق
يف النج�ف عبارة ع�ن دار بطابق واحد تقع عىل
ش�ارع بع�رض  15م�رت مس�احته االجمالية (
 )201،25م�رت مربع ويتكون م�ن ممر بعرض
( )1،5وط�ول ( )5م�رت وصحي�ات وغرفة نوم
واس�تقبال باالمام ومطبخ وصالة بجزئني جزء
مفت�وح ( بدون س�قف) وجزء مس�قف وثالث
غ�رف ن�وم باملؤخ�رة اي مجم�وع غ�رف النوم
يف ال�دار اربع�ة ال�دار مبلطة بالكايش مس�قفة
بالكونكريت عدا الغرفتني االخريتني مس�قفتني
بالش�يلمان مطيل بالبورك والطالء واالس�تقبال
ارضيته من البورس�لني الدار مش�غولة من قبل
( محمد عيل عبد الحس�ني) وه�و يرغب بالبقاء
يف العق�ار بع�د البي�ع بصف�ة مس�تأجر ،درجة
عم�ران الدار جيدة ،وان القيم�ة الكلية للعقار (
 )296،687،500مائتان وس�تة وتسعون مليون
وس�تمائة وس�بعة وثمان�ون الف وخمس�مائة
دينار ال غريها.
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اىل الرشيك انتصار محمد حسن عبد الرضا
توج�ب حض�ورك اىل مقر بلدي�ه النجف لغرض
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 3/ 54043حي
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم االجراءات
دون حضورك طالب االجازه
عادل عوده فيصل
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فقدان
فقد س�ند العقار املرق�م  3/ 5989حي العروبه
باس�م عب�د الرض�ا قاس�م صاحب بالع�دد 72
ش�باط  /1983مجل�د  256عىل م�ن يعثر عليه
تسليمه لجهة االصدار
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اىل الرشكاء حوراء محمد عيل هادي و نجم عبود
حميد
توج�ب حضوركم اىل مقر بلدي�ه النجف لغرض
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم  3/92حي النفط
خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون
حضورك طالب االجازه كرار
محمد عيل هادي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /800 :ب2018/2
التاريخ 2020/12/23 :
إعالن
بن�اءا عىل الق�رار الصادر م�ن هذه املحكم�ة بإزالة
شيوع العقار املرقم  3554براق جديد يف النجف عليه
تعلن ه�ذه املحكمة ع�ن بيع العق�ار املذكور أعاله
واملبينة أوصافه وقيمته أدناه فعىل الراغبني بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل (ثالث�ون) يوما من
الي�وم التايل لنرش اإلعالن مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة البالغ�ة  %10من القيمة املق�درة بموجب
ص�ك مصدق ألمر محكمة ب�داءة النجف وصادر من
مرصف الرافدين رقم ( )7يف النجف وستجري املزايدة
واإلحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم األخري من
اإلع�الن يف ه�ذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية
األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض األول
عامر حسني حمزة
األوص�اف -:العقار املرقم  3554براق جديد يف النجف
عب�ارة ع�ن قطع�ة ارض فارغة تتكون م�ن ممرين
االول بع�رض مرتين وطول  16،5مرت اما املمر الثاني
يؤدي اليه املمر االول وهو بشكل عريض بطول  9مرت
وع�رض مرتين ونصف املرت يص�الن اىل القطعة وهي
بع�رض  6م�رت وطول  19م�رت بمس�احة اجمالية (
 )265،9مرت مربع غري مش�غولة من احد وان القيمة
الكلي�ة للعقار مبلغ (  )199،425،000مائة وتس�عة
وتس�عون مليون واربعمائة وخمس�ة وعرشون الف
دينار فقط الغريها.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ
العدد  / 1123 :ش 2020 /
التاريخ 2020 / 12 / 29 :
اىل املدعى عليه  /احمد احمد سلمان صالح
اعالن
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرق�م  / 1123ش /
 2020امل�ؤرخ  2020 / 12 / 8املتضم�ن فيه الحكم
بالتفري�ق القضائي بني املدعية ( رش�ا رياض محمد
ناجي ) واملدعى عليه ( احمد احمد س�لمان صالح )
واعتباره طالقا بائنا بينونة صغرى واقعا للمرة االوىل
بينهم�ا من قبل املحكمة بتاريخ صدور الحكم بحيث
اليح�ل كل ط�رف منهما عىل االخ�ر اال بعقد وصداق
جديدين وتبنيه املدعية بالتزام العدة الرشعية البالغة
ثالث�ة قروء وال تتزوج من رجل اخ�ر اال بعد انقضاء
عدتها الرشعية واكتس�اب الحك�م الدرجة القطعية
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
وتايي�د مجل�س البلدي ل�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغك
بصحيفت�ني محليت�ني وعن�د ع�دم حض�ورك او من
ينوب عنك قانونا لالعرتاض او الطعن التميزي سوف
يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق االصول وخالل
شهر واحد اعتبارا من اليوم الثاني للنرش .
القايض
احمد كمال منصور
�������������������������������������������
تنويه
ورد سهوا يف اعالن مرصف الرافدين الخاص بالراهن (
احسان عبد الله كميل) املنشور يف صحيفة املستقبل
العراق�ي بالع�دد  2279يف  2020/12/16املحل�ة او
رقم واسم املقاطعة (  /1الغر ) خطأ  ،والصحيح هو
(  /1الخر) لذا اقتىض التنويه.
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اىل الرشكاء لفته نصار حسني و
انتصار عباس خاجي
توجب حضورك�م اىل مقر بلديه
النجف لغرض اصدار اجازه بناء
للعق�ار املرق�م 3/ 83454ح�ي
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه
س�تتم االجراءات دون حضورك
طالب االجازه
زينه ماجد شاكر
��������������������������
محكمة بداءة البرصة
العدد/1571 :ب2017/
التاريخ2020/12/24 :
اعالن
املدعني  -1 /ضحى نوري احمد
 -2س�اجد داود محمد  -3هيام
 -4ليث  -5عالء أوالد عبدالحليم
احم�د  -6ضح�ى عب�ود طال�ب
 -7أعي�اد عبدالزهرة عباس -8
وداد احم�د طاهر -9نبيلة احمد
طاهر  -10احمد طاهر الفضيل
 -11حي�در احم�د الطاهر -12
روضة احم�د طاه�ر  -13ايثار
عبدالزه�رة عب�اس  -14خ�ر
احم�د طاهر  -15عب�اس عبود
طال�ب  -16ملي�س ن�وري احمد
 -17ثائر احمد طاهر  -18عادل
احمد طاه�ر  -19حورية احمد
طاه�ر  -20ام�ل عبدالزه�رة
الفض�يل  -21حي�در عبدالحليم
احمد  -22شميس عبود طالب.
املدع�ى عليه  /حبي�ب بن ماجد
بن طارش
األش�خاص الثال�ث-1 :وف�اء
عبدالكريم محم�د  -2فؤاد عالء
ياس�ني  -3عم�ار عالء ياس�ني
 -4ن�ور ع�الء ياس�ني  -5نم�ري
ياس�ني عبدالحس�ني  -6اسامه
 -7شذى  -8ندى  -9فراس أوالد
ياس�ني عبدالحس�ني  -10سعاد
 -11نورية  -12نوفل أوالد احمد
طاه�ر  -13احم�د ن�وري احمد
 -14اقب�ال عبدالزه�رة عب�اس
 -15طاه�ر احم�د طاه�ر -16
رياض احمد ري�اض  -17عهود
عبدالزه�رة عب�اس  -18دين�ا
عبود طاهر  -19سوس�ن نارص
جرب  -20سمري نوري احمد -21
ناج�ع عبدالزه�رة عب�اس -22
وليد عبدالزهرة عباس.
تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة
باملزايدة العلنية العقار تسلس�ل
 516امل�رشاق مس�احته  9أولك
و 40م 2يق�ع يف منطقة املرشاق
يف اح�دى الش�وارع الفرعي�ة يف
الش�ارع الرئي�يس الراب�ط ب�ني
ج�ر املطيح�ة وجام�ع الكواز
وه�و عب�ارة عن ارض مش�يدة
عليها ع�دد من الدور الس�كنية
مش�غولة من قبل الغري .فمن له
رغبة م�ن رشاء العقار مراجعة
ه�ذه املحكمة ودف�ع التأمينات
القانوني�ة بنس�بة  %10م�ن
القيم�ة املق�درة للعق�ار البالغة
س�بعمائة وخمس�ة ملي�ون
دين�ار وبصك مص�دق ألمر هذه
املحكم�ة وس�تجري املزاي�دة يف
الس�اعة الثانية ع�رش من ظهر
الي�وم الخامس عرش م�ن اليوم
الت�ايل للن�رش ويتحمل املش�رتي
أجور املناداة.
كاظم حمود رهيج
القايض

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1443 :ب2018/3
التاريخ 2020/12/27 :
إعالن
بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر من
ه�ذه املحكم�ة بإزال�ة ش�يوع
العق�ار املرق�م  1/1016ح�ي
الزه�راء يف النج�ف علي�ه تعلن
ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العقار
املذك�ور أعاله واملبين�ة أوصافه
وقيمت�ه أدن�اه فع�ىل الراغب�ني
بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة
خ�الل (ثالثون) يوم�ا من اليوم
الت�ايل لنرش اإلعالن مس�تصحبا
معه التأمينات القانونية البالغة
 %10من القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق ألمر محكمة بداءة
النج�ف وص�ادر م�ن م�رصف
الرافدي�ن رق�م ( )7يف النج�ف
وس�تجري املزاي�دة واإلحال�ة يف
الس�اعة الثانية ع�رش من اليوم
األخ�ري م�ن اإلع�الن يف ه�ذه
املحكم�ة وع�ىل املش�رتي جلب
هوية األح�وال املدنية وش�هادة
الجنسية العراقية .
القايض األول
عامر حسني حمزة
األوص�اف -:العق�ار املرق�م
 1/1016ح�ي الزهراء يف النجف
عبارة ع�ن دار مفرزة اىل جزئني
بصورة غري رس�مية مس�احتها
االجمالية (  )345،75مرت مربع
وهي ركن الش�ارع االول  20مرت
والش�ارع الثاني  15م�رت الجزء
االول (رك�ن) بواجه�ة  15م�رت
ويحتوي عىل كراج وممر بعرض
م�رت ومطبخ وصالة واس�تقبال
ومجموعت�ني صحيت�ني وغرفة
نوم يف الطابق االريض اما الطابق
العلوي يحتوي عىل صالة وثالث
غرف نوم ومجموعتني صحيتني
 ،الطابق االريض مبلط باملرمر اما
الطاب�ق العلوي مبل�ط بالكايش
هزارته س�رياميك مش�غول من
قبل ( محمود عبد املحسن عبود)
وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد
البيع بصفة مس�تأجر اما الجزء
الثاني يتكون من كراج وكليدور
صغري ( )2×2وصحيات داخلية
واستقبال ومطبخ وصحيات عدد
( )2وصال�ة وس�طية يف الطابق
االريض اما الطابق العلوي يتكون
من صالة ومجموعة صحية عدد
( )2وث�الث غ�رف ن�وم ،الطابق
االريض مبلط باملرمر اما الطابق
العل�وي مبلط بال�كايش هزارته
من الس�رياميك العق�ار بالكامل
مبن�ي بالطاب�وق مجه�ز باملاء
والكهرباء مس�قف بالكونكريت
املس�لح ،الجزء الثاني مش�غول
م�ن قب�ل ( ج�واد عبد املحس�ن
عب�ود) وه�و يرغ�ب بالبق�اء
يف العق�ار بع�د البي�ع بص0ف�ة
مس�تأجر  ،درج�ة عم�ران الدار
جيدو ج�دا ،وان القيم�ة الكلية
للعقار مبل�غ ( )520،325،000
خمس�مائة وع�رشون ملي�ون
وثالثمائ�ة وخمس�ة وع�رشون
الف دينار الغريها.

 7رياضة
العدد ( )2289االربعاء  30كانون االول 2020

قيص منري :نجحنا يف كرس
سلسلة التعادالت

عبد الواحد :سيطرنا عىل مفاتيح
لعب أربيل

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
ثمّ�ن املدرب املس�اعد لفري�ق الرشطة
حس�ن عبد الواح�د الفوز ع�ى أربيل
( ،)0-1بالجول�ة  11م�ن ال�دوري
العراقي املمتاز.
وق�ال عب�د الواح�د يف ترصيح�ات:
«خضن�ا املب�اراة بتكتي�ك مختلف عن
املباراة املاضية ،بعد تحديد نقاط القوة
والضعف لدى أربيل».
وأوضح« :لكن ظروف املباراة ،وإصابة
عيل فائز ،ثم محمد شوكان يف الشوط
األول ،عقدت األم�ور ،قبل أن ننجح يف
حسم املواجهة».
وش�دد عى صعوب�ة فري�ق أربيل عى
ملعب�ه« ،ألن�ه يملك العب�ن محرتفن
عى مستوى عال».

وكش�ف« :رغم ذلك ش�خصنا مفاتيح
لعبه ووضعنا الحلول ،ففزنا».
وأكد أن فريق الرشطة «يسري بخطوات
جيدة».وتاب�ع قائ�ا« :لدين�ا مب�اراة

مييس يلتزم بكلمته
مع برشلونة

وص�ف م�درب الديواني�ة قيص منري الف�وز الذي
حقق�ه فريق�ه عى نف�ط البرصة به�دف دون رد
يف املب�اراة التي أقيم�ت يف ملعب املدين�ة الرياضية يف
البرصة لحساب الجولة الحادية عرش بأنه مهم لكرس
سلسلة التعادالت التي رافقت الفريق.
وق�ال من�ري يف ترصيحات خاصة لك�ووورة« :الفوز
مه�م يف ظ�ل تكرار التع�ادالت يف الج�والت الخمس
املاضية ،حيث كس�بنا ث�اث نق�اط منحتنا دافعا
معنويا قب�ل مواجه�ة الصناع�ات الكهربائية يف
الجولة املقبلة».
وب�ن« :رغ�م أن بع�ض املباري�ات الت�ي تنتهي
بالتع�ادل تع�د مقبول�ة باملضمون الع�ام لكن
الفري�ق بحاجة إىل الف�وز والتقدم يف الئح�ة الرتتيب ،يف
مباراة نفط البرصة كسبنا النقاط الثاث وبمستوى فني
مقب�ول رغم أن الفريق قدم مباريات أفضل كمس�توى
فني لكن أحيانا الفوز يربر الكثري من األشياء».

مهمة يف الجولة املقبلة أمام امليناء
يف ملعبنا ،وهدفن�ا إضافة  3نقاط
أخرى إىل رصيدن�ا ،لنتقدم يف الرتتيب
وننافس بقوة الحتال املركز األول».

رونالدو يظهر
يف مران يوفنتوس

المبارد :املعاناة من دون زياش ليست صدفة
المستقبل العراقي /متابعة
عل�ق فران�ك المب�ارد ،املدي�ر الفني لتش�يليس ،عى
تع�ادل فريقه مع أس�تون في�ا  ،1-1يف الجولة 16
من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وق�ال المبارد ،يف ترصيحات أبرزتها ش�بكة س�كاي
س�بورتس« :مررنا بمرحلة صعبة ،ونريد التحس�ن.
شاهدنا الفريق بأسلوب لعب جيد .لكن ذلك لم يظهر
أمام املرمى».
وأض�اف« :نحن مضط�رون للحفاظ عى النس�ق ،ألن

المستقبل العراقي /متابعة
نف�ذ األرجنتيني ليونيل مييس ،نجم برش�لونة ،ما وعد به
املسؤولن يف النادي الكتالوني منذ أيام.
وكان مي�يس تغي�ب ع�ن تدريبات البارس�ا عق�ب انتهاء
إج�ازة الكريس�ماس ،واتف�ق م�ع رونالد كوم�ان ،املدير
الفني للبارسا ،عى تمديد إجازته ،ليصبح موعد عودته إىل
برشلونة ما بن ليلة اإلثنن وصباح الثاثاء.
ً
ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية ،فإن مييس
وعائلته غادرا روساريو ،منتصف ليل اإلثنن ،ومن املتوقع
أن يصل برشلونة يف الساعة الرابعة من عرص الثاثاء.
وكان برشلونة أعلن ،يف بيان رسمي ،أن النجم األرجنتيني
يتعاىف من ألم يف كاحله األيمن.
وأشارت الصحيفة إىل أن مييس شوهد مسرتخ ًيا يف الطريق
إىل اس�تقال الطائ�رة ،كم�ا لم يمان�ع الوق�وف اللتقاط
الصور مع مسؤويل املطار.

المستقبل العراقي /متابعة
مدريد أن إيقاف مدافعه كريان تريبري ملدة
ع�رشة أس�ابيع لخرقه قواع�د املراهنات
ي�ر بفريق�ه بش�كل ظال�م ،وطال�ب
بمراجعة وإعادة تقييم هذه العقوبة.
وف�رض االتح�اد اإلنجليزي لك�رة القدم
غرام�ة مالية عى تريبري ،ال�ذي انضم إىل
أتلتيك�و مدريد من توتنهام هوتس�بري يف
 ،2019قدره�ا  70أل�ف جنيه اس�رتليني
( 94.444دوالر) مع إيقافه عرشة أسابيع
ملخالفته أرب�ع قواعد تمن�ع الاعبن من
تقدي�م معلوم�ات آلخرين ع�ن مركزهم
وهو لم يكن متاحا للعامة يف ذلك الوقت.

واصل يوفنت�وس تدريباته لليوم الثان�ي بعد نهاية عطلة
أعي�اد املياد ،للتحضري ملواجهة أودينيزي ،املقرر لها األحد
املقبل ،يف إطار منافسات الجولة  15من الدوري اإليطايل.
وذك�ر موق�ع «توت�و مريكات�و» ،أن البيانكون�ريي أنهى
الحصة التدريبية الصباحية التي تضمنت تدريبات فردية
كما هو مقرر ،بينما من الغد سيس�تأنف الفريق تدريباته
الجماعية.
وأض�اف أن أندريا بريلو املدير الفن�ي ليوفنتوس عمل مع
املجموعة بأكملها ،حيث ش�هدت التدريبات عودة كل من
أدريان رابيو وكريستيانو رونالدو.
وكان الدون الربتغايل قد سافر إىل دبي يف األيام األخرية من
أجل حضور حفل توزيع جوائز جلوب س�وكر ،واستطاع
أن يتوج بجائزة العب القرن يف الحفل.
جدي�ر بالذكر أن يوفنتوس يحتل املركز الس�ادس بجدول
ترتيب مس�ابقة الكالتش�يو برصيد  24نقطة ،بفارق 10
نق�اط كاملة عن املتصدر مي�ان ( ،)34بينما ال يزال أمام
اليويف مباراة مؤجلة أمام نابويل.

ولدينا أشخاص أكفاء ج ًدا يهتمون بذلك».
وأض�اف« :لن نخاطر أب� ًدا إذا علمن�ا أن الاعب قد يتعرض
ألي أذى ،ولدين�ا العديد من املباريات والتدريبات ،كما نملك
ً
أيضا العديد من الاعبن الجيدين».وبس�ؤاله عما إذا اقرتح
أح�د الاعبن ضم العب آخر ،أج�اب« :هذا ال يحدث هنا .أنا
امل�درب والاعبون ال يتدخل�ون ولن يتدخلوا .ه�م ُيقاتلون
يف امللعب ويري�دون الفوز».وأردف« :يؤملني عدم مش�اركة

هدنة مؤقتة بني كونتي وإريكسن
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اس�تقر مس�ؤولو إنرت مي�ان عى موقف
الدنمارك�ي كريس�تيان إريكس�ن ،العب
وسط نرياتزوري ،خال املريكاتو الشتوي
املقبل.
وكان�ت العدي�د م�ن التقاري�ر الصحفية
باإلضافة إىل ترصيحات من مس�ؤويل إنرت
أكدت أن إريكسن سيعرض للبيع يف يناير/
كانون الثاني املقبل.ووفقا
ملوقع «كالتشيو مريكاتو»
اإليطايل ،فإن إنرت اس�تقر
عى صيغة رحيل إريكسن
إىل باري�س س�ان جريمان
هذا الشتاء.
وأش�ار إىل أن الاع�ب
س�ريحل إىل باري�س ع�ى
سبيل اإلعارة ملدة  6أشهر
فقط ،فيما يش�به الهدنة
بينه واملدير الفني كونتي.
كم�ا س�ينتقل ليان�درو
باريدي�س ،نج�م س�ان

سيميوين :عقوبة تريبري ليست عادلة
وس�يغيب الظه�ري األيم�ن
اإلنجليزي ( 30عاما) عى األقل
ع�ن  13مب�اراة م�ع أتلتيك�و،
الذي يتصدر الدوري اإلس�باني
ويناف�س عى اللق�ب ألول مرة
من�ذ  2014وبل�غ دور الس�تة
ع�رش ل�دوري أبط�ال أوروب�ا
وسيلتقي مع تشيليس.
وقال س�يميوني قب�ل مواجهة
خيتايف غدا األربع�اء يف الدوري،
أول مب�اراة س�يغيب عنه�ا
تريب�ري« ،نعتق�د أن ه�ذا ليس
عدال ونأمل أن يتم تعديله بس�بب الرر
الذي لحق بأتلتيك�و».وزاد «أتلتيكو ليس
له عاق�ة بهذا األم�ر عى اإلط�اق ،لذلك
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جريم�ان ،إىل إنرت مع�ارا أيضا حتى نهاية
املوسم.
وأوض�ح املوق�ع اإليط�ايل أن العق�ود لن
تتضمن بند رشاء ،لكن الصفقة س�رتيض
النادي�ن ،عى أن ُتج�دد املفاوضات حول
الاعب�ن م�رة أخرى يف يوني�و  /حزيران
املقبل.يذك�ر أن العاق�ة ب�ن إريكس�ن
وامل�درب أنطونيو كونتي متوت�رة للغاية،
بسبب عدم قناعة األخري بمستوى الاعب
الدنماركي.

إيس�كو ،ومارسيلو ،فهما يريدان املش�اركة ،والجميع يريد
ذلك بالطب�ع ،وهي مواقف مُ عقدة ،وهو الجزء الس�يئ من
املدرب ال�ذي يجب أن أظهره».ونوه زي�دان« :يف كل مباراة
عيل اختيار  11العبا .أس�تطيع أن أقول إنني ش�غوف بكرة
القدم كاع�ب ومدرب ،ولدي عي�وب ،لكنني متحمس لكرة
القدم».وعن االنتقادات ،قال« :ال يشء يزعجني ،أنت تس�أل
وأنا أقوم بعميل ،واالنتقادات لن تتغري ،وسنواجه صعوبات

نأمل أن يتم إعادة تقييم العقوبة بطريقة
م�ا ،ألن االتح�اد اإلنجلي�زي اس�تفاد من
ذلك بينما ترر الن�ادي رغم أنه ليس له
عاق�ة باملوضوع وال يمل�ك تغيريه .لكن

دورمتوند يعلن تعايف هاالند

قال مايكل زورك مدير الكرة بنادي بوروس�يا دورتموند،
إن النرويج�ي إيرلين�ج هاالند مهاجم الفري�ق تعاىف من
اإلصابة العضلية التي تعرض لها.

وضع ثنائي ريال مدريد «يؤلـم» زيدان

أعل�ن الفرنيس زين الدين زيدان ،م�درب ريال مدريد ،عودة
نج�م الفريق إيدين هازارد للظهور خال مواجهة إلتيش ،يف
إطار منافسات الجولة  16من الليجا.
وقال زي�دان ،خال املؤتم�ر الصحفي« :مخاط�رة اإلصابة
بس�بب عدم امل�داورة؟ نملك العديد م�ن الاعبن املحرتفن،

املوسم مضغوط .لقد مررنا بوقت عصيب بعض اليشء،
وضد أستون فيا رأيت بعض األمور التي أحبها».
وتابع« :تراجع مس�توى تش�يليس مع غي�اب زياش؟ ال
أعتقد أنها مصادفة ،لكن يف الوقت نفسه ال يمكننا األخذ
بهذا القول بشكل كامل».
وواصل« :بس�بب أس�لوب لعب زياش ،كان الفريق فعاال
للغاي�ة من حيث التمري�رات الحاس�مة وصنع الفرص،
وكن�ا مرن�ن للغاي�ة حتى الوق�ت الذي أصي�ب فيه ضد
ليدز».وأت�م« :هناك احتمال أن يك�ون زياش جاهزا ضد
مانشسرت سيتي ،إذا استمر يف عملية التعايف».

م�درب أتلتيكو
س�يميوني
يعتق�د دييجو
Apago
PDF
Enhancer
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وأوض�ح« :جميع املباريات مهمة وجميع املس�تويات متقاربة
وبالت�ايل نحت�اج إىل الرتكي�ز وتوظي�ف جميع الجه�ود ليكون
نصيب الديوانية من النق�اط ما يمنحه فرصة للتقدم يف الئحة
الرتتيب».
يشار إىل أن الديوانية يحتل املركز التاسع برصيد  15نقطة.

وق�ال زورك يف ترصيح�ات لصحيف�ة «بيل�د» األملاني�ة:
«عملية التأهيل س�ارت بش�كل جيد ،ونتوقع أن يشارك
هاالند مرة أخرى مع الفريق أمام فولفسبورج».
وأكد زورك أن هاالند قد يعود للمش�اركة مع فريقه أمام
فولفسبورج ،األحد املقبل ،بالدوري األملاني.

ونعرف ذلك ،وعلينا مواصلة العمل بجد ألن املباريات املُعقدة
قادم�ة».وزاد« :تجدي�د عقود راموس وفاس�كيز؟ النقاش
موجود ،وأريد أن يظل كل هؤالء الاعبن هنا ألنهم األفضل،
وبالطبع أتمن�ى أن يتم إنهاء هذه األم�ور برسعة».وحول
موقف البلجيك�ي إيدين هازارد ،قال املدير الفني لريال
مدريد« :سيكون هنا غ ًدا ،والفكرة أن يلعب قليا،
وأن نستفيد منه».

أمانة بغداد خيطف فوز ًا ثمين ًا من امليناء
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عاد فري�ق أمانة بغداد من مدينة البرصة بالنقاط الثاث ،بعد
ف�وزه عى املين�اء ،به�دف دون رد ،ضمن منافس�ات الجولة
ال� 11من الدوري املمتاز.
سجل جبار كريم الهدف الوحيد ،يف الدقيقة (.)64

أمان�ة بغداد حقق املطلوب ،وتعامل واقعية من خال التأمن
الدفاعي ،واستثمار الفرص املتاحة.
ورف�ع أمان�ة بغ�داد رصي�ده إىل النقط�ة  17يف املرك�ز
الخامس.
فيم�ا تجم�د رصيد املين�اء عن�د النقط�ة  11يف املركز
ال�.15

جاريث بيل يعبث بخطة ريال مدريد
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وجه الويلزي جاريث بيل ،جناح ريال مدريد ،املعار إىل
توتنه�ام ،صدمة جديدة للنادي امللكي ،خال املوس�م
الحايل.
وقالت ش�بكة «ديفنس�ا س�نرتال» اإلس�بانية ،اليوم
الثاثاءَّ ،
إن مس�ؤويل ريال مدري�د يتابعون بقلق بالغ
أداء جاريث بيل يف إنجلرتا ،خال املوسم الحايل .
وأوضح�ت أن الري�ال كان يطمح يف حص�ول بيل عى

رضا الربتغايل جوزيه مورينيو ،مدرب الس�بريز ،حتى
يضمن تق�دم توتنهام بعرض لرشاء عقد بيل نهائ ًيا،
الصيف املقبل.
وأش�ارت إىل أن�ه لي�س رسًا أن بداي�ات بيل للموس�م
راض عن
ج�اءت مخيب�ة لآلم�ال ،وأن توتنهام غ�ري ٍ
مردود صفقة اإلعارة.
وذكرت أن بيل غاب عن  6مباريات لتوتنهام هذا العام
( 4بسبب اإلصابة ،و 2بسبب قرار فني).
وقالت الشبكة اإلس�بانية ،إن فلورنتينو برييز رئيس

امللكي ،وزي�ن الدين زيدان املدير
الفن�ي ،ال يرغبان يف رؤية بيل يف
الربنابيو بعد اآلن.
وأضافت أنه إذا لم يرغب توتنهام
يف التعاقد مع بيل يف نهاية املوسم،
س�يبحث ريال مدري�د عن وجهة
أخ�رى للجن�اح الويل�زي ،ول�ن
يس�مح ل�ه بالع�ودة إىل تدريبات
املرينجي أبدا.

هذه الظ�روف الحالي�ة وعلينا
التعايش والتأقلم معها».
و ُيع�د تريب�ري ،ال�ذي يخ�وض
موس�مه الثان�ي م�ع أتلتيكو،
أحد أفض�ل العب�ي الفريق هذا
املوسم ،وخاض كافة املباريات
وعدده�ا  19مب�اراة يف الدوري
اإلس�باني ودوري األبط�ال هذا
املوسم.
ومن املق�رر أن يح�ل الكرواتي
فريس�اليكو مح�ل تريب�ري يف
الفري�ق ،إذ خ�اض  14دقيق�ة
فقط مع الفريق األول هذا املوس�م كبديل
مؤخرا يف االنتصار عى كارداسار املتواضع
ىف كأس ملك إسبانيا.

وعانى هاالند من اإلصابة مطلع الشهر الجاري ،ليخضع
لفرتة تأهيل يف قطر.وفاز دورتموند بمباراة واحدة من 4
مباري�ات خاضها الفريق دون مهاجمه النرويجي البالغ
عاما ،الذي يتصدر ترتيب الهدافن
من العمر 20
يف الفريق برصيد  10أهداف.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2289االربعاء  30كانون االول 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

الحقوقي ماجد عبد الغفار الحسناوي

صالح لفتة

احلرية مسؤولية وانضباط

ان الديمقراطي�ة الحقيقية تقيم وزنا ً كبريا ً للفرد وتعتربه
مص�در الس�لطة يف الدول�ة ومرجع يف ام�ور الحكم وتهتم
بالش�عب النه�ا وج�دت الجله�م وتكون�ت م�ن صفوفهم
وقام�ت عىل كواهلهم ،فالجماهري عماد الدولة يف املهمات،
ومالذه�ا يف النكب�ات ،فال يجوز ان يظلوا فريس�ة االهمال
واس�تثمار املواه�ب الدفين�ة يف ركام الفاق�ة والع�وز من
طبق�ات الفقراء وبينهم كنوز ثمينة ان ال تضيع عىل االمة
ه�ذه الطاق�ات وهذا قد يحص�ل عند بعض الش�عوب .ان
السلطة استخفت بالطبقات الكادحة والديمقراطية تقيم
وزنا ً لكرامة االنس�ان وحريت�ه ونصبح احرار عندما نتعلم
كيف نفك�ر تفكريا ً نريا ً والتخلص م�ن االوهام والخرافات
واملي�ول الهمجية والنزعات البهيمية والس�عي وراء الخري،
وان قيم�ة الحرية له�ا ثمن غايل ،والحص�ول عليها كاملة
التقيد بروح املس�ؤولية واالنضباط ،فالشاعر ال يكون حرا ً
يف رسم صورته حتى يتقيد بقواعد البيان ،واملعلم ال يكون
ح�را ً يف الترصف بطرق التعليم حت�ى يتقيد باصول الرتبية
وعل�م النف�س .ويتخيل للبع�ض ان الحرية ه�ي االباحية
فالحري�ة حفظ النظام وضب�ط النفس واطاع�ة القانون
مما يضمن الدوام واالستقرار والديمقراطية تمنح املواطن
حرية الت�رصف باختياره وتجعله مس�ؤوالً عن ترصفاته
فه�ي تمنح الصحف�ي حرية الق�ول ،ولكنها تحاس�به ان
تجاوز اللياقة والقانون واملواطن الذي ال يشعر باملسؤولية
وال يقدر عىل تحملها انه غري مؤهل ان يحكم نفسه بنفسه
وال يك�ون عضو منتج�ا يف املجتمع فالحري�ة يلزمها روح
االنضباط من جهة واملس�ؤولية م�ن جهة اخرى واملجتمع
الب�ري بصورة عام�ة يتكون م�ن كثرة محروم�ة وقلة
متخومة وتختلف هذه النس�بة حس�ب البلدان واكثرها يف
االقطار العربية وما تعانيه الكثرة املحرومة من فقر وجهل
وم�رض وتتدارك ال�دول الديمقراطية ه�ذا االمر وتدعو اىل
املس�اوات بني املواطنني فالحصول عىل الش�هادات والرتب
حس�ب املواهب وال�ذكاء الن الناس يختلف�ون يف درجاتهم
وحس�ب الف�رص التعليمية من املعيب ان تح�رم االمة من
كنوز العبقريات يف اكواخ الفقراء واذا لم يستطيع املعلم بث
املثل الديمقراطية يف التنشئة كاملساواة والحرية والحقوق
والواجبات لن يكون قوة لبناء مجتمع حضاري.

دروس من 2020
رغم املس�اوئ الكثرية التي حملتها لنا س�نة  ٢٠٢٠وللعالم أجمع
لكن هناك فسحة من األمل تظهر يف نهايتها.
ما يفرح يف هذه الس�نة أنها ستنتهي وهناك تفاؤل مشابه للكثري
من السور القرآنية التي بدايتها تهديد ووعيد من االستمرار بالخطأ
ويف نهايتها تفاؤل ورحمة وامل من اجل ان ال يقطع اإلنس�ان عن
العمل ،وأن ال يرتك السعي ويكد جاهدا ً لتصحيح األخطاء.
كانت قاس�ية علينا وعىل العالم اجمع اذ كش�فت مدى هشاش�ة
وضعن�ا االقتصادي وضع�ف خططنا وقلة حيلتن�ا ملواجه ظروف
مشابهة يف املستقبل ،وكأنه لم يطرح رأي يف يوم ان واردات النفط
تكف لس�د احتياجات الش�عب ويجب التفكري بالحلول البديلة
لن
ِ
والعمل بها يف أوقات الرخاء وليس عندما نكون يف ضائقة وظروف
قاسية ونكون مجربين.
اس�تطاعت الحكوم�ة ان تتعامل م�ع االزمة املالية بأم�وال قليلة
وانخف�اض كبري يف الس�يولة النقدي�ة ..هذا يش�جعنا للبحث عن
مص�ادر تموي�ل جديدة تغنين�ا عن االعتم�اد ع�ىل واردات النفط
املتذبذبة واملتأثرة واملؤثرة بكل العالم.
العاق�ل يس�تخلص الع�رب والدروس م�ن االزمات ويس�تفيد منها
وع�دم تركه�ا َتمُ ر مرور الك�رام دون أن يس�تعد ويتوقع ان تعود
اليه أصعب واش�د م�ن هذه االزم�ة وإعداد الع�دة ملواجهتها فما
يدرينا أنها لن تتكرر! يتفكر ما كان س�بب االزمة املالية لتجاوزها
مس�تقبالً وينقذ الطبق�ات االكثر ترضرا ً من االزم�ة ليصبح لدية
قاعدة بيانات واضحة خصوصا الفقراء فهم االكثر ترضرا ً واقصد
م�ن يعيش يومه بيومه وعدم تركهم يواجهون مصريهم لوحدهم
لالرساع لنجدتهم فورا ً دون ابطاء.
نتذك�ر ان التعلي�م تأثر بش�كل كبري بس�بب كورونا وقل�ة االبنية
وازدح�ام الط�الب داخ�ل الصف�وف لنش�يد بنايات جدي�دة أكرب
واوس�ع لتس�توعب الزيادة يف أع�داد التالميذ .التعلي�م اعتمد كليا
عىل االتصاالت واالنرتنت يج�ب أن نعالج الضعف وننهض بالبنية
التحتية لهذا القطاع املهم.
يوج�د خزين من االدوي�ة والعالجات واملعقمات ،وم�ا نحتاجه يف
املستقبل من مستش�فيات ومراكز احتجاز ،كذلك الجيش األبيض
ال�ذي كان حائط الصد األول ال ننس�اهم بالقوان�ني التي تدعمهم
وإيالء عوائل شهدائهم رعاية خاصة ،ومع ذلك حملت سنة ٢٠٢٠
يف أيامها الكثري من االش�ياء االيجابية الت�ي بينت معادن أهل هذا
البلد االصالء ومدى تالحم هذا الش�عب ومساعدة العوائل املتعففة
والتعاط�ف الكبري م�ع املحتاجني ليربز التكات�ف املجتمعي بأبهى
صورة.

كـاريكـاتـير

استئناف البرصة لـ «املستقبل العراقي» :املوبايل أكرب مسبب
Enhancer
حلاالت الطالق بني األزواج
المستقبل العراقي  /نهلة الحمداني
كش�فت محكمة اس�تئناف البرصة عن ارتفاع
نس�بة الطالق يف محاك�م املحافظة ،فيما أكدت
أن نس�ب الطالق الكبرية بس�بب جهاز املوبايل
ال�ذي يعت�رب كارث�ة حل�ت ب�ني أف�راد األرسة
وخصوصا اس�تخدام تلك األجه�زة بصورة غري
صحيح�ة األمر الذي جعل نس�ب الطالق ترتفع
يف محاكم البرصة.
وقال الناطق باس�م محكمة اس�تئناف البرصة
الق�ايض راغ�ب املظف�ر أن املحكمة اس�تقبلت
نس�ب ط�الق أكث�ر م�ن نس�ب ال�زواج يف عام
.٢٠٢٠
وبني املظفر أن «هناك مشاكل اجتماعية تحدث
بني الزوج والزوجة وأكثر تلك املش�اكل بس�بب
جه�از املوبايل ،فض�ال عن مش�اكل اجتماعية
متفرقة تتعلق بالقضايا املعيشية وغريها».
وأردف املظفر أن «املحكمة تس�عى لجمع شمل
األرس الذي�ن يرومون الط�الق ونجحت بإرجاع
عوائل كث�رية اىل حياتها الطبيعي�ة» ،مؤكدا ً أن

«هذا الس�عي الخاص بجم�ع األرس يأتي ضمن
توجي�ه وإرشاف مبارش من قبل رئيس محكمة
استئناف البرصة القايض عادل عبد الرزاق».
وأش�ار املظفر إىل أن «رئاسة املحكمة تؤكد عىل

تفاحة يف اليوم تساعدك عىل خسارة
وزن حمدد سنوي ًا!

قال خبري التغذية الرائد روب هوبسون ،إن التفاح يشبع أكثر بثالث مرات
من لوح الشوكوالتة ،فضال عن كونه أكثر صحة.
وتابع قائال“ :يحتوي التفاح عىل  1.٢غرام من األلياف الغذائية لكل 1٠٠
غرام ،ما يجعلنا نش�عر بالش�بع والرض�ا عند الش�عور بالجوع ،خاصة
عن�د تناوله قبل الوجبات .وتس�اعد البكتني ،األلي�اف املوجودة يف التفاح،
أيض�ا ع�ىل تنظيم البكتريي�ا يف األمعاء والت�ي بدورها قد تس�اعد يف قمع
زيادة الوزن وتراكم الدهون يف الجس�م” .و ُدعم�ت خطة التفاح – واحدة
يومي�ا ملدة عام – م�ن قبل أخصائي�ة التغذية لويس داوس�ون 34 ،عاما،
م�ن برايتون .وقالت“ :إذا كان بإمكاني تغيري بعض الوزن املحكم بمجرد
تناول تفاحة قبل العشاء ،فهذا يبدو يل مثل النظام الغذائي .جربت معظم
األنظمة الغذائية األخرى وهي مجرد ألم ش�ديد” .ووجدت دراسة أجرتها
هيئ�ة صناعة التف�اح والكمث�رى الربيطاني�ة ،أن حصة فاكه�ة ما قبل
العشاء اليومية يمكن أن تساعد عىل فقدان الوزن.

العراقـي

رضورة الس�عي بإنه�اء القضاي�ا االجتماعية
ومنها ح�االت ال�زواج والطالق الت�ي تحدث يف
مختل�ف قص�ور العدال�ة املنت�رة يف أقضي�ة
ونواحي ومركز مدينة البرصة».
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الصحة العاملية تدعو لالستعداد :القادم أسوأ

ح�ذرت منظم�ة الصح�ة العاملية،
الثالثاء ٢9( ،كانون األول،)٢٠٢٠ ،
م�ن أن جائح�ة كورونا ل�ن تكون
األخ�رية ،فيما أك�دت أن الفريوس
يمث�ل ج�رس إن�ذار لجائح�ات
مستقبلية.
واعت�رب مدير برنام�ج الطوارئ يف
ماي�ك راي�ن يف ترصي�ح تابعه IQ
 ،NEWSأن «ه�ذا الوب�اء ش�ديد
الخطورة ،لقد أثر عىل كل ركن من
أركان األرض ،لكن�ه ليس األس�وأ،
إنه يمث�ل دع�وة لالنتب�اه ،فنحن
بحاجة لالس�تعداد ليشء قد يكون
أكثر خطورة يف املس�تقبل» ،داعيا
اىل االستعداد «لقادم أسوأ».
العاملون يف املنظمة أقروا أن «الفريوس ،وهو
يف املوج�ة الثاني�ة والثالث�ة ،يتفىش بس�هولة
كب�رية ،ويفت�ك بالب�ر ،لكنه�م ش�ددوا عىل
أن مع�دل وفيات�ه منخف�ض نس�بيا ،مقارنة
بأم�راض جديدة» ،الفت�ني إىل أن «العالم بعيد
ع�ن الجاهزية الالزم�ة ،ملكافح�ة الجائحات
املقبلة».
راي�ن قال تحدي�دا إن «فريوس كورونا ش�ديد

الع�دوى ويقت�ل الن�اس ،لك�ن نس�ب الوفاة
الحالي�ة منخفض�ة بش�كل معق�ول ،مقارنة
باألمراض الناشئة األخرى ،ونحن أقل جاهزية
للمواجهة املنتظرة».
وكذلك بع�ث املدير العام للمنظم�ة ،تيدروس
أدهان�وم غيربيس�وس ،بإش�ارات تحذيري�ة،
إذ ش�دد ع�ىل أنه «س�تكون هناك انتكاس�ات
وتحدي�ات جدي�دة يف العام املقبل ،عىل س�بيل
املث�ال التح�ورات الجديدة لف�ريوس كورونا،

اليابان تنفرد بتصنيع أول أقامر صناعية من اخلشب
بدأت الياب�ان أوىل خطواتها نحو تصنيع أول
أقم�ار صناعي�ة يف العالم من الخش�ب ،التي
تعتزم إطالقها يف عام  .٢٠٢3تعاونت جامعة
كيوتو مع رشك�ة «س�وميتومو» التي قالت
إنه�ا بدأت يف إع�داد بحث عن نمو األش�جار
واس�تخدام املواد الخش�بية يف الفضاء ،وذلك
بغ�رض تقليل النفاي�ات الفضائية.وس�تبدأ
الراكة بني الجامعة والركة يف تجربة أنواع
مختلف�ة من األخش�اب يف البيئات القاس�ية
ع�ىل األرض .وأصبح�ت النفاي�ات الفضائية
مش�كلة متزايدة مع إطالق املزيد من األقمار
الصناعية يف الغالف الج�وي .وتتميز األقمار
الصناعي�ة الخش�بية أن�ه عن�د احرتاقه�ا ال
تطلق مواد ضارة يف الغالف الجوي ،أو تمطر
األرض بحطامها عند وقوعها .وأوضح تاكاو
دوي ،األس�تاذ بجامعة كيوتو ورائد الفضاء

اليابان�ي ،لهيئ�ة اإلذاع�ة الربيطاني�ة «ب�ي
ب�ي يس»« :يف النهاية س�يؤثر ذل�ك عىل بيئة
األرض» ،مضيفا أن املرحلة التالية س�تكون
تطوير النم�وذج الهنديس للقم�ر الصناعي،
ثم تصنيع نم�وذج الرحلة.من جانبها ،قالت
رشكة «س�وميتومو» التي تأسست منذ أكثر

من  4٠٠عاما ،إنها ستعمل عىل تطوير مواد
خشبية ش�ديدة املقاومة للتغريات يف درجات
الحرارة وأش�عة الش�مس ،من أج�ل تصنيع
القم�ر الصناع�ي الخش�بي األول يف العال�م.
وس�بق أن حذر الخ�رباء من التهدي�د املتزايد
لس�قوط خردة فضائية ع�ىل كوكب األرض،
وذلك مع إطالق املزيد من املركبات الفضائية
واألقم�ار الصناعي�ة .وبحس�ب املنت�دى
االقتصادي العاملي ،هناك ما يقرب من 6٠٠٠
قمر صناعي تدور ح�ول األرض ،حوايل ٪6٠
منها أصبحت خردة فضائية.
وتق�در رشكة األبحاث «يورو كونس�لت» أنه
س�يتم إط�الق  99٠قم�را صناعي�ا كل عام
خالل ه�ذا العقد ،مما يعني أن�ه بحلول عام
 ٢٠٢8ق�د يكون هن�اك  15٠٠٠قمر صناعي
يف مدارات حول األرض.

بابا نويل يتسبب بمقتل  18شخص ًا

تويف  18شخصا ً من سكان أحد دور الرعاية
يف بلجيكا بسبب إصابتهم بفريوس كورونا
بعدما نقل «بابا نويل» إليهم العدوى.
ويف ّ
التفاصي�ل ،فل�م يحص�ل س�كان دار
الرعاي�ة بمدينة أنتويرب ع�ىل هدايا العيد

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

فحس�ب ،ب�ل نق�ل «بابانوي�ل» وفريق�ه
العدوى ل� 1٢1مقيما ً و 36عامالً من بينهم
أيض�اً .وبعد ثالث�ة أيّام عىل زيارت�ه ال ّدار،
أعل�ن «بابانويل» عن إصابت�ه بالفريوس
ّ
مكثفة
ما دفع مس�ؤولني إلجراء فحوص

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

للمقيمني .وق�د ألق�ى روّاد اإلنرتنت اللوم
ع�ىل «بابانوي�ل» واملس�ؤولني بع�د تداول
فيديوهات وص�ور من داخ�ل دار الرعاية
وذل�ك بالتزامن مع زيادة ع�دد الوفيات يف
املنطقة بسبب كوفيد.19-
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ومس�اعدة العامل�ني يف الحق�ل
الطبي ،الذين س�ئموا من مواصلة
مكافحة الوباء».
وأض�اف أن�ه «وفري�ق العمل معه
يعمل�ون ع�ن كثب م�ع العلماء يف
جمي�ع أنحاء العالم م�ن أجل فهم
أفضل لجميع التغيريات التي تطرأ
عىل الفريوس وتأثريها».
وح�ث ع�ىل رضورة تكثي�ف تتبع
التسلسل الجيني لضمان اكتشاف
س�الالت جديدة ،مع دخول الوباء
عام�ه الثان�ي .كم�ا ش�دد عىل أن
املنظم�ة ل�ن ته�دأ حت�ى تحص�ل
جميع الدول عىل لقاح جديد.
وقال غيربيس�وس« :يف األس�ابيع
األخ�رية ،ب�دأ طرح لق�اح آمن وفع�ال يف عدد
من البل�دان ،لكن منظمة الصح�ة العاملية لن
تهدأ حتى يتمك�ن املحتاجون يف كل مكان من
الحصول عىل اللقاحات الجديدة وحمايتهم».
التحذي�رات الطبي�ة تدعمها األرق�ام املتزايدة
لضحاي�ا جائح�ة «كوفي�د ،»19-فق�د اقرتب
عدد الوفيات من امللي�ون وثمانمائة ألف ،كما
تخطت اإلصابات ال� 8٠مليونا.

املتعافون من كورونا لدهيم مناعة
وقائية قد تستمر  8أشهر

كش�فت دراس�ة جديدة أن األش�خاص الذين تعافوا م�ن اإلصابة بفريوس
كورونا املستجد يحتفظون بذاكرة مناعية للحماية من العدوى مرة أخرى.
وذكر موق�ع “ ”medisiteأن الدراس�ة التي أجراها باحثون أس�رتاليون أن
هذه املناعة قد تستمر مع املتعافني ملدة ثمانية أشهر عىل األقل.
وأش�ار الباحث�ون إىل دور الخالي�ا اللمفاوي�ة يف تأمني املناع�ة ضد فريوس
كورونا املستجد بعد اإلصابة به.
وخالل الدراس�ة فح�ص الباحثون حال�ة  ٢5مصابا بكورون�ا ،حيث جرت
مراقبة معدل املناعة املكتس�بة لديهم بع�د التعايف ،وتحديدا بني اليوم الرابع
واليوم ال�  ٢4٢بعد اإلصابة.
وتب�ني أن معدل األجس�ام املضادة يب�دأ يف االنخفاض بعد الي�وم ال�  ٢٠من
التعايف.
وم�ع ذلك ظل لدى جميع من خضعوا للدراس�ة خاليا ملفاوية تتمتع بذاكرة
مناعية قادرة عىل التعرف إىل مكونات الفريوس.
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