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كـثـرة الـزيـارة تـورث املـاللـة العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

عداد »كورونا«:
 انخفاض قيايس بإصابات ووفيات 

الفايروس خالل اسبوع
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األمن الوطني حيبط »هجوم انتحاري« خطط لتنفيذه خالل أعياد رأس السنة يف بغداد
الفتح عن إجراءات احلكومة بشأن قرار ترامب املتعلق بمجرمي بالك ووتر: إجراءاهتا خجولة 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت وزارة النف�ط، أم�س الس�بت، عزمه�ا 
ال�روع برف�ع الطاق�ة التصديري�ة ملنظوم�ة 
الص�ادرات إىل 6 ماليني برميل يومي�ًا بعد العام 

.2023
وق�ال وكيل الوزارة لش�ؤون االس�تخراج كريم 
حطاب يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه ان »الوزارة حريصة ع�ى االرساع يف انجاز 
وتنفيذ مش�اريع تطوير املس�تودعات النفطية 
يف قض�اء الفاو بمحافظة الب�رة، التي تهدف 
اىل تعزي�ز وادامة الصادرات النفطية من املؤانى 
الجنوبي�ة«. وذكر حطاب خالل زيارته وتفقده 
مس�تودعات الفاو النفط�ي ان »ه�ذه الزيارة 
تات�ي تنفي�ذا لتوجيه�ات وزير النفط احس�ان 
عب�د الجبار ملتابعة مش�اريع تطوير مس�تودع 
الف�او النفطي والت�ي تهدف اىل تعزي�ز وادامة 
الص�ادرات النفطية م�ن املؤان�ى الجنوبية من 
خ�الل تنفيذ مش�اريع عمالقة، تش�مل انش�اء 
)24( خزان�اً بطاق�ة )58( الفاً ته�دف اىل رفع 
الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من )3،5( 
مالي�ني برميل اىل )6( مالي�ني برميل باليوم بعد 
عام 2023«. والع�راق ثاني أكرب منتج للخام يف 
منظمة »أوبك« بعد الس�عودية، بمتوسط يومي 
4.6 ماليني برميل يف الظروف الطبيعية، ويعتمد 
عى الخام لتوفري أزيد من 90 باملئة من إيراداته. 
واض�اف، »هنا »نش�ري اىل رضورة التفريق بني 
الطاقة التصديرية املتاحة للمنظومة التصديرية 
والتصدي�ر الفع�ي الذي تح�دده ال�وزارة وفق 

متطلبات الحاجة الفعلية مستقبال«.
التفاصيل ص2

العراق يطمح بإنتاج )6( ماليني برميل نفط يوميا
وضع خطة لتنفيذ »مشاريع عمالقة« وتطوير املستودعات النفطية يف قضاء الفاو.. وذروة اإلجناز ستكون يف عام 2023 حمافظ البرصة 

يوافق عىل إعادة استحداث ناحية 
السيبة النفطية

وزيـر الـصـحـة
 يفـتـتـح مستشفـى الـمـجـلـس 

االقـتـصـادي

املوارد املائية:
 سد اليسو الرتكي ال يؤثر عىل كميات 

املياه الواردة للعراق

ص3

ص3

ص3

أردوغان يتعهد ملواطنيه بـ »اإلصالح«: سأكرس »مثلث الرش«
الـجـيـش االســرائـيـلــي: عـيـنــنــا عـلـى الـعــراق!
مستشـار حكومـي: ال مشكلـة فـي تـمـويـل االنتخـابـات
فعال ضد الساللتني.. الصحة: الدفعة االوىل من لقاح »كورونا« ستصل مطلع 2021

النهج الربملانية توجه انتقادات حادة ملوازنة 2021: 
جتيز بيع اصول الدولة املالية يف ستة أشهر

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

التجارة للفالحني:
 مسـتـحـقـاتـكـم سـتـوزع 

االسبوع احلايل

االعامر تعلن 
إنجـاز تصـاميـم مشـروع 

»العراق املصغر«

الثقافة تستحدث
 برناجمًا عايل التقنية حلفظ 

بيانات املخطوطات

       بغداد / المستقبل العراقي

تعه�د الرئي�س الرتك�ي رج�ب طي�ب أردوغ�ان، أم�س 
الس�بت، بإجراء إصالحات هيكلية يف املج�ال االقتصادي 
لكرس »مثلث ال�ر« املتمثل يف أس�عار الفائدة والتضخم 
وأس�عار الرف. وق�ال أردوغان، يف كلم�ة ألقاها خالل 
مش�اركته ع�رب اتص�ال مرئي من إس�طنبول يف مراس�م 
تدش�ني نفق »غولبايش« عى الطري�ق الواصل بني واليتي 
أنق�رة وقونية: »كما وعدنا أبناء ش�عبنا س�يكون 2021 
ع�ام اإلصالح�ات الديمقراطي�ة واالقتصادية، وس�نقدم 
مشاريعنا ومخططاتنا يف هذا الصدد للربملان، والشعب، يف 

أقرب فرصة«. وعرب أردوغان عن أمله يف تجاوز االقتصاد 
الرتك�ي الصعوبات التي خلفته�ا جائحة فريوس كورونا 
يف أقرب وقت، مش�ددا عى حكومته يف ترسيع اإلصالحات 
وك�رس »مثلث ال�ر« املتمثل يف الفائدة وأس�عار الرف 

والتضخم، مع إنشاء نظام قائم عى اإلنتاج والتوظيف.
وأضاف الرئيس الرتك�ي »ال نجري إصالحات ديمقراطية 

ألن أحدا أرغمنا عليها، بل ألن شعبنا يستحقها«.
وسبق أن وعد أردوغان الشهر املايض بإجراء مجموعة من 
اإلصالحات القضائي�ة واالقتصادية، مما أدى إىل تكهنات 
بإمكانية اإلفراج عن سياس�يني من بينهم أكراد ونشطاء 

يف مجال حقوق اإلنسان.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس كتلة النهج الوطن�ي النيابية 
عمار طعمه، أمس السبت، بيع اصول الدولة 
املالية ورشكاتها العامة خالل ستة أشهر يف 
موازنة 2021.واش�ار طعمة يف بيان، تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، اىل »مجموعة 

مالحظات عى موازنة عام 2021: 
1. امل�ادة )60( م�ن املوازن�ة تتضم�ن مبدأ 
خط�رًيا وفيه تفري�ط بالغ بأص�ول الدولة 
اململوك�ة لل�ركات العام�ة وتق�رر بيعها 
خالل س�تة اش�هر، علما ان ه�ذه األصول 
ق�د رصف�ت الدولة ع�ى تش�ييدها عرات 

مليارات الدوالرات ولس�نني عديدة واألخطر 
يف ه�ذه امل�ادة انه�ا تباع يف ظ�روف هيمنة 
الفس�اد عى قرارات الدولة مم�ا يعني انها 
س�تقود لبيعها بأرخص األثمان ومن املؤكد 
ان الساس�ة النافذين ومن خالل واجهاتهم 
التجارية سيس�تحوذون ع�ى هذه األصول 
الوطني�ة، وم�ن ه�ذه امل�ادة وامل�واد الت�ي 
تش�ابهها يف قان�ون موازن�ة 2021 تتضح 
سياس�ة الحكوم�ة بالتوجه إلنه�اء ملكية 
الدولة ل�كل األصول اإلنتاجية س�واء كانت 
زراعي�ة او صناعي�ة وعرضه�ا للبي�ع ، وال 
ادري م�دى ارتباط هذا التوجه بسياس�ات 
ونصائ�ح صن�دوق النق�د ال�دويل ورشوطه 

القاسية عى العراق!
2. من�ح القان�ون دائ�رة عق�ارات الدول�ة 
صالحي�ة بي�ع األرايض الزراعي�ة التي تقع 
خ�ارج ح�دود محرم�ات الط�رق املقطوع 
عنه�ا الحص�ة املائية ب�دون مزاي�دة علنية 
بش�تى  يس�تعملها  ان  للمش�رتي  وتجي�ز 
ص�ور االس�تعمال، وه�ذا يعن�ي إضع�اف 
لنش�اط القطاع الزراعي الذي يعتمد بدرجة 
رئيس�ة عى أص�ل وج�ود األرايض الزراعية 
فلماذا تفرط الدولة بهذه األرايض وتس�مح 
وكان  الزراع�ي  الغ�رض  لغ�ري  بتحويله�ا 
بامكانها ان تس�تثمرها من خالل رشكاتها 
العام�ة او مع القط�اع الخاص بمروعات 

زراعي�ة إنتاجية تس�هم يف تعظيم اإليرادات 
غري النفطية.

3. امل�ادة 56 تل�زم ش�بكة اإلع�الم العراقي 
بتمك�ني وزارات الدولة م�ن اإلعالن املجاني 
عن مهامها.. وم�ع وجود هذا النص تنتفي 
الحاجة لتخصيص مبال�غ لرتويج إنجازات 

الحكومة. 
4.امل�ادة 65 من املوازنة تخ�ول وزير املالية 
فرض رسوم مقطوعة عى تسجيل املركبات 
الداخل�ة اىل الع�راق بص�ورة غ�ري اصولي�ة 
)تهري�ب( ومس�جلة بصورة غ�ري اصولية 

)تزوير(. 
التفاصيل ص2

ص7

حسن أمحد:
 مواجهـة القـوة اجلويـة 

مفصلية للنجف

ص2
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فعال ضد الساللتني.. الصحة: الدفعة االوىل من لقاح »كورونا« ستصل مطلع 2021
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة الصحة، أمس الس�بت، عن وصول اول جرع�ة من لقاح فايزر 
مطلع العام املقبل، مبينة ان اللقاح فعال ضد الساللتني كوفيد 19 و20.

وقال املتحدث باس�م الصحة س�يف البدر ان »الس�اللة الجديدة من فريوس 
كورون�ا كوفي�د 20 هي أرسع بط�رق االنتقال مم�ا يتطلب الح�ذر وتعاون 
املجتم�ع باتباع االج�راءات الوقائي�ة والتأكيد عىل لبس الكمام�ات والتباعد 
االجتماع�ي”. واض�اف ان “العراق تعاقد بش�كل رس�مي مع رشك�ة فايزر 
وس�تصل اول دفع�ة م�ن جرعة اللقاح مطل�ع العام الجديد”، مش�ريا اىل ان 
“الجرعة االوىل س�يصل تعدادها ملي�ون ونصف امللي�ون”. واوضح البدر ان 
“لقاح فايزر تم تأكيده بانة فعال ضد الس�اللتني كوفيد 19 و20 “، مش�ريا 
اىل ان “وزارة الصح�ة ع�ىل تواص�ل مع منظم�ة الصحة العاملي�ة حول اخر 

املستجدات بكل ما يخص كورونا”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت وزارة النفط، أمس الس�بت، عزمها 
الرشوع برفع الطاقة التصديرية ملنظومة 
الص�ادرات إىل 6 ماليني برمي�ل يومياً بعد 

العام 2023.
وق�ال وكيل الوزارة لش�ؤون االس�تخراج 
كري�م حط�اب يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان »الوزارة حريصة 
ع�ىل االرساع يف انج�از وتنفي�ذ مش�اريع 
تطوي�ر املس�تودعات النفطي�ة يف قض�اء 
الف�او بمحافظة البرصة، الت�ي تهدف اىل 
تعزي�ز وادام�ة الص�ادرات النفطي�ة من 

املؤانى الجنوبية«.
وذك�ر حط�اب خ�الل زيارت�ه وتفق�ده 
»ه�ذه  ان  النفط�ي  الف�او  مس�تودعات 
الزي�ارة تات�ي تنفي�ذا لتوجيه�ات وزي�ر 
النفط احسان عبد الجبار ملتابعة مشاريع 
تطوي�ر مس�تودع الف�او النفط�ي والتي 
تهدف اىل تعزيز وادامة الصادرات النفطية 
م�ن املؤان�ى الجنوبي�ة م�ن خ�الل تنفيذ 
مش�اريع عمالق�ة، تش�مل انش�اء )24( 
خزان�اً بطاق�ة )58( الف�اً ته�دف اىل رفع 
الطاق�ة التصديرية للمنظومة الحالية من 
)3،5( مالي�ني برميل اىل )6( ماليني برميل 

باليوم بعد عام 2023«.
والعراق ثاني أك�ر منتج للخام يف منظمة 

»أوب�ك« بعد الس�عودية، بمتوس�ط يوم�ي 4.6 ماليني 
برمي�ل يف الظروف الطبيعية، ويعتمد عىل الخام لتوفري 

أزيد من 90 باملئة من إيراداته.
واض�اف، »هنا »نش�ري اىل رضورة التفريق بني الطاقة 

التصديري�ة املتاح�ة للمنظومة التصديري�ة والتصدير 
الفع�ي ال�ذي تحدده ال�وزارة وفق متطلب�ات الحاجة 
الفعلي�ة مس�تقبال«، مؤكدا »تحقيق نس�بة عالية من 
برنام�ج تنفيذ هذه املش�اريع س�واء االعم�ال املناطة 

برشكة املشاريع النفطية اورشكة ابن ماجد«.

وتش�مل هذه املش�اريع »انش�اء وبناء محطات توليد 
ومضخ�ات  افقي�ة  توربيني�ة  ومضخ�ات  كهربائي�ة 
مس�اعدة عمودية وانابيب ومحطات واجهزة سيطرة 
ومنظوم�ات اطفاء فضال عن تاهي�ل املعدات املتوقفة 
وغري ذلك«. واشار حطاب اىل ان »خطط الوزارة تهدف 

ايض�اً اىل تنفيذ مرشوع االنب�وب البحري 
من مس�تودع الفاو اىل مؤان�ئ الصادرات 
النفطي�ة، فض�اًل ع�ن مش�اريع تطوي�ر 

املنافذ التصديرية«.
يف أبريل املايض، توص�ل تحالف »أوبك +« 
إىل اتف�اق تاريخ�ي إلج�راء تخفيضات يف 
إنتاج النفط تبلغ 9.7 ماليني برميل يوميا 
بهدف إع�ادة التوازن إىل أس�عار الخام يف 

األسواق العاملية.
وقل�ص التحالف حجم خف�ض اإلنتاج إىل 
متوس�ط 7.7 ماليني برميل يوميا، اعتبارا 
من آب، يتبع�ه تقليص ثان مطلع 2021، 
إىل 5.7 مالي�ني برميل يوميا يس�تمر حتى 

نيسان 2022.
م�ن جهت�ه، قال مدي�ر عام رشك�ة نفط 
الب�رصة خال�د حم�زة ان »اهمي�ة ه�ذه 
الص�ادرات  تعزي�ز  يف  تكم�ن  املش�اريع 
النفطية م�ن الحقول النفطي�ة الجنوبية 
وتحقي�ق انس�يابية عالية، وبم�ا يواكب 

الزيادة املخطط لها مستقبالً«.
فيم�ا اك�د مدي�ر ع�ام رشك�ة املش�اريع 
النفطي�ة محم�ود عباس »اهمي�ة الجهد 
الوطن�ي يف تنفيذ هذه املش�اريع املعقدة 
، وف�ق املواصف�ات النوعي�ة املطلوبة وان 
رشكت�ه تنف�ذ )16( خزاناً بطاق�ة )58( 
مرتاً مكعب للخزان الواحد، وان رشكة بن 
ماجد تنفذ )8( خزانات بطاقة )58( مرتاً 

مكعباً فضال عن املشاريع امللحقة بها«.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة النفط، أن إيرادات 
الش�هر املايض بلغت أكثر من 3.39 مليار دوالر. والتي 

أصدرتها رشكة تسويق النفط العراقية »سومو«.

      بغداد / المستقبل العراقي

سجل العراق هذا األسبوع أعداداً منخفضة 
بش�كل غ�ري مس�بوق إلصاب�ات ووفيات 
فريوس كورونا املس�تجد منذ بدء تفش�يه 
يف الب�الد، وف�ق م�ا أف�ادت وزارة الصحة 
العراقية أمس الس�بت، بعد أيام عن إعالن 

إعادة فرض تدابري جديدة الحتوائه.
وأعلن�ت وزارة الصح�ة العراقية تس�جيل 
836 إصاب�ة إضافي�ة، بحس�ب التقري�ر 
اليوم�ي الص�ادر عنه�ا، من ب�ني 35 ألف 
فح�ص، و12 وف�اة، فيم�ا ش�في 1390 

شخصاً من املرض.
وكان الع�راق س�جل الخمي�س 7 وفي�ات 
فق�ط ونح�و 1100 إصاب�ة إضافية وفق 

الوزارة.
وأمس الس�بت، هي املرة األوىل منذ أش�هر 
التي ينخفض فيها عدد اإلصابات اليومية 

عن األلف.
وبلغ تفيش الوباء ذروته يف العراق يف نهاية 
أيل�ول بتس�جيل أكث�ر م�ن 5 آالف إصابة 
خالل يوم واح�د. ثم تراجع عدد اإلصابات 
اليومي�ة تدريجا ليس�تقر تحت نصف ذلك 

العدد عىل امتداد ترشين الثاني.

والعراق واحد م�ن أكثر البلدان ترضرا من 
وب�اء كوفي�د-19 يف الرشق االوس�ط. وقد 
س�جلت فيه أكث�ر م�ن 590 أل�ف إصابة 
وأكث�ر م�ن 12700 وفاة من بني س�كانه 

البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
كذل�ك، أعلن�ت الس�لطات العراقي�ة أنه�ا 
فاي�زر/ لقاح�ات  م�ن  كمي�ة  حج�زت 

بايونتيك.
وقالت وزارة الصح�ة العراقية إنها وقعت 
اتفاقا أوليا للحصول عىل 1,5 مليون جرعة 
من لقاح فايزر/بايونتينك املضاد لكورونا 
مطل�ع 2021. وق�ال مجل�س ال�وزراء إن 

وزارة املالي�ة قامت »بتأم�ني الدفعة األوىل 
والبالغ مقدارها ثالثة ماليني دوالر لغرض 
دفعها مسبقا لرشكة فايزر، وكذلك تأمني 
املبلغ املتبقي م�ن الكلفة االجمالية للقاح 

والبالغ مقدارها 15 مليون دوالر«.
كما ف�رض العراق إجراءات وقائية جديدة 
ملن�ع انتش�ار الس�اللة الجدي�دة لفريوس 
كورونا املس�تجد التي ظهرت يف بريطانيا، 
أبرزها إغالق الحدود الرية ومنع السفر إىل 
عدد من البلدان وإغ�الق املطاعم واملرافق 

االجتماعية ألسبوعني.
لكن غالبي�ة املقاه�ي واملطاع�م واملراكز 

كان  فيم�ا  مفتوح�ة،  بقي�ت  التجاري�ة 
ع�دد قليل من األش�خاص فيه�ا يضعون 

الكمامات.
ومن اإلج�راءات أيضاً إغالق الحدود الرية 
»باس�تثناء الح�االت الطارئ�ة«، و«من�ع 
افريقي�ا  وجن�وب  بريطاني�ا  اىل  الس�فر 
والدنم�ارك وهولن�دا وبلجيكا  واس�رتاليا 
وإيران والياب�ان وأي دولة اخرى تحددها 

وزارة الصحة مستقبال«.
ويمن�ع الق�رار كذلك دخ�ول الوافدين من 
هذه الدول »باستثناء العراقيني وإلزامهم 

بالحجر اإلجباري ملدة 14 يوما«.

وضع خطة لتنفيذ »مشاريع عمالقة« وتطوير املستودعات النفطية يف قضاء الفاو.. وذروة اإلجناز ستكون يف عام 2023

العراق يطمح بإنتاج )6( ماليني برميل نفط يوميا

العدد )2286(   27     كانون االول    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

عداد »كورونا«: انخفاض قيايس بإصابات ووفيات الفايروس خالل اسبوع

        بغداد / المستقبل العراقي

اعتر جي�ش االحتالل اإلرسائيي، 
الس�عودية  أن  الس�بت،  أم�س 
تعرض�ت ع�ام 2019 لهجوم من 
اليمن والعراق وإي�ران، فيما بني 
ان قوات�ه تراق�ب كل التح�ركات 
اإليراني�ة، وأن غواصاته تبحر إىل 

»أماكن مختلفة بعيدة وقريبة«.
وق�ال املتح�دث باس�م الجي�ش 
هيداي زيلرمان، يف حديث ملوقع 
إي�الف الس�عودي إن »إي�ران قد 
تهاجم إرسائيل من العراق أو من 
اليمن«، مبينا »لدينا معلومات أن 
إيران تطور هناك طائرات مسرية 
وصواريخ ذكية تستطيع الوصول 
إىل إرسائي�ل«. وش�دد زيلرم�ان 
أن »إرسائي�ل تراق�ب ع�ن كث�ب 
تح�ركات إيران يف املنطقة«، الفتا 
إىل أن »قائ�د األركان اإلرسائي�ي، 
أفيف كوخابي، عندما حذر إيران 
من اإلقدام ع�ىل أي هجوم، قصد 
العراق واليمن، وعندما تحدث عن 
دائرة الدول الثانية، كان يقصد أن 

الدائرة األوىل هي لبنان وسوريا«. 
وأش�ار إىل أن »إي�ران كان�ت ق�د 
»أرامك�و«  منش�آت  هاجم�ت 
الس�عودية يف ايل�ول 2019 م�ن 
اإليرانية  اليمن والعراق واألرايض 
الطائ�رات  ع�رشات  مس�تخدمة 
املس�رية والصواريخ املوجهة عن 
بعد بدون أن يكش�فها أحد، قائال 
إن »ه�ذا يدل ع�ىل ق�درة إيرانية 

كبرية يف هذا املجال«.
وأكد زيلرم�ان أن »األمر قد يعاد 
فعله انطالقا من تلك املواقع ضد 
إرسائيل، لذل�ك عينها عىل العراق 
واليمن مؤخرا«. وردا عىل س�ؤال 
ح�ول عب�ور غواص�ة إرسائيلية 
قن�اة الس�ويس متجه�ة للبح�ر 
األحم�ر وربم�ا إىل الخلي�ج، قال 
املتح�دث باس�م جي�ش االحتالل 
اإلرسائيي إن�ه ال يؤكد هذا األمر، 
إال أن�ه ال ينف�ي أن يكون س�الح 
البحري�ة اإلرسائي�ي يعمل يف كل 
مكان، مش�ريا إىل أن »الغواصات 
إىل  وبه�دوء  تبح�ر  اإلرسائيلي�ة 

أماكن مختلفة بعيدة وقريبة«.

اجليش االرسائييل: عيننا عىل العراق! 

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمه، أمس 
الس�بت، بي�ع اصول الدول�ة املالية ورشكاته�ا العامة خالل 

ستة أشهر يف موازنة 2021.
واش�ار طعمة يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 

اىل »مجموعة مالحظات عىل موازنة عام 2021: 
1. امل�ادة )60( من املوازنة تتضمن مبدأ خطريًا وفيه تفريط 
بال�غ بأصول الدولة اململوكة لل�رشكات العامة وتقرر بيعها 
خالل ستة اشهر، علما ان هذه األصول قد رصفت الدولة عىل 
تشييدها عرشات مليارات الدوالرات ولسنني عديدة واألخطر 
يف هذه املادة انها تباع يف ظروف هيمنة الفس�اد عىل قرارات 
الدولة مما يعني انها س�تقود لبيعه�ا بأرخص األثمان ومن 
املؤكد ان الساس�ة النافذين ومن خ�الل واجهاتهم التجارية 
سيس�تحوذون عىل هذه األصول الوطني�ة، ومن هذه املادة 
واملواد التي تشابهها يف قانون موازنة 2021 تتضح سياسة 
الحكومة بالتوجه إلنهاء ملكية الدولة لكل األصول اإلنتاجية 
س�واء كانت زراعي�ة او صناعية وعرضه�ا للبيع ، وال ادري 
مدى ارتباط هذا التوجه بسياس�ات ونصائح صندوق النقد 

الدويل ورشوطه القاسية عىل العراق!
2. منح القانون دائ�رة عقارات الدولة صالحية بيع األرايض 
الزراعية الت�ي تقع خارج حدود محرم�ات الطرق املقطوع 

عنه�ا الحصة املائية ب�دون مزايدة علنية وتجيز للمش�رتي 
ان يس�تعملها بشتى صور االس�تعمال، وهذا يعني إضعاف 
لنشاط القطاع الزراعي الذي يعتمد بدرجة رئيسة عىل أصل 
وج�ود األرايض الزراعية فلماذا تف�رط الدولة بهذه األرايض 
وتس�مح بتحويلها لغري الغرض الزراعي وكان بامكانها ان 
تستثمرها من خالل رشكاتها العامة او مع القطاع الخاص 
بمرشوع�ات زراعية إنتاجية تس�هم يف تعظيم اإليرادات غري 

النفطية.
3. امل�ادة 56 تلزم ش�بكة اإلع�الم العراقي بتمك�ني وزارات 
الدول�ة من اإلع�الن املجاني ع�ن مهامها.. وم�ع وجود هذا 
الن�ص تنتف�ي الحاجة لتخصي�ص مبالغ لرتوي�ج إنجازات 

الحكومة.
4.امل�ادة 65 م�ن املوازن�ة تخ�ول وزير املالية فرض رس�وم 
مقطوع�ة عىل تس�جيل املركبات الداخل�ة اىل العراق بصورة 
غ�ري اصولي�ة )تهري�ب( ومس�جلة بص�ورة غ�ري اصولية 
)تزوي�ر(. وه�ذا النص بإطالق�ه وعدم تقييده مل�ا وقع من 
حوادث تهري�ب وتزوير قبل نفاذ القانون يعني انه يس�مح 
ويعط�ي إذًن�ا قانونًيا بالتهريب والتزوي�ر وكل ما يتخذ ازاء 
ه�ذه املخالفات القانونية هو فرض رس�وم، واصال التعبري 
بكلمة رس�وم غري مناس�بة واملف�روض ان تك�ون غرامات 
الن تل�ك األفعال مخالف�ة للقانون.. واإلش�كال اآلخر أليس 
من مس�ؤولية الدولة تقنني االس�ترياد وإخضاعه لسياقات 

قانوني�ة وإدارية تطبق من قبل دوائر الدولة وتحت رقابتها، 
فكيف يرتك األمر هكذا للتزوير والتهريب!؟

5.املادة 66 تتكلم حول طباعة الكتب املدرسية ودعوة وزارة 
الرتبي�ة للقطاع�ني العام والخ�اص لتنفي�ذ الطباعة وتذكر 
اسماء رشكات تابعة للقطاع الخاص بعينها فلماذا اإلشارة 

اليها باالسم، فعنوان القطاع الخاص يشملها!؟
وكان األج�در ان تح�رص الحكومة طباعة الكتب املدرس�ية 
بالقطاع العام لغرض توفري ايرادات للدولة وتحويل رشكاتها 

لرابحة وتحافظ عىل اإليرادات الالزمة لرواتب موظفيها.
6.امل�ادة 67 تتح�دث عن تس�وية مق�دار الدع�م الحكومي 
املطلوب او املقدم عن بيع الطاقة بالتعرفة الحالية ولجميع 
السنوات.. واملفروض ان تبارش الحكومة بإجراءات استثمار 
الغ�از املصاحب ال�ذي يهدر وتكلف خس�ارة هدره س�نويا 
ملي�اري دوالر س�نويا وهو ما يقلل الدعم ويجنبنا اس�ترياد 

الغاز من دول الجوار بمليارات الدوالرات سنويا.
7.امل�ادة )69( م�ن املوازنة تل�زم وزيري املالي�ة والتخطيط 
بإصدار تعليمات تسهيل تنفيذ القانون حال إقراره وتطالب 
بعدم نرشها يف الجريدة الرس�مية اس�تثناء من احكام املادة 
)2( من قانون النرش. وهذا س�ياق غريب يخالف الشفافية 
والرقاب�ة عىل موضوع مه�م وهو نفقات الدول�ة ومصادر 
ايراداته�ا والتحقق م�ن واقعيته�ا يف هذه الظ�روف املالية 

االستثنائية.

        بغداد / المستقبل العراقي

لش�ؤون  ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  أك�د 
االنتخابات عبد الحس�ني الهن�داوي، أمس 
الس�بت، أن وزارة املالي�ة ملزم�ة بتوف�ري 

التخصيصات ملفوضية االنتخابات.  
وق�ال الهن�داوي يف ترصي�ح صحف�ي إنه 
»ال توج�د معوقات بالنس�بة للمخصصات 
املالي�ة ملفوضي�ة االنتخابات«، الفت�ًا إىل أن 

»قانون تموي�ل االنتخابات ت�م إقراره من 
قبل مجل�س النواب وتم�ت املصادقة عليه 
من رئيس الجمهورية وس�يصبح نافذاً بعد 

نرشه يف جريدة الوقائع«.  
وأضاف، أنه »ليست هناك مشكلة حقيقية 
تتعلق بتمويل االنتخابات عىل الرغم من أن 
الحكومة تدعو دائماً إىل تخفيض النفقات، 
ولكنها ملزمة بتوف�ري التخصيصات املالية 
للمفوضية لكي تجرى العملية االنتخابية«، 

مبين�اً أن »القانون حدد مبالغ لالنتخابات، 
وأن هناك خطة عمل لتقليص النفقات«.  

وأوضح الهن�داوي أن »رئي�س الجمهورية 
خ�اص  اق�رتاض  قان�ون  ع�ىل  ص�ادق 
لالنتخاب�ات، وال�ذي أقره مجل�س النواب 
ولي�س له عالقة باملوازن�ة أو التخصيصات 

الجديدة«.  
وكان رئي�س الجمهورية بره�م صالح، قد 
صادق، ي�وم الخميس امل�ايض، عىل قانون 

تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس 
الن�واب.  وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س 
الجمهوري�ة يف بي�ان تلقى »ناس« نس�خة 
من�ه، أن »الرئيس صالح خالل توقيعه عىل 
القان�ون، أكد عىل أن املصادقة تأتي تمهيداً 
إلج�راء انتخاب�ات مبك�رة نزيه�ة وعادلة، 
وتمك�ني  االنتخاب�ات،  إنج�اح  ولغ�رض 
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات من 

االستعداد إلجراء االنتخابات«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف النائب عن تحال�ف الفتح 
الس�بت،  أم�س  جاب�ر،  فاض�ل 
ووزارة  الحكوم�ة  اج�راءات 
الخارجي�ة بالخجول�ة تجاه قرار 
الرئي�س االمريكي ترام�ب املتعلق 

بالعفو عن مجرمي بالك ووتر.
وق�ال جاب�ر يف ترصي�ح صحفي 
ان “اج�راءات الحكوم�ة العراقية 
ووزارة الخارجي�ة من قرار العفو 
العراقي�ني  قتل�ة  ع�ن  االمريك�ي 
ملس�توى  ترتق�ي  وال  خجول�ة 
املسؤولية”، الفتا اىل ان “الحكومة 
ع�ن  الدف�اع  مس�ؤولية  تتحم�ل 
حقوق الشعب العراقي ودماءه”.

واض�اف ان “الحكوم�ة يقع عىل 
عاتقه�ا اتخ�اذ اج�راءات كب�رية 
م�ن ق�رار ترام�ب االخ�ري ال�ذي 
والدم  بالحكوم�ة  اس�تهانة  يع�د 
العراق�ي”، مبين�ا ان “الحكوم�ة 
يج�ب ان تتح�رك نح�و املحاك�م 

الدولية يف هذا امللف”.
و دعا تحالف الفتح، اليوم السبت، 
ووزارة  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
الخارجية القامة شكوى لدى االمم 
املتح�دة بالضد من ق�رار الرئيس 
االمريك�ي ترامب ال�ذي يعفوا عن 

مجرمي بالك ووتر.

النهج الربملانية توجه انتقادات حادة ملوازنة 2021: جتيز بيع اصول الدولة املالية يف ستة أشهر

مستشار حكومي: ال مشكلة يف متويل االنتخابات

الفتح عن إجراءات 
احلكومة بشأن قرار 

ترامب املتعلق بمجرمي 
بالك ووتر:

 إجراءاهتا خجولة 

        كربالء / علي إبراهيم

ألقت خلي�ة الصقور يف كربالء القبض عىل متهم�ني إثنني قاما باختطاف 
فتاة ورسقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ من املال ».

 حي�ث كلفت خلية الصقور يف كربالء م�ن مراجعها بالبحث والتحري عن 
خاطفني قاموا باختطاف فتاة ورسقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ من املال 
بع�د أن أبلغ ذويها األجهزة األمنية عن اختفاها بعد ذهابها لدى مراس�يم 
الزيارة لإلمام الحس�ني ع ومن ثم وجودها يف إحدى ش�وارع مدينة كربالء 

بعد أكثر من 12 يوم من اختطافها ».
وبعد التحري واملتابعة استطاعت خلية الصقور البطلة من وإلقاء القبض 
عىل خاطفيها وهم كل من املتهم ) ع( واملتهم ) م( وقد تبني أنهم مطلوبني 
ملكت�ب مكافحة إجرام كرب�الء وفق املادة )422 ق ع( وق�د دونت أقوالهم 

قضائياً لينالوا جزاءهم العدل .

خلية الصقور يف كربالء تلقي القبض 
عىل متهمني باخلطف والرسقة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن جهاز األم�ن الوطني، أمس الس�بت، إلقاء القبض ع�ىل »انتحاري« 
يحاول تفجري نفسه خالل أعياد امليالد.  

وق�ال الجهاز يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »مفارز 
الجه�از يف محافظت�ي ص�الح الدي�ن و دي�اىل  تمكنت من تفكي�ك مفرزة 
إرهابية تنتمي ملا يس�مى قاطع دي�اىل، والقاء القبض عىل افرادها األربعة 
بينه�م )انتح�اري( يروم تفجري نفس�ه خالل أعياد رأس الس�نة يف بغداد، 

فضالً عن القبض عىل )آمر املفرزة و ناقٍل وُجندّي(«.  
وبحس�ب البيان، » تم تدوين اقوالهم اصولياً واعرتفوا بتلقيهم توجيهات 
بزعزع�ة اإلس�تقرار، وإحداث خ������رق أمني يف العاصم�ة خالل أعياد 
امليالد؛ وقد جرى إحالتهم اىل الجهات القانونية املختصة التخاذ اإلجراءات 

الالزمة بحقهم«.  

األمن الوطني حيبط »هجوم انتحاري« ُخطط 
لتنفيذه خالل أعياد رأس السنة يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

العاملة  أفادت وكالة االستخبارات 
ب�وزارة الداخلي�ة، أم�س الس�بت، 
إرهابيت�ني  ع�ىل  القب�ض  بإلق�اء 
يس�مى  م�ا  بتوزي�ع  تقوم�ان 
الكفاالت اىل عوائل عصابات داعش 
يف كركوك.  وذكرت الوكالة، يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
أن�ه »من خ�الل املتابعة املس�تمرة 
املسؤولية، تمكنت مفارز  لقواطع 
املتمثل�ة  االس�تخبارات  وكال�ة 
بمديري�ة اس�تخبارات كرك�وك يف 
وزارة الداخلي�ة من إلق�اء القبض 
ع�ىل إرهابيت�ني اثنت�ني مطلوبتني 
إره�اب(   4( امل�ادة  أح�كام  وف�ق 
داع�ش  لعصاب�ات  النتمائه�ن 

بتوزيع  لقيامهن  اإلرهابية، وذل�ك 
م�ا يس�مى الكف�االت ع�ىل عوائل 
عصاب�ات داع�ش املقتول�ني داخل 

محافظة كركوك«.
أقواله�ن  »تدوي�ن  إىل  وأش�ارت 
التوقي�ف  وإيداعه�ن  باالع�رتاف 
القانوني�ة  اإلج�راءات  التخ�اذ 
بحقه�ن«. إىل ذلك، اعلن�ت مديرية 
االس�تخبارات العس�كرية احب�اط 
عملية اطالق صواريخ يف محافظة 
صالح الدي�ن.  وذكر بيان للمديرية 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه ان »االس�تخبارات العس�كرية 
تمكنت م�ن احب�اط عملية اطالق 
املناط�ق  الس�تهداف  صواري�خ 
يف  األمني�ة  والق�وات  الس�كنية 

محافظة صالح الدين«.

االستخبارات تلقي القبض عىل امرأتني توزعان 
الكفالة عىل عوائل »داعش« بكركوك

أحبطت عملية إطالق صواريخ يف صالح الدين
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات العامة، أمس 
الس�بت، عن انج�از تصاميم مرشوع ) الع�راق املصغر( 
بصفت�ه معلما حضاري�ا يف العاصمة سيش�يد يف متنزه 

الزوراء قرب فندق الرشيد.
مدير عام املركز الوطني لالستشارات الهندسية بالوزارة 
حسن مدب مجحم يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه إن “املرشوع يعد معلما حضاريا وس�ياحيا وثقافيا 
ينفذ الول مرة يف بغداد”، منوها بأنه “تجري حاليا عملية 

تخصيص قطعة االرض الخاصة به|؟

وأض�اف مجحم ان “عملي�ة التخصي�ص وصلت ملراحل 
متقدمة وبقيت االجراءات التنفيذية”، الفتاً إىل ان “املوقع 
الذي س�يجري اختياره س�يضم مجس�مات لكل املعالم 
املوج�ودة بالب�الد من خالل جمعها بمكان واحد يس�مى 
الع�راق املصغر )ميني ع�راق( وتم االخذ بنظ�ر االعتبار 
التجرد الزمني لحضارات وادي الرافدين واتخاذ العنارص 
الرئيس�ة التي تمثل كل حضارة وحقبتها الزمنية الطالع 
الزائ�ر عليه�ا يف رقعة جغرافية واحدة س�واء من  العرب 

اواالجانب”.
وذك�ر ان “التصميم اخذ بنظر االعتب�ار مواقف ومداخل 
للحرك�ة والدخول اضافة اىل اعتماد اس�لوب يجري الول 

مرة من خالل بيع املقتنيات والنماذج املصغرة التي تمثل 
حضارة العراق، فضال عن امكانية التقاط الزوار والسياح 
الصور الخاصة باالزياء التي لبسها سكان وادي الرافدين 

عرب عصورهم املختلفة”.
وكم مجحم عن “اعداد دراس�ة جدوى اقتصادية له وهو 
مرشوع مجد س�يحقق كلفة انجازه خالل اربعة اعوام، 
فضال عن انه يضم برجا وس�ط امل�كان يمكن للزائر من 
خالل�ه االط�الع عى املوق�ع من األع�ى”، مش�راً اىل انه 
“وعق�ب االنتهاء م�ن تخصيص قطع االرايض، س�يحال 
بعدها للتنفيذ، من خالل االس�تثمار كونه س�يعود بوارد 

كبر للبالد”.

االعامر تعلن إنجاز تصاميم مرشوع »العراق املصغر«
سيشّيد يف متنزه الزوراء قرب فندق الرشيد

    بغداد/ المستقبل العراقي

طمأنت وزارة التجارة، أمس السبت، 
مف�ردات  بخص�وص  املواطن�ن 
البطاق�ة التموينية، والفالحن حول 
مس�تحقاتهم املالي�ة، فيما اش�ارت 
اىل ان املستحقات س�توزع االسبوع 

الحايل.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه ان »الحكومة 
خصصت 507 مليار دينار ملستحقات 
الفالح�ن واملزارع�ن من مس�وقي 
الحنطة والش�لب للموسم  محصويل 
خ�الل  ال�وزارة  وس�تبارش  الح�ايل، 
األس�بوعن الحايل واملقبل توزيع تلك 

املبالغ بن مس�تحقيها بعد أن أكملت جميع 
االستعدادات لتوزيع تلك املستحقات«.

س�يكون  »ال�رف  أن  ال�وزارة  واضاف�ت 
باألسبوع الحايل واملقبل بعد تحويل اشعارات 
املخول�ة  و  املح�ددة  للمص�ارف  ال�رف 
آلي�ة  وأن  الفالح�ن،  مس�تحقات  ب�رف 
الرف س�تكون باعتماد الكمية و اس�بقية 
التسويق«، مش�رة اىل ان »الحكومة رصدت 
ثالث�ة تريليونات دينار ضم�ن موازنة 2021 
للفالح�ن واملزارعن من مس�وقي محصويل 

الحنطة والشلب خالل املوسم املقبل«.

وجددت، التأكيد »باستعدادها  لتلبية حاجات 
الفالحن واملزارعن واملس�اهمة بشكل جدي 
يف منحه�م اس�تحقاقتهم املالي�ة م�ن خالل 
االج�راءات الرسيعة لدوائر ورشكات الوزارة، 
الستكمال توزيع املس�تحقات« التي ترد من 
وزارة املالي�ة«، الفت�ة اىل »أهمية االنتهاء من 
تسليم الفالحن مستحقاتهم يف ضوء االموال 
الت�ي وردت اىل وزارة التج�ارة والتي تش�كل 
نقط�ة انط�الق بالتعام�ل م�ع مس�تحقات 
قيم�ة  العراق�ي  للف�الح  ك�ون  الفالح�ن، 
كبرة يس�تحق ب�ذل قصارى الجه�ود ملنحه 
مستحقاته املالية عن محاصيل الحنطة التي 

سلمها يف املوسم التسويقي«.
التمويني�ة،،  البطاق�ة  وبخص�وص 
الت�ي  »املبال�غ  إن  التج�ارة  اك�دت 
خصصت ضمن موازنة 2021 تكفي 
لتوف�ر مفردات البطاق�ة التموينية 
خ�الل الع�ام املقب�ل ضم�ن خط�ة 
التوزي�ع املعتم�دة من قب�ل الوزارة 
يف حال ع�دم حدوث ط�ارئ«، الفتة 
اىل »حرصه�ا  ع�ى توف�ر مف�ردات 
الحص�ة التموينية من خ�الل املبالغ 
التي خصصت لدع�م البطاقة والتي 
س�تكفي للخط�ة املوضوعة من قبل 

الوزارة«.
التمويني�ة  »البطاق�ة  أن  وتابع�ت 
س�تكون افضل حاال من عام 2020 

نتيجة وجود تخصيصات يف املوازنة«.
واك�د الخب�ر االقتص�ادي نبي�ل املرس�ومي 
الي�وم الس�بت، )26 كان�ون األول 2020( ان 
تخصيصات البطاقة التموينية قد انخفضت 
يف موازنة 2021 بنسبة 57% قياسا اىل موازنة 
2019، فيما اش�ار اىل ان هذا االجراء سيؤدي 
اىل خل�ق أعب�اء جدي�دة إضاف�ة اىل األعب�اء 
الناجم�ة ع�ن تخفيض س�عر رصف الدينار 
مما سيؤثر سلبيا عى االمن الغذائي للمواطن 
العراقي ويدفع مالين جديدة تحت مس�توى 

خط الفقر.

التجارة للفالحني: مستحقاتكم ستوزع االسبوع احلايل

الثقافة تستحدث برناجمًا عايل 
التقنية حلفظ بيانات املخطوطات

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تحدثت وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار برنامجاً عايل التقنية وهو االحدث يف 
املنطق�ة، لتحديث بيانات حفظ املخطوطات، بينم�ا إزالت التجاوزات عن موقعي 

تل حرمل والباب الوسطاني.
 وقال مدير اعالم الهيئة العامة لالثار والرتاث يف الوزارة حاكم الش�مري يف حديث 
صحف�ي إن »الربنام�ج ال�ذي اس�تحدثته الهيئة، يتضم�ن معلومات ع�ن بيانات 
املخطوطات املسجلة يف حيازة جميع مكتبات البالد«، مضيفا ان »الربنامج يحدث 
جمي�ع بيانات املخطوطات وحس�ب التحديثات التي تط�رأ عليها من خالل لجان 

الجرد لقسم حيازة املخطوطات«.
وأضاف ان »الربنامج يمكن من خالله البحث عن اي مخطوطة الكرتونيا«، مؤكدا 
انه »سيكون له صدى واسع ملكتبات املخطوطات التي فقدت خالل احداث السلب 
والنه�ب او املكتبات املوجودة يف املدن التي س�قطت بيد عصابات داعش االرهابية 

اسوة بمكتبة اوقاف املوصل وغرها«.
وافاد الش�مري بان »الهيئة س�تدخل الربنامج اىل الخدمة عند االنتهاء من ادخال 
جمي�ع البيان�ات«، منوه�ا ب�أن »الربنامج يس�اعد الباحث�ن والدارس�ن وطلبة 
الدراس�ات العليا يف البحث عن املخطوطات التي يروم الباحث تحقيقها من خالل 

البحث، ما يختر وقته وجهده«. 
وافص�ح ع�ن ان »الربنام�ج، ه�و االول م�ن نوعه عى مس�توى الع�راق والوطن 
العربي، ع�ادا اياه مكتبة الكرتونية وقاعدة بيانات متكاملة تحوي جميع بيانات 

مخطوطات البالد املوجودة واملفقودة واملسجلة حيازة يف دار املخطوطات«. 
واش�ار مدير اعالم الهيئة العام�ة لالثار والرتاث، اىل ان »دائرت�ه ازالت التجاوزات 
ع�ن موقعي ت�ل حرمل والباب الوس�طاني يف بغ�داد«، مبين�ا ان »االزالة تضمنت 
من�ازل متجاوزة عدة عى موقع تل اس�ود، وتم هدمها وتغري�م اصحابها بمقدار 
الرضر الذي لحق باملوقع اآلثاري وفق قانون رقم 55 لس�نة 2002 الخاص باآلثار 

والرتاث«. 
واردف ان »املتجاوزي�ن قاموا بالبناء العش�وائي حول محيط تل حرمل يف بغداد«، 
منوها بانه »س�يتم تطبيق القوان�ن النافذة بحق املتجاوزي�ن من اجل املحافظة 
ع�ى املواقع االثارية للحد من البناء العش�وائي بمحيطه ورفع النفايات املرتاكمة 

بمحيطه وحل مشكلة »الحراس.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن املتح�دث الرس�مي باس�م دائ�رة صح�ة 
محافظ�ة االنب�ار ان�س العاني، أمس الس�بت، 
ع�ن انج�از نس�بة 65% م�ن اعمال مستش�فى 
املستش�فى الكرفاني للعتبة الحسينية يف مدينة 

الرمادي .
وق�ال العان�ي يف تري�ح صحف�ي ان »العتب�ة 
الحس�ينية املقدس�ة وبارشاف م�ن دائرة صحة 
االنب�ار انج�زت م�ا نس�بته 65% م�ن اعم�ال 
املستشفى الكرفاني املخصص ملصابن بفروس 
كورونا ، ضمن خطة انشاء مستشفيات صحية 

تساهم يف معالجة املصابن باملرض«.
واض�اف ان” املستش�فى يس�ع ل�� 150 رسير 
وبمس�احة تق�در ب�� 3 دون�م ومجه�ز بأحدث 
االجه�زة الطبية ذات املواصفات العاملية واجهزة 
ملراقب�ة املرىض وغس�ل الكى وصال�ة للعمليات 
فضال عى ان املستش�فى يعم�ل عى نظام تربيد 
وتهوي�ة تعم�ل بالضغط الس�الب ومصمم وفق 
اح�دث التصامي�م ، موضحا ان” الف�رتة املقبلة 

سوف تشهد افتتاح املستشفى “.
يش�ار اىل ان العتبة الحس�ينية املقدس�ة تربعت 
بمستش�فى كرفان�ي ملحافظة االنب�ار ملعالجة 

املصابن بفروس كورونا.

انجاز 65 باملئة من اعامل 
املستشفى الكرفاين للعتبة 

احلسينية يف الرمادي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرف الرافدين، أمس الس�بت، بدء توزيع رواتب منتسبي 
الحش�د الش�عبي. وذكر املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن�ه »تم اطالق رواتب منتس�بي 
الحشد الشعبي« مؤكدا ان »الرف تم عن طريق بطاقات الدفع 
االلكرتوني«.  واوضح انه »بامكان املنتس�بن استالم الراتب من 
شبكة الفروع املنترشة يف بغداد واملحافظات او من خالل مكاتب 

املنافذ الخاصة«.

الرافدين يعلن توزيع 
رواتب احلشد الشعبي

    بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، امس الس�بت، 
االستمارة الخاصة بمتعلقات القبول املركزي لذوي الشهداء.

 ودع�ت الوزارة يف بيان لها، تلقت املس�تقبل العرايف نس�خة منه، 
من هذه الفئة الذين ل�م تظهر نتائجهم يف القبول املركزي للعام 
الدرايس 2020/2021 اىل« التقديم عرب االس�تمارة اإللكرتونية يف 
بوابة الدراس�ات والتخطيط واملتابعة ) اضغط هنا ( التي تستمر 
اىل غاي�ة الخميس املقب�ل املوافق الح�ادي والثالثن من الش�هر 
الح�ايل«. فيما اكدت، أن« الطلبة الذين لم يقدموا س�ابقا وكذلك 
أصحاب املعدالت 75% فأع�ى الذين ظهر قبولهم يف املعاهد يحق 
لهم التقديم اىل االستمارة التي يمكن فيها تسجيل عرش خيارات 
عى وفق الح�دود الدنيا املعلنة للمقبولن قب�وال مركزيا من فئة 

ذوي الشهداء«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء، امس الس�بت، ع�دم التوصل اىل اي حلول 
مع الجانب االيراني بشأن تجهيز الغاز.

 وقال املتحدث باس�م الوزارة، أحمد العبادي انه« اىل االن ال توجد 
اي حلول الزمة تجهيز الكهرباء يف الوس�ط من الجانب االيراني، 
وال فيم�ا يخ�ص اط�الق التخصيص�ات املالي�ة لل�وزارة لغرض 

التسديد«. 
واش�ار اىل« اس�تمرار مساع الوزارة مع الس�فر االيراني ووزارة 
الطاق�ة االيرانية، كما ننتظ�ر زيارة وزير الطاق�ة االيراني رضا 

أردكانيان اىل العراق يف االيام املقبلة«. 
واضاف العبادي« سنبحث مع الوزير موضوع تجهيز الغاز بشكل 
ج�دي للوصول اىل حلول من اجل انهاء االزمة الحالية«، الفتا اىل« 

عدم امكانية وزارة النفط لتعويض نقص الوقود الحاصل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد مستش�ار وزير املوارد املائّية عون ذياب أن سد اليسو الرتكي 
ال يؤثر يف كميات املياه الواردة إىل العراق.

وق�ال ذي�اب يف تري�ح صحفي ان »هن�اك تفاهم�اً تحقق مع 
الجانب الرتكي بشأن كميات املياه التي تصل إىل العراق من خالل 
االجتم�اع الذي عقد يف ش�هر آب املايض ب�ن الجانبن عن طريق 

الدائرة التلفزيونية املغلقة«.
وأكد ذياب رضورة »التوصل إىل اتفاق ثنائي بش�أن كميات املياه 
الت�ي تص�ل إىل الحدود مع الع�راق قب�ل ان تقوم تركي�ا بإنجاز 

مشاريعها املائية«.

التعليم تطلق استامرة متعلقات القبول 
املركزي للطلبة من ذوي الشهداء

الكهرباء: لـم نتوصل حللول مع ايران 
بشأن جتهيز الغاز

املوارد: سد اليسو الرتكي ال يؤثر عىل كميات 
املياه الواردة للعراق

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن امن بغداد، عالء معن، السبت، قرب 
الرشوع بحملة تطوي�ر كربى ملركز بغداد 
التج�اري والثق�ايف والتأريخ�ي ب�ارشاف 

رئيس الوزراء ودعم رئيس الجمهورية .
وقال امن بغداد، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، ان » االسابيع املقبلة 
ستشهد الرشوع بحملة تطوير كربى ملركز 
العاصمة من ساحة التحرير لغاية منطقة 
الباب املعظم بالتعاون مع اصحاب املحال 

التجارية والرتاثية والثقافية ».
واض�اف ان » هي�أة ال�رأي ق�ررت توحيد 
وش�ارع  تج�اري  س�وق  كل  فعالي�ات 
تراث�ي باملنطقة وع�دم من�ح اي موافقة 
او اج�ازة مخالف�ة لفعالي�ات كل س�وق 
م�ع تنظي�م تلك االس�واق والحف�اظ عى 
هويته�ا الرتاثية واج�راء عمليات الرتميم 
والصيان�ة والتأهي�ل وازال�ة تجاوزاته�ا 
ع�ى االرصفة ومن�ع الفعالي�ات الدخيلة 
عليها اذ س�يصبح ش�ارع املتنبي س�وقاً 
لبيع الكت�ب ودور النرش وس�وق الرساي 
يخت�ص بالقرطاس�ية وس�وق الصاغ�ة 
للح�ي والذهب والصفاري�ن للمعروضات 
والتحف النحاسية والخفافن لبيع العبّي 
والش�ورجة للعطاريات والتواب�ل والغزل 
لبي�ع وع�رض الحيوان�ات ». وتاب�ع امن 
بغ�داد، ان » عملية التطوير س�تنطلق من 
ش�ارع املتنبي باعتباره اح�د اهم املراكز 
الثقافية عرب توحي�د الواجهات واللوحات 
االعالني�ة للمحال وتس�قيف الش�ارع مع 
تجهي�ز الباع�ة بعرب�ات لع�رض الكت�ب 
بتصامي�م موحدة وممي�زة بدعم من عدد 

من املتربعن والتنسيق مع الجهات االمنية 
بعدم السماح بدخول العجالت والدراجات 

باستثناء عجالت الطواريء ».
فيما بن، ان » امانة بغداد س�تطلق حملة 
مطل�ع ع�ام 2021 الزال�ة التج�ازات عن 
االرصف�ة بالتع�اون مع اصح�اب املحال 
التجاري�ة للح�د م�ن تل�ك الظاه�رة التي 
اىل  للمدين�ة  الح�رضي  املش�هد  ش�وهت 
جانب اعداد دراس�ة لتهي�أة مواقع بديلة 
للباعة الجوالن ، مشراً اىل ان هذا االجراء 
س�يعقبه انط�الق حمل�ة ك�ربى لتنظيف 
مناطق العاصمة بالتع�اون مع املواطنن 
بفعاليات توعوية تش�ارك فيها منظمات 
املجتم�ع والرشط�ة املجتمعي�ة والف�رق 
الطوعية الش�بابية الش�اعة ثقافة يسهم 
م�ن خالله�ا املواطن�ون يف الحف�اظ عى 
نظاف�ة ومظه�ر مناطقهم كما ستش�هد 
تجمي�ع  مواق�ع  جمي�ع  ازال�ة  الحمل�ة 

النفايات عن ساحات واحياء املدن ».
كما ش�دد امن بغداد، ع�ى جميع الدوائر 
البلدي�ة بع�دم الته�اون م�ع املخالف�ات 
البنائي�ة كونه�ا تلح�ق ارضاراً جس�يمة 
للبن�ى التحتي�ة وفرض عقوب�ات صارمة 
بح�ق الدوائر التي تس�مح باس�تمرار تلك 
املخالف�ات » . واض�اف ان » هن�اك حملة 
وزارة  م�ع  بالتع�اون  س�تنطلق  أخ�رى 
االعمار واالسكان والبلديات الكساء اغلب 
ش�وارع العاصمة باالعتم�اد عى رشكات 
عاملي�ة رصين�ة ، موضح�اً اعداد دراس�ة 
متكامل�ة للرشوع بتطوي�ر البنى التحتية 
ملدينة بغ�داد والنه�وض بواقعها الخدمي 
عرب مش�اريع س�رتاتيجية مهمة سرتفع 

بتوصيات ملجلس الوزراء القرارها ».

امني بغداد: سنطلق محلة كربى 
لتطوير العاصمة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مدير عام هيئة اس�تثمار املثنى عادل داخل اليارسي منح الحكومة املحلّية وهيئة 
االس�تثمار يف املحافظة املوافقات االولية لتنفيذ اكرب مش�اريع الصناعات اإلنشائية عى 
مستوى العالم. وقال اليارسي يف تريح صحفي ان »محافظ املثنى أحمد منفي جودة 
وهيئة االس�تثمار بحثا مع تحالف رشكات )هولدر ونكر وس�ان يان( الصينية، فرص 

تنفيذ مشاريع صناعية يف املثنى بقيمة تصل لنحو عرشين مليار دوالر«.
ووج�ه منفي ب� »تش�كيل لجنة من م�دراء الدوائ�ر املعنية لإلرساع بإكم�ال اإلجراءات 
االدارية لتسهيل عمل الرشكة واملبارشة بتنفيذ املرشوع خالل الربع االول من العام املقبل 
بعد انجاز املوافقات االتحادية من الهيئة الوطنية لالستثمار، مشدداً عى أهمية تسهيل 
جمي�ع اإلجراءات ملا للمرشوع من أهمية س�رتاتيجية يف دعم االقتصاد وانعاش القطاع 
الصناع�ي يف املثن�ى«. بدوره قال الوكي�ل املفوض ملجموعة ال�رشكات الصينية إبراهيم 
الصميدعي يف تريح صحفي ان »الرشكات جاهزة ملبارشة العمل فور إكمال املوافقات 
الرس�مية حيث ستتضمن املرحلة األوىل خمسة مش�اريع بقيمة ملياري دوالر من بينها 
مصنع لالرضيات والبورسلن نانو كرستال بطاقة إنتاجية تصل إىل )32 ألف( م2/ يوم، 
ومصنع س�راميك الج�دران الكلوزي والواجه�ات بطاقة)36 أل�ف( م2/ يوم، ومصنع 
األدوات الصحية انتي سد كلوزي بطاقة )360( م3/ يوم، ومصنع سراميك لالكسسوار 
املذهب ميكرو كرس�تال تيتانيوم فاكيوم كولد بطاقة )108( آالف م2 /ش�هر، ومصنع 
للورق والكارتون املقوى بطاقة )125( مليون كارتون ش�هرياً، إضافة إىل ستة مشاريع 
أخ�رى ومحطة لتولي�د الطاقة الكهربائي�ة بطاقة )1000( ميغا/ واط س�تكون ضمن 

املرحلة الثانية للمرشوع لتصل القيمة االجمالية إىل عرشين مليار دوالر«.
وب�ن ان »نح�و )40 %( م�ن إنتاج املش�اريع س�يغطي حاجة البالد بش�كل ت�ام بينما 
س�يخصص )60 %( م�ن اإلنتاج الكي اىل التصدير لالس�واق االوروبية وش�مال أفريقيا 

والرشق األوسط«.

املثنى متنح املوافقات األولية لتنفيذ مشاريع الصناعات 
اإلنشائية األكرب عىل مستوى العالـم

حمافظ البرصة يوافق عىل إعادة استحداث 
ناحية السيبة النفطية

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

واف�ق محاف�ظ البرة عى إعادة اس�تحداث ناحية الس�يبة 
وافتت�اح دوائر خدمّية فيها بعد أكثر من 30 عاما عى الغائها 

وتحويلها اىل منطقة عمليات عسكرية.
وقال معاون محافظ البرة معن الحسن يف تريح صحفي 
ان »منطقة الس�يبة الت�ي تضم اكرب حقل نفط�ي }مجنون{ 
باملنطق�ة، تعد من اجمل املناطق الس�ياحية ش�مال البرة 
حي�ث يقس�مها نهر الس�ويب اىل جزأين وتش�تهر ببس�اتن 
النخيل الغني�ة بمختلف االصناف ومزارع الحنطة والش�عر، 
مم�ا يس�اعدها ع�ى املس�اهمة بالصناع�ات الغذائية فضال 
عن تصدي�ر النفط الخ�ام«. وأضاف الحس�ن ان »هناك اكثر 
من 250 الف نس�مة تقطنها، داعي�اً الحكومة اىل اعادة البنى 
التحتية املدمرة بش�كل كامل فيها فضال عن افتقارها للدوائر 
الحكومية وامل�دارس واملراكز الصحية والرشطة إذ تعد مدينة 

)مدمرة( تقبع عى اكرب خزين نفطي بالعالم«.

وزير الصحة يفتتح مستشفى 
املجلس االقتصادي

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح وزير الصحة والبيئة حس�ن التميمي، 
أمس السبت، مستش�فى املجلس االقتصادي 
يف دائ�رة صح�ة الك�رخ بواق�ع )108( رسير 
مجه�ز باح�دث االجه�زة الطبي�ة يف منطقة 
البي�اع يف العاصمة بغداد.وذك�ر بيان للوزارة، 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ان 
»االفتت�اح ت�م بحضور محافظ بغ�داد محمد 
جاب�ر العط�ا ومدير ع�ام دائرة صح�ة بغداد 
الحجامي«.وب�ن  لطي�ف  جاس�ب  الك�رخ 
التميمي ان« املستشفى يقدم خدماته ملرىض 
كورون�ا ويأت�ي ضمن جه�د وزارة الصحة يف 
اضافة املستش�فيات ملجابهة جائحة كورونا، 
وان�ه ت�م تجهي�زه بأح�دث االجه�زة الطبية 
واالرسة واملستلزمات الطبية والفندقية«.كما 

اثنى ع�ى »جهود املجلس االقتصادي العراقي 
وتعاونه الكبر مع وزارة الصحة يف انشاء هذا 

املستش�فى لتقديم افض�ل الخدمات الصحية 
للمرىض واملواطنن من ابناء بلدنا العزيز«.
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الرشكة العامة ملوانىء العراق
قسم االمالك واالرايض 

نرشاعالن مزايدة 2020/6 
لبيع عقارات يف منطقة املعقل / الداودية 

تعلن الرشكة العامة ملوانىء العراق احدى تشكيالت وزارة النقل  عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات 
)عرصة خالية( البالغ عددها )32( اثنا وثالثون عقار واملبينه ارقامها واوصافها ادناه ملنتسبي رشكتنا 
بص�ورة اصولية وفق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املعدل وخالل مدة )30( 
ثالثون يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية والتي ستجري الساعة العارشة صباحا 
يف قس�م االم�الك واالرايض فعىل الراغبني باالش�راك  باملزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل قس�م االمالك 
واالرايض يف هذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية هوية 
االحوال املدنية  وش�هادة الجنسية وبطاقة الس�كن ودفع تأمينات بنسبة 5% خمسة باملائة من القيمة 
التقديري�ة  للعق�ار بصك مصدق المر الرشك�ة العامة ملوانىء العراق  او نقدا ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور نرش االعالن %2
 املرفقات

جدول )1(

اعالن املزايدة العلنية 2020/6

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )216(  والصادر يف 2020/12/8 
تعل�ن اللجن�ة اع�اله عن تأج�ر العق�ارات املدرج�ة تفاصيله�ا يف ادناه  
والعائ�دة ملكيتها اىل مديري�ة بلدية  تلكيف  وفقا الح�كام القانون )21( 
لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية . فعىل الراغبني بااليجار مراجعة 
مديري�ة بلدي�ة  تلكيف  وخ�الل مدة )30(  يوم  تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش 
االعالن  مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة 
املق�درة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االع�الن يف مقر البلدية 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل 
ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة 
)ثالث�ون يوم( من تاري�خ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر 
ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني 
وكافة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم 
السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية 

تلكيف  يوم الثالثاء املصادف 2021/1/26.  .   
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 1429 / 2020 
التاريخ : 22 / 12 / 2020 

م / نرش فقدان 
قدمت املدعوة ) صبيحة شاكر محمود ( طلب نصبها قيمة 
عىل ابنها املفقود ) ميثاق شلش درويش خلف ( الذي فقد 
بتاري�خ 15 / 12 / 2014 ولم يتم العثور عليه وملجهولية 
محل اقامتك لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
رس�ميتني ومن لديه معلومات ع�ن املفقود الحضور امام 
هذه املحكمة خالل فرة عرشة ايام من تاريخ االعالن ويف 
حال�ة عدم حضورك س�وف يتم نصب والدت�ك قيما عليك 

وحسب االصول .
القايض 

مكي حسن سعيد 
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 1428 / 2020 
التاريخ : 22 / 12 / 2020 

م / نرش فقدان 
قدم�ت املدع�وة ) صبيحة ش�اكر محم�ود ( طلب نصبها 
قيمة عىل زوجها املفقود )ش�لش دروي�ش خلف ابراهيم 
( ال�ذي فق�د بتاري�خ 15 / 12 / 2014 ول�م يت�م العثور 
علي�ه وملجهولية مح�ل اقامتك لذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني رس�ميتني ومن لدي�ه معلومات عن 
املفقود الحضور امام هذه املحكمة خالل فرة عرشة ايام 
من تاريخ االعالن ويف حالة عدم حضورك سوف يتم نصب 

والدتك قيما عليك وحسب االصول .
القايض 

مكي حسن سعيد 
�����������������������������������������������

اعالن 
اىل / الرشيك / عيل اصغر عبد الحميد 

اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراق�ي مكتب 
بلد والدجي�ل الكائن قضاء يف بل�د قائممقامية قضاء بلد 
وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد ) 
خالد عبد الصاحب حس�ني ( بالبناء عىل حصته املش�اعة 
يف القطع�ة املرقم�ة ) 51 ( مقاطعة 49 دور باب الس�ور 
لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة ع�رش ي�وم داخل الع�راق وش�هر خ�ارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبال .

اعالن 
ق�دم صباح طه ياس�ني الدع�وى لتبديل ) اللق�ب (  من ) 
الدليم�ي ( اىل ) التميم�ي ( فمن لديه ح�ق االعراض عىل 
ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوما وفق املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 

3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

ق�دم رب�اح طه ياس�ني الدعوى لتبدي�ل ) اللق�ب (  من ) 
الدليم�ي ( اىل ) التميم�ي ( فمن لديه ح�ق االعراض عىل 
ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوما وفق املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 

3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

فقد الوصل املرقم 26292 بتاريخ 6 / 7 / 2020 والصادر 
من جامعة االرساء باسم / عيل هاشم حسن – فمن يعثر 

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

اىل الرشيك/ حيدر عبد االمة كاظم عبود . اقتى حضورك 
اىل صندوق االس�كان العراقي فرع النج�ف االرشف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك) رائد جليل عبد 

حمزة (  
بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة) 3 / 9041( 
ح�ي صدام رقم املقاطعة 4 اس�م املقاطعة جزيرة النجف 
لغرض تسليفه قرض اإلسكان. خالل مدة أقصاها خمسة 
عرش ي�وم داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
نرش اإلعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف االعراض 

مستقبال.
�����������������������������������������������

اىل الرشيك عيل حسني عرد وعيدان عجيل اقتى حضوركم 
اىل صندوق اإلس�كان العراقي ف�رع النجف وذلك القراركم 
باملوافق�ه عىل قيام رشيككم س�اهره عبد العظيم عطيه 
بالبناء عىل حصتها املشاعه يف العقار املرقم 8095/3 حي 
صدام خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم االجراءات دون 

حضورك

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
املناقصة العامة املحلية2020/160

جتهيز مواد لتاهيل وحديت حتلية املياه النهرية والبحرية   
اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية 

1� يرس رشكة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالش�راك يف املناقصة اعاله عىل ان يكون 
املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل

2 � تقدي�م طل�ب تحريري معنون اىل قس�م العقود واملش�ريات ودفع قيم�ة البيع للوثائق القياس�ية للمناقص�ة البالغة 
)150,000 مائة وخمس�ون الف دينار عراقي فقط (مع صورة من هوية غرفة التجارة  نافذة املفعول وش�هادة تاس�يس 

الرشكة
3 � الكلفة التخمينية تبلغ )206,000,000( فقط مائتان وستة مليون دينار عراقي 

4 � التامينات االولية املطلوبة )4,000,000( فقط اربعة مليون  دينار عراقي صادرة من مرصف معتمد لدى رشكة مصايف 
الجنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 

 www.src.gov.iq 5 � ملقدم�ي العط�اء الراغب�ني يف الحصول ع�ىل معلوم�ات اضافية زي�ارة املوقع االلكرون�ي للرشك�ة
contracts@src.gov.iq : ولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا عىل الربيد االلكروني التايل

6 � يتم تسليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الستالم 
العطاءات الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2021/2/20 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر 

االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتاخرة 
7 � س�يكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املش�اركني يف املناقصة الساعة العارشة صباحا يوم 2021/1/26 يف 

مقر الرشكة الكائن يف محافظة البرصة /الشعيبة 
8 � يتم تقديم القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن 
القسم الرابع حرصا ( وحسب ما موضح يف الوثيقة وتقديم القسم السادس للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون 
موقع�ه ومختوم�ة عىل جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثب�ت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة 
مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واس�م املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن 

املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية
9 � املستمس�كات املطلوبة عند التقديم ش�هادة تاس�يس الرشكة ،املحرض االول للتاس�يس ، قرار التاسيس ، هوية غرفة 
التج�ارة نافذة املفعول ، الهوية الرضيبية واس�تخدام الرقم الرضيبي ، تاييد س�كن مصدق خ�اص بعنوان الرشكة ، تاييد 
حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للرشكة او املكتب ، كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة للرضائب لالشراك يف 

املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب ، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
10 � يجب مراعاة تقديم الس�يولة النقدية املطلوبة يف القس�م الثالث من الوثيقة القياس�ية وخالف ذلك س�يتم اس�تبعاد 

العطاء
11 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها المالء القسم الرابع منها فسيتم 

استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 
12 � سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة 
عامة / غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا  

13 � الرشكة غر ملزمة بقبول اوطا العطاءات
14 � تدخل الوزارات االتحادية املصنعة كمنافس مع الرشكات الخاصة ويكون ملنتجات الوزارات االتحادية افضلية بالسعر 
ال تزيد عن )10%( عن مثيالتها املستورده عند تحقيق القيمة املضافة البالغة )20%( للمواد املصنعة مع مراعات املواصفات 

والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة  املصنعة
15 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تس�ديد رسم عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار 

ورسم طابع بنسبة )0,003( من قيمة العقد 
16 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

رقم )2( لسنة 2014
17 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي

18 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون 
تعويض مقدمي العطاء

ر. مهندسني اقدم
رعد عيل نجم

مدير بلديات نينوى
رئيس اللجنة

المشيد على 
القطعة المرقمة  نوع الملك ورقمه ت

16/1016 تلكيف الدكاكين ) 62و63و67و72و73و74و75و76( 1

105/1م8 تلمثه الدكاكين )82و83و84( 2

3/1519 تلكيف الدكاكين ) 94و95و107و109و116و126و127و1
29و136و140( 3

العدد : 19762/39/5/1
التاريخ : 2020/12/16

المساحة م2 المقاطعة القطعة ت المساحة م2 المقاطعة القطعة ت

207,67 36/الداودية 1052/5 17 200,00 36/الداودية 921/5 1

200,00 36/الداودية 1073/5 18 200,00 36/الداودية 934/5 2

200,00 36/الداودية 966/5 19 200,00 36/الداودية 951/5 3

200,00 36/الداودية 991/5 20 200,00 36/الداودية 953/5 4

200,00 36/الداودية 927/5 21 200,00 36/الداودية 955/5 5

200,00 36/الداودية 931/5 22 200,00 36/الداودية 959/5 6

200,00 36/الداودية 943/5 23 200,00 36/الداودية 971/5 7

214,50 36/الداودية 949/5 24 200,00 36/الداودية 976/5 8

200,00 36/الداودية 958/5 25 200,00 36/الداودية 981/5 9

200,00 36/الداودية 969/5 26 200,00 36/الداودية 996/5 10

200,00 36/الداودية 974/5 27 200,00 36/الداودية 1003/5 11

200,00 36/الداودية 978/5 28 223,92 36/الداودية 1017/5 12

200,00 36/الداودية 982/5 29 200,00 36/الداودية 1027/5 13

200,00 36/الداودية 988/5 30 200,00 36/الداودية 1035/5 14

200,00 36/الداودية 989/5 31 200,00 36/الداودية 1044/5 15

200,00 36/الداودية 999/5 32 200,00 36/الداودية 1045/5 16

فرحان حميسن غضيب
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانىء العراق 
رئيس جملس االدارة

العدد / خ24512/184/6
التاريخ  /   / 1440 هـ

املوافق 2020/12/22م

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 007-PC-20-EBS  
Supplying Material for Water Injection Wellsites and OGMs 

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: Supplying Material for Water Injection Wellsites and OGMs 

Tender No.: 007-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 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 plans to pursue a qualified Contractor which can provide Materials for 15 Water Injection 

Wellsite, 10 sets of Water Injection Distribution Skid (Duplex Stainless Steel), Materials for OGM 1, 2, 4, 5, 6 and related spare 

parts, and materials for 10 oil production wellsite and spare parts. The detailed information should strictly comply with the detail 

scope of supply in ITB document. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang Xing 

tangxing@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 insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
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 tender 

submission deadline 12:00 PM, 10 Feb 2020 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 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 compiled). 

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

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. 

3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & cp@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. 

مجهورية العـراق  
 وزارة العــدل

 جلنـة تثبيت امللكية / البرصة
اعــالن

قـرار تثبيـت عائديـة عقـار/ جمدد
بن�اءاً ع�ى صدور ق�رار تثبي�ت العائدي�ة للعق�ار املرق�م 2415 الرباط 
الكب�ر يف 2020/11/26 وبموجب ق�رار تثبيت امللكي�ة املرقم 2415 يف 
2020/11/26 والص�ادر من لجنة تثبي�ت امللكية بتثبيت ملكي�ة العقار 
باس�م / مديرية بلدية البرصة واعتبار املرتس�م املنظم من قبل املس�اح 
مكم�الً للقرار عند التنفي�ذ ومس�تند اىل اح�كام   املادة )49( من قانون 

التسجيل العقاري رقم )43( لسنة 1971. 
تعلن هذا القرار مدة )30( ثالثون يوماً وعى من لديه اعرتاض عى القرار 
املذكور الطعن فيه لدى رئاسة محكمة االستئناف اعتباراً من اليوم التايل 
لن�ر هذا اإلع�الن وعن انتهاء )الثالث�ون يوماً( وعدم ورود اش�عار من 
رئاس�ة االس�تئناف بوقوع الطعن عى القرار لديها خ�الل املدة املذكورة 

ستبارش هذه الدائرة بالتسجيل وفقاً لقرار تثبيت العائدية.

مجهورية العـراق  
 وزارة العــدل

 جلنـة تثبيت امللكية / البرصة
اعــالن

قـرار تثبيـت عائديـة عقـار/ جمدد
بن�اءاً عى ص�دور قرار تثبي�ت العائدية للعق�ار املرقم 507 الرب�اط الصغر 
يف 2020/10/1 وبموج�ب ق�رار تثبيت امللكية املرق�م 507 يف 2020/10/1 
والصادر من لجنة تثبيت امللكية بتثبيت ملكية العقار باس�م / مديرية بلدية 
الب�رصة واعتبار املرتس�م املنظم من قبل املس�اح مكمالً للق�رار عند التنفيذ 
ومستند اىل احكام   املادة )49( من قانون التسجيل العقاري رقم )43( لسنة 

 .1971
تعل�ن هذا القرار م�دة )30( ثالثون يوماً وعى من لدي�ه اعرتاض عى القرار 
املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة االس�تئناف اعتباراً م�ن اليوم التايل 
لنر هذا اإلعالن وعن انتهاء )الثالثون يوماً( وعدم ورود اش�عار من رئاسة 
االس�تئناف بوقوع الطعن عى القرار لديها خالل املدة املذكورة ستبارش هذه 

الدائرة بالتسجيل وفقاً لقرار تثبيت العائدية .

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3736/ش2020/6

التاريخ :  2020/12/23
اعالن

اىل املدعى عليه /ضياء محمد جاسم
اصدرت هذه املحكمة قراره�ا بالدعوى املرقمة 3736/
ش2020/6 يف 2020/12/1  غيابي�ا بحق�ك والق�ايض 
نفق�ة ماضي�ة ومس�تمره للمدعي�ة )ودي�ان فرح�ان 
جعبون( ونفقة مس�تمرة للطفلة )ن�ور الهدى( وزيادة 
نفقة للطفلة )تقوى(  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار ح�ي الصدر3 / 
النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك حق االعرتاض عى القرار الغيابي 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية 
القايض

حسن جواد الحبيب
����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة رعاية القارصين

العدد : 
التاريخ : 2020/12/23

اعالن
تعل�ن مديري�ة رعاي�ة القارصي�ن يف املثنى ع�ن رغبتها 
بتاجر العق�ار املرقم )46/1 م6( اب�و محار عن طريق 
املزايدة العلنية وملدة س�نة واحدة تب�دأ اعتبارا من اليوم 
التايل لرس�و املزاي�دة وبعد مرور )30( ثالث�ون يوما تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ االع�الن والنر وع�ى من لديه 
الرغب�ة بالحضور اىل مق�ر هذه املديري�ة باملوعد املحدد 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )10%( من 
القيم�ة املقدرة لتاج�ر امللك واس�تغالله كمرائب داخيل 
لوقوف ومبيت الس�يارات والبالغ ايجاره )10000000( 
عرة مليون دينار وكذلك )10%( من بدل ايجار املحالت 
البالغ�ة ع�دد )2( الذي ق�در االيجار الس�نوي لكل محل 
)1500000( مليون وخمس�مائة الف دينار وعى املزايد 
االخر جل�ب املستمس�كات االصولية ومبل�غ التامينات 
قبل موعد املزايدة بثالث ايام وان يتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور النر واعالن املزايدة
املواصفات :

العق�ار عبارة عن عرصة خالية من املش�يدات مس�تغل 
كمرائ�ب داخيل لوق�وف ومبيت الس�يارات مس�احته ) 
801,15( مرت مربع واملس�جل باسم وزارة العدل / دائرة 
رعاية القارصين / الحس�اب املس�تقل وكذل�ك توجد يف 

مقدمته محالت عدد )2( مساحتها ) 3,5×5(  م 
يقضان حميد خضر

مدير رعاية القارصين

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
العدد : 61 /2020

التاريخ 2020/12/17
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلسل 3/75 
م 24 البو حداري الواقع يف الكوفة العائد للمدين 
)نجية عزيز وناس ونزيهة عبد الحمزة حسون 
وعيل واحمد وامر وع�ذراء ومريم اوالد وبنات 
جار الله عبد قريش اضافة لرتكة  مورثهم جار 
الله عب�د قريش( املحج�وز  لقاء طل�ب الدائن 
سعد لوتي س�عد البالغ )320,000,000( ثالث 
مائ�ة وع�رون مليون دين�ار   فع�ى الراغب 
بالراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنر مستصحبا معه 
التامينات القانونية عرة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشرتي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوفة  البو حداري 3/75
2 � جنسه ونوعه : بستان

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � مش�تمالته :العقار عبارة عن ارض زراعية 
بس�تان يقع بني الشارعني كوفة حلة من جهة 
وشارع كوفة قزوينية من جهة اخرى ويحتوي 
عى مغروس�ات النخيل وبع�ض الدور املتفرقة 

املبنية بصورة عشوائية  
5 � مساحته : 5 دونم و 7 اولك و30 مرت 

6 � درجة العمران 
7 � الش�اغل : عب�د االم�ر عبد الرض�ا ويرغب 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر 
8 � القيمة املقدرة : خمسمائة وتسعة وعرون 
 529,200,000 دين�ار  ال�ف  ومئت�ان  ملي�ون 

مليون 
9 � موعد املزايدة اليوم االخر لالعالن الس�اعة 

الثانية عرة ظهرا 
تنفي�ذ   مديري�ة  داخ�ل  املزاي�دة  م�كان   �  10

الكوفة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/420

التاريخ 2020/12/16
اعالن

 تبيع مديرية تنفيذ النجف س�هام املدينة مريم عبد 
الزهرة ابراهيم يف العقار تسلسل  ) 20956 /3 حي 
النرص  الواقع يف النجف ( العائد للمدينة )مريم عبد 
الزه�رة ابراهي�م( املحجوز لقاء طل�ب الدائن جبار 
حسن مشكور البالغ )15,500,000( خمسة عر 
مليون وخمسمائة الف دينار  فعى الراغب بالراء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل للنر مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة ع�رة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رسمالتس�جيل 

والداللية عى املشرتي 
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه  20956 /3 حي النرص 
2 � جنسه ونوعه : عقار مفرز اىل دارين 

3 � حدوده واوصافه بلدية النجف
4 � مش�تمالته العق�ار يتك�ون من س�احة امامية 
منه�ا صحي�ات ومخ�زن صغ�ر وان االرضية من 
ال�كايش املوزائيك�ي ومن ثم باب ي�ؤدي  اىل مطبخ 
ومن ضمن املطب�خ صحيات )حم�ام( وباب يؤدي 
اىل الصال�ة وباب ي�ؤدي اىل غرفة ن�وم واحدة ومن 
ثم مكش�وفة صغ�رة وان االرضي�ة مبلطة باملرمر 
والس�قف من الطابوق والش�يلمان وان عموم هذا 
الجزء مجهز باملاء والكهرباء وكذلك س�لم يؤدي اىل 
الطابق االول الذي يتالف من غرفة نوم واحدة وباب 
يؤدي لسطح وعموم سقف العقار مبلط بالشتايكر 

وان درجة عمران العقار جيدة
5 �مساحته 210 م / الجزء الذي يباع 105 م نصف 

العقار
6 �  درجة العمران  جيدة 

7 � الش�اغل  ان�ور م�وىس عبد يرغ�ب بالبقاء بعد 
البيع

8 � القيم�ة املق�درة : 82,500,000 اثنان وثمانون 
مليون وخمسمائة الف دينار 

����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 184/ب/2020
التاريخ 2020/12/24

اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل / وئام قيس يونس

اصدرت هذه املحكمة قرارها املؤرخ 2020/12/6  
يف الدعوى البدائية املرقمة 184/ب/2020 بالزامك  
بتاديت�ك للمدع�ي مصطفى محمد حس�ني جعفر 
مبلغا مقداره  ثمانية وع�رون مليون وثمانمائة 

الف دينار عراقي ( 
وملجهولي�ة اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار واختيارية النج�ف االرشف املختار 
املدع�و ) حس�ام س�لطان املي�ايل( مخت�ار منطقة 
السهيلية /1/الكوفة املدعو فاضل عباس الحمداني  
فقد تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني يوميتني بقرار 
الحك�م الغياب�ي ولك ح�ق االعرتاض واالس�تئناف 
التمييز خالل مدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
العدد : 61 /2020

التاريخ 2020/12/17
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلسل 2/75 
م 24 البو حداري الواقع يف الكوفة العائد للمدين 
)نجية عزيز وناس ونزيهة عبد الحمزة حسون 
وعيل واحمد وامر وع�ذراء ومريم اوالد وبنات 
جار الله عبد قريش اضافة لرتكة  مورثهم جار 
الله عب�د قريش( املحج�وز  لقاء طل�ب الدائن 
سعد لوتي س�عد البالغ )320,000,000( ثالث 
مائ�ة وع�رون مليون دين�ار   فع�ى الراغب 
بالراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنر مستصحبا معه 
التامينات القانونية عرة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشرتي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوفة  البو حداري2/75
2 � جنسه ونوعه : بستان

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � مش�تمالته :العقار عبارة عن ارض زراعية 
تقع محاذات لنهر الفرات ) ش�ط الكوفة( من 
جهة والشارع العام املؤدي اىل جرس االمام عيل 
ع م�ن جه�ة وتحتوي بعض النخيل عدد س�تة 

ومزروعة بالخرضوات 
5 � مساحته : 275م2

6 � درجة العمران 
7 � الشاغل : 

8 � القيم�ة املق�درة : واح�د وع�رون مليون 
وستمائة الف دينار 21,600,000 مليون دينار 
9 � موعد املزايدة اليوم االخر لالعالن الس�اعة 

الثانية عرة ظهرا 
تنفي�ذ   مديري�ة  داخ�ل  املزاي�دة  م�كان   �  10

الكوفة 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرة
العدد : 140/ب/2020

التاريخ : 2020/12/20
اعالن مزايدة

تبي�ع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية الس�يارة 
املرقمة43723 أ نجف ن�وع النرتا بيضاء اللون 
موديل 2012  فعى الراغبني باملراجعة  اىل هذه 
املحكم�ة خالل مدة خمس�ة عر ي�وم اعتبارا 
من اليوم التايل لنر االعالن مستصحبني معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة 

املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن  
القايض

عباس عيل هادي
االوصاف /س�يارة  النرتا بيض�اء اللون موديل 

2012 تحمل الرقم 43723 أ نجف

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 

النجف االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية 

يف النجف
العدد 5836/ش2020/7

التاريخ 2020/12/24
اعالن

اىل املدعى علي�ه ) عيل حاتم 
مالك( 

اقام�ت املدعي�ة )زينب رعد 
بالع�دد  الدع�وى  عك�ش( 
ام�ام  5836/ش2020/7 
هذه املحكم�ة والتي تطلب 
الط�الق  تصدي�ق  فيه�ا 
الخلع�ي  وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك وحسب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار حي 
ق�ررت  النج�ف   / الرحم�ة 
املحكم�ة تبليغ�ك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة 
اعالن�ا بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني وعلي�ك  محليت�ني 
الحضور امام هذه املحكمة 
املواف�ق  املرافع�ة  موع�د  يف 
الساعة  يوم 2020/12/31 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانون�ا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

اثر فاهم محسن
�����������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 

النجف االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية 

يف النجف
اعالن

اىل املدعى عليه ) احمد كريم 
عبد الحسني( 

)ميث�الق  املدعي�ة  اقام�ت 
الدعوى  عباس عبد االم�ر( 
5753/ش2020/4  بالع�دد 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي 
تطل�ب فيه�ا نفق�ة ماضية 
ومس�تمرة للمدعي�ة ونفقة 
مس�تمرة للطفل�ة )مري�م( 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
القائ�م  رشح  وحس�ب 
بالتبليغ واشعار مختار حي 
اب�و طالب / النج�ف قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة 
اعالن�ا بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني وعلي�ك  محليت�ني 
الحضور امام هذه املحكمة 
املواف�ق  املرافع�ة  موع�د  يف 
الساعة  يوم 2020/12/30 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانون�ا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

فقدان 
الصادرة  الهوية  فقدت مني 
م�ن الكلية التقني�ة االدارية 
قس�م ادارة ج�وده ش�املة 
باس�م / عثم�ان محمد عيل 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
�����������������������

فقدان 
املستمس�كات  من�ي  فقدت 
الرسمية – البطاقة الوطنية 
النخي�ل  كارد  واملاس�رت 
وبطاق�ة الناخ�ب والهوي�ة 
الصادرة م�ن وزارة الصحة 
/ دائرة مدينة الطب باس�م 
/ زين�ه طالب حبيب – فمن 
يعث�ر عليهما تس�ليمهم اىل 

جهة االصدار .

العدد: 2415/ الرباط الكبري
التاريخ: 2020/12/26

القايض
السيد كاظم محود رهيج 
رئيس جلنة تثبيت امللكية

القايض
رئيس جلنة تثبيت امللكية
السيد كاظم محود رهيج

العدد: 507/ الرباط الصغري
التاريخ: 2020/10/1
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل،بما أن�ك اآلن تنضح بهالة 
خاصة من القوة واالستقرار، فإن الناس سوف 
يلجئون إليك من أجل املس�اعدة والدعم. حاول 
اس�تخدام طاقت�ك يف مس�اعدة اآلخرين، حيث 
أنهم س�وف ي�ردون الجمي�ل بالتأكي�د يف املرة 

القادمة التي تحتاج فيها إىل مساعدة.

عزيزي ب�رج الثور،الخطط التي قمت بوضعها 
منذ وقٍت طويل أوشكت أن تتحقق، فال تتباطأ 
بعد اآلن وحتى وإن كانت لديك بعض الشكوك. 
سوف تحصل عىل مساعدة من جميع الجوانب، 
لكن يج�ب أيًضا أن تس�تجيب بانفت�اح للنقد 

البّناء فالهدف الوحيد منه هو مساعدتك.

عزيزي برج الجوزاء،الي�وم يمكنك تحفيز من 
هم حولك، ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة 
ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوض�ح عن ذي قبل. 
أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك ويلحظه 

اآلخرون. 

ش�خص  أن�ك  الرسطان،بم�ا  ب�رج  عزي�زي 
اجتماع�ي بح�ق، وبما أن�ك ربما ق�د تكون قد 
أهملت واحد أو اثنني من معارفك مؤخرًا، يجب 
علي�ك اآلن إص�الح ه�ذه العالقات م�رة أخرى 

ومعاودة التواصل. 

عزي�زي ب�رج األس�د،يبدو وكأن�ك تق�ف أمام 
مش�كالت ال يمك�ن التغلب عليها، ف�ال تيأس! 
فق�ط علي�ك تغيري منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ 
س�وف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب 
النصيح�ة! حيات�ك الخاص�ة متقلبة بش�دة يف 

الوقت الحايل.

عزيزي برج العذراء،س�وف تواجه اليوم بعض 
املواقف التي ستختربك إىل أقىص حد، ومن املهم 
أن ال تفقد الثقة يف قدراتك. أنت تملك القدرة عىل 
تغيري هذه الظروف. إذا كنت تواجه مش�كالت 

يف العمل كذلك، حاول أن ال تفقد السيطرة

عزيزي برج امليزان،أنت اليوم تشعر بإحساس 
رائ�ع وصحتك جيدة وتش�عر بالثق�ة، فأنت يف 
املقدمة يف العمل، ويمكنك أخريًا البدء يف تطبيق 
أف�كار جدي�دة. حيات�ك الخاص�ة مس�تمرة يف 

االزدهار.

عزيزي برج العقرب،أنت تعمل بصورة جيدة من 
خالل الفريق، وأنت مستمتع بذلك أيًضا. حافظ 
عىل بيئة العمل الخاّلقة هذه ألن كًل منكم سوف 
يحقق أهدافه الشخصية أرسع إذا تكاتفتم مًعا. 
حتى يف حياتك الش�خصية فس�وف تش�عر أكثر 

بالراحة يف مجموعة عما إذا كنت وحدك.

عزي�زي ب�رج الق�وس،ال يمك�ن التغل�ب عىل 
العقب�ات التي تراها أمام�ك يف الوقت الحايل إذا 
حاولت حلها بالط�رق القديمة املعروفة. يجب 
أن تغريرِّ مدخلك والتوصل إىل اسرتاتيجية جديدة 
وأن ال تس�مح لآلخرين بتغيري رأيك أو خططك 

كثريًا. 

عزي�زي ب�رج الجدي،اليوم أنت ع�ىل وفاق مع 
الجمي�ع، وس�وف يظه�رون ل�ك اهتماًما بك، 
وأنت بدورك يجب أن تكون جاهزًا ملس�اعدتهم 
ودعمه�م. هن�ا يتحق�ق الت�وازن ب�ني األخ�ذ 

والعطاء ويقرتب الجميع من أهدافهم. 

عزي�زي برج الدلو، يبدو أن حجم املش�كالت يف 
تزايد، ولكن يجب أن ال تطغى املش�كالت عليك. 
فقط عندما تواجه مش�كلة واحدة تلو األخرى 
سوف تبدأ يف الشعور بالسعادة مرة أخرى. من 
ال�روري أن تت�رف يف الحال، وإال فس�وف 

تواجه تعقيدات أكثر.

عزي�زي ب�رج الح�وت،يف العم�ل، أن�ت دائًم�ا 
تخبط رأس�ك يف الحائط، وهذا بالتأكيد ال يفي 
بالغ�رض. يالحظ زمالؤك أنت تعمل ضدهم. ال 
تنس أن كل عض�و من أعضاء الفريق له نفس 
األهمي�ة! يف حيات�ك الخاص�ة، يج�ب أن تحدد 

أهدافك الحقيقية.

العذراء

احلوت

نصائح إضافية للتخلص من أعراض الربد
ع�دة  بريطاني�ة،  طبيب�ة  قدم�ت 
م�ن  للتخل�ص  إضافي�ة  نصائ�ح 
أعراض ال�زكام واإلنفلونزا بش�كل 

رسيع.    
ونصحت الطبيبة الربيطانية سارة 
غارفي�س، باس�تخدام رذاذ الفم يف 
التخل�ص م�ن أعراض ال�ربد، كون 
رذاذ الفم سُيش�كل حاج�زاً وقائياً 
ع�ىل الغش�اء املخاط�ي للحلق ضد 
امل�رض، موضحًة أن�ه يخفض مدة 

أعراض الربد بمقدار النصف.   
وأوضحت وفق�اً ل� »روس�يا اليوم«، أن 

النصيح�ة الثاني�ة تتعلق بتناول عش�ب 
القنفذية )اإلشنسا( الذي يتواجد بشكل 

أس�ايس يف الواليات املتحدة وجنوب 
كن�دا، الفت�ًة إىل أنه يقل�ل من مدة 
ن�زالت ال�ربد ل�دى البالغ�ني إذا تم 

استخدامها مبكراً.    
الثالث�ة  النصيح�ة  أن  إىل  ولفت�ت 
تخص تن�اول األطعمة واملرشوبات 
الغني�ة بفيتام�ني يس، ال�ذي يوجد 
يف الحمضي�ات والفواك�ه األخ�رى 
والفلفل والربوكيل وبراعم بروكسل 
والبطاطا، مش�ريًة إىل أنه يمكن أن 
يقلل من طول وشدة أعراض نزالت 

الربد.

أغذية جيب عدم إعطائها للرضع
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 5 
عنارص غذائية يجب عدم إعطائها للرضع 

وصغار األطفال.
وأوضحت الهيئ�ة يف رس�ائلها التوعوية، 
أن الس�ماح بهذه األطعمة لهم قد يسبب 

خطرا عىل صحتهم، وهي كالتايل:
امللح

أك�دت الهيئة أن الرضاعة الطبيعية تغني 
ع�ن املع�ادن، وأيض�ا الحلي�ب الصناعي 
يحت�وي ع�ىل كمية م�ن املع�ادن مماثلة 
لحليب األم، لذلك يج�ب عدم إضافة امللح 
إىل غ�ذاء الطفل، خاصة أن األطفال الذين 
تقل أعمارهم عن سنة يجب أال يستهلكوا 
أكثر م�ن جرام واحد من امللح بس�بب أن 

كليتهم لم تتطور بشكل كامل ملعالجته.

السكر
أوضحت أنه يجب االبتعاد عن السكريات، 
ملنع تسوس األسنان والحفاظ عىل صحة 

الطفل.
الدهون املشبعة

أوصت الهيئة بع�دم إعطاء الطفل الكثري 
م�ن األطعم�ة الت�ي تحت�وي عىل نس�بة 
عالية من الدهون املشبعة، ألنها تزيد من 
قابلية الطفل للتعرض للس�منة وأمراض 
القلب يف املس�تقبل، داعية إىل التحقق من 
امللصق�ات الغذائي�ة كونه�ا ستس�اعد يف 
اختي�ار األطعمة التي تحتوي عىل نس�بة 

أقل من الدهون املشبعة.
العسل

نصحت بعدم إعطاء الطفل العس�ل حتى 

يتج�اوز عم�ره الس�نة؛ ألن العس�ل ق�د 
يحتوي عىل بكترييا يمكن أن تنتج سموًما 
يف أمع�اء الرضي�ع، مما يؤدي إىل تس�مم 

الرضع وهي من األمراض الخطرية.
املكرسات الكاملة والفول السوداني

الهيئ�ة م�ن إعط�اء املك�رسات  ح�ذرت 
الكاملة والفول الس�وداني لألطفال دون 
س�ن الخامس�ة، حيث يمكن أن يختنقوا 
بها، ولكن يمكن إعطاء الطفل املكرسات 
والف�ول الس�وداني م�ن عم�ر 6 أش�هر 
تقريًب�ا، طاملا أنه مطحون أو عىل ش�كل 
زبدة، الفتة إىل رضورة استش�ارة الطبيب 
قب�ل تقديم املك�رسات لألطف�ال يف حالة 
وج�ود تاريخ من الحساس�ية الغذائية يف 

العائلة.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
رشائح لحم ستيك - 4 ملعقة كبرية زبدة - 1 كوب مرشوم ، رشائح

1 ملعقة كبرية دقيق - 4/3 كوب شوربة لحم - 4/1 كوب كريمة طبخ
2 ملعقة كبرية بصل مفروم

1 ملعقة كبرية زيت
ملح

فلفل أسود مطحون
خطوات التحضري:

تبيل الستيك بامللح و الفلفل األسود ثم ضعيه يف الثالجة ملدة 60 دقيقة.
سخني الفرن عىل درجة حرارة 200 درجة مئوية.

يف مقالة عىل نار متوسطة سخني الزيت و 2 ملعقة كبرية زبدة.
ضع�ي الدقي�ق عىل الزيت و الزبدة و قلبي بإس�تمرار حتى ال يحرتق و يصبح 

ذهبي اللون.
ضعي الس�تيك يف الزي�ت و قلبي عىل كال اإلتجاهني حت�ى ينضج ثم ضعيه يف 

صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.
غطي الصينية بالفويل ثم ضعيها يف الفرن حتى تنضج.

الستيك بصوص املرشوم و الكريمة

كيف يؤثر التوتر والساعة البيولوجية عىل النوم؟
اكتش�ف فريق بحثي بقيادة 
الياب�ان  يف  ناغوي�ا  جامع�ة 
مس�ارا عصبيا جدي�دا يربط 
البيولوجي�ة  الس�اعة  ب�ني 
ل�دى  واليقظ�ة  والتوت�ر 

الثدييات.
وحدد الفري�ق خلية عصبية، 
مطلق�ة  هرمون�ات  تس�مى 
 ،)CRF( الق�رشة  موجه�ة 
وه�و هرم�ون عدي�د ببتي�د 
يف  يش�ارك  عصب�ي  وناق�ل 
االس�تجابة للضغط النفيس، 
والذي يصبح نش�طا بش�كل 
مفرط عندما تكون الثدييات 
تح�ت الضغط، ما ق�د يؤدي 

إىل األرق واضطراب�ات الن�وم 
التي  النتائج  األخرى.وُنرشت 
توصل إليه�ا الفريق الياباني 
 Science مجل�ة  يف  مؤخ�را 

.Advances
الحي�ة  الكائن�ات  وتظه�ر 
تذبذبا ملدة 24 ساعة، يسمى 
البيولوجية.  الس�اعة  إيق�اع 
ويف الثدييات، تنظم الس�اعة 
اليومية املركزية، املوجودة يف 
الخاليا العصبي�ة للنواة فوق 
دورة   ،)SCN( التصالبي�ة 

النوم واالستيقاظ.
وم�ع ذل�ك، يف حال�ة املواقف 
يت�م  الحي�اة،  ته�دد  الت�ي 

إيقاف إش�ارة إيقاع الساعة 
البيولوجي�ة إلبق�اء الحيوان 
م�ن  ليتمك�ن  مس�تيقظا 
اله�روب م�ن الخط�ر حت�ى 
عندما يك�ون ذلك وقت النوم 
أن  م�ن  الرغ�م  عادة.وع�ىل 
اإليق�اف املؤقت ل�دورة النوم 
واالس�تيقاظ رضوري للبقاء 
عىل قيد الحياة، فإن اإلجهاد 
املف�رط أو املطول الناجم عن 
مثل هذه األخط�ار يمكن أن 
ي�ؤدي إىل األرق واضطراب�ات 

النوم األخرى.
ويق�ول الدكت�ور دايس�وكي 
أونو م�ن معهد أبحاث الطب 

ناغوي�ا:  البيئ�ي يف جامع�ة 
الس�اعة  أن  املع�روف  »م�ن 
لهما  واإلجه�اد  البيولوجي�ة 
تأثري ع�ىل الن�وم، ولك�ن لم 
يتض�ح أي املس�ار العصب�ي 
يعد رضوريا لتنظيم الساعة 
واليقظة«.  للنوم  البيولوجية 
ولتحديد املسار، أجرى فريق 
بحثي بجامعة ناغويا بقيادة 
الربوفيسور أكيهريو ياماناكا 
بالتعاون مع  أونو،  والدكتور 
ت�اكايش س�وجياما يف رشكة 
يف  كوربوريش�ن  أوليمب�وس 
باس�تخدام  دراس�ة  اليابان، 

الفرئان.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 - مسلسل لعبدالعزيز جاسم.
2 - ناٍد ريايض تونيس - وبخ.

3 - يقوم )مبعثرة(.
4 - غ�ري ناض�ج )معكوس�ة( - م�ن 

اآلالت املوسيقية )معكوسة(.
5 - من القارات )معكوس�ة( - عملة 

عربية )معكوسة(.
6 - للنفي - )ال� ......( مدينة قطرية 

)معكوسة(.
7 - للعود - سأم - متشابهان.

8 - صوت الحصان - دولة آسيوية -
9 - إحسان وفضل.

10 - مطربة عربية شهرية.

1 - مرسحية لغازي حسني.
أغني�ة   )......  ...... )حبيب�ي   -  2

لجنات.
س�قي   - )معكوس�ة(  للخيم�ة   -  3

النبات.
4 - أصلحها - أظهر )معكوسة(.

5 - عظم )معكوسة( - ويش.
6 - للحوم - لالستثناء.

7 - مرتفع الشأن - جوهره.
8 - للتعريف - صغري الحصان - فر.

9 - تجده�ا يف )م�اء( - للج�رس - 
قهوة.

10 - مطرب عربي شهري.

عموديأفقي
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مدرب نفط الوسط: الكهرباء فريق مميز.. 
وهويتنا رس الصدارة

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د لؤي ص�اح، املدرب املس�اعد 
لفريق نفط الوسط، أن الهدف من 
كل مب�اراة يخوضه�ا الفري�ق هو 
تقديم مس�توى جيد، يس�اعد عىل 

التصاعد يف املستوى الفني.
ويواج�ه نفط الوس�ط، غدا األحد، 
فريق الكهرب�اء، يف ملعب التاجي، 
ضم�ن افتت�اح منافس�ات الجولة 

الحادية عرش.
وق�ال ص�اح، يف ترصي�ح: »نحن 

ننظر لجمي�ع مباريات الدوري باألهمية 
نفس�ها، وم�ا يهمنا م�ن كل مب�اراة أن 
نحاف�ظ ع�ىل التصاعد يف الخ�ط البياني 
وبالت�ايل  لفريقن�ا،  الفن�ي  للمس�توى 
واصلنا التحضري بالنس�ق املعتاد قبل أي 

مباراة«.
وبني أن الفريق سيفتقد لخدمات العبني 
مؤثري�ن، هم »خلدون إبراهيم ورس�ان 

حنون«.
وزاد: »سعينا يف الوحدة التدريبية األخرية 
الصحي�ح،  بالش�كل  البدائ�ل  لتوظي�ف 

يوف�ق  أن  ونتمن�ى 
بتطبي�ق  الاعب�ون 
مثلم�ا  الواجب�ات 
م�ن  له�م  رس�مت 

الطاقم الفني«.
وأوضح أن الكهرباء 

فري�ق ممي�ز ويضم 
مجموعة من الاعبني 

الشباب املميزين«.
وأتم: »نفط الوسط لديه 

هوي�ة مكنت�ه م�ن اعتاء 
الص�دارة، وعلي�ه أن يحاف�ظ عىل 

هذه الهوية يف جميع املباريات«.
يش�ار إىل أن نفط الوس�ط يتصدر الئحة 
الرتتي�ب برصي�د 20 نقط�ة، فيما يحتل 
 14 برصي�د  الس�ابع  املرك�ز  الكهرب�اء 

نقطة.

حسن أمحد: مواجهة القوة اجلوية 
مفصلية للنجف

             المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد مدرب النجف، حسن أحمد، عىل أهمية مباراة 
فريق�ه أمام القوة الجوية، يف إط�ار الجولة 11 من 

عمر الدوري العراقي املمتاز.
وق�ال حس�ن يف ترصيح�ات لك�ووورة »مواجهة 
الق�وة الجوي�ة، مفصلي�ة بالنس�بة لن�ا، ألنه�ا 
ستحس�م الرصاع ع�ىل الوصافة واالق�رتاب من 

الصدارة«.
وأضاف »الفريق أكمل تحضرياته للمباراة، جميع 

الاعبني عىل أتم الجاهزية لخوض اللقاء«.
ون�وه »رغ�م أن التحض�ريات واح�دة ألن محصلة 
كل مب�اراة 3 نقاط، لكن بع�ض املواجهات تكون لها 
خصوصي�ة من حي�ث واجب�ات الاعبني، خاص�ة مع كبار 
األندي�ة، تكون املواجهة لها نكهة مختلف�ة، فما بالك تكون 

مع فريق ينافسك عىل مركز متقدم يف الئحة الرتتيب«.
وأشار »النجف عازم عىل حصد النقاط الثاث، خاصة وأن املباراة عىل 

ملعبنا، الفريق مكتمل بعد عودة الاعب محمد عبد الزهرة للتشكيل«.
يش�ار إىل أن النجف يحتل املركز الس�ادس برصي�د 15 نقطة، أما القوة 

الجوية يحتل الوصافة برصيد 18 نقطة.

مدرب الساموة يرفع شعار 
التعويض أمام احلدود

ريال مدريد خيطط 
لضم ظهري أيرس!

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب الس�ماوة، ش�اكر محمود، أن فريقه عىل موعد 
مع مباراة التعويض أمام الحدود، بعد الكبوة التي تعرض 
لها يف الجولة املاضية أمام القوة الجوية يف الدوري العراقي 

املمتاز.
وق�ال ش�اكر »الفري�ق ب�ارش تحضريات�ه، ركزن�ا ع�ىل 
الجان�ب املعنوي ونس�يان الخس�ارة أمام الق�وة الجوية 
يف الجول�ة املاضي�ة والرتكيز ع�ىل مباراة الح�دود، كونها 
مهمة للفريقني، علينا أن نس�تثمر املباريات التي تقام يف 

ملعبنا«.
وأض�اف »مواجهة فريق�ك يتنافس معك، يجع�ل املباراة 
أكث�ر أهمية، كون الف�وز يرفعنا 3 نق�اط ويعيد املنافس 
خلفنا يف الرتتيب، وبالتايل تتض�ح أهمية مواجهة الحدود 

الذي يسبقنا بمركز واحد ونقطة واحدة يف الرصيد«.
وأش�ار »نفقد جهود ع�ي خليل، وهو الع�ب مهم ومؤثر 
يف تش�كيلة الفري�ق، لكن وظفنا بع�ض الاعبني الجدد يف 

التشكيلة، الستغال نقاط الضعف يف فريق الحدود«.
يش�ار إىل أن الس�ماوة يحتل املركز الثامن عرش برصيد 7 

نقاط، أما الحدود يأتي سابًعا برصيد 8 نقاط.

فاردي خيطف تعادالً مثريًا لليسرت أمام مانشسرت يونايتد

فيدال: هذه أصعب حلظة يل يف إنرت ميالن

            المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م التع�ادل اإليجابي بنتيج�ة )2-2( 
مواجهة ليسرت س�يتي وضيفه مانشسرت 
يونايت�د، ع�ىل ملع�ب كينج ب�اور، ضمن 
لق�اءات الجول�ة رق�م 15 م�ن ال�دوري 
اإلنجليزي املمتاز.وسجل ثنائية مانشسرت 
يونايتد ماركوس راش�فورد )23( وبرونو 
فرينانديز )79(، بينما سجل ثنائية ليسرت 
هاريف بارنيس )31( وجيمي فاردي )85(.

وبتلك النتيجة رفع ليس�رت سيتي رصيده 
إىل 28 نقط�ة يف املرك�ز الثان�ي، كما رفع 
مانشس�رت يونايتد رصي�ده إىل 27 نقطة 
يف املرك�ز الثالث.أه�در مانشس�رت فرصة 
محققة للتسجيل يف الدقيقة الثانية، بعدما 

أرسل برونو عرضية تجاه راشفورد الخايل 
تماًما م�ن الرقابة داخ�ل منطقة الجزاء، 
ليسدد رأسية ذهبت أعىل العارضة بغرابة.
وأتى الرد رسيًعا من ليس�رت، بعرضية من 
جاس�تن تابعها فاردي بتس�ديدة مبارشة 
م�ن داخل منطقة الج�زاء، علت العارضة 
بقليل يف الدقيقة الثالثة.وحاول مارسيال 
مباغت�ة ش�مايكل بتس�ديدة م�ن خارج 
منطقة الج�زاء يف الدقيقة السادس�ة، إال 
أن كرت�ه ذهب�ت ضعيف�ة يف ي�د الحارس 

الدنماركي.
افتت�اح  يف  يونايت�د  مانشس�رت  ونج�ح 
بعدم�ا م�رر  الدقيق�ة 23،  يف  التس�جيل 
برونو كرة رائعة لراشفورد داخل منطقة 
الج�زاء، لينف�رد بش�مايكل ويس�دد كرة 

ف�اردي  الشباك.وس�دد  س�كنت  أرضي�ة 
بعده�ا يف الدقيق�ة 26 ك�رة ضعيف�ة من 
داخ�ل منطقة الجزاء، أمس�ك بها دي خيا 
بسهولة.وتمكن ليسرت سيتي من تسجيل 
التعادل رسيًعا يف الدقيقة 31، بعدما أطلق 
بارني�س صاروخي�ة م�ن خ�ارج منطقة 

الجزاء، فشل دي خيا يف التصدي لها.
وكاد مانشس�رت أن يضي�ف الهدف الثاني 
يف الدقيقة 37، بعدما أرس�ل شاو عرضية 
م�ن مخالف�ة، ارتقى له�ا برونو مس�دًدا 
رأسية مرت بقليل إىل جوار القائم، لينتهي 
اإليجاب�ي 1-1. بالتع�ادل  األول  الش�وط 
وأجرى سولسكاير التبديل األول ملانشسرت 
يف الدقيقة 54، بنزول بوجبا عىل حس�اب 
جيمس.وبعد فرتة من الحذر بني الفريقني 

يف أول ربع ساعة من الشوط الثاني، انفرد 
راشفورد بش�مايكل يف الدقيقة 60 وسدد 
كرة قوية، إال أن الحارس الدنماركي تألق 
وتص�دى للكرة.وبعده�ا مب�ارشة س�جل 
مارس�يال هدًفا م�ن انفراد جدي�د، إال أن 
حكم املب�اراة ألغاه بداعي التس�لل.ودفع 
سولسكاير بورقته الثانية يف الدقيقة 66، 
بن�زول تاونزيبي ع�ىل حس�اب ليندلوف، 
ملعاناة األخرية من اإلصابة.وأرس�ل ش�او 
الدقيق�ة 70،  يف  عرضي�ة م�ن مخالف�ة 
ارتقى لها ماجواير مس�دًدا رأسية ذهبت 
أعىل العارضة.وأجرى سولسكاير التبديل 
األخري يف الدقيق�ة 75، بنزول كافاني عىل 
حساب مارسيال، بحًثا عن خطف النقاط 

الثاث يف الربع ساعة األخرية من املباراة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف التش�يي أرتورو فيدال، نجم وس�ط إن�رت ميان، 
أصع�ب لحظ�ة مر بها فريق�ه يف الفرتة األخ�رية، مؤكًدا 
أن النرياتزوري يعم�ل عىل الفوز بالدوري وكأس إيطاليا 

هذا املوس�م.وقال فيدال يف ترصيحاته لش�بكة »س�كاي 
سبورت إيطاليا«: »اإلقصاء من دوري أبطال أوروبا كان 
أصعب لحظ�ة، الفوز به حلم لكنه صعب«.وأضاف »هنا 
يف إنرت يوج�د مرشوع جديد، يتكون من ش�باب جائعني 
للف�وز ويري�دون الف�وز ب�يء م�ا، اآلن علين�ا أن نبذل 

قصارى جهدنا ألن�ه ال يزال أمامنا هدفان مهمان«.وعن 
الفوز بالس�كوديتو، قال أرتورو »نعم يمكنك نطق كلمة 
االسكوديتو، لست خائًفا، لقد فزت بالعديد من البطوالت 
هن�ا ويف أملانيا وإس�بانيا، نحن نعم�ل كل يوم، وبعد ذلك 

إذا  م�ا  كنا قادرين عىل تحقيقه«. س�نرى 

إنريكي: أتطلع ملحو ذكريات إسبانيا السيئة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د لويس إنريك�ي، مدرب منتخ�ب إس�بانيا، أن فريقه ال 
يعتمد عىل العب بعينه.

وم�ن خال مقط�ع فيديو، ن�رشه االتحاد اإلس�باني لكرة 
القدم، قدم إنريكي تقييما لألشهر املاضية، عىل رأس اإلدارة 

الفنية للفريق الوطني.

وق�ال م�درب برش�لونة الس�ابق »ربم�ا ال يمكنن�ا ح�رص 
هويتنا يف تش�كيلة بعينها.. هذه ليس�ت مشكلة، بل أعتقد 
أنه�ا ميزة، نحن ال نعتمد عىل الع�ب بعينه.. أيا كان الاعب 

الغائب، سنحاول إيجاد حلول«.
وواصل »لدينا مجموعة واس�عة م�ن الاعبني لاختيار من 
بينها«.وعن املواهب الشابة التي منحها الفرصة للعب ألول 
مرة، بني صف�وف املنتخب األول، قال »ما فعلوه يف أنديتهم 

ويف الفئات األدنى، يدعوك بالفعل للمراهنة عليهم.. يعجبني 
بش�كل خاص أنني تمكنت من منحهم الفرصة«، مشريا إىل 
أن »الاعب الشاب يضيف أمورا مختلفة«.وأضاف »املنتخب 
يف الوق�ت الح�ايل، عبارة عن مجموعة تتأل�ف من حوايل 35 
العب�ا، بينهم العدي�د من الش�باب محدودي الخ�رة.. لكن 
أيضا يوجد مخرضمون لديهم خرة واسعة، وهذا يمكن أن 
يساعدنا«.وحذر املدرب اإلسباني، من أن بطولة أمم أوروبا 

املقبلة س�تكون »صعب�ة«، وأكد أن�ه يتطلع ملح�و الذكرى 
الس�يئة الت�ي يحمله�ا املنتخب، بع�د آخر بطولتني ش�ارك 
فيهما دون نجاح )يورو 2016 بفرنسا وكأس العالم 2018 
يف روس�يا(.وأردف إنريكي »هدفنا هو أن نكون مستعدين، 
للعودة إىل الفوز باأللقاب م�رة أخرى.. ولتحقيق ذلك يجب 

أن نتحىل بالش�جاعة والجرأة، علينا أن نسعى لكل يشء 
منذ البداية، وسنحاول القيام بذلك«.

بوكيتينو يعرقل مبادلة إيكاردي بنجم يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

امل�درب  بوكيتين�و،  ماوريس�يو  أن  يب�دو 
املحتم�ل الق�ادم لباري�س س�ان جريمان، 
س�يكون عقبة أمام إتم�ام صفقة تبادلية 

مع يوفنتوس.
وذكرت شبكة TYC األرجنتينية، أن اقرتاب 
بوكيتينو من قيادة البي إس جي، س�يدفع 
مواطن�ه م�اورو إي�كاردي إلثبات نفس�ه، 

والرتاجع تماًما عن فكرة الرحيل.
وأضاف�ت أن إي�كاردي تعط�ل كث�رًيا ه�ذا 
املوس�م بس�بب كث�رة إصابات�ه العضلية، 
حي�ث لم يلعب س�وى 5 مباري�ات فقط يف 

الدوري الفرنيس، وسجل هدفني.
ولفتت إىل أن إيكاردي يتمس�ك بالعمل مع 
بوكيتينو، ويس�عى إلثبات جدارته مجدًدا، 
علما بأن تعاقده مع النادي البارييس يمتد 

حتى صيف 2024.

وأشارت إىل أن تراجع ماورو إيكاردي 
عن فكرة الرحيل، ينفي تماًما وجود 
أي إمكانية ملبادلته مع باولو ديباال 

نجم يوفنتوس.
يذك�ر أن إيكاردي انضم لس�ان 
جريمان صيف العام املايض 2019 

عىل سبيل اإلعارة ملدة موسم، قبل 
تفعي�ل خيار رشائ�ه نهائيا قبل 

بداية املوسم الجاري.

كلوب: أخطأت يف حق أورجيي 
وليس صالح

              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دَّث األملان�ي يورج�ن كل�وب، م�درب 
ليفرب�ول، ع�ن أزمة حم�ل ش�ارة قيادة 
الري�دز يف مب�اراة ميتياند ب�دوري أبطال 
أوروبا.كان صاح، أعرب عن خيبة أمله يف 
حوار صحفي، بس�بب عدم اختيار لحمل 
ش�ارة قيادة الري�دز ض�د ميتياند.وعلق 
كلوب ع�ىل األزمة، يف ترصيح�ات أبرزها 
موقع »ليفربول إيكو«: »خيبة أمل صاح 
بشأن شارة القيادة ضد ميتياند، تحدثت 
إىل م�و حول هذا املوضوع عق�ب املباراة، 
ث�م أدركت أن األمر لم يرس بش�كل جيد«.

وتاب�ع »ولذل�ك أوضحت األم�ر، ثم أجرى 
ص�اح املقابل�ة، وهذه ليس�ت مش�كلة 
بالنسبة يل. من الواضح أنه أصيب بخيبة 
أمل«.ونوه »لق�د كنت قائًدا لفرتة طويلة 
يف مس�ريتي. إنها وظيفة لي�س لها فوائد 
كث�رية، بل إنها تجعلك تعمل بش�كل أكر 

مع األمور املحيطة بك يف الفريق. لم أشعر 
بأهمية كوني القائد«.وأضاف »لدينا قائد 
مثل هندرس�ون، وهذا أم�ر مهم، لكن أن 
تك�ون قائًدا ملباراة واح�دة. لم أدرك مدى 
أهمي�ة ذل�ك لاعب�ني؛ ألن يف ه�ذا العالم 
اآلن، كل يشء يتح�ول إىل قص�ة كب�رية«.
وش�دد »لم أدرك أنها قصة كبرية بالنسبة 
ألرنول�د. القاعدة هن�ا أن هناك مجموعة 
م�ن القادة، وه�م: جوردان هندرس�ون، 
وجيم�س ميلن�ر، وفريجي�ل ف�ان داي�ك، 
وجورجيني�و فينالدوم«.وواصل »هناك 4 
ق�ادة. الفريق ليس بحاجة إىل أربعة، لكن 
إذا لم يلعب هندرس�ون، فإن ميلنر يرتدي 
الشارة، وإذا غاب االثنان، فإنها تنتقل إىل 
ف�ان داي�ك أو فينالدوم«.وأكمل »إذا غاب 
كل القادة، فعادة تذهب الشارة إىل الاعب 
صاحب املس�رية األط�ول يف الن�ادي. هذا 
ه�و املوضوع، ووفًقا لفهمي وما رأيته يف 

الفريق، فإن أرنولد هو األقدم.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يخطط مس�ؤولو ري�ال مدريد، لعق�د صفق�ة برتغالية، 
يف خط الدف�اع، خ�ال املريكاتو الصيفي املقبل، بحس�ب 

تقارير صحفية إسبانية.
وقالت ش�بكة »ديفنسا سنرتال« اإلسبانية، اليوم السبت، 
إن الرتغ�ايل نون�و ميندي�ز، الظه�ري األي�رس لس�بورتنج 
لش�بونة، دخل ضمن أولويات ريال مدري�د خال الصيف 

املقبل.
وأش�ارت إىل أن ري�ال مدري�د كان ع�ىل تواص�ل قوي مع 
وكيل مينديز يف الصيف املايض، كما أن الرئيس فلورنتينو 
بريي�ز واملدرب زين الدين زيدان اس�تمرا يف متابعة الاعب 

الرتغايل، وأدركا مدى تطوره هذا املوسم.
وأوضح�ت أن ري�ال مدري�د يحت�اج لظهري أي�رس جديد، 
عقب بيع س�ريجيو ريجيلون إىل توتنهام، الصيف املايض، 
باإلضاف�ة إىل تراجع مس�توى الظه�ري الرازيي املخرضم 

مارسيلو دا سيلفا.
وقالت الشبكة اإلس�بانية، إن القيمة السوقية ملينديز 12 

مليون يورو، لكن لشبونة يطلب 20 للتخي عن الاعب.

وكيل الوتارو يوجه رسالة لربشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف كارل�وس ألرت�و ياكيه، وكي�ل أعمال 
الوتارو مارتينيز، مهاج�م إنرت ميان، موقف 
الاعب م�ن الرحيل عن صف�وف النرياتزوري 
يف الف�رتة املقبل�ة، يف ظ�ل اهتم�ام برش�لونة 

بالتعاقد معه.
وق�ال ألرتو، يف ترصيح�ات لصحيفة »أوليه« 
األرجنتينية: »العب لرشلونة؟ اليوم هو بخري 
يف املكان املتواجد به، ينمو ويتحسن. إنه رجل 
يتمتع بإمكانات هائلة، با حدود، ويمكنه أن 

يصبح بالقمة«.

وأضاف »اليء املهم اليوم هو أن يعتاد 
عىل الك�رة األوروبية بأرسع وقت. لقد 
ج�اء إىل إيطالي�ا ولع�ب تلقائًي�ا. إنه 
يرك�ض ويس�جل وقد أصب�ح الناس 
مغرم�ني ب�ه، وس�اعده ذل�ك ع�ىل 

االستمرار يف إثبات جدارته«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حقيقة اقرتاب يوفنتوس من ضم مارسيلو
            المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إيطايل، حقيقة اقرتاب يوفنتوس من التعاقد 
مع الرازيي مارسيلو، ظهري ريال مدريد، الشهر املقبل، خال فرتة 

االنتقاالت الشتوية.
كانت تقارير صحفية، زعمت أن مارس�يلو يف طريقه للرحيل 
عن الريال يف الش�تاء، بعدما خرج من حسابات زين الدين 

زيدان، مدرب املرينجي.
ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مريكات�و« اليوم الس�بت، فإنه 
ال توج�د أي فرص�ة لتعاق�د يوفنت�وس مع مارس�يلو يف 

املريكاتو الش�توي املقب�ل، كما أنَّ اليويف لم يق�م بأي تحرك صوب 
هذه الصفقة.

وأش�ار املوق�ع اإليط�ايل، إىل أن الري�ال يجمد وضع�ه يف املريكاتو، 
وبالت�ايل لن يتعاقد م�ع أي الع�ب يف يناير/كانون ثان أو يس�مح 

بخروج آخر.
وأوضح أن مارسيلو سيظل يف ريال مدريد حتى نهاية املوسم، وإن 

رحل سيكون يف املريكاتو الصيفي املقبل.
يذك�ر أن ه�ذه ليس�ت امل�رة األوىل الت�ي يرتبط خالها مارس�يلو 
باالنتق�ال إىل يوفنت�وس، بس�بب الصداق�ة الت�ي تجمع�ه بالنجم 

الرتغايل كريستيانو رونالدو.



Apago PDF Enhancer

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2286   االحد   27   كانون االول   2020

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

االحتالل واالنحاللاالبتزاز الوظيفي

ماجد عبد الغفار الحسناوي

ُتعد شؤون الخدمة الوظيفية، من األمور األساسية التي تعريها معظم 
الدول الحديثة يف العالم اهتماماً خاصاً، وبالذات تلك التي تسعى قدماً 
للرق�ي والرفاهية واالزده�ار، فعماد الجهاز الحكوم�ي هو الوظائف 
واملوظف�ون، وقد ثبت أن الوظيفة العامة تحتل أهمية ومكانة خاصة 
يف تنمي�ة الدول وتقدمه�ا، إذ ال يمكن للدولة أن تحق�ق ما تصبو إليه 
م�ن تنمية اقتصادية واجتماعية وسياس�ية، فالوظيف�ة هي الركيزة 

األساسية للعمل يف الهيكل التنظيمي للجهاز اإلداري.
وبم�ا ان الجه�از اإلداري ُيقس�م عادة إىل مؤسس�ات، تض�م كل منها 
مجموعة من اإلدارات واألقسام الفرعية، وتضم كل إدارة أو قسم عدداً 
من الوظائف التي تمثل فيها اختصاصات اإلدارة أو القسم وسلطاتها 
ومس�ؤولياتها والتي تضم عدداً من املوظف�ني املؤهلني الذين يعملون 
وف�ق س�لم وظيفي مت�درج، والذين يتول�ون مهامهم وف�ق الرشوط 
القانوني�ة والفني�ة الالزمة ملمارس�ة اختصاصات تل�ك الوظيفة. ويف 
س�بيل تحقيق الغايات التي وجد من أجلها تل�ك األجهزة يقوم األفراد 
القائم�ون ع�ى قيادته�ا واملوظفون في�ه كٌل يف ح�دود اختصاصاته 
باتخاذ القرارات بعد تحديد األهداف وحرص البدائل وتقييمها، غري أنه 
ق�د يحدث أن يخرج بعضهم عن ذلك مس�تهدفاً تحقيق أهداف معينة 
لتحقيق مصالح خاصة وذاتية عى حس�اب املجم�وع، وهو ما ُيلحق 
أش�د الرضر بالصالح العام، وهذا ما يس�مى باالنح�راف الوظيفي يف 
اس�تخدام السلطة وذلك من خالل اس�تخدام سلطة الوظيفة يف ابتزاز 
املوظفني الذين ما دونه او مرؤوس�يه مس�تغالً بذل�ك نفوذه املؤقت. 
وق�د يتنوع ذلك االبتزاز م�ا بني املدير اىل موظفي�ه او املوظف ذاته اىل 
مدي�ره وهن�اك نوع اخر م�ن االبتزاز اال وه�و ابتزاز اللج�ان املخولة 
للتحقي�ق او املراقب�ة ل�أداء الوظيف�ي مقابل مقاص�د ومنافع تأتي 
املصالح الش�خصية يف مقدمتها. اوقد يكون ابت�زاز املوظف للمواطن 
وال�ذي عادة م�ا يأتي ألجل منفع�ة مادية او جنس�ية او غريها او قد 
تنعك�س الحالة يف ابتزاز املواطن للموظف من اجل الضغط يف تمش�ية 
موضوع معني عى حس�اب القانون والضوابط. وأيا كان نوع االبتزاز 
فإنه ُيعترب من أخطر أنواع التطرف األخالقي عى اإلطالق، ألنه يصيب 
الجهاز اإلداري بالش�لل، ويجعله غري قادر ع�ى أداء املهام والواجبات 
التي نشأ من أجلها، ويصيب الحياة الوظيفية بالقلق صعب عالجه الن 
أفعال االبتزاز الوظيفي تعترب م�ن الجرائم الخفية التي تتصف أحياناً 
بالرسية، والتي تطورت أس�اليبها مع تطور الحياة وتغري أساليبها، إذ 
نرى يف ايامنا هذه أشكاالَ  من الفساد أخذت تعتمد عى تقنيات حديثة 
واليات متطورة لتحقيق غاياتها وأصبح مرتكبوها يعتربون الوظيفة 
العامة س�لطة يتاجرون بها مس�تغلني س�لطاتها لتحقيق أغراضهم 

ومصالحهم الشخصية عى حساب املصلحة العامة. 

يواج�ه العالم اإلس�المي الي�وم حربا حاق�دة وطاحنة 
خططت له�ا ومه�دت س�بيلها الصهيوني�ة وأذنابها. 
وم�ن اهم الوس�ائل لقتل األمة اإلس�المية قت�ال بطيئا 
ه�ي محاربة أخالقن������ا بوس�ائل ماك�رة وخادعة 
ألضعاف املسلمني وتجريدهم من اهم مقوماتهم، ومن 
الوس�ائل الخبيث�ة التي تدع�و املس�لمني اىل خلع برقع 
الحي�اء والعف�ة والطه�ارة والحش�مة وتدعوه����م 
التم�رد ع�ى اإلس�الم عالنية أو م�ن وراء س�تار لقتل 
الخلق اإلسالم�����ي واالبتعاد عنه والقيام باستغالل 
الصحافة واإلذاعة والتلفزيون ومن يطلع عى وس�ائل 
األعالم العرب������ية واإلس�المية ترتس�م عى وجهه 
عالمات استفهام كثرية أذ ينظر ملست������قبل مظلم 
لجعل الصحافة ميدانا فس�يحا لق�رب أخالقنا وطمرها 
ويق�ول رئي����س اتح�اد الناش�������رين يف بريوت 
أن املج�الت والكت�ب الجنس�ية اكث�ر رواج�ا يف الب�الد 
العربي�������ة وذلك لنرش الفس�اد واالنحالل الخلقي 
وما جاء يف بروتوك������والت حك������ماء صهيون 
يجب العمل لتنهار األخالق فتسهل مهمتنا يف السيطرة 
ولم يضع اليهود قدم�����هم يف دولة أال وظهرت فيها 
اإلباحي�ة والخالعة ويس�عون إلخراج املس��������لم 
من إس�المه ليصبح مخلوقا عديم الصلة بالله سبحانه 
وتعاىل ولخلق جيل إسالمي طبقا ملا أراده املحت�����ل 
لربوع املس�لم�����ني ال يهت�م للعظائم ويحب الراحة 
والكس�ل وهمومه يف الدن�������يا شهواته وبعيدا عن 
حقيقة اإلس�������الم وأن جي�وش االحتالل حتى لو 
خرجت من البلدان ترتك أعباء ثقيلة عى الشع�����وب 
لبقائه�ا  محنته�ا  وتع����ي�ش  غصصه�ا  تتج�رع 
مس�تعمرة روحي�ا وفكري�ا وأخالقيا واإلس�الم يواجه 
التحدي�ات املختلفة لقد انش�ق الفج�ر وتنف������س 
الصبح وكشف�����ت الخبايا وتميط اللثام عن وجوه 
املتسرتين فاألعداء ادركوا أن األمة اإلسالمية ع����زتها 
ومن����عتها بأخ������القها ومن خصائص�������ها 
الكرم�ة األيم�ان والعقي�دة فعملوا عل�����ى تدمريها 
لتنحل أخالقن�ا وتذهب ريحنا والخط�ر يهدد حارضنا 

ومستقبلنا.

 أول دراسة عن »الساللة املتحورة«.. أخبار إجيابية وأخرى سلبية
كش�فت أول دراسة عن الس�اللة املتحورة من 
فريوس كورونا املس�تجد، الت�ي ظهرت أوال يف 
بريطاني�ا، ع�ن املزيد من املعلوم�ات الخاصة 
به�ذه الس�اللة، وم�دى خطورته�ا والتدابري 

الوقائية التي ينبغي أخذها لوقف تفشيها.
وأكدت الدراس�ة التي أجراه�ا مركز النمذجة 
الرياضية لأمراض املعدية يف كلية لندن للصحة 
والطب اإلستوائي، أن الساللة املتحورة معدية 
أكث�ر من الس�الالت األخ�رى لكورونا بنس�بة 
56 يف املئ�ة، وس�تتطلب مزيدا م�ن اإلجراءات 

اإلضافية الحتوائها.
ووجدت الدراس�ة أن�ه ما من دلي�ل عى كون 
الس�اللة الجدي�دة أكث�ر فت�كا من الس�الالت 
األخرى. وتعليق�ا عى النتائج التي تم التوصل 
إليها، ق�ال نيكوالس ديفي�ز ، املؤلف الرئييس 
للدراسة، يف حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” 
األمريكية: “ق�د يكون من ال�رضوري ترسيع 
طرح اللق�اح عى نطاق واس�ع”، مضيفا أن: 
“النتائج األولية تش�ري إىل أن التطعيم الرسيع 
س�يكون أمرا مهما ألي بلد علي�ه التعامل مع 
ه�ذه الس�اللة”. ولم ي�درس العلماء س�لوك 
لكنه�م  املعملي�ة،  االختب�ارات  يف  الف�ريوس 
اس�تخدموا نم�اذج حاس�وبية للتنبؤ بش�دة 

العامل املمرض، وف�ق ما ذكر موقع “بي جي 
آر”. كذل�ك وضع العلماء نم�اذج ملا قد يحدث 
خالل األش�هر الس�تة املقبلة، وصنعوا نماذج 
باستخدام مستويات تقييد مختلفة، ليجدا أن 
“اإلصابات والحاالت التي تتطلب الحصول عى 
العناية املركزة والوفيات يف عام 2021 بس�بب 

الس�اللة املتحورة، قد تكون أعى من تلك التي 
حدثت يف عام 2020”.

ونصح القائمون عى الدراسة بإغالق املدارس 
حت�ى فرباي�ر، كون ذل�ك قد يمنح الس�لطات 
الصحية بع�ض الوقت، محذري�ن من أن رفع 

القيود سيؤدي إىل ارتفاع كبري يف اإلصابات.

هل النسبة االهلية حتقق الصورة املثالية واجلذابة للعامرة !
بابل / المهندسة المعمارية أميمة الطائي

ُتعرف النس�بة االلهية اوالذهبية بأنها عالقة رياضية 
بس�يطة لكنه�ا االكثر اثارة للجدل ع�ى مر العصور، 
اس�تخدمتها البرشية لق�رون يف الهندس�ة املعمارية 
وس�ميت بالنس�بة االلهي�ة )الذهبي�ة( النه�ا تعترب 
مفتاح الكون ورس الجمال  املتجسد يف معظم مظاهر 

الطبيعة وتقدر ب )1.6180(.
ح�ريت النس�بة االلهي�ة أوالذهبية الكثري م�ن علماء 
والنحات�ني  املعماري�ني  واملهندس�ني  الرياضي�ات 
واألش�خاص الذين يدرس�ون العل�وم الدقيقة، حيث 
اليونان�ي  والفيلس�وف  الرياضي�ات  عال�م  يعتق�د 
فيتاغورس ان النس�بة االلهية ) الذهبية( أُكتش�فت 
عى يد الله، كما يعترب يوهانس كبلرعالم الرياضيات 

والفلك االملاني بأنها أعظم كنز للهندسة. 
تع�د النس�بة االلهي�ة )الذهبي�ة( املعادل�ة الرياضية 
للجم�ال االله�ي حي�ث يمك�ن مالحظ�ة تأثريه�ا يف 
الطبيعة والكون بل وحتى يف جس�م االنسان والعديد 
م�ن مجاالت الحي�اة االخ�رى مثل املوس�يقى والفن 
والهندسة املعمارية، حيث أكتسبت النسبة االلهية يف 
عالم الفن والعمارة س�معة ال تصدق فقد استخدمها 
العديد م�ن املهندس�ني املعماري�ني والفنان�ني الذين 
نسقوا أعمالهم وفقاً لها.                                                            

يعت�رب اليون�ان واالغري�ق اول من اكتش�ف النس�بة 
الذهبية وذلك الهتمامهم بتطوير علم الهندس�ة الذي 
يدم�ج بني الفن والرياضيات وه�و العلم الذي جاءت 

منه النس�بة الذهبي�ة، اال ان اول من اس�تخدم هذه 
النس�بة يف التصميم هم املرصي�ون القدماء حيث ان 
أهرامات الجيزة مصممة عيل أس�س النسبة الذهبية 
وخاص�ة )الهرم الكبري خوفو( املبني يف س�نة 2800 
ق.م. تقريب�ا، حيث إن النس�بة بني املس�افة من قمة 
الهرم إىل منتصف أحد أضالع وجه الهرم، وبني املسافة 
من نف�س النقطة حت�ى مركز قاعدة اله�رم مربعة 
تساوي النسبة الذهبية باالضافة اىل ذلك فقد أشارت 
الدراس�ات املعماري�ة اىل غرف�ة املل�ك يف ه�رم خوفو 
تحقق النس�بة الذهبية أيض�اً, لذلك ُيعترب مهندس�ِه 
من أوائل من أس�تخدم النس�بة االلهي�ة )الذهبية( يف 
التصميمم والبن�اء وكذلك الحال بالنس�بة الهرامات 
الجي�زة يف مرص حي�ث ُيعتقد ان اس�تخدام النس�بة 
االلهي�ة )الذهبي�ة( ه�و ال�رس وراء عظم�ة وجمال 
االهرامات الذي تعترب من عجائب الدنيا الس�بعة. أما 
بالنس�بة للحضارة اليونانية فيعترب مبنى البارثينون 
بأثين�ا واح�د م�ن أجم�ل اعم�ال العم�ارة اليونانية 
القديمة الذي تم بناؤه يف القرن الخامس ق.م بقيادة 
املهندس املعماري فيدياس, حيث أظهرت الدراس�ات 
املعماري�ة الحديثة ان جم�ال البارثينون- أكروبليس 
أثين�ا ونس�به املريح�ة برصي�اً يخضع أله�م معايري 
الجم�ال يف الطبيعة وهي النس�بة االلهية او النس�بة 
املقدس�ة كما يس�موها وهذا دليل عى ان اليونانيني 
القدماء اس�تخدموا هذه النس�بة يف عمارتهم أيضاً. 
أما أذا تحدثنا عن عظمِة العمارة االسالمية وجمالها 
املبهر ودقة تفاصيلها فهنالك اشارة واضحة اىل وجود 

نس�ب وعالقات هندس�ية انطلقت منها تلك املظاهر 
املعماري�ة الت�ي تمي�ز العمارة االس�المية عن غريها 
ومنا الزخارف والخط العربي لذا توجهت نحو تحليل 
تلك الزخارف من ناحية االس�س الهندس�ية فوجد ان 
العمارة االس�المية مقرتنة بالنس�بة االلهية )النسبة 
الذهبية(، و من أش�هر مباني العمارة االسالمية التي 
تتجس�د فيها النس�بة الذهبي�ة هو جام�ع القريوان 
الكب�ري او مس�جد عقب�ة ب�ن نافع هو مس�جد بناه 
عقب�ة بن ناف�ع يف مدينة القريوان التي اسس�ها بعد 
فت�ح أفريقي�ا )تونس حالي�اً( عى يد جيش�ه ليكون 
العمل االكثر ش�هرة يف العمارة االس�المية الذي جسد 
النس�ب االلهي�ة )الذهبي�ة( يف الكث�ري م�ن اجزاءه، 
أبتداءاً من املس�احة الكلية اىل مس�احة الفناء وحتى 
التناس�ب املبهر يف املنارات حيث ُيعت�رب الوجه املتألق 

للعم�ارة القريوانية التي ظلت من أبرز روافد العمارة 
املغربية واالندلسية عرب التأريخ. أما عن جوهرة الفن 
االسالمي يف الهند )تاج محل( يف مدينة دلهي الهندية 
الذي يعترب من اجمل نماذج الطراز االسالمي و احدى 
عجائب الدنيا السبع, حيث أن تصميمه الخارجي من 
اجمل ما أنتجته العمارة االسالمية حيث ُطبقت عليه 
النس�بة االلهية )النس�بة الذهبية( تماماً لذلك يعترب 
املث�ال االروع عى تطبيق النس�بة الذهبية يف العمارة 

االسالمية.
ويف الع�رص الحديث أثارت النس�بة االلهي�ة أهتماما 
كب�رياً ح�داً حيث تعترب مقي�اس االب�داع واحد ارسار 
الوص�ول اىل جم�ال الطبيع�ة حي�ث نال�ت اهتمام�اً 
خاصاً من قبل املهندس�يني والرساميني مثل املهندس 
املعم�اري الس�ويرسي/ الفرن�يس يل كربوزي�ه الذي 
اش�تهر بتوظي�ف ه�ذه الش�فرة الخفية او النس�بة 
املقدس�ة يف الكث�ري م�ن أعمال�ه ومنها مبن�ى االمم 
املتحدة يف مدينة نيويورك، حيث قام رسومات مبدأية  
للفك�رة التصميمه لتصبح فيما بع�د نواة للمرشوع 
الذي توىل اكماله للمرحل�ة النهائية املعمار االمريكي 
والي�س هاريس�ون، يعت�رب ه�ذا املبن�ى م�ن املعالم 
املعماري�ة الحديث�ة الت�ي تتجس�د فيها تلك النس�بة 
الس�احرة واملقدس�ة ويظه�ر ذلك جلياً عن�د مقارنة 
ط�ول املبن�ى اىل ارتفاعه ل�كل عرش طواب�ق. أما عن 
االمثلة العرصية لتطبيق النس�بة الذهبية فيعد اطار 
دب�ي الذهبي اقوى مثال عى تطبيق النس�بة الذهبية 
يف العم�ارة املع�ارصة. كم�ا وتتجس�د هذه النس�بة 

الس�احرة يف الكثري من الظواه�ر الحياتية أبتداءاً من 
املجرات والكواكب، املسافات بني اوراق النباتات التي 
تلتف حلزونيا ويف االزهار كما  يف زهرة عباد الشمس، 
الحيوانات كما يف الفراش�ات والدالفني، الفريوس�ات، 
الحم�ض الن�ووي وحتى مقاييس جس�م االنس�ان. 
كما توجد هذه النس�بة متجس�ده يف موق�ع الكعبة 
يف مكة املكرمة عند حس�اب املس�افة ب�ني القطبيني 
الش�مايل والجنوب�ي ال�ذي تم اكتش�افه مؤخ�راً عن 
طريق خرائ�ط كوكل ويعترب هذا معج�زة الهيه بحد 
ذاته ورس من ارسار جمال الكون. ويبقى السؤال هل 
استخدام النسبة االلهية )الذهبية( مرشوطاً لتحقيق 
التوازن والجمال واملثالية ؟ وهل استخدامها من قبل 
املهندس�يني املعماري�ني يف أعمالهم مدروس�ًا أم انها 
مج�رد صدفًة ؟ ان م�ن جماليات اي عم�ل معماري 

وجود نسبة وتناسب فيه وان املهندس املعماري ليس 
حر يف تطبيق اي نمط عشوائي يف تصاميمه، بل يجب 
ان يك�ون وفق مب�ادىء وعالقات تصميمي�ة معينة 
ونس�ب متناغمة ولكن تحقيق الت�وازن والوصول اىل 
الصورة املثالي�ة ليس مرتبطاً فقط بتطبيق النس�بة 
الذهبي�ة فهنالك ع�دد كبري من التصامي�م املعمارية 
اس�تطاعت الوص�ول اىل الص�ورة الجذاب�ة للعم�ارة 
ب�دون تطبيق النس�بة الذهبية وخري ش�اهد عى ذلك 
املعبد اليوناني القديم الذي اثبتت الدراسات املعمارية 
ع�دم وجود النس�بة الذهبية فيه بكل بس�اطة اال انه 
يعترب مثال للتألق املعماري وث�روة معمارية عظيمة 
وتراثاً خالداً للعمارة اليونانية. أما عن وجود النس�بة 
الذهبية يف التصاميم املعمارية مدروساً أم أنها مجرد 
صدف�ة ؟ اليمكن الجزم بذل�ك، فعى الرغم من الكتِب 
واملق�االِت التي تدعي خالف ذل�ك، اال أن هنالك الكثري 
م�ن  الدراس�ات املعماري�ة الت�ي ترجح كف�ة كونها 
مجرد صدفة تم اكتشافها مؤخراً بالبحث, ولم تكون 
ُمَتعم�دة من قبل املعماريني، بل وان هنالك الكثري من 
املباني أُكتش�ف فيها نس�ب مقاربة للنس�بة الذهبية 
وليس�ت النس�بة نفس�ها وهذا يدعم حقيق�ة كونها 
مصادف�ة. أن وج�ود النس�بة االلهي�ة )الذهبي�ة( يف 
العالم الطبيعي ال محالة, اال أن حقيقة اس�تخدامها 
م�ن قبِل املعماريني يف تصاميمهم وأعتمادها بش�كل 
اس�ايس لتحقيق التناسب والجمال فاليوجد ما ُيثبت، 
فضالً عن وجود نسب أخرى ُتستخدم بكثرة من قبل 

املعماريني لكنها غري معروفة عى نطاق واسع.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اخلدمات الطبية جمانًا للعوائل املتعففة

العتبة احلسينية تعلن قرب افتتاح مركز متطور لغسيل الكىل
 بتوجيه مبارش من قبل ممثل املرجعية الدينية 
العلي�ا، واملت�ويل الرشع�ي للعتبة الحس�ينية 
املقدسة، الش�يخ عبد املهدي الكربالئي سيتم 
يف األي�ام القليلة املقبلة افتتاح مركز الش�فاء 
األول م�ن نوع�ه والخ�اص بعمليات غس�يل 
الكى يف منطقة باب قبلة مرقد اإلمام الحسني 

)عليه السالم(.
وقال معاون رئيس قسم رعاية ذوي الشهداء 
والجرحى يف العتبة الحس�ينية املقدسة أحمد 
رضا الخفاجي يف بيان صحفي، إنه »بمتابعة 
وإرشاف م�ن قب�ل ممث�ل املرجعي�ة الديني�ة 
العلي�ا، واملت�ويل الرشع�ي للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة الش�يخ عبد املهدي الكربالئي سيتم 
افتت�اح مركز الش�فاء الخاص بغس�يل الكى 
يض�م )10( أرسة حديثة ومتط�ورة، وبطاقة 

تزيد عن )30( غسلة يف اليوم الواحد ».
وأوض�ح أن »ممث�ل املرجعي�ة الديني�ة العليا 
وج�ه بان تكون جميع اإلج�راءات والخدمات 
الطبية والصحية املقدمة للمرىض من العوائل 

املتعففة يف املركز مجانا ».
يذكر أن مركز الشفاء التابع للعتبة الحسينية 

املقدسة يف شارع باب قبلة مرقد اإلمام الحسني 
)عليه السالم( والذي خصص لعمليات غسيل 
الكى هو احد املراك�ز املتخصصة واحدثها ملا 

يمتلكه من اجهزة حديثة ومتطورة، وكان قد 
قدم خدم�ات طبية مختلف�ة للزائرين، خالل 

الزيارة االربعينية االخرية. 

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


