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حمافظ بغداد:
حمالت سكنية كبرية يف اليوسفية
ص3
دخلها االكساء للمرة االوىل

نائبة :حسم مستحقات
« »57الف أرسة تقدمت للشمول
ص3
برواتب املعني املتفرغ

اك�د رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،أمس
االثنني ،عدم الس�ماح للسالح املنفلت بالتحرك
وتهديد حري�ة املواطن وأمنه وثقت�ه بالعملية
االنتخابي�ة ،مش�ددا عىل ان واليت�ه الحالية قد
حققت ثالثة اهداف رئيسية.
وقال الكاظمي خالل ترؤس�ه اجتماعا موسعا
ضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات املستقلة
واألجهزة األمنية ومفوضية االنتخابات لتفعيل
آلي�ات دع�م مفوضي�ة االنتخاب�ات والعملي�ة
االنتخابي�ة «إن املهم�ة املركزية لحكومتنا هي
إج�راء انتخابات مبكرة منتص�ف العام املقبل
باعتباره�ا حكومة اس�تثنائية ب�كل املقاييس
فه�ي نت�اج لحراك ش�عبي من جه�ة ومطلب
للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيري
م�ن جه�ة أخرى».واش�ار اىل أن الحكوم�ات
املتعاقب�ة من�ذ ع�ام  2003جعلت م�ن الفرتة
االنتقالي�ة فرتة مس�تديمة وه�ذا يعد من أكرب
األس�باب التي جعلت اآللي�ات عقيمة .واضاف
«نحن اآلن ع�ىل مفرتق طرق بع�د أن تحققت
ثالثة أهداف أساس�ية يف هذه الفرتة االنتقالية
الت�ي نقودها اآلن اوالها رئيس وزراء مس�تقل
ال ينتمي اىل أي من الكتل السياسية ومفوضية
انتخابات مس�تقلة وقان�ون انتخابات منصف
يفوز فيه من يحصل عىل أعىل األصوات».ونوه
بالق�ول «لدينا فرصة للنجاح يف اس�تعادة ثقة
الش�عب بالدولة والنظ�ام الس�يايس واآلليات
الديمقراطي�ة وذل�ك بإقامة انتخاب�ات نزيهة
وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد.

التفاصيل ص2

وزير الداخلية يرسل قوة اىل البرصة لردع «الدكة العشائرية» وإيقاف االعتداء عىل الرشطة

الـبـرملـان يعتـزم إجـراء «ختفيـض كبيـر» فـي نـفـقـات مـوازنـة 2021

ص2
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عمليات بغداد تنصب كامريات مراقبة وتعلن حصيلة
عملياهتا األمنية يف العاصمة

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قيادة علميات بغداد ،أمس اإلثنني،
اعتقال مطلوبني وضبط أسلحة بعمليات
أمنية يف مناطق متفرقة من العاصمة.
وق�ال إع�الم القي�ادة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن
«قطعات فرقة املشاة السادسة مستمرة
بنهجه�ا التع�ريض م�ن خ�الل نص�ب
السيطرات املؤقتة واملشرتكة يف تقاطعات
الطرق املهمة ،ضمن قاطع مسؤوليتها يف
مناطق ش�مايل بغداد ،ملطاردة الخارجني
ع�ن القان�ون وتطهري املنطق�ة من بقايا

كوريا اجلنوبية تتحرك برسعة إليقاف فريوس «شديد العدوى»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت كوريا الجنوبي�ة ،أمس االثنني ،ع�ن تحديد حالة
إصاب�ة جديدة بإنفلونزا الطيور ش�ديدة العدوى ،وس�ط
مخ�اوف متزاي�دة بش�أن امل�رض ال�ذي يزيد م�ن إجهاد
صناع�ة الدواجن املحلية .وتم اإلب�الغ عن الحالة الجديدة
املش�تبه بها يف مزرع�ة للبط يف جيون�غ أوب باقليم جوال
ً
وفقا لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية،
الش�مايل،
بحس�ب م�ا ذك�رت وكال�ة األنب�اء الكوري�ة الجنوبي�ة
«يونه�اب» .وأبلغت البالد حتى اآلن عن  29حالة إنفلونزا
طيور مرتبطة باملزارع منذ أواخر ترشين الثاني .وش�هد

الثقافة تعلن
حتويل القرص الرئـايس داخل
منتجع بابل إىل متحف
ص3

داعش اإلرهابي ،نتج عنها :ضبط أسلحة
غ�ري مرخص�ة واعتق�ال املطلوب�ني وفق
مواد قانونية مختلفة».
وأضاف« ،عىل ضوء معلومات استخبارية
دقيق�ة تم نصب كمني ملالحقة اإلرهابيني
وبعد مطاردته�م من قبل قوة من الفرقة
نفس�ها تم إيقاع إصاب�ات بليغة ومؤثرة
به�م ،والعث�ور ع�ىل مضافة تابع�ة لهم
ضمن مناطق ش�مال بغ�داد تحتوي عىل
 14جه�از موباي�ل نوكي�ا مس�لك مع�د
للتفجري ،مع تجهيزات عس�كرية وعفش
منام ،اواني للطبخ مع مواد غذائية».
وأش�ار ،إىل أن «فرقة املشاة الحادية عرش

تمكن�ت من اعتقال متهم وفق املادة 1/4
إرهاب ،واعتقال ثالثة من املتهمني بالقتل
العمد ،وضبط أس�لحة كان�ت بحوزتهم،
ً
فض�ال ع�ن اعتق�ال ع�دد م�ن املطلوبني
وفق م�واد قانوني�ة مختلف�ة ،بضمنهم
متهم�ني اثن�ني برتوي�ج العمل�ة املزيفة
وضب�ط بحوزتهم مبلغ ق�دره  10مليون
دينار عراقي مزورة من فئة العرشة آالف،
كما نفذت واجب بح�ث وتفتيش تمكنت
فيه من مصادرة ( )11قطعة س�الح غري
مرخ�ص وكمي�ة م�ن العت�اد واملخازن،
باإلضاف�ة اىل االس�تمرار بنصب كامريات
املراقب�ة حي�ث ت�م نص�ب  80كام�ريا يف

الط�رق واملحال التجاري�ة وبالتعاون مع
املواطنني ضمن قاطع الرصافة».
وأوضح البيان ،أن «قوة من فرقة املش�اة
الس�ابعة عرش تمكنت م�ن اعتقال متهم
وفق امل�ادة  1/4إره�اب جنوب�ي بغداد،
ومته�م آخ�ر منتحل صفة م�الزم أول يف
وزارة الداخلي�ة» .وأك�د أن «الفرقة األوىل
رشطة اتحادية استمرت بتنفيذ عملياتها
االس�تباقية ونصب الكمائن بهدف مسك
الفضاءات ضمن قاطع املس�ؤولية ،حيث
تمكن�ت خاللها م�ن اعتق�ال متهم وفق
املادة  1/4إرهاب.

التفاصيل ص2

املتحدث باسم جملس الوزراء :رواتب املوظفني لن تتأخر يف األشهر املقبلة

إقليم جوال الجنوبي  8حاالت ،فيما اس�تقبل إقليم كيونغ
جي ،الذي يحيط بالعاصم�ة 7 ،حاالت .وتم تأكيد الحالة
األخ�رية يف مزرعة للبط يف غ�وري ،عىل بعد  422كيلومرتا
جنوب سول ،األحد .وسارعت كوريا الجنوبية وترية إعدام
الطيور يف امل�زارع املصابة واملناط�ق املحيطة بها .وحتى
االثنني ،أعدمت السلطات املحلية حوايل  9.6مليون طائر،
ويج�ري إعدام جمي�ع الدواجن املوج�ودة يف دائرة نصف
قطره�ا  3كيلوم�رتات حول املزارع املصاب�ة .ويف غضون
ذلك ،تم تأكيد  42حالة إصابة يف الطيور الربية منذ أواخر
أكتوبر ،وتحقق الس�لطات يف  7حاالت أخرى مش�تبه بها
من موائل الطيور الربية أيضا.

الصحة :ختصيص ( )70الف درجة وظيفية خلرجيي هذه الكليات

الـتـجـارة تبـاشـر بتـوزيـع مـستـحـقـات الـفـالحـيـن

النفط تضيف منصة
عائمة جديدة لتوسيع املنافذ
التصديرية اجلنوبية
ص3

العتبة احلسينية تستعد
إلنشاء مركز لعالج مصايب «كورونا»
هو األول من نوعه
ص3

النفط يستعيد
ذاكرة االنتصارات بثنائية
يف الكرخ
ص7
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الصحة :ختصيص ( )70الف درجة وظيفية خلرجيي هذه الكليات
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن وزير الصحة حسين التميمي ،أمس االثنين ،تخصيص  70الف درجة وظيفية
لخريجي املجموعات الطبية والصحية باإلضافة اىل كليات العلوم.
وقال الوزير إن «وزارة الصحة خصصت  70الف درجة وظيفية لخريجي املجموعات
الطبيية والصحية باإلضافة اىل كلييات العلوم وذلك ضمن التعدييل الثالث لقانون 6
لعام  2000والذي يلزم الوزارة بتعين الخريجن من املالكات الطبية يف حال تم اقرار
املوازنة» .واضاف التميمي ان «الذين سيتم تعيينهم هم من خريجي اعوام  2018و
 2019و 2020وانه يف حال اقرت املوازنة سيتتم مبارشه خريجي  2019- 2018اما
الخريجن لعام الفن وعرشين فسيتم تعيينهم مركزيا».
واشيار الوزير اىل «استحداث مراكز جديدة هي قيد االنجاز يف الوقت الحارض متمثلة
باملستشيفيات الركيية واالملانية واالسيرالية وانه يف حال اكمالهيا نحن بحاجة اىل
طاقات مدربة ومهيأة لدخولهم يف العمل بشكل مبارش».
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احلكومة تتمسك بموعد االنتخابات :ال تأجيل

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اكيد رئييس اليوزراء مصطفيى الكاظمي،
أمس االثنن ،عدم السيماح للسالح املنفلت
بالتحرك وتهديد حرية املواطن وأمنه وثقته
بالعملية االنتخابية ،مشيددا عىل ان واليته
الحالية قد حققت ثالثة اهداف رئيسية.
وقيال الكاظميي خيالل ترؤسيه اجتماعيا
موسيعا ضيم اليوزراء وعيددا من رؤسياء
الهيئيات املسيتقلة واألجهيزة األمنيية
ومفوضيية االنتخابات لتفعييل آليات دعم
مفوضيية االنتخابات والعمليية االنتخابية
«إن املهمية املركزية لحكومتنيا هي إجراء
انتخابيات مبكيرة منتصيف العيام املقبيل
باعتبارها حكومة استثنائية بكل املقاييس
فهي نتاج لحراك شيعبي من جهة ومطلب
للمرجعيية والقوى السياسيية التي تنشيد
التغيري من جهة أخرى».
واشيار اىل أن الحكومات املتعاقبة منذ عام
 2003جعليت مين الفيرة االنتقاليية فرة
مسيتديمة وهذا يعد من أكرب األسباب التي
جعليت اآللييات عقيمية .واضياف «نحين
اآلن عيىل مفيرق طيرق بعيد أن تحققيت
ثالثية أهيداف أساسيية يف هيذه الفيرة
االنتقاليية التيي نقودهيا اآلن اوالها رئيس
وزراء مسيتقل ال ينتميي اىل أي مين الكتل
السياسيية ومفوضيية انتخابات مسيتقلة
وقانيون انتخابات منصف يفيوز فيه من يحصل عىل
أعىل األصوات».
ونيوه بالقيول «لدينيا فرصية للنجياح يف اسيتعادة
ثقية الشيعب بالدولية والنظيام السييايس واآللييات
الديمقراطيية وذليك بإقامة انتخابيات نزيهة وعادلة

من شأنها أن تحقق استقرار البلد ..وقال إن «السلطة
عندي ليسيت إرضيا ًء لليذات وإنما هي عيبء إنجاز
وإجراء االنتخابيات املبكرة وعندها نكيون قد أنجزنا
املهمة التأريخية التي أنيطت بنا ،ونحن جادون إلتمام
هذه املهمة».
وشيدد الكاظمي بالقول «لن نسيمح للسالح املنفلت

بالتحيرك وتهديد حرية املواطن وأمنه وثقته بالعملية
االنتخابية» ..مضيفا «تحملنا هيذه األمانة وترشفنا
بهيا وتيم تحديد موعيد لالنتخابيات وإرسيال قانون
تموييل االنتخابات وقبلها زرنا املفوضية وطلبنا منها
تحديد احتياجاتهيا لغرض التصويت عليها يف مجلس
الوزراء وما اجتماعنا اليوم إال دليل عىل جديتنا إلنجاز

هذه املهمة التاريخية».
واكيد عيىل القيوى السياسيية والربمليان
رضورة حسيم موضوع املحكمة االتحادية
«لكي نستكمل متطلبات العملية االنتخابية
بالكامل».
وكانت الدول الخميس الدائمة العضوية يف
مجلس االمن الدويل قد دعت يف السيابع من
الشيهر الحايل اىل ضميان نزاهة االنتخابات
العراقيية املبكيرة وابعادهيا عين التزويير
والضغوطات وخالل اجتماع عقده الرئيس
صاليح يف بغيداد ميع سيفراء هيذه الدول
املعتمديين لدى بغيداد فقد تيم التأكيد عىل
رضورة ضمان نزاهتها وتوفري كل الرشوط
الرضوريية التيي ُتضفيي عيىل نتائجهيا
املصداقيية باعتبارهيا انتخابيات مصريية
رّ
معربة عن
مين اجل ان تكيون مخرجاتهيا
إرادة الناخبن بعيدا عين التزوير والتالعب
والضغوط ورضورة دعم بعثة األمم املتحدة
للعراق يف تقديم الدعم والتنسيق للمفوضية
املسيتقلة لالنتخابيات وتحقييق االرشاف
والرقابة املطلوبية من اجل تحقيق النزاهة
والشفافية يف مختلف مراحل اجرائها.
وكان العيراق قيد دعا مجليس االمن الدويل
يف  18من الشيهر املايض اىل ارسال مراقبن
النتخاباته املبكرة وكشيف وزير الخارجية
فؤاد حسين خالل مؤتمير صحايف يف بغداد
عن توجيه حكومته لرسالة اىل مجلس االمن
الدويل يطلب فيها ارسال مراقبن اممن لالرشاف عىل
االنتخابات .ومن جهتهيا ،اكدت بعثة األمم املتحدة يف
العيراق التزامها بتقديم الدعم واملشيورة إىل الحكومة
العراقية بخصوص إجيراء االنتخابات املبكرة واملقرر
إجراؤها يف السادس من يونيو املقبل.

عمليات بغداد تنصب كامريات مراقبة وتعلن حصيلة عملياهتا األمنية يف العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قييادة علميات بغيداد ،أمس اإلثنن،
اعتقيال مطلوبن وضبط أسيلحة بعمليات
أمنية يف مناطق متفرقة من العاصمة.
وقال إعالم القيادة يف بيان تلقت «املسيتقبل
العراقي» نسيخة منيه ،إن «قطعيات فرقة
املشاة السادسة مستمرة بنهجها التعريض
من خالل نصب السيطرات املؤقتة واملشركة
يف تقاطعيات الطيرق املهمة ،ضمين قاطع
مسؤوليتها يف مناطق شمايل بغداد ،ملطاردة
الخارجين عن القانون وتطهري املنطقة من

بقاييا داعش اإلرهابيي ،نتج عنهيا :ضبط
أسيلحة غري مرخصية واعتقيال املطلوبن
وفق مواد قانونية مختلفة».
وأضياف« ،عىل ضوء معلومات اسيتخبارية
دقيقية تم نصيب كمن ملالحقية اإلرهابين
وبعيد مطاردتهم مين قبل قوة مين الفرقة
نفسيها تم إيقياع إصابيات بليغية ومؤثرة
بهم ،والعثيور عىل مضافة تابعة لهم ضمن
مناطق شيمال بغداد تحتوي عىل  14جهاز
موباييل نوكييا مسيلك معيد للتفجيري ،مع
تجهييزات عسيكرية وعفيش منيام ،اواني
للطبخ مع مواد غذائية».

وأشيار ،إىل أن «فرقية املشياة الحادية عرش
تمكنيت مين اعتقال متهم وفيق املادة 1/4
إرهياب ،واعتقال ثالثة مين املتهمن بالقتل
العمد ،وضبط أسلحة كانت بحوزتهم ،فضالً
عين اعتقال عدد مين املطلوبين وفق مواد
قانونيية مختلفة ،بضمنهيم متهمن اثنن
بروييج العملية املزيفة وضبيط بحوزتهم
مبلغ قدره  10ملييون دينار عراقي مزورة
من فئة العرشة آالف ،كما نفذت واجب بحث
وتفتييش تمكنت فييه من مصيادرة ()11
قطعة سيالح غري مرخص وكمية من العتاد
واملخيازن ،باإلضافية اىل االسيتمرار بنصب

كامريات املراقبة حييث تم نصب  80كامريا
يف الطيرق واملحال التجاريية وبالتعاون مع
املواطنن ضمن قاطع الرصافة».
وأوضيح البييان ،أن «قوة من فرقة املشياة
السابعة عرش تمكنت من اعتقال متهم وفق
املادة  1/4إرهاب جنوبي بغداد ،ومتهم آخر
منتحل صفة مالزم أول يف وزارة الداخلية».
وأكيد أن «الفرقية األوىل رشطية اتحاديية
استمرت بتنفيذ عملياتها االستباقية ونصب
الكمائين بهيدف مسيك الفضياءات ضمن
قاطيع املسيؤولية ،حييث تمكنيت خاللها
من اعتقيال متهم وفق امليادة  1/4إرهاب،

وآخير بالرويج للمواد املخيدرة ومتهم آخر
بالتزويير ،ومتهمين اثنين قاميوا بأطالق
العييارات الناريية يف الهيواء ضمين قاطيع
الرصافية» .هيذا وتمكنت قوة مين الفرقة
الثانية رشطية اتحادية من اعتقال متهمن
اثنين بروييج امليواد املخيدرة ،و 3متهمن
وفق مواد قانونيية مختلفة ،واعتقال طريف
مشاجرة وضبط اعتدة ومواد متفجرة خالل
عملييات بحيث وتفتييش نفذتهيا يف قاطع
الكيرخ ،إضافة اىل ضبط عيدد من العجالت
التي ال تحمل أوراقا ً ثبوتية يف جانبي الكرخ
والرصافة ،بحسب البيان.

قريب ًا ..القضاء يعتزم إصدار أحكام وقرارات يف قضية اغتيال سليامين واملهندس
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلين مجلس القضاء األعىل ،أميس اإلثنن ،قطع مرحلة
متقدمية يف التحقيق بحادثية اغتيال قائيد فيلق القدس
السيابق قاسيم سيليماني ونائيب رئييس هيئة الحشيد
الشعبي السابق أبو مهدي املهندس ،ببغداد .وقال املرشف
عىل املركز اإلعالميي ملجلس القضاء األعىل القايض حيدر
عيل نوري ،وفقا لبيان من إعالم القضاء تلقت «املستقبل

تركيا تشرتط
عىل العراقيني احلصول
عىل فحص «كورونا» قبل
دخوهلم أراضيها
بغداد  /المستقبل العراقي
حيددت إدارة معيرب ابراهييم الخليل
الحيدودي رشطيا لسيفر املواطنين
العراقين إىل تركيا .وذكيرت اإلدارة يف
بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسخة
مه ،انه «عىل الذين يرغبون بالسفر إىل
تركيا عرب معيرب إبراهيم الخليل جلب
تقرير طبي خياص لفحص كورونا-
 -PCRبأقيل من  72سياعة من يوم
السيفر يثبيت عيدم اصابة املسيافر
بفيريوس كورونيا» .واشيارت اىل أن
«هيذه الخطوة تأتي وفق طلب تركي
اعتبارا من  .»2020/12/ 30واكدت
ان الجانيب الركي «سيريفض عبور
اي شيخص عراقيي اىل داخل االرايض
الركية دون وجود هذا التقرير».

العراقي» نسيخة منه ،إن «القضاء العراقي قطع مرحلة
متقدمة يف التحقيق بالحادث بغية انجازه عىل أتم وجه»،
مضيفيا أن «محكمية التحقيق املختصية قطعت مراحل
متقدمة يف التحقيق واستكملت جوانبه كافة ،إذ تم جمع
االدلة مين خالل تدويين أقوال املدعن بالحق الشيخيص
واالستماع اىل شهادات شهود الحادث من موظفي مطار
بغداد الدويل ومنتسيبي األجهزة األمنية فيه» .كما أشيار
املرشف إىل أنه «تم تدوين أقوال املسيؤولن يف مطار بغداد

الدويل وبعض منتسيبي رشكية  G4Sاملتواجدين يف موقع
الحيادث بتاريخ حدوثيه ،وأقوال املمثيل القانوني لوزارة
الخارجية العراقية واملمثل القانوني لسفارة الجمهورية
اإليرانيية يف بغداد الذي طلب الشيكوى بحق كل من يثبت
ارتكابه للجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي الشهداء،
كما تيم االطالع عىل ميا توصلت اليه اللجنية التحقيقية
املشيكلة بموجب االمر الديواني ملكتب رئيس الوزراء يف 8
 2020/ 1/العاملة تحت إرشاف قايض التحقيق املختص،

وعيىل املقاطيع الفيديوية التيي تتضمن بيانات رسيمية
لرئيس الواليات املتحدة األمريكيية املنتهية واليته دونالد
ترميب التي تبن بأنه اصدر األمر بتنفييذ تلك الجريمة».
وتابع ،أن «االيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية
مناسيبة بحق املتهمن واملتورطن بحادثة االغتيال حاملا
يتيم اكتمال اجراءات التحقيق اسيتنادا ً ملا أوضحه قايض
التحقيق املختص يف محكمة التحقيق املركزية التي تتوىل
التحقيق يف هذه القضية».

إيران تعلن رفضها استهداف البعثات الدبلوماسية وتوجه طلب ًا للعراق بشأن اغتيال سليامين
بغداد  /المستقبل العراقي
اعترب املتحدث الرسيمي باسم الخارجية االيرانية سعيد خطيب
زاده ان الهجمات عىل املباني الدبلوماسية والسكنية مرفوضة
تماما.وقيال زاده يف مؤتميره الصحفيي األسيبوعي «نحين ال
نسيعى لخلق التوتر ،لكن ندافع عن مصالح إيران الوطنية بكل
قوة وقد وجهت رسيالة مفادها أن واشينطن هي املسؤولة عن
أي عمل يحدث» .وشيدد خطيب عيىل ان الهجمات ضد املباني
الدبلوماسيية والسكنية مرفوضة تماما »،مبينا انه «يف السابق
تعرضت االماكن الدبلوماسية االيرانية يف العراق لهجمات وقال:
ان ميا قاليه تراميب وبومبيو ميدان ومرفيوض» .وأضاف :إن

توقيت ومضمون ترصيحات وتغريدات ترامب وبومبيو مشبوه
ومضليل ،قائال ،نحن ال نسيعى للتوتير ،ندافع بيكل قوتنا عن
مصالح ايران الوطنية والواليات املتحدة مسؤولة عن أي عمل».
واكد املتحدث باسم وزارة الخارجية ،بان «ايران لن تسمح بان
يذهب دم الشهيد القائد قاسم سليماني هدرا وان تمر الجريمة
بال معاقبة الضالعن فيها ،محمال االدارة االمريكية املسؤولية يف
هيذا الصدد» .ورصح  ،بان طهران حذرت االدارة االمريكية من
القيام باي مغامرات جديدة يف ايامها االخرية ،مؤكدا اننا لم ولن
نسعى وراء التوتر يف املنطقة لكننا يف الوقت ذاته ال نردد لحظة
واحدة يف الدفاع عن البالد .وقال إن «الفريق الشيهيد سليماني
كان يحمل رسيائل دبلوماسية معه إىل السعودية يوم اغتياله»،

مؤكدا عىل «تلقي طهران يف وقت سيابق رسيائل من السعودية
لم تكن دبلوماسية بالشكل املطلوب »،مشريا إىل أنه «تم اإلجابة
عليهيا عيرب مجلس التعياون الخليجيي» .واضياف «نأمل من
الحكومة العراقية العمل بمسؤولياتها أكثر فيما يخص اغتيال
الفريق سيليماني ومعاقبة املتورطن بعملية االغتيال» .وشدد
عىل أن سياسية إيران هي حسين الجوار  ،قائال :لن تجر ايران
خالفاتها مع االخرين اىل مناطق أخرى ،غري ان الواليات املتحدة
اتخيذت مين قواعدها يف اليدول املجاورة مقرا الخيالل االمن يف
إييران .لقيد طلبنا مرارًا من اليدول املجياورة والصديقة القيام
بواجبها يف مواجهة مغامرات حكام البيت األبيض لكن ال نردد
لحظة يف الدفاع عن مصالحنا».

التخطيط تكشف ارتفاع نسبة الفقر بني العراقيني إىل 32باملئة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلين املتحيدث باسيم وزارة التخطيط عبد
الزهيرة الهنيداوي ،أمس االثنن ،عن نسيبة
صادمة ملعدل الفقر يف العراق ،مبينا أن سبب
ارتفاعهيا هو تأثير البالد بجائحية كورونا.

وقال الهنداوي يف ترصيح صحفي إن «نسبة
الفقر كانت قبيل جائحة فريوس كورونا قد
وصليت إىل  20باملائية ،لكن وميع االجراءات
التيي اتخذت وحظر التجيوال ،ازدادت اىل 32
باملائة».
وأضياف ،أن «هذه النسيبة مبنيية عىل فقر

الدخل ،وليس عىل األبعاد األخرى مثل السكن
والتعليم والصحة ،ولو اعتمدنا هذه األبعاد،
لوجدنا النسبة تعود إىل الي 20باملائة» .ويمر
العراق بظروف اقتصادية صعبة بدأت خالل
االشهر الخمسة املاضية بالتزامن مع تفيش
كورونا وانخفاض اسعار النفط ،والتي ادت

اىل تأخير رصف رواتيب املوظفين قبل اقرار
قانيون االقراض ،فضال عين قيام الحكومة
باللجيوء اىل خفيض قيمية الدينيار العراقي
مقابل اليدوالر بغية توفيري رواتب املوظفن
الحكومين الذيين بلغ عددهم ما يزيد عن 4
مالين موظف
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وزير الداخلية يرسل قوة
اىل البرصة لردع «الدكة العشائرية» وإيقاف
االعتداء عىل الرشطة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلين وزيير الداخليية ،عثميان
الغانمي ،عزم إرسيال قوة أمنية اىل
محافظة البرصة.
وقال الغانمي خالل زيارته البرصة
«أرشنا بعض الثغرات خالل الزيارة
واتخذنيا القيرارات الالزمية فيهيا
بدعم رجل الرشطة يف تنفيذ واجبه
ومحاربة ظاهر ما تسمى بي{الدكة
العشائرية} واالعتداء عىل موظفي
الدولة وفرض القانون بقوة».
وأشيار اىل «إرسيال قوة مين بغداد
اىل املحافظية ليردع أي اعتداء عىل
رجيل الرشطية أو إرسيال الكوامة

العشائرية له عند تنفيذ واجبه».
وأضياف الغانميي «سيتصل القوة
خالل الي  72ساعة املقبلة وسنجني
ثمارها قريباً».
وكان وزيير الداخليية عثميان
الغانميي ،وصيل اىل محافظية
البيرصة صبياح الييوم ،عيىل رأس
وفد رفيع املسيتوى ضم نائب قائد
العملييات املشيركييييييييية
ووكييل وزارة الداخليية لشيؤون
الرشطة ومستشيار الوزيير وقائد
رشطة حرس الحيدود وقائد قوات
الرد الرسييع ومدير رشطة الطاقة
ومدير شؤون العشائر ومدير دائرة
العالقات واالعالم.

الربملان يعتزم إجراء «ختفيض كبري»
يف نفقات موازنة 2021
بغداد  /المستقبل العراقي
رجح عضو اللجنة القانونية النيابية حسن العقابي ،أمس االثنن ،وصول
قانون املوازنة املالية لعام  2021إىل مجلس النواب األسيبوع املقبل ،مشريا ً
إىل أن الربملان سيخفض نفقات املوازنة بشكل كبري.
وقال العقابي يف ترصيح صحفي إن «إمكانية عدم إقرار موازنة  2021أمر
مسيتبعد وال بد من إقرارها ،وإن تمريرها سييتأخر بسيبب عدم وصولها
حتى اآلن» ،مرجحا ً «وصولها إىل مجلس النواب األسبوع املقبل».
وأشيار إىل أن «النفقات املوجودة ملوازنة تبلغ  150ترليون دينار ،والربملان
سييخفض النفقيات إىل ما دون ذليك الرقم بكثري» ،موضحيا ً أن «االنفاق
الفعيل لعام  2020ال يتجاوز  72ترليوناً».
وأضاف ،أن «الربملان سييعمل قدر اإلمكان عىل إيجاد طريقة تقشيف عام
باملرصوفات التشيغيلية الجارية وإجراء مناقالت معينة بحسيب األولوية
والحاجة لها ،والركيز عىل امللف االستثماري والقضايا التي تخص املواطن
كاملستشفيات والخدمات البلدية واملجاري واملاء والربية».
وكان مجليس الوزراء صوت عيىل املوازنة العامة االتحادية للسينة املالية
 ،2021خالل الجلسة االستثنائية التي عقدت االثنن.

عداد «كورونا» :اإلصابات دون األلف
لليوم الثالث توالي ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنيت وزارة الصحية ،أميس
االثنن ،تسجيل  931حالة إصابة
جدييدة بفيريوس كورونيا ،و 11
حالية وفياة ناجيييييمية عين
الفييييييييروس ،مقابيل 1511
تعاف خالل السياعات
حاليييية
ٍ

األربع والعرشين املاضية.
وأظهير املوقيف الوبائيي اليومي
الذي نرشتييييييه الوزارة تصدر
جانيب الكرخ مين بغيداد بواقع
 234إصابية بكورونيا تلييييييه
محافظية نينيوى بيي 148حالة،
بينما سيجل جانيب الرصافة 49
إصابة ،ومدينة الطب  15حالة.

املتحدث باسم جملس الوزراء :رواتب املوظفني
لن تتأخر يف األشهر املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلين املتحدث باسيم مجلس اليوزراء ،وزير الثقافة حسين ناظم،
اميس االثنن ،موعيد وصول املوازنة املالية لسينة  2021اىل مجلس
النواب ،معلنا يف الوقت نفسيه عن موقف حكومي «قاطع» بشيأن
سيعر رصف اليدوالر .وقال ناظيم إن «موازنة  2021غيدا تصل إىل
مجليس النواب» .ولفت ناظم اىل ان «قادة الكتل السياسيية اطلعوا
عيىل جميع تفاصيل موازنة العام املقبيل» .واوضح ناظم ،ان «وفد
كردسيتان وافق عىل بنود قانون االقراض والحوار مسيتمر بشأن
حصة اإلقليم» .وبخصوص مسألة رفع سعر الدوالر مقابل الدينار،
اشيار ناظم اىل ،ان «قرار الحكومة قاطع بشأن سعر رصف الدوالر
املعلين» .وزف ناظيم خالل حديثيه برشى للموظفين الحكومين،
حيث اعلن ان رواتبهم «لن تتأخر يف األشهر املقبلة».
واإلثنين املايض ،صادقيت الحكومة عىل موازنية  ،2021معلنة انه
سيتم ارسالها إىل الربملان ملناقشتها وإقرارها.
ويمر العراق بظروف اقتصادية صعبة بدأت خالل االشهر الخمسة
املاضية بالتزامن مع تفيش كورونا وانخفاض اسعار النفط ،والتي
ادت اىل تأخير رصف رواتيب املوظفن قبل اقيرار قانون االقراض،
فضيال عن قيام الحكومة باللجوء اىل خفيض قيمة الدينار العراقي
مقابيل الدوالر بغية توفيري رواتب املوظفن الحكوميين الذين بلغ
عددهم ما يزيد عن  4مالين موظف.

التعليم تعلن استمرار التقديم
للتعليم املوازي

بغداد  /المستقبل العراقي
اكيدت وزارة التعليييييييم العايل
والبحيث العلميي ،أميس االثنن،
أن التقدييم اىل التعلييم الحكومي

الخياص الصباحيي (امليوازي)
للعيام اليدرايس 2020/2021
ضمين القنياة العامة يسيتمر اىل
غايية الخمييس املقبيل املوافيق
.31/12/2020
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حكومة البرصة تكشف عن املبلغ املستحق
هلا من ختصيصات البرتودوالر

وصف احملمودية بالقضاء مكتمل اخلدمات بنسبة  80باملئة ...وأكد الشروع مبشاريع حي املرتضى

حمافظ بغداد :حمالت سكنية كبرية يف اليوسفية
دخلها االكساء للمرة االوىل

البصرة  /صفاء الفريجي
كش�فت الحكومة املحلي�ة يف محافظة
الب�رصة ،أم�س االثن�ن ،ع�ن املبل�غ
املس�تحق لها بذمة الحكومة االتحادية
من تخصيصات البرتو دوالر.
وق�ال نائ�ب محاف�ظ الب�رصة طاه�ر
التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي إن
«املحافظة لم تستلم تخصيصات البرتو
دوالر لس�نوات ()2016 ،2015 ،2014
لغاية اآلن واس�تلمت مبلغ�ا ً قليالً منها
فقط ،بالرغ�م من ان ه�ذه املبالغ هي
اس�تحقاق املحافظ�ة بل انه�ا اقل من
االستحقاق الفعيل».
وأوض�ح أن «تخصيص�ات الب�رتودوالر
املتبقي�ة واملس�تحقة لصال�ح الب�رصة
بذم�ة الحكوم�ة االتحادي�ة تبل�غ (16
ترلي�ون و 800مليار دين�ار)» ،مطالباً،
الحكومة ب� «تس�ديد تلك التخصيصات
لحكومة البرصة م�ن أجل تطوير واقع
املدين�ة الت�ي ترف�د املوازن�ة االتحادية

www.almustakbalpaper.net

المستقبل العراقي /طالب ضاحي

باكثر من  ٪70من االيردات».
وكان�ت لجن�ة النفط والغ�از يف مجلس
محافظة البرصة جددت يف وقت س�ابق
تأكيدها عىل أنها س�تتقدم بعريضة إىل
املحاك�م املختص�ة تطالب م�ن خاللها
بتسديد كافة ديون البرصة التي يف ذمة
الحكومة االتحادية املرتاكمة من مبالغ
الب�رتو دوالر والتي تصل إىل أكثر من 25

مليار دوالر.
وكانت لجن�ة النفط والغ�از قد اعلنت،
الع�ام املايض ،أنها س�تذهب إىل املحاكم
املختص�ة الس�رتجاع حق�وق الب�رصة
وديونها ومبالغ البرتودوالر وغرها من
االستحقاقات الدس�تورية التي حرمت
منه�ا الب�رصة وتمتع�ت به�ا حكوم�ة
كردستان العراق.

أجرى محاف�ظ بغداد املهندس محم�د جابر العطا،
أمس االثنن ،جولة ميدانية يف اليوسفية واملحمودية
لالط�الع عىل واقع أعم�ال تطوير
البنى التحتية يف املنطقتن.
وأكد املحافظ ،خ�الل الجولة التي
رافقه�ا فيها مدير بلدي�ات بغداد
املهن�دس يارس القري�يش ومديرة
بلدية املحمودية املهندسة فاطمة
الخفاجي ومدير بلدية اليوس�فية
املهندس حارث مبدر  ،اكد الس�يد
املحاف�ظ ع�ىل ان «هن�اك محالت
س�كنية كب�رة يف اليوس�فية
مث�ل احي�اء الس�جاد والصق�ور
واليوسفية ،دخلها االكساء للمرة
االوىل وتم تبليط ش�وارع رئيسة»،
مضيف�ا« ،اطلعن�ا ع�ىل مراح�ل
انجاز مدرسة جديدة يف اليوسفية

تتضم�ن  18صف�ا ،وس�يتم افتتاحه�ا يف االش�هر
املقبل�ة ،وهناك خطة لرف�ع عدد امل�دارس يف بغداد
واطرافها».
العطا ،وضمن جولته امليدانية ،زار املحمودية واطلع

العتبة احلسينية تستعد إلنشاء مركز لعالج مصايب «كورونا» هو األول من نوعه
المستقبل العراقي  /علي ابراهيم
أعل�ن قس�م املش�اريع الهندس�ية والفني�ة يف العتب�ة
الحسينية املقدسة ،عن استكمال االستعدادات للمبارشة
بانشاء مركز متخصص ملعالجة مصابي (كورونا) ممن
يعانون نقصا باملناعة.
وقال رئيس القس�م حس�ن رضا مه�دي يف بيان تلقت

املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن «العتبة الحس�ينية
املقدس�ة تس�تعد للمب�ارشة بإنش�اء مرك�ز للش�فاء
متخص�ص بمصاب�ي (كورون�ا) مم�ن يعان�ون نقصا
باملناعة وامراض الدم» ،مبين�ا ان «الكوادر تعمل حاليا
بإعداد التصاميم وتهيئة االرض» ،مش�را اىل أن «موقع
املركز سيتم تنفيذه بمدينة الطب يف العاصمة بغداد».
وأوض�ح أن «املرك�ز س�يكون مختلف ع�ن املراكز التي

انجزتها وس�تنجزها العتبة الحس�ينية املقدس�ة حيث
س�يكون مخصص�ا للمصابن الذين تفتقر اجس�امهم
للمناعة (الثالسيميا واللوكيميا)».
يذك�ر أن العتبة الحس�ينية املقدس�ة ،وبتوجيه من قبل
ممث�ل املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا ،واملت�ويل الرشعي لها
الش�يخ عب�د امله�دي الكربالئ�ي ،وضعت س�ابقا مدن
الزائري�ن العرصية التابعة لها وهي كل من مدينة س�يد

النفط تضيف منصة عائمة جديدة لتوسيع املنافذ
التصديرية اجلنوبية
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النفط ،أمس االثنن ،عن اضافة
منص�ة عائم�ة جدي�دة لتصدير النف�ط وذلك
لتطوير وتوسيع املنافذ التصديرية الجنوبية.
وقال وكيل الوزارة لش�ؤون االستخراج كريم
خطابي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه ان «خالل تفق�ده ميناء البرصة النفطي
ان ه�ذه الزي�ارة تات�ي تنفي�ذا ً لتوجيه�ات
وزي�ر النفط احس�ان عبد الجبار له�ذا املنفذ
التصدي�ري الذي يع�د اهم املناف�ذ التصديرية
للعراق

ً
متابعة لخطط وبرامج الرشكة
وأكد ان تم�ت
واالعمال الجارية ولعمليات االرساء والتحميل
وحاجات العاملن فيه.
واش�ار حط�اب ان ال�وزارة وضمن مش�اريع
زيادة الطاقات الخزنية والتصديرية تهدف اىل
االرساع يف تنفي�ذ هذه املش�اريع ،وبما يحقق
انس�يابية عالي�ة يف الص�ادرات النفطي�ة من
املنافذ الجنوبية.
واك�د ان «خطط الوزارة تهدف إلضافة منصة
عائمة جديدة اىل املنصات السابقة من القرض
الياباني فضال عن مشاريع مد انابيب جديدة،
وعمليات الصيان�ة الدورية ،مؤكدا ً العمل عىل

االستخبارات حتبط عملية رسقة
للنفط اخلام يف البرصة
بغداد /المستقبل العراقي
اعلنت وكالة االس�تخبارات التابعة
ل�وزارة الداخلي�ة ،أم�س اإلثن�ن،
احباطها عملية رسقة للنفط الخام
بمحافظة البرصة.
وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان ،تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه،
أنه «م�ن خ�الل املتابعة املس�تمرة
لقواطع املس�ؤولية ،تمكنت مفارز
وكال�ة االس�تخبارات املتمثل�ة

بمديري�ة اس�تخبارات الب�رصة من
إحب�اط عملية رسق�ة النفط الخام
من خالل خرق ع�ىل االنبوب الناقل
( 15عقدة) ،للمادة أعاله من خالل
ربط صمام ع�ىل االنبوب متصل به
أنبوب بالس�تيكي ممتد داخل ش�ق
حوايل (10س�م) من م�كان الخرق
لتسهيل عملية التهريب».
وتاب�ع« ،حي�ث ت�م اج�راء ال�الزم
وصيان�ة الخ�رق من قب�ل الجهات
املختصة».

الثقافة تعلن حتويل القرص الرئايس
داخل منتجع بابل إىل متحف
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار ،أمس االثنن ،عن االتفاق عىل تحويل
القرص الرئايس داخل منتجع بابل إىل متحف ،مشرة اىل أنها تتحرك لرفع مدينة
بابل عن الئحة الخطر بالتنسيق مع منظمة اليونسكو وحكومة بابل املحلية.
وق�ال مدي�ر االع�الم
بالهيئ�ة العام�ة لالثار
والرتاث يف الوزارة حاكم
الش�مري يف ترصي�ح
صحف�ي ان “الهيئ�ة
نس�قت م�ع الحكوم�ة
املحلي�ة ملحافظ�ة بابل
ملناقش�ة متطلب�ات
اليونس�كو وال�رشوط
التي وضعته�ا املنظمة
م�ن أج�ل رف�ع مدينة
بابل عن الئحة الخطر”.
وأض�اف الش�مري ،ان
“الهيئ�ة تعمل عىل انجاز املش�اريع االس�تثمارية التي س�تقام يف املحافظة،
منها بابل عاصمة العراق الحضارية ،ومرشوع فندق بابل الس�ياحي وكيفية
اعادة تأهيله وامكانية احالته إىل مس�تثمر من أجل انعاش قطاع السياحة يف
املحافظة”.وتاب�ع ،انه “تم االتفاق ع�ىل تحويل القرص الرئايس داخل منتجع
بابل إىل متحف من اجل استقطاب أكرب عدد ممكن من السياح إىل مدينة بابل
االثرية ،السيما بعد ادراجها عىل الئحة اليونسكو للرتاث العاملي”.

توفر البيئة املناسبة للعاملن الذين يحرصون
ع�ىل ادام�ة الص�ادرات النفطي�ة ،متحدي�ن
الظروف الجوية السيئة يف املياه االقليمية.
من جانبه ،أكد املتحدث باس�م الوزارة عاصم
جه�اد ان ه�ذه الزيارة تأتي ضم�ن توجهات
وسياس�ة ال�وزارة يف املتابعة امليداني�ة لدوائر
ورشكات الوزارة وللمشاريع املنفذة.
واضاف جه�اد ان الوفد الوزاري اطلع ميدانيا ً
ع�ىل عملي�ات االرس�اء والتحمي�ل للناق�الت
النفطي�ة م�ن املين�اء ،فض�ال ع�ن مراجع�ة
ومناقش�ة خطط عمليات التأهي�ل والصيانة
واملشاريع الحالية واملستقبلية.

املصارف اخلاصة »42« :مرصف ًا
أقرضوا آالف املشاريع بمبلغ
« »329مليار دينار

االوصياء ومدينة االمام الحس�ن ومدينة االمام الحسن
(عليهما الس�الم) تحت ت�رصف وزارة الصح�ة قبل أن
تكمل مهمتها بع�د انخفاض عدد االصابات ،كما قامت
بانش�اء ( )24مرك�زا للش�فاء يف عدد م�ن املحافظات
بمواصف�ات عاملية وخالل فرتات زمنية قياس�ية ،وذلك
لدعم جه�ود الجهات الصحية يف مواجهة تفيش جائحة
(كورونا).

رئيس املنافذ يتسلم طلب ًا بافتتاح
منفذ حدودي مع إيران
بغداد  /المستقبل العراقي
تس�لم رئيس هيئة املناف�ذ الحدودية عمر
طلب�ا نيابيا ً
ً
عدن�ان الوائيل ،أمس االثنن،
بافتت�اح معرب الثغ�ر الح�دودي يف قضاء
القرنة التابع ملحافظة البرصة مع الجارة
إيران.وذك�ر بيان ملكتبه ،تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان «الوائ�يل اك�د
خ�الل اس�تقباله عض�و مجل�س النواب
مظفر اس�ماعيل الفض�ل صاحب الكتاب
املقدم ،أن طلب املحافظة س�يكون محط
اهتمامنا ومتابعتنا وس�يأخذ الس�ياقات
القانوني�ة املتبع�ة م�ن خ�الل عرض�ه يف
اجتماع�ات مجل�س الهي�أة ومناقش�ة
الجدوى االقتصادية الفتتاحه».

م�ن جهت�ه ،ش�دد مظف�ر الفض�ل عىل»
أهمية املقرتح من اجل تحسن واقع أبناء
محافظة البرصة بشكل عام وابناء قضاء
القرنة بش�كل خاص للنهوض باملس�توى
املعي�يش وتوف�ر ف�رص العم�ل وتحقيق
تنمية اقتصادية يف عموم املحافظة».
فيم�ا اع�رب الوائيل ع�ن» س�عادته لهذا
التواص�ل م�ع أعض�اء مجل�س الن�واب
والتعاون والتناغم املش�رتك مع الس�لطة
الترشيعي�ة والت�ي تص�ب يف محصلته�ا
النهائي�ة يف خدمة الصال�ح العام» ،مؤكدا
ع�ىل أن» أب�واب الهيأة مرشع�ة أمام كل
الجه�ود والطروحات الخرة الس�اعية إىل
خدم�ة أبناء ه�ذا البل�د العزي�ز للنهوض
بالواقع االقتصادي لعموم املحافظات».

الكهرباء تنفي ترصحيا هلا بشأن
انعدام الطاقة يف الوسط واجلنوب
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت رابط�ة املص�ارف الخاص�ة العراقي�ة ،أم�س
االثنن ،أن  42مرصفا خاصا وحكوميا منحوا قروضا
بمبلغ اكثر من  329مليار دينار ضمن مبادرة الواحد
تريلي�ون الت�ي اطلقها البن�ك املرك�زي إىل القطاعات
التجارية والس�كنية والخدمية والزراعية.وقال املدير
التنفي�ذي لرابط�ة املص�ارف الخاص�ة العراقية ،عيل
طارق ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
إن البنك املركزي العراقي أطلق مبادرة لدعم املشاريع
الصغرة واملتوسطة وخصصت مبلغ  1تريليون دينار
إىل املصارف ،موضحا أن هذه املبادرة ساهمت يف دعم
االالف من املش�اريع الصغرة واملتوسطة والسكنية.
وأضاف طارق ،أن “املبادرة مستمرة حتى اآلن ،وتمنح
قروضا إىل املواطنن بفائ�دة  ٪3.5عندما يكون مبلغ
الق�رض اقل من  20مليون دين�ار ،و ٪4عندما يكون
الق�رض يرتاوح بن  21مليون دينار إىل مليار دينار”،
موضح�ا أن “املب�ادرة منحت ع�رب  42مرصفا خاصا
وحكومي�ا حتى ي�وم  15كان�ون األول  2020قروضا
بقيم�ة  329ملي�ار دينار”.واك�د ط�ارق أن “القطاع
الزراعي كان نصيب�ه من القروض  6.84مليار دينار،
والصناعي  46.57مليار دينار والتجاري  100.5مليار
دينار والخدمي  86.15مليار دينار والس�كني 48.52
ملي�ار دينار ،بينما هناك قروض بمرحلة املنح بقيمة
 40.5ملي�ار دينار ،مش�را إىل أن القروض املخصصة
إىل القطاع السكني هي  100مليون دينار وبفائدة ٪4
متناقصة وبمدة تسديد  15عاماً”.ولفت طارق إىل أن
“مبادرة اقراض  1تريليون دينار إىل املواطنن ،مازالت
مستمرة لتنشيط االقتصاد وبرشوط ميرسة ،ويكون
التقدي�م عليه�ا عرب القط�اع املرصيف بش�كل مبارش
وتمنح بعد دراسة جدوى املرشوع”.

التجارة تبارش بتوزيع مستحقات الفالحني
اعلن�ت وزارة التج�ارة ،أم�س االثن�ن،
مب�ارشة مواقع وف�روع رشك�ة الحبوب
توزي�ع مس�تحقات الفالحن واملس�وقن
ملحص�ول الحنطة باالعتم�اد عىل الكمية
واالسبقية يف التسويق.
وذك�رت ال�وزراة يف بيان مقتض�ب تلقت
املستقبل العراقي نس�خة منه أن «مواقع
وف�روع رشكة الحب�وب ب�ارشت بتوزيع
مس�تحقات الفالحن واملسوقن ملحصول
الحنطة باالعتماد عىل الكمية واالس�بقية
يف التسويق».
وكان وزي�ر التج�ارة ،ع�الء الجبوري ،قد
كشف يف وقت سابق عن انه سيتم املبارشة
بتوزيع  500مليار دينار من مس�تحقات

الصحة :ادخال عرشة مشاريع
جديدة للخدمة يف جانب الرصافة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة ،أمس االثنن ،ق�رب ادخال عرشة
مشاريع جديدة الخدمة يف جانب الرصافة ببغداد.
وذكرت الوزارة يف بيان مقتضب ،تلقت املس�تقبل العراقي نسخة
من�ه ،عن» انجاز عرشة مش�اريع صحية مهم�ة يف دائرة صحة
الرصافة».واضافت» انها ستدخل الخدمة قريبا للنهوض بالواقع
الصحي».

نائبة :حسم مستحقات « »57الف أرسة
تقدمت للشمول برواتب املعني املتفرغ
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت النائبة ه�دى س�جاد ،تضمن الش�مول الجدي�د (املعن
املُتفرغ) لعام  2019لذوي االعاقة يف املوازنة.
وقالت س�جاد انه «تم حس�م موض�وع ال� 57ال�ف ارسة الذين
تقدموا للش�مول براتب املُعن املُتف�رغ فضالً عن املرتاكم لألعوام
 2018 ، 2017 ،2016ممن لم يتسلموا راتبا ً يف تلك االعوام».
ويذك�ر إن النائبة هدى س�جاد قد خاطبت يف وقت س�ابق رئيس
ال�وزراء مصطفى الكاظمي ،لغرض رصف مُ س�تحقاتهم والذي
بدوره قد احال الطلب اىل االمانة العامة ملجلس الوزراء.

الرافدين يوجه فروعه باعتامد
سعر رصف الدوالر الرسمي
بغداد  /المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الكهرب�اء ،أمس االثن�ن ،ما تناقلته بع�ض الوكاالت م�ن أن تجهيز الطاقة
الكهربائية يف محافظات الوس�ط والجنوب س�يصبح ش�به معدوم ،مؤكدة ان املحطات
البخاري�ة والكهرومائية مازالت تعمل وتجهز املنظوم�ة الوطنية بالطاقة.وقال املتحدث
باسم الوزارة احمد موىس العبادي يف ترصيح لصحيفة الصباح وتابعه موقع ،IQ NEWS
ان «الجانب االيراني قلل نس�بة الغاز املورد واملش�غل ملحطات االنتاج من  50مليون مرت
مكع�ب اىل  5مالي�ن مرت مكع�ب» ،الفتا اىل ان «ه�ذا التخفيض تكفل بتوق�ف ما يقارب
 6500ميغاواط االمر الذي انعكس س�لبا عىل س�اعات تجهيز الكهرب�اء ،ماعدا ذلك فان
وزارة الكهرب�اء تعمل عىل املنتج الوطني م�ن الغاز».واضاف ،ان «الوزارة لديها محطات
بخاري�ة وكهرمائية مازالت تعمل وتنتج طاقة ،لذا ال صحة ملا ورد يف بعض الوكاالت عن
خ�رب توديع الكهرباء يف العراق ،ألننا ال نعتمد يف تش�غيل الكهرباء بمحطاتنا عىل الجانب
االيران�ي فق�ط وانما لدينا غاز ومحط�ات تعمل بوقود بديل» .وبن الناطق باس�م وزارة
الكهرب�اء ،انه «وفق الربوتوك�والت الدولية ننتظر زيارة وزير الطاق�ة االيراني ،للتباحث
بش�كل مس�تفيض بموضوع إطالق الغاز واملس�تحقات املالية الواجب دفعها».يذكر ان
التلفزيون الرس�مي نقل األحد ،عن املتحدث باس�م وزارة الكهرب�اء احمد موىس قوله ان
الجانب اإليراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من  5مالين مرت مكعب إىل  3مالين مرت مكعب
لعدم تس�ديد الديون املرتتبة عىل رشاء الغاز» ،مش�را اىل ان «التخفيض س�يجعل تجهيز
الكهرباء شبه معدوم يف بغداد والفرات األوسط».

بغداد /المستقبل العراقي

ع�ىل اعمال االكس�اء يف حي املرتىض ،مش�را اىل ان
«تبليط الشوارع الرئيس�ة املحيطة بإحدى املدارس
اش�به باالس�عافات االولية» ،مضمن�ا قوله« ،هناك
خطة لكامل حي املرتىض س�نرشع به�ا بعد انتهاء
تصامي�م املنطق�ة ،واملحمودي�ة
بشكل عام اكتملت الخدمات فيها
بنسبة .»٪80
رئيس�ة املهندس�ن مدي�رة بلدية
املحمودي�ة املهندس�ة فاطم�ة
الخفاجي ،م�ن جانبها ،اوضحت
ان�ه «بع�د اكمال محافظ�ة بغداد
ملدرس�ة الع�وام وبتوجي�ه م�ن
محافظ بغداد تم اكس�اء الطريق
املحيط بها واملؤدي لها ،وتم العمل
بجه�ود بلدي�ة املحمودي�ة الذاتية
ع�ىل مس�توى الك�وادر ومعم�يل
االسفلت والكونكريت ،وبلغ طول
الش�ارع من الس�كة الحديدية اىل
حي السيدة زينب  650مرتا».

الفالحن واملزارعن من مسوقي محصويل
الحنطة والشلب يف االيام املقبلة.
وق�ال الجب�وري ،يف حدي�ث صحف�ي إن
«الحكوم�ة خصصت مبال�غ مالية جيدة
ضمن موازنة عام  2021لتحسن مفردات
البطاقة التموينية ومس�تحقات مسوقي
محصويل الحنطة والش�لب م�ن الفالحن
واملزارعن
وأش�ار وزي�ر التج�ارة ،إىل أن «الحكومة
رصدت ثالثة ترليونات دينار ضمن موازنة
 2021للفالح�ن واملزارعن من مس�وقي
محصويل الحنطة والش�لب خالل املوس�م
ً
الفت�ا اىل ان «الحكومة خصصت
املقب�ل»،
 500ملي�ار دين�ار ملس�تحقات الفالح�ن
واملزارعن من مس�وقي محصويل الحنطة
والشلب للموسم الحايل».

وج�ه م�رصف الرافدي�ن ،أم�س االثنن ،فروع�ه كاف�ة يف بغداد
واملحافظات باعتماد سعر رصف الدوالر  1460الجديد.
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نسخة منه ،انه “استنادا اىل توجيهات البنك املركزي العراقي فقد
تقرر اعتماد سعر رصف الدوالر  1460بدال من السعر القديم”.
ودع�ا امل�رصف جميع فروع امل�رصف اىل “االلت�زام بالتوجيهات
العامة بخصوص عملة الدوالر”.

ضبط معامل كبرية ومطبعة لتزوير
زيوت السيارات يف دياىل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئ�ة النزاهة ،أم�س االثنن ،عن تنفيذه�ا عملية ضبط
كربى ملعامل تكرير زيوت السيارات وتصنيع العبوات البالستيكية
والحديدية يف محافظة دياىل.
وقال�ت دئرة التحقيق�ات يف الهيئة خ�الل بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نسخة منه إن «األمر تم بموجب مُ ذكرة قضائية ،ليتمكن
بعده�ا فريق عمل من مكت�ب تحقيق الهيئة يف دي�اىل ،بالتعاون
مع جهات إنف�اذ القانون ،من ضبط معامل ك�ربى لتكرير زيت
الس�يارات املح�رتق ،وتصنيع العب�وات البالس�تيكية والحديدية
يف املحافظة».الدائ�رة أوضح�ت أن «تحقيق�ات الفريق كش�فت
أن املعم�ل يق�وم بعملية تكري�ر الزيت وإعادة تدوي�ره بإضافة
حبيبات ذات منشأ رديء ،وإعادة تعبئته بعلب بالستك أوحديدية
بأحج�ام مختلف�ة ،فضال عن وض�ع ملصقات مزورة ملناش�ئ
عاملية معروفة تتم طباعتها داخل املعمل».وتابعت إنه «تم ضبط
املطبع�ة أثناء العم�ل ،وكذلك معم�ل يضم مكائ�ن لصنع العلب
الحديدية والبالس�تيكية ،مع االَالت كافة التي تس�تخدم عمليات
التزوير ملناش�ئ تصنيعه�ا األصلية».وتم تنظي�م محرض ضبط
أصويل باملضبوطات يف العملية ،وعرضها رفقة األوراق التحقيقية
واملربزات الجرمية عىل الس�يد قايض التحقيق املُختص؛ الذي قرر
غلق املعمل ،والتحرز عليه وعىل محتوياته كافة.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد 206 :
التاريخ 2020/12/28

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات
املبين�ة تفاصيلها ادناه العائده اىل بلدية املش�خاب وفقا الح�كام قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية املشخاب خالل ()30ثالثون
يوما من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة وتفاصيل االمالك مس�تصحبني
معهم التامينات القانونية البالغة من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري
املزاي�دة يف البلدي�ة املذكورة الس�اعة ( 10صباحا) من صباح يوم التايل النته�اء مدة النرش وعند
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرس�مية وتكون مدة كرس القرار
خمسة ايام من تاريخ اجراءها
عامد غانم بديد
مدير ناحية القادسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة
الرشوط:
 � 1تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية وبطاقة السكن
 � 2تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف
خ�الل ( )30يوم من ص�دور االحالة مع تنظيم العق�د وتصديقه وفقا للمدة املح�ددة وتعليماته
وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته
 � 3يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة
العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 � 4ال يجوز اس�تخدامها لغ�ر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل البلدية بعد
انتهاء العقد
 � 5تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني للعقار (  )%50من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب السيد
املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 � 6للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة
ت

نوع الملك

رقم الملك

المساحة

بدل االيجار

مدة االيجار

1

مطعم

152

200م2

 2500000مليونين
وخمسمائة الف دينار

سنة واحدة مدة العقد
ثالث سنوات

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 212/
التاريخ 2020/12/21

اعالن

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجر االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة
اىل بلدية (الحرية ) وملدة (س�نة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالش�رتاك
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الحرية او اللجنة خالل ( )15يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى
الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين
يرغب�ون بالدخ�ول اىل املزاي�دة يحق لهم دف�ع مبلغ ال يقل عن  %50من القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة
اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم
االخ�ر من مدة االعالن البالغة ( )15يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباح�ا) يف ديوان (بلدية الحرية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة
عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف والصناعات
بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

جنس الملك
جزء من القطعة  149/12مقاطعة  51النشاء مشتل ترفيهي
حانوت
حانوت
حوانيت
حانوت
كشك
حانوت
حانوت
حانوت
حوانيت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت مع مخزن
حانوت
حانوت
حوانيت
كشك
عقار
حانوت (نكول)
حانوت (نكول)
حانوت (نكول)

رقم الملك
ـ
3/3
1/1
334/332
32/3
19/2
13/5
18/17
12
2/5ـ3/5
1/6
2/6
14
1
9/3
5/6
338ـ342
4
253/22
3/1
17/3
16/3

المساحة
296م2
16,5م2
ـ
5,7م2
19,5م2
25,6م2
13م2
24م2
7م2
14م2
19,5م2
23,4م2
5,5م2
8,35م2
16,5م2
()4*7م
7,5م2
7م2
386,8م2
9م2
19,5م2
7م2

الموقع
على القطعة 552/16م32
الشارع التجاري  /مجاور بناية المحكمة
سوق ذو الطابقين /الطابق االول
الحرية
الحرية
الحرية
الحرية
مقابل السوق
السوق العصري /الشارع الفرعي
الشارع العام  /قرب حسينية الحرية
الشارع الفرعي قرب كراج المهناوية
الشارع الفرعي قرب كراج المهناوية
الشارع العام مقابل السوق العصري
الشارع العام مقابل السوق العصري
سوق ذو الطابقين  /الطابق االول
الشارع الفرعي قرب كراج المهناوية
الشارع العام  /الجهة اليمنى
الشارع العام  /الجهة اليسرى
الجمعية القديمة  /الشارع العام
الحرية
الحرية
الحرية

www.almustakbalpaper.net

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

م  /اعادة اعالن مناقصات

تعل�ن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت وزارة
الكهرباء عن اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حسب الرشوط واملواصفات الفنية
الت�ي يمكن الحص�ول عليها من مقر املديرية العامة  /قس�م الش�ؤون التجارية الكائن يف
محافظة البرصة  /تقاطع الطويسة .
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني باملشاركة
تقدي�م عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العطاء يف ظرف واح�د مختوم ومؤرش
عليه رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل
ان تكت�ب محتوي�ات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال
التامينات االولية عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد
بمبلغ قدره (  ) 16 ، 389 ، 000فقط س�تة عرش مليون وثالثمائة وتس�عة وثمانون الف
دينار عىل ان تس�تكمل اىل (  ) % 5عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غر
املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه
ويتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما ب�ان املديرية غر ملزمة بقبول
اوطأ العطاءات .
وملعرف�ة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء WWW.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
12 trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
ت
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رقم
المناقصة

2020 / 12

المواد

اسم
المحطة

تاجير
خطوط
لنقل
منتسبي
مقر فرع
انتاج
الناصرية

الناصرية

تاريخ الغلق

2021 / 1 / 11

المبلغ التخميني

546 ، 300 ، 000
خمسمائة وستة واربعون
مليون وثالثمائة الف
دينار

المالحظات

اعادة
اعالن

مبلغ التندر

150 ، 000
فقط مائة
وخمسون
الف

املهندس
موفق يوسف عزيز
املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة
وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

م  /اعادة اعالن مناقصات

تعل�ن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت وزارة
الكهرباء عن اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حسب الرشوط واملواصفات الفنية
الت�ي يمكن الحص�ول عليها من مقر املديرية العامة  /قس�م الش�ؤون التجارية الكائن يف
محافظة البرصة  /تقاطع الطويسة .
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني باملشاركة
تقدي�م عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العطاء يف ظرف واح�د مختوم ومؤرش
عليه رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل
ان تكت�ب محتوي�ات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال
التامينات االولية عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد
بمبل�غ ق�دره (  )25 ، 680 ، 000فقط خمس�ة وع�رشون مليون وس�تمائة وثمانون الف
دينار عىل ان تس�تكمل اىل (  ) % 5عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غر
املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه
ويتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما ب�ان املديرية غر ملزمة بقبول
اوطأ العطاءات .
وملعرف�ة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء WWW.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
12 trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
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رقم
المناقصة

المواد

اسم
المحطة

تاريخ الغلق

المبلغ التخميني

المالحظات

مبلغ التندر

2020 / 15

تجهيز
مضخات
التورباين

الناصرية

2021 / 1 / 11

856 ، 000 ، 000
 ،ثمانمائة وستة
وخمسون مليون دينار

اعادة
اعالن

225 ، 000
فقط مائتان
وخمسة
وعشرون الف
دينار

املهندس
موفق يوسف عزيز
املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة
فقدان
فقد الباج املرقم (  ) 2577والصادر من وزارة الصحة
– دائرة مدينة الطب باسم  /شذى خالد بحر – فمن
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
�������������������������������������������
وزارة الداخلية
مكتب وكيل الوزارة لشؤون الرشطة
مديرية رشطة محافظة صالح الدين
قسم رشطة بلد – مركز رشطة االمام
العدد 6400 ) 30 ( :
م  /تبليغ
تنفي�ذا لق�رار الس�يد ق�ايض محكم�ة بل�د املحرتم
واملؤرخ يف  2020 / 12 / 16يرجى تبليغ املشتكية (
سعاد باسم عبد االله عبد عيل الحمزاوي ) بالحضور
اىل مركزن�ا الكم�ال االج�راءات القانوني�ة الخاص�ة
بشكواها وتزويدنا بنسخة من عدد جريدتكم الغراء
املتضمنة االعالن اعاله .
املرفقات  :نسخة من قرار السيد قايض التحقيق
مديرية رشطة بلد
مركز رشطة االمام

اعالن
اىل الرشيكة خديجة عباس عبد
اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف النجف
وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل قي�ام رشيكك (احمد
س�عيد دخي�ل) بالبن�اء عىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة  3/49994املقاطعة  4ح�ي الجهاد حدود بلدية
النج�ف ولغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخ�الل مدة
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر خارج
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط
حقك يف االعرتاض مستقبال

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

وزارة الداخلية
مكتب وكيل الوزارة لشؤون الرشطة
مديرية رشطة محافظة صالح الدين
قسم رشطة بلد – مركز رشطة االمام
العدد 6480 ) 30 ( :
م  /تبليغ
تنفيذا لقرار الس�يد قايض محكم�ة بلد املحرتم واملؤرخ يف
 2020 / 12 / 16يرجى تبليغ املشتكية ( سعاد باسم عبد
االل�ه عبد عيل الحم�زاوي ) بالحض�ور اىل مركزنا الكمال
االجراءات القانونية الخاصة بش�كواها وتزويدنا بنسخة
من عدد جريدتكم الغراء املتضمنة االعالن اعاله .
املرفقات  :نسخة من قرار السيد قايض التحقيق
مديرية رشطة بلد
مركز رشطة االمام

5

اعالنات

العدد ( )2288الثالثاء  29كانون االول 2020

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد 207 :
التاريخ 2020/12/28

اعالن

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار الثالثة ملحافظ�ة النجف االرشف ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار
العق�ارات املبينة تفاصيله�ا ادناه العائده اىل بلدية القادس�ية وفقا الحكام قان�ون بيع وايجار
اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية القادسية خالل
فرتة( )30يوم مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة من القيمة املقدرة بموجب صك
مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة يف صباح اليوم التايل النتهاء مدة لنرش
االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة
كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها
عامد غانم بديد
مدير ناحية القادسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة
الرشوط:
 � 1تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية وبطاقة السكن
 � 2تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف
خ�الل ( )30يوم من ص�دور االحالة مع تنظيم العق�د وتصديقه وفقا للمدة املح�ددة وتعليماته
وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته
 � 3يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة
العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 � 4ال يجوز اس�تخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل البلدية بعد
انتهاء العقد
 � 5تك�ون امان�ات دخول املزايدة الش�اغلني للعق�ار (  )%50من القيمة التقديري�ة تنفيذ لكتاب
السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 � 6للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة
ت

نوع الملك

رقم الملك

1

تاجير مساحة
النشاء ملعب
خماسي

1288/78
م 36
الشويلة

مساحة الملك القيمة المقدره مدة االيجار المالحظات
1500م2

1000000
مليون دينار

سنة واحدة

مده العقد
ثالث
سنوات

www.almustakbalpaper.net

العدد 10563 :
التاريخ  2020/12/15 :م

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم  :االمالك والعقارات

اعالن رقم ()10563

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري
املش�يدات ادناه يف محافظة (النجف االرشف) يف اليوم (الخامس عرش)
تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن وفق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة
رق�م ( )21لس�نة  2013املعدل وال�رشوط التي يمك�ن الحصول عليها
من قس�م الرشك�ة اعاله لقاء مبلغ ( )5000دين�ار غري قابل للرد فعىل
الراغبني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة
(النجف االرشف) عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة
معنون اىل (الرشكة العامة الدارة النقل الخاص) وهوية االحوال املدنية
وش�هادة الجنس�ية او (البطاق�ة الوطني�ة املوحدة) وبطاقة الس�كن
(النس�خ االصلية) ويدفع التأمينات القانوني�ة البالغة  %20مرضوبا يف
عدد س�نني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور
خدمة بنس�بة  %2وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد
ويف حال�ة مصادفة موعد املزايدة عطلة رس�مية تجري املزايدة يف اليوم
التايل
ت

اسم العقار

محل رقم  57في مرأب النجف
222,200
1
الداخل
الف دينار
مدة االيجار سنتان ...يدفع بدل االيجار عىل قسط واحد لكل سنة
كريم هاشم حسني الجابري
املدير العام
رئيس جملس االدارة
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Correction for Tender No: 007-PC-20-EBS Supplying Material for Water
Injection Wellsites and OGMs
To all Bidders:
Regarding the announcement for Tender No: 007-PC-20-EBS Supplying
Material for Water Injection Wellsites and OGMs published on 27 Dec 2020,
kindly note below correction:
Bid submission date:
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 2021 based on the ITB documents.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الخرض
العدد/509 :ب2020/
التاريخ2020/12/27 :
إعالن
إىل /املدعى عليه ( احمد محمد إبراهيم)
أص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رارا غيابي�ا بالع�دد (/509
ب )2019/يف  2019/11/21يف الدعوى املرقمة (/509
ب )2019/يق�ي بإلزامك بتأدية مبلغا قدره ( س�بعة
مالي�ني دين�ار عراق�ي) عن قرض�ه حس�نة إىل املدعي (
محس�ن كبيح س�ايب) وملجهولي�ة محل إقامت�ك وذلك
حس�ب رشح القائم بالتبليغ املفوض ( نبيل عبد االمري)
ومرفق�ه إش�عار مختار منطق�ة الح�ي الرشقي قضاء
الرميثة حي�ث تبني انك مرتحل إىل جه�ة مجهولة ،عليه
تق�رر تبليغك يف صحيفتني محليت�ني يوميتني لالعرتاض
ع�ىل الحك�م املذك�ور خ�الل م�دة أقصاه�ا ( )30يوما
وبعكس�ه يعترب الحكم مكتس�ب الدرجة القطعية وفق
القانون.
القايض
ماجد شهيد اليارسي

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة � 0003720
 25بالعدد  331 /يف  2018/11/19والصادرة من
اعدادية الشيخ املفيد معنونة اىل اعدادية الحبوبي
املس�ائية باسم  /ليث قاس�م عبد العظيم حسني
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������������
فقدان وصل قبض
فق�د من�ي وص�ل القب�ض املرق�م  1165134يف
 2018/8/15باسم  /ظافر عثمان عبود الصادرة
م�ن مديري�ة بلدية الح�ي  /املبل�غ  292000الف
دينار فمن يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

فقدان وصل قبض
فق�د من�ي وص�ل القب�ض املرق�م  754476يف
 2017/7/10باس�م  /ابراهيم كشيش حسوني
الص�ادرة م�ن مديري�ة بلدي�ة الح�ي  /املبل�غ
 2,362,500مليون�ني وثالثمائة واثنان وس�تون
الف وخمس�مائة دينار فمن يعثر عليه تس�ليمه
لجهة االصدار
�����������������������������������������
اىل الرشكاء عبد االمري لفته و ياسني وليد هاتف
اقت�ى حضورك�م اىل بلدي�ه الحيدري�ه لغرض
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 116/ 2498خان
الحماد خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات
دون حضورك طالب االجازه
ايمان جباره يوسف

فقدان
فقد من�ي الهوي�ة املرقم�ة  672والص�ادرة من
جامعة الكوفة كلية الرتبية للبنات باس�م  /اديان
مهند عواد فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
�����������������������������������������
اىل الرشيك عباس عبد الله حسني
اقتى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي
ف�رع النج�ف وذلك الق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام
رشي�كك ملياء ابراهيم حس�ن بالبناء عىل حصتها
املشاعه يف العقار املرقم 116/ 2568خان الحماد
خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون
حضورك

التأمينات

المالحظات

��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /964 :ب2020/5
التاريخ2020/12/24 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( حيدر جاسم محمد )
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم (/964ب)2020/5
يف  2020/12/22واملتضم�ن الحك�م ( بأبط�ال قي�د
التس�جيل العقاري املرقم  311كانون االول  2001مجلد
 944والذي تم بموجبه تسجيل العقار املرقم 76116/3
مقاطعة  4جزيرة النجف حي السالم بأسم املدعى عليه
الثاني حيدر جاس�م محمد ) ولثب�وت مجهولية اقامتك
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي ميسان
 13/لذا تقرر تبليغك اعالن�ا بالقرار املذكور بصحيفتني
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور
خالل املدة القانونية بكافة طرق الطعن املقررة وبعكسه
سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول.
القايض
عيل عبد الرضا حسن
��������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة وفاة3602/
التاريخ2020/11/19 :
إىل  /املدعو ( حسن كاظم حسني)
إعالن
قدم طالب حجة الوفاة ( محمد رضا كاظم حسني) طلبا
إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق
املدعو (حس�ن كاظم حس�ني) قررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها خالل عرشة أيام
م�ن تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب
وفق القانون .
القايض
حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /972 :ب2020/2
التاريخ2020/12/24 :
إعالن
إىل  /املدعى عليه ( عيل شهيد ابو الشون )
أصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد ( /972ب)2020/
واملؤرخ  2020/11/30قي إلزامك (بتأديتك للمدعية
امريه محم�د ابراهيم مبلغ مق�داره عرشون مليون
دين�ار عن بدل البيع مس�احة  100م�رت  2من العقار
املرق�م  76860/3م 4جزيرة النجف بموجب مقاولة
البي�ع) وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار واختياري�ة منطقة ( حي
ميس�ان /الكوفة) املدع�و ( ابراهيم عزي�ز العيايش)
فق�د تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني يوميتني بقرار
الحكم الغيابي ولك حق االعرتاض واالستئناف التمييز
خالل مدة القانونية وبعكس�ه س�وف سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض
حسني إبراهيم وايل
��������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذره
تنفيذ18/
رقم االضبارة /85 :ت2019/
التاريخ2020/12/16 :
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ املناذرة العقار تسلس�ل (  84م
 163الحريه الواقع يف الحريه ) العائد للمدين (ارحيم
ع�يل حس�ون) املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن ( عادل
كاظ�م عبد الحس�ني) البال�غ ( )2،468،000مليونان
واربعمائة وثمانية وس�تون الف دين�ار فعىل الراغب
بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما
تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية عىل
املشرتي .
املنفذ العدل الحقوقي
كرار عماد ثابت
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقم�ه  :الح�ريه قرب طري�ق الهارمية
املرقمة  84م  163الحريه
 � 2جنسه ونوعه  :ارض زراعيه
 � 3حدوده واوصافه  :نهر جعات بالقرب من القطعة
 83م  163الحريه من الرشق طرب ابو مالح
 � 4مساحته  118 :دونم و 15اولك و  75م2
 � 5القيم�ة املق�درة  32،600،000 :اثن�ان وثالث�ون
مليون وستمائة الف دينار فقط .
��������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة وفاة
التاريخ2020/12/20 :
إىل  /املدعوة ( زينة فاضل كاظم)
إعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة ( روضه ج�واد كاظم) طلبا
إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق
املدعوة (زينة فاضل كاظم) قررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلية فعليك الحض�ور أمامها خالل عرشة
أي�ام من تاري�خ نرش اإلع�الن وبخالفه س�يتم النظر
بالطلب وفق القانون .
القايض
حسن جواد الحبيب
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

دراسة :مصابو كورونا تزداد مناعتهم عن  6اشهر

طبقاليوم

الستيك بالكريمة و املرشوم

أعراض�ا بس�يطة أو ل�م تظه�ر
عليهم أعراض ،و %100من الذين
عانوا أعراضا معتدلة أو ش�ديدة،
كان�ت لديه�م أجس�ام مض�ادة
لكورونا املستجد.
وأشارت الدراسة إىل أن األشخاص
الذي�ن تتش�كل لديه�م أجس�ام
مض�ادة يكون�ون أق�ل عرض�ة
لخطر اإلصابة ملدة  6أش�هر عىل
األقل.
وذك�ر الباحثون أن تل�ك النتائج
تشكل أنباء سارة لعملية تطوير
اللقاح�ات ،كم�ا يقول�ون إنه�م
س�يجرون دراس�ة متابعة بعد 6
أشهر أخرى.

اكتش�ف باحث�ون ياباني�ون،
أن املصاب�ني بف�ريوس كورون�ا
املستجد ،تتش�كل لديهم أجسام
مض�ادة تبقى ملدة  6أش�هر عىل
األقل بعد اإلصابة بالعدوى.
وش�ملت الدراس�ة ،التي أجرتها
جامع�ة يوكوهاما ومؤسس�ات
ً
ش�خصا ،أعمارهم
أخ�رى376 ،
ب�ني العرشين�ات والس�بعينات
أصيب�وا بكوفيد 19-ب�ني فرباير
ومايو املاضيني.
وحلل�ت عين�ات األش�خاص
املصاب�ني ،بع�د  6أش�هر م�ن
اإلصاب�ة ،ووج�د الباحث�ون أن
 %97م�ن األش�خاص الذين عانو

معمرة هتزم الرسطان و»كورونا» مرتني

املقادير:
رشائ�ح س�تيك  1 -كوب مرشوم  ،رشائح  2 -ملعقة كب�رية بصل مفروم 1 -
ملعق�ة كب�رية زي�ت  1 -ملعقة كبرية دقيق  4/3 -كوب ش�وربة لحم 4/1 -
كوب كريمة طبخ  4 -ملعقة كبرية زبدة – ملح  -فلفل أسود
خطوات التحضري:
تبيل الستيك بامللح و الفلفل األسود جيدا ثم ضعيه يف الثالجة ملدة  60دقيقة.
سخني الفرن عىل درجة حرارة  200درجة مئوية.
يف مقالة عىل نار متوسطة سخني الزيت و  2ملعقة كبرية زبدة.
ضعي الس�تيك يف الزي�ت و قلبي عىل كال اإلتجاهني حت�ى ينضج ثم ضعيه يف
صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.
غط�ي الصينية بالفويل ث�م ضعيها يف الفرن حتى تنض�ج ثم ضعي يف أطباق
التقديم.
يف مقالة عىل نار متوس�طة ضعي باقي كمية الزبدة ثم ضعي املرشوم و قلبي
بإستمرار ملدة  5دقائق.
ضعي البصل عىل املرشوم و قلبي ثم تبليه بامللح و الفلفل و قلبي.
ضعي الش�وربة و الكريم�ة عىل املرشوم و قلبي ثم ضع�ي املزيج عىل رشائح
الستيك.
قدمي الستيك بالكريمة و املرشوم مع املكرونة او األرز.

المتاهات

اس�تطاعت معم�رة أمريكي�ة ( 102ع�ام) ،أن ته�زم فريوس
كورونا املستجد (كوفيد ،)19-للمرة الثانية.
وأطلقت عائلة املعمرة «أنجلين�ا فريدمان»؛ عليها لقب «املرأة
الخارق�ة» ،وتوص�ف ب�»الناجي�ة» ،فلق�د ع�ارصت جائح�ة
اإلنفلونزا اإلس�بانية  ،1918وتغلبت عىل مرض الرسطان الذي
عانت بس�ببه طوال عمرها.وقالت ابنتها ج�وان مريوالً ،
وفقا
ليس إن إن ،إن نتائج فحصها األخري جاءت س�لبية ،مشرية إىل
أن تشخيص والدتها األول كان يف مارس املايض ،وبعدها قضت
أس�بوعا ً يف املستش�فى قبل أن تع�ود للع�زل يف غرفتها.ورغم
معاناتها أعراض حمى متقطعة لعدة أس�ابيع ،ظهرت نتيجة
فحص فريدمان سلبية يف  20أبريل.وأضافت أنه يف أواخر أكتوبر
املايض ،تلقت مريوال مكاملة من دار رعاية املسنني تخربها بأن
والدته�ا أصيب�ت بعدوى ف�ريوس كورونا مرة أخ�رى ،وكانت
ً
مضيفة أن موظفي دار
تعاني أعراض الحمى والسعال الجاف،
الرعاية اعتقدوا أنها قد تكون مصابة أيضا ً باإلنفلونزا.وتلقت

أفقي

عمودي

 - 1ناد ريايض قطري  -للحوم.
 - 2ثل�ث (حمل) ( -ال�  ).......ناد ريايض
قطري  -متشابهان.
 - 3مقصد  -علتها (معكوسة).
 - 4نعجة (مبعثرة).
( - 5حدائ�ق ال�  )........مسلس�ل لجمال
سليمان  -حرف نصب.
 - 6أش�ار برأس�ه  -متش�ابهان  -صب�ي
(معكوسة).
 - 7غادر (معكوسة)  -يعطف.
 - 8يش�اهد ( -ال�  )......من أس�ماء الله
الحسنى.
 - 9للتخي�ري (معكوس�ة)  -حرف عطف
(معكوسة).
 - 10وال�د الوال�د (معكوس�ة)  -مطربة
راحلة (معكوسة)  -سائل حيوي.

 - 1شاعر راحل.
 - 2عىل الش�اطئ (معكوس�ة) -
بحر  -ظلم (معكوسة).
 - 3دولة أوروبية.
 - 4مساندة ومساعدة.
 - 5أيضء  -لالستفهام.
 - 6والد (معكوسة)  -قفز.
 - 7تجدها يف (أهينه).
 - 8بخ�ل ( -عم�رو  ).....مطرب
شهري.
 - 9فيلم لعبدالحليم حافظ.
 - 10أغنية ألصالة  -والدة.

حل اللغز

م�ريوال تحديث�ات يومية عن حال�ة والدتها ،حت�ى  17نوفمرب
عندما تلقت خرب ظهور نتيجة فحص فريدمان سلبية.

ثغرة يف «آيفون» سمحت باخرتاقه
أعلن باحثون تقنيون ،أن ثغرة س�محت
لقراصن�ة باخ�راق أجهزة آيف�ون عن
بعد ،دون أن يرتكب مستخدمو األجهزة
أخطاء فتح رابط ،أو رسالة غري آمنة أو
تنزيل تطبيق ضار.
وكش�ف الباح�ث يف مؤسس�ة غوغ�ل
بروجك�ت زي�رو ،إي�ان ب�ري ،ع�ن أن
القراصن�ة اس�تطاعوا يف ماي�و امل�ايض
رسقة رس�ائل الربيد اإللكروني وبعض
الصور والرس�ائل ،والوصول إىل الكامريا
وامليكروف�ون ع�رب تقني�ة تس�مى «آبل
وايرليس دايركت لينك».

وس�محت التقني�ة ،وفقا لب�ي بي يس،
باس�تخدام ش�بكة «واي فاي» إلرس�ال
امللف�ات والص�ور ع�رب تقنية «آب�ل إير

دروب» ،ومشاركة الشاشة بسهولة مع
األجه�زة األخرى التي تعم�ل بنظام (آي
أو إس).
وتداركت «آبل» األمر ،وأصلحت الثغرة يف
مايو املايض ،فيما لم يثبت أن القراصنة
قد اس�تخدموا ه�ذه الثغ�رة يف عمليات
واس�عة.وقال خبري األمن الس�يرباني يف
جامعة مانشس�ر ،الربوفيس�ور دانيال
دريس�نر ،إن ع�دم الكش�ف ع�ن عملية
قرصن�ة كب�رية له�ذه الثغ�رة كان أمرا
مطمئنا ،وكذلك ردود الفعل الرسيعة من
املشاركني يف الكشف عنها ومعالجتها.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /577 :ج2020/2
التاريخ2020/12/28 :
إىل  /املته�م اله�ارب ( راف�د عبد
الكاظم عبد الحسني)
إعالن
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة
(/577ج )2020/2والخاص�ة
باملشتكني ( عباس مال الله كاظم
و محم�د عب�اس مال الل�ه ) وفق
اح�كام امل�ادة ( )453م�ن قانون
العقوبات وملجهولية محل اقامتك
حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا
هذه الدعوى عليه قررت املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحضور
يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم
 2021/2/10وعند عدم حضورك
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
وعلنا حسب االصول.
القايض
عدنان كريم عبد عيل

اىل ال�رشكاء عب�د االم�ري لفت�ه و
ياسني وليد هاتف
توج�ب حضورك�م اىل صن�دوق
االس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف
وذلك القراركم باملوافقه عىل قيام
رشيكك�م ايم�ان جباره يوس�ف
بالبن�اء ع�ىل حصتها املش�اعه يف
العق�ار املرق�م 116/ 2498خ�ان
الحماد يف الحيدري�ه خالل عرشه
اي�ام وبخالفه س�تتم االج�راءات
دون حضوركم
����������������������������
اىل ال�رشكاء  /مهند عب�د الحبيب
يوسف وميثم حسن عطشان
اقت�ى حضورك�م اىل صن�دوق
االس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف
خل�ف مديرية م�اء النج�ف وذلك
القرارك�م باملوافق�ة عىل تس�ليف
رشيككم بالعقار املرقم3/ 83872
حي النداء للرشي�ك املواطن راجح
كنان عبد عيل مدة اقصاها خمسة
ع�رش ي�وم داخ�ل العراق وش�هر
خ�ارج الع�راق وبعكس�ه س�وف
تص�در االج�ازة وفق�ا للضواب�ط
والتعليمات

اعالن
اىل الرشيك  /احمد موحان حمزة
اقتى حض�ورك اىل مديرية بلدية
النج�ف وذل�ك الق�رارك باملوافقة
اىل اص�دار اج�ازة بن�اء الخاص�ة
بالعق�ار املرق�م  3/50501ح�ي
النداء مناصفة مع الرشيك بالعقار
املواط�ن ( ظاه�ر رزاق عب�اس)
وعند عدم حضورك س�وف تصدر
االجازة وفقا للضوابط الالزمة
����������������������������
اىل الرشيك�ة ميس�اء كاظ�م عبد
الله
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق
االس�كان الكائ�ن يف النجف وذلك
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام
رشي�كك (حي�در جب�ار ش�مخي
) بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة
يف القطع�ة املرقم�ة 3/88117
مقاطع�ة  4املي�الد ح�دود بلدي�ة
النج�ف ولغ�رض تس�ليفه قرض
االس�كان وخ�الل م�دة اقصاه�ا
خمس�ة ع�رش يوما داخ�ل العراق
وشهر خارج العراق من تاريخ نرش
االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط
حقك يف االعراض مستقبال

اىل الرشيكة كريمة جهاد رشقي
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان
الكائ�ن يف النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك
باملوافقة عىل قي�ام رشيكك (عدي محمد
عيل مشكور ) بالبناء عىل حصته املشاعة
يف القطع�ة املرقمة  12012املقاطعة حي
الجمعي�ة ح�دود بلدي�ة النج�ف ولغرض
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة
اقصاها خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق
وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تاري�خ نرش
االعالن وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف
االعراض مستقبال
�����������������������������������
اىل الرشيك فاطمه عبيد محمد
توج�ب حض�ورك اىل مق�ر بلدي�ه النجف
لغرض اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم
1/ 5676ح�ي القدس خالل ع�رشه ايام
ويخالفه س�تتم االج�راءات دون حضورك
طالب االجازه
ميثم جابر عبال
�����������������������������������
فقدان
فق�د مني الوثيق�ة املرقم�ة  0438258يف
 2020/12/13الصادر من مدرس�ة ارض
كرب�الء االبتدائية املعنون اىل مدرس�ة ابن
النفي�س لتعلي�م امل�رسح بأس�م ( باس�م
محم�د ثجيل) م�ن يعثر عليها تس�ليمها
لجهة االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذره
تنفيذ18/
رقم االضبارة 2019/84 :
التاريخ2020/12/16 :
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ املن�اذرة العقار تسلس�ل (
 84م  163الح�ريه الواق�ع يف الح�ريه ) العائ�د
للمدين (ورثه رضا حس�ن كاظ�م) املحجوز لقاء
طل�ب الدائن ( ع�ادل كاظم عبد الحس�ني) البالغ
( )5،857،375دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء
مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما تبدا
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل
والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل الحقوقي
كرار عماد ثابت
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقمه  :الحريه قرب طريق الهارمية
املرقمة  84م  163الحريه
 � 2جنسه ونوعه  :ارض زراعيه
 � 3حدوده واوصافه  :الحريه يحدها من الشمال
نهر جعات ومن الغرب قطعه  83م 63ومن الرشق
طرب ابو مالح
 � 4مس�احته  18 :دون�م و 15اول�ك و  75م�ر
مربع
 � 5القيمة املقدرة  65،200،000 :خمسة وستون
مليون ومائتان الف دينار فقط.

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة
للمنطقة (الثالثة)
رقم القضية 2020/1316 /
التاريخ 2020/12/7
قرار حكم غيابي
عق�دت محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة � للمنطقة الثالثة جلس�تها العلنية
لي�وم االثن�ني املوافق  2020/12/7برئاس�ة اللواء الدكتور عبد الرزاق حس�ني
كاظم وعضوية كل من العميد الحقوقي احمد ش�اكر جعفر والعميد الحقوقي
قحط�ان عبد الله س�لمان واص�درت بحق املته�م اله�ارب ش  .م (صالح عبد
الزهرة زرزور ) املنس�وب اىل قيادة حدود املنطقة الثالثة بأسم الشعب (قرارها
) االتي :
 � 1تعديل مادة االحالة من املادة ( )5من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل اىل
املادة /5اوال من نفس القانون استنادا الحكام املادة  31من ق ا د رقم  17لسنة
 2008لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان
 � 2الحبس الش�ديد ملدة (خمس س�نوات ) وفق احكام املادة /5اوال من ق ع د
رقم  14لسنة  2008املعدل لغيابه من  2014/1/14ولحد االن
 � 3طرد املحكوم عليه من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة
/38ثاني�ا م�ن ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية
 � 4اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليها اينما وجد لتنفيذ
الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائها
 � 5حجز امواله املنقولة وغري املنقولة
� 6الحك�م باتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب هش�ام محمد جاس�م البالغة
 25,000خمس�ة وع�رشون الف دينار عراق�ي تدفع له من خزين�ة الدولة بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
 � � 7قرارا غيابيا علنيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة /60سادسا
وبدالل�ة املادة /61اوال م�ن ق أ د رقم  17لس�نة  2008وبداللة املادة /69اوال
وثانيا وثالثا ورابعا منه قابال لالعراض استنادا الحكام املادة  71وبداللة املادة
/72رابعا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2020/12/7
اللواء الدكتور
عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس املحكمة

 7رياضة
العدد ( )2288الثالثاء  29كانون االول 2020

االنضباط توقف لؤي العاين  4مباريات

النفط يستعيد ذاكرة االنتصارات
بثنائية يف الكرخ

المستقبل العراقي /متابعة
قررت لجنة االنضباط يف الهيئة التطبيعية،
معاقب�ة العب الق�وة الجوية ل�ؤي العاني،
بالحرم�ان ألرب�ع مباري�ات ،وغرام�ة مالية
قدره�ا أربعة مالي�ني دينار،
ع�ىل أن ُتضاع�ف العقوب�ة يف
حال تكرار املخالفة.
وج�اء ذل�ك بعد اط�الع اللجنة
عىل الفيديو املُصوَر من مباراة
النج�ف والق�وة الجوي�ة
التي ج�رت يف الجولة
الحادي�ة عرشة من
الدوري املمتاز.
وظه�ر العان�ي يف
الفيدي�و بجان�ب
النج�ف
الع�ب
املح�رتف ت�اال ،وهو
ً
س�لوكا غر
يرتك�ب
ً
وترصف�ا
ري�ايض،
ً
مُ
ومناف لألخالق
شينا
ٍ

المستقبل العراقي /متابعة
ع�اد النفط لس�كة االنتص�ارات ،بعدما
ف�از  0-2عىل مضيفه الكرخ ،عىل ملعب
الساحر أحمد رايض ،يف إطار الجولة 11
من الدوري العراقي املمتاز.
ثنائي�ة النف�ط حمل�ت توقي�ع م�وىس
عدن�ان ومحمد داوود م�ن ركلة جزاء يف
الدقيقتني  58و(.)3+90
وبهذه النتيجة ،ارتف�ع رصيد النفط إىل
 15نقطة يف املركز الس�ابع ،فيما تراجع
الكرخ للمركز  14برصيد  11نقطة.
ويف مب�اراة أخ�رى ،اقتن�ع الصناع�ات
الكهربائي�ة والقاس�م ،نقط�ة التع�ادل
بنتيجة .1-1
سجل الصناعات الكهربائية ،عن طريق
أس�عد عبد الل�ه يف الدقيق�ة  ،26وتعادل

القاس�م عن طريق عيل كريم يف الدقيقة
.61ورفع الصناعات الكهربائية رصيده
إىل  8نق�اط يف املرك�ز قبل األخ�ر ،فيما

كاهلانجولو يفرض
رشطه عىل ميالن

تذيل القاس�م ،جدول
الرتتي�ب برصي�د 7
نقاط.

مييس :معجب
بكريستيانو رونالدو

الكشف عن حقيقة احلفل الصاخب لنيامر
المستقبل العراقي /متابعة
أصدرت الرشكة املس�ؤولة عن تنظيم حفل نيمار
جونيور نجم باريس س�ان جرمان ،بأعياد رأس
الس�نة يف والية ريو دي جانرو ،بيانا رس�ميا ردا
ع�ىل االنتق�ادات العنيفة التي تع�رض لها الالعب
الربازييل.
قال�ت الرشك�ة إن الحف�ل أقي�م وس�ط الت�زام تام
باإلجراءات االحرتازية التي أقرتها الجهات املسؤولة

المستقبل العراقي /متابعة
حدد الرتكي هاكان كالهانجولو ،نجم خط وس�ط ميالن،
مطالب�ه م�ن أجل تجدي�د عق�ده والبقاء داخ�ل صفوف
الروسونري يف السنوات املقبلة.
وذك�رت صحيفة «الجازيتا ديللو س�بورت» ،أن مس�ئويل
ميالن تقابلوا مؤخرًا مع ممثيل كالهانجولو خالل الش�هر
الجاري ،مش�رة إىل أن النادي األحمر متفائل بش�أن بقاء
هاكان.
وأضافت أن الروس�ونري ع�رض  3.5مليون يورو كراتب
س�نوي ،بزيادة قدرها ملي�ون يورو عن عقده الس�ابق،
موضحة أن كالهانجولو يريد الحصول عىل  5ماليني يورو
باإلضافة إىل املكافآت.
وكان كالهانجولو قد وصل إىل سان سرو يف صيف ،2017
ويمت�د عق�ده إىل صي�ف  ،2021مم�ا يعني أنه س�يكون
بإمكانه التفاوض مع أي فريق ،اعتبارًا من ش�هر يناير/
كانون ثان املقبل.
ومنذ بداية املوسم الحايل ،شارك كالهانجولو يف  14مباراة
بالدوري اإليطايل حتى اآلن ،تمكن خاللهم من هز الشباك
مرة وحيدة ،وقدم  7تمريرات حاسمة.

المستقبل العراقي /متابعة

ق�ال أويل جون�ار سولس�كاير م�درب
مانشس�رت يونايت�د ،إن العب�ي فريقه يف
حالة معنوية طيبة ،منذ الفوز الس�احق
عىل ليدز يونايت�د ،لكنه حذر من خطورة
وولفرهامبتون واندرارز الذي س�يواجهه
يف أولد تراف�ورد غدا الثالثاء.وقدم يونايتد
أفضل أداء له يف الدوري اإلنجليزي املمتاز
ه�ذا املوس�م يف انتصار س�احق  2-6عىل
ليدز يونايتد األسبوع املايض ،حيث سجل
س�كوت مكتومين�اي وبرون�و فرناندي�ز
هدفني لكل منهما.لكن سولسكاير قال إن
يونايتد ،الذي فاز من وقتها عىل إيفرتون
يف كأس الرابطة وتعادل مع ليسرت سيتي

المستقبل العراقي /متابعة

الدي�ن زي�دان بخدمات جمي�ع الالعبني ما ع�دا الربازييل
رودريجو.
وكان ه�ذا املران هو الثاني للفريق بعد  3أيام ونصف من
الراحة بسبب عطلة أعياد امليالد.
وأظه�ر هازارد خ�الل املران تحس�نا بدني�ا واضحا وبدا
مس�تعدا للمش�اركة مع الفريق من جديد بعد غياب دام
ملدة ش�هر بس�بب اإلصابة التي لحقت به يف  28نوفمرب/

إنرت ميالن يستهدف صفقة
هجومية من ليفربول

المستقبل العراقي /متابعة

زع�م تقرير صحف�ي إيط�ايل ،أن إنرت
ميالن يس�عى لتعزيز صفوفه بصفقة
يف املركاتو الش�توي املقبل ،من خالل
التعاق�د م�ع مهاج�م جدي�د يك�ون
بديالً ل�رأس الحربة األس�ايس روميلو
لوكاكو.
وبحس�ب صحيف�ة «كوري�ري ديلل�و
س�بورت» ،ف�إن البلجيك�ي ديف�وك
أوريجي ،مهاجم ليفربول ،هو املرشح
املحتمل لالنضم�ام لصفوف إنرت ميالن يف
الفرتة املقبلة.
وأضاف�ت أن أوريج�ي الذي ظه�ر للمرة
الثالث�ة فقط هذا املوس�م م�ع ليفربول،
أم�س ،ض�د وس�ت بروميت�ش ألبي�ون
بالدوري اإلنجليزي ،يريد اللعب املزيد من
الوق�ت اعتبارًا من ش�هر يناي�ر /كانون
الثاني املقبل.

المستقبل العراقي /متابعة

يف ال�دوري املمتاز ،يتعني علي�ه عدم ترك
مس�احات لالعب�ي وولفرهامبتون.وقال
سولسكاير «الالعبون يف حالة جيدة لتكرار
األداء يف املب�اراة األخ�رة ع�ىل ملعب أولد
ترافورد حني س�جلوا ستة أهداف .منحنا
ه�ذا األداء الثقة».وتاب�ع «لعبن�ا الكث�ر
من املباري�ات متقاربة املس�توى أمامهم
(وولفرهامبتون) لكن فريقي يتحسن من
مباراة إىل أخ�رى وبدأ يجد حلوال مختلفة
يف مواجه�ات مختلفة».وواص�ل «لكنن�ا
نعل�م أن وولفرهامبت�ون يملك تش�كيلة
رائعة أيضا ستس�بب لنا املتاعب لو تركنا
له�م املس�احات لذا يج�ب أن نضع خطة
اللعب سويا».وأشاد سولس�كاير بالوافد
الجديد إدينسون كافاني الذي سجل ثالثة

تق�دم الرشطة ،إىل املرك�ز الثاني بالدوري العراق�ي املمتاز لكرة
الق�دم بع�د فوزه عىل مضيف�ه أربيل ( )0-1الي�وم اإلثنني ،عىل

ترشين ثان املايض خالل مواجهة أالفيس.
وبالكاد ش�ارك الالعب خ�الل  6مباريات م�ع املرينجي
هذا املوس�م ،وال�ذي كان يأم�ل أن يظهر خالل�ه قدراته
الحقيقي�ة عقب التغلب عىل مش�كلة إصابة الكاحل التي
الزمته خالل موسمه األول مع الفريق.
وعىل جانب آخر ،استعاد املدرب الفرنيس العبه مودريتش
ال�ذي عانى من حم�ل عضيل زائد يف الفخ�ذ األيرس خالل

ملعب فرانسو حريري ،ضمن املرحلة ال� 11من املسابقة.
ورف�ع الرشط�ة رصي�ده اىل  20نقط�ة بفضل ه�دف عالء
مهاوي يف الدقيقة ( ،)77فيما تراجع أربيل للمركز ال�12
برصيد  13نفطة.

مواجهة إيبار غاب عىل إثره عن مواجهة الفريق املاضية
أمام غرناطة ،حيث تدرب الالعب بشكل طبيعي مع بقية
املجموعة.
ووفق�ا مل�ا أعلنه الن�ادي عرب موقع�ه الرس�مي ،فقد بدأ
مران اإلثنني بتدريبات تنشيطية للعضالت قبل أن يتدرب
الالعبون بالكرة بالتس�ديد ع�ىل املرمى من وضع الركض
والحركة.

هاالند خيتار أصعب  3مدافعني يف العالـم
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف النرويج�ي إيرلين�ج هاالن�د،
مهاج�م بوروس�يا دورتمون�د األملان�ي،
عن اختيارات�ه ألفضل املدافعني يف العالم
حال ًيا.وق�ال هاالن�د ،خ�الل ترصيحات

نقلته�ا صحيف�ة «مون�دو ديبورتيفو»
اإلسبانية« :أعتقد أن أفضل  3مدافعني يف
العالم ،هم :سرجيو راموس ،وفان دايك،
وكوليبايل».وأضاف« :الثالثي يتمتع بقوة
بدنية رائعة للغاية ،لكنه�م ً
أيضا أذكياء
ج ًدا يف امللعب» .وأشارت الصحيفة ،إىل أن

هاالند الذي ُيعد من أبرز أهداف ريال
مدريد ،جعل املسؤولني يف املرنجي
يش�عرون بحالة جيدة ،حيث ال
يفقدون أب ًدا رغبتهم يف ضمه،
السيما وأنه من أبرز الالعبني
الهدافني يف العالم.

تعزيز قوي لربشلونة قبل مواجهة إيبار
وتابع�ت أن الرحيل ع�ن ليفربول هو أمر
مط�روح من قب�ل أوريج�ي ،خاصة وأنه
يبحث عن املشاركة باستمرار قبل بطولة
كأس أمم أوروب�ا املقرر إقامتها يف صيف
.2021
يش�ار إىل أن أوريج�ي يمتل�ك عق� ًدا م�ع
ليفرب�ول ينته�ي يف صي�ف  ،2024بينما
تش�ر تقاري�ر صحفي�ة إىل أن قيمت�ه
السوقية حوايل  16مليون يورو.

المستقبل العراقي /متابعة
تلقى رونالد كومان ،املدير الفني لربشلونة ،نبأ سارا قبل
مواجهة فريقه املرتقبة أم�ام إيبار ،واملقرر لها الثالثاء،
يف إطار منافسات الجولة  16من الدوري اإلسباني.
وبحس�ب صحيفة «مون�دو ديبورتيفو» ،ف�إن الفرنيس
عثمان ديمبيل ،جناح برش�لونة ،اقرتب كث ً
را من العودة
للمشاركة بشكل طبيعي يف مباريات البارسا.
وأضافت أن ديمبيل شارك بشكل طبيعي مع بقية زمالئه
يف الفري�ق بتدريب�ات اليوم ،موضحة أن�ه من املتوقع ان

أهداف وصنع هدفني يف ثماني مباريات يف
الدوري هذا املوس�م قائال إنه يثق يف قدرة
املهاجم البالغ من العمر  33عاما والقادم
م�ن أوروجواي عىل التعام�ل مع ضغوط
ارتداء القميص رقم  7الش�هر يف النادي.
ويرت�دي كافان�ي ،الذي اس�تمتع بس�بع

س�نوات رائعة مع باريس س�ان جرمان
بطل فرنس�ا قب�ل االنضم�ام إىل يونايتد،
القميص الش�هر الذي ارتداه يف الس�ابق
أساطر يف أولد ترافورد مثل جورج بيست
وإيريك كانتونا وديفيد بيكام وكريستيانو
رونالدو.
وق�ال سولس�كاير «كان ه�ذا أول يشء
طلبه ح�ني تحدثت إليه عن القميص رقم
 ..7م�ن خ�الل حديث�ي ومتابعت�ي له ال
يخالجني أي ش�ك يف قدرته ع�ىل التعامل
مع ضغوط ارتداء هذا القميص».وأضاف
«يتح�ىل بانضب�اط واحرتافي�ة كب�رة
وكل ترصفات�ه تعكس مس�رته الطويلة
الرائعة .رغم س�نه فإنه ال يزال واحدا من
أفضل الالعبني وأكثرهم لياقة».

الرشطة يقفز لوصافة الدوري العراقي

هازارد عىل أعتاب الظهور رسمي ًا بعد شهر من الغياب

أصب�ح البلجيكي إيدين هازارد ،العب ريال مدريد ،جاهزا
للظهور م�ن جديد مع فريقه خ�الل مواجهة إلتيش يوم
األربع�اء وذل�ك بع�د غيابه ملدة ش�هر بس�بب إصابته يف
عضلة الفخذ األيمن.
وللي�وم الثان�ي عىل الت�وايل ،حظي امل�درب الفرنيس زين

وبع�د الحص�ول ع�ىل كاف�ة الرتاخيص م�ن الجهات
املختصة بمثل هذه الفعاليات.
وأش�ارت أيض�ا إىل أن الحفل أقيم بحض�ور  150فردا
بدع�وات خاصة وليس ببي�ع التذاكر ،وذلك ردا عىل ما
ذكرت�ه صحيفة جلوبو الربازيلية التي قالت إن الحفل
أقيم بحضور  500شخص.
وتع�رض نيمار لهجوم ش�ديد ع�رب مواق�ع التواصل
االجتماعي بس�بب هذا الحفل الذي يتزامن مع املوجة
الثانية من تفيش فروس كورونا املستجد.

سولسكاير حيذر من خطورة وولفرهامبتون ..ويشيد بنجم مانشسرت يونايتد

أب�دى األرجنتين�ي ليونيل مي�يس نجم برش�لونة ،إعجابه
بالعدي�د م�ن الش�خصيات الب�ارزة يف عال�م الرياض�ة،
وعىل رأس�هم غريم�ه التقليدي كريس�تيانو رونالدو نجم
يوفنتوس.
وق�ال مي�يس يف حواره مع قن�اة « »LaSextaاإلس�بانية:
«معج�ب بالكثر م�ن الرياضيني ،مثل لي�ربون جيمس يف
ً
وأيضا كريستيانو يف كرة
الس�لة ،نادال وفيدرر يف التنس،
القدم».
وأض�اف« :جميعه�م يبذلون قص�ارى جهده�م لتحقيق
النجاح».
وتناف�س الثنائ�ي مي�يس ورونال�دو عىل جمي�ع الجوائز
الفردية تقري ًبا ،ألكثر من  10أعوام.
وتفوق كرس�تيانو رونالدو عىل مييس ،بعد فوزه بجائزة
العب القرن (الفرتة من  )2020 - 2001املقدمة من جوائز
دبي جلوب سوكر أمس األحد.

المستقبل العراقي /متابعة

ومخالف للوائح االنضب�اط النافذة
الرياضي�ة،
ٍ
حس�ب امل�ادة  3 /110انضب�اط ،واس�تنا ًدا إىل
احكام املادة .6 / 50
ويعترب هذا القرار قابال لالس�تئناف ضمن املدة
القانونية البالغة سبعة أيام.

يدخل الالعب قائمة مباراة الغد.
ونوه�ت الصحيف�ة أن التدريبات ش�هدت ظهور
وج�ه جدي�د م�ن العب�ي الش�باب وه�و إلياكس
موريب�ا ،العب الوس�ط ،ال�ذي يش�ارك ألول مرة
بتدريبات الفريق األول.
وختمت بأن جميع الالعبني ش�اركوا يف التدريبات
باستثناء الرباعي جرارد بيكيه ،سرجي روبرتو،
أنس�و فات�ي بجان�ب ليوني�ل مييس.ولم يش�ارك
الفرن�يس ديمب�يل يف املباري�ات الخم�س األخ�رة
لربشلونة بمختلف املسابقات بسبب اإلصابة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2288الثالثاء  29كانون االول 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

ماجد عبد الغفار الحسناوي

د .حسن الياسري

القوى التحررية واإلرهاب الدويل
هناك فارق بني االنش�طة التي تمارسها حركات سياسية
لتقري�ر مصري ش�عوبها واس�تقاللها من جه�ة واالفعال
االجرامي�ة الت�ي ترتك�����به�ا دول او انظم�ة لف�رض
هيمنتها عىل ش�عوب اخرى وإن االختالف حس�ب املواقف
من الحركات التحررية فالذين يؤيدونها يرون ان انشطتها
مرشوعة بما فيها العن�ف النتزاع حقوقها والذين ينكرون
عىل هذه الحركات حقها ،فيما تطالب فيه يرون انشطتها
تتناىف مع املرشوعية ومن ث������م تعترب ارهاب ،والواقع
اخراج حركات التحرر عن نطاق اإلرهاب يس�تند إىل وثائق
تجس�د موق�ف املجتمع ال�دويل ولعل ابرزها م�ا صدر عن
األم�م املتحدة من ق�رارات تع�رف بمش���������روعية
هذه االنش�طة وحق حركات التحرر اللجوء اىل اية وس�يلة
يف حوزته�ا للحص�ول ع�ىل مطالبه�ا ،إذن التفري�ق ب�ني
االثن�ني يكون حس�ب القص�د وراء االنش�طة وإن الكفاح
االصيل للش�عوب املقهورة واملس�تعبدة سي�������اس�يا ً
واملس�تغلة اقتصادي�ا ً والعم�ل م�ن اجل التح�رر وتحقيق
املس�اواة يف الحقوق يشكل يف الواقع نفيا ً لإلرهاب والعنف
أما اإلره�اب نرش الرعب ب�ني الجمه��������ور وإظهار
االبت�زاز وهن�اك ذريعة لقم�ع الح�ركات التحررية بحجة
مناهض�ة اإلرهاب ومن يقول ان مقاوم�ة القهر تتم دون
اللج�وء اىل العنف وعىل ح�ركات الت��������حرر ان تعدل
م�ن س�ل������وكها لكي ال تقارن بالجماع�ات اإلرهابية
وق�د تلج�أ اىل طرق اكثر تمدنا ً لن�رش آرائها بغري ان تطرق
اب����������واب العن�ف وان مس�ؤولية املجتم�ع ال�دويل
لتجفي�ف منابع اإلره�اب يعتمد إىل حد بعيد ع�ىل التدابري
الت�ي تتخ���������ذ م�ن خ�الل اتفاقات دولي�ة متعددة
االط�راف لكن كي�ف يكون ح�ال املجتمع ال�دويل إذا كانت
زعيمة العالم ترعى اإلره�اب إضافة إىل الدول الذيلية التي
كرست جه�����دها وجهودها ودعمت وساندت الفصائل
اإلرهابية لتعبث بمقدرات الش�ع�����وب وتدمري عواصم
لبعض الدول اإلس�المية تلبية ألوام�ر صهيونية فالعروش
املهرئة وعبائة الصهاينة ممزقة ولتس�قط انظمة الخليج
املتصهينني يف برئ الظ����الم وما نالحظ����ه يف الواق��ع
ان الغي�ارى م�ن ابناء امل�رشوع التحرري الحش�د املقدس
يس�جلون االنتصارات يف س����وح الوغ�ى ويف كل انتصار
يتحقق يواجه برضبات امريكية بحجة الخطأ إلدامة زخم
اإلرهاب الداعيش.

الفساد السيايس

كـاريكـاتـير

إطـاللـة الـجـمـال
أبو تراب كرار العاملي
حوار العام عىل قناة امليادين
ّ
مع ّ
«غسان بن ج ّدو»
السيّد
ظهر س�ماحة األمني عىل األرواح والعيال
والوطن
(حفظه اللّه وأدام ظلّه ّ
الرشيف)
وكالعادة ،ينتظره املحبّون واملوالون
ّ
ّ
الحق ودرب املقاومة
السالكون عىل نهج
معلومات�ي ،تحلي�يلّ
عاطف�ي،
انتظ�ار
ّ
ّ
وسيايسّ
وما ش ْئ َ َ
ضف من توصيفات كذائيّة
ت َفأ ِ
ِ
حوا ٌر شامِ ٌل لألوطان وعاب ٌر للميادين
ط�ر ٌُّق ّ
َت َ
للش�هيد الرّائ�ع القائ�د «قاس�م
ّ
سليماني» (رضوان الله تعاىل عليه)
و ََتو َُّق ٌ�ف عند ّ
الش�هيد العزي�ز القائد «أبو
ّ
مهدي املهندس» (طيّب الله ثراه)
و ََت ٌ
ناوُل ملواضيع أخرى ته ّم العباد والبالد
والق�وم يف حال�ة إصغ�اء لص�دق الكالم
وشفافيّته
ّ
والتحلي�ل
و ََتم َُّع�ن يف املعان�ي الرّاقي�ة
املنضبط
يف ّ
الش�كل ،مظه� ٌر جمي�ل وانعكاس�ة

مُ َع ِّربة
الرش َ
صورتان منفصلتان للقائ َديْن ّ
يف ْني،
وصورة جامعة لهم�ا (رضوان اللّه تعاىل
عليهما)
وتعبريان قرآنيّان مُ لْ ِفتان
جزء من اآلية  87من سورة البقرة:

كورونا يوجه رضبة إىل سامسونغ

سجلت رشكة «سامسونغ» انخفاضا ً يف مبيعات هواتفها ،وذلك ألول مرة
منذ  9سنوات ،وفق ما كشف تقرير كوري جنوبي.
وقال موقع «كوريا آي تي نيوز» إن مبيعات الهواتف لدى سامسونغ هذا
العام تراجعت إىل أقل من  300مليون وحدة ،مما يعني أنها املرة األوىل منذ
 9سنوات التي تشحن فيها الرشكة الكورية الجنوبية هذا العدد.
وأشار التقرير إىل أن إجمايل مبيعات سامسونغ بنهاية الربع الثالث بلغت
 189.4ملي�ون وحدة ،م�ربزا ً أن إجمايل مبيعات الرشكة ه�ذا العام يقدر
بنحو  270مليون وحدة.
وأوض�ح املص�در أن الرشكة كانت تتوق�ع هذه األرقام ،وذل�ك بالنظر إىل
تداعيات جائحة فريوس كورونا.
وتخطط سامس�ونغ للرويج بشكل كبري للهواتف الذكية القابلة للطي يف
عام  ،2021مع توسيع تشكيلة النماذج الداعمة لشبكات الجيل الخامس
من الفئة املنخفضة واملتوسطة بالكامل.
ويتوقع أن يحل هاتف سامسونغ القابل للطي يحل محل سلسلة «،»Note
التي تشري بعض املصادر إىل أن الرشكة ستتخىل عنها بصفة نهائية العام
املقبل.

العراقـي

«و َ
ات وَأ َ َّي ْد َن ُ
َآتي َْنا ِع َ
يس اب َْن مَ ْر َي َ
اه
�م الْ َب ِّي َن ِ
برُوح الْ ُ
ُ
س»
د
ق
ِ
ِ ِ
واآلية  21من سورة املجادلة:
َ
«ك َتبَ اللَّ ُه َألَ ْغلِ َب َّن أ َ َنا َور ُ
ُس ِ�يل إ ِ َّن اللَّ َه َق ِو ٌّي
َع ِزي ٌز»
ويف هذه األخرية إشارتان:

إحداهم�ا «ذاتيّ�ة» ،تعك�س مضمونه�ا
القوي وينبغي عىل العدو أن يقرأها جيّدا ً
ّ
حسن ّ
التأَمّ ل
و ُي ِ
األخرى «غرييّة» ،فاآلية الّتي تليها تنتهي
ّ
بالتايل:
َضوا َع ْن ُه أُ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ح ْز ُب
ك
ئ
ْل
و
ر
و
م
ه
ن
ع
ه
الل
َيض
«ر
ِ ِ
اللَّه ِ أ َ
ب اللَّ ِه ُهمُ الْمُ ْفلِحُ َ
َّ
ح ْز َ
ون»
ن
إ
ال
ِ ِ
ِ
ّ
بمحطة تدبّريّة
وهنا ع�ىل العدو أن يم� ّر
أخ�رى ،وأن ُيطي�ل املكوث وال يس�تعجل
االنتهاء
ويف املضمونّ ،
ّ
إنه ّ
القوي
الصادق
فعندم�ا ينطق ...ع�ىل الق�وم أن يصغوا
بعمق
ّ
يتلقفوا
وحني ُي َحلِّل ...عىل املتابعني أن
وأثن�اء تمري�ره إش�ارات ذات طاب�ع
ّ
مع�ني ،عىل العب�اد أن ال يضيّع�وا فرصة
االستفادة
ويف املجم�لّ ،
إن�ه ال�كالم الفص�ل ،موعد
تصويب الوجهة وإعادة تثبيت البوصلة
فسالمٌ عىل جمالك
سالمٌ عىل عنفوانك
سالمٌ عىل هيبتك
سالمٌ عىل مصداقيّتك

سالمٌ عىل هدوئك
سالمٌ عىل طمأنينتك
سالمٌ عىل إيمانك
سالمٌ عىل ثباتك
سالمٌ عىل بريق عينيك
سالمٌ عىل نور وجهك
سالمٌ عىل روحك وبدنك
سالمٌ عىل فكرك وذكائك
سالمٌ عىل ُط ْه ِرك ونقائك
سالمٌ عليك يف ظلمة اللّيل
سالمٌ عليك مع إرشاقة ّ
النهار
سالمٌ عليك يا أمل األحرار
سالمٌ عليك يا نعمة اللّه علينا
َ
[ك َتبَ اللَّ ُه َألَ ْغلِ َب َّن أ َ َنا َور ُ
ُس ِ�يل إ ِ َّن اللَّ َه َق ِو ٌّي
َع ِزي ٌز]
س�ماحة األم�ني ع�ىل األرواح والعي�ال
والوطن
(حفظه اللّه وأدام ظلّه ّ
الرشيف)
إلهي إلهي ّ
ّ
املهدي ا ِحفظ لنا
حت�ى ظهور
«نر اللّه»
وللحكاية َت ِتمَّ ة
[وَلَ َق� ْد َك َتب َْن�ا يف ال َّز ُبور مِ ن َبعْ� ِد ِّ
الذ ْك ِر أ َ َّن
ِ
ِ
ْ
األَر َ
الصالِحُ َ
ْض َي ِر ُث َها ِع َباد َ
ِي َّ
ون]

أطعمة جيب االبتعاد عنها للوقاية من الرسطان
غالب�ا ما تنش�أ أم�راض األورام م�ن النظام
الغذائي غري املت�وازن ،حيث يوجد الكثري من
اللح�وم املصنع�ة والس�كر ،وع�دم وجود ما
يكف�ي من الحب�وب والفواك�ه والخرضوات
ومنتجات األلب�ان .فوفقا لعلماء من جامعة
تافت�س بالوالي�ات املتحدة األمريكي�ة ،تبلغ
ه�ذه الح�االت ح�وايل  . %5ق�ام الباحث�ون
بتحليل بيانات  80ألف شخص أمريكي بالغ،
ت�راوح أعمارهم من  20عاما وما فوق ،وتم
تش�خيص إصابته�م ب�أورام خبيث�ة يف عام
 .2015باإلضافة إىل ذلك ،قاموا بدراسة نتائج
مس�ح وطني حول ع�ادات األكل للس�كان.
حي�ث تم إيالء اهتمام خ�اص باألطعمة ذات
االحتمالي�ة العالي�ة لإلصاب�ة بالرسط�ان،
واتض�ح أن النظام الغذائي غري الصحي يزيد

من خطر اإلصابة برسط�ان األمعاء ،وكانت
 %38.8م�ن ه�ذه التش�خيصات مرتبط�ة
بالنظام الغذائي ،أما بالنس�بة لرسطان الفم
والحلق والحنجرة فبلغت النسبة  .%25.9كما
كشفت البيانات أن عادات األكل ليس لها أي

تأثري عمليا ع�ىل احتمالية اإلصابة برسطان
املبيض والغدة الدرقية .رصح علماء جامعة
“تافتس االمريكية” ،بأن من أخطر األطعمة
التي تثري عدة أنواع من الرسطان يف آن واحد،
ه�ي املرشوبات الس�كرية ،فالنس�اء اللواتي
يس�تهلكن الكثري م�ن املرشوبات الس�كرية
والعصائ�ر املعب�أة هم أكثر عرض�ة لإلصابة
بأورام خبيثة يف الرح�م والثدي والكىل ،وهذا
األخري ينطبق أيضا عىل الرجال.
فقب�ل ع�ام ،توصل فري�ق دويل م�ن العلماء
ببلجي�كا إىل اس�تنتاجات مماثل�ة ،تش�ري
إىل الصل�ة ب�ني االس�تهالوك املفرط للس�كر
ورسطان األمعاء والثدي واملثانة.
يف الوقت نفس�ه ،أوضح العلماء ،أن “السكر
يساهم يف النمو الرسيع لألورام الخبيثة”.

اكتشاف مذهل يف منطقة البحر الكاريبي
حاول صائد الكنوز داريل ميكلوس فك شيفرة
“خارطة الكنز” التي أنش�أها رائد فضاء ناسا
الس�ابق غ�وردون كوب�ر ،واتباع�ه بحث�ا عن
الكنوز التي يأمل يف العثور عليها.
وحقق كوبر اكتش�افا رائعا أثناء دورانه حول
األرض يف رحل�ة مدتها  122س�اعة الكتش�اف
املواق�ع النووي�ة ،حي�ث ق�ام بتصوي�ر أكث�ر

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

م�ن  100حالة ش�اذة حول جن�وب الكاريبي،
واعتق�د فيما بعد أن البقع الداكنة التي ظهرت
عىل الصور هي س�فن غارق�ة ،وأثناء عمله يف
الخفاء لعقود من الزمن ،أنش�أ خارطة اعتقد
أنه�ا يمك�ن أن تكش�ف ع�ن كن�وز بمليارات
الدوالرات.
وقبل رحيله ،ش�ارك بحث�ه الدقيق مع صديقه

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

املق�رب داري�ل ميكل�وس ،ال�ذي تع�اون م�ع
مستكشفني وباحثني متمرسني لتحديد مواقع
الكنوز.
ويف إح�دى حلق�ات برنام�ج ،Discovery UK
غط�س ميكلوس يف املياه ملحاول�ة العثور عىل
حطام بعض السفن التي غرقت منذ عدة مئات
من السنني عىل متنها كنوز ثمينة.

07801969233
07901463050
07709670606

ال ريب يف َّ
أن للسياس�ة وأربابها الدور األبرز يف ترس�يخ دعائم الحكم
الرش�يد أو تأس�يس الفس�اد العتيد .م�ن هنا كان النظام الس�يايس
وطبيعته ومنهجه ِّ
يمثل س�ببا ً رئيس�ا ً يف اس�ترشاء الفس�اد أو الح ِّد
ً
ً
منه .فالسياس�ة تع ُّد مجاال واس�عا لتفيش الفس�اد ونشوء ما يمكن
ْ
أن نطلق عليه (الفس�اد السيايس) ،وهو الفساد الناجم من املمارسة
السياس�ية ،ويتحقق حينما يحصل س�وء استعمال السلطة لتحقيق
مكاس�ب خاص� ٍة من قب�ل النخ�ب الحاكمة ؛ فهو فس�اد الس�لطة
الحاكمةَّ .
إن هذا النوع من الفس�اد يع ُّد األس�اس والنواة لبقية أنواع
ٌ
ٌ
ٌ
ومتعددة تتعل�ق بالنظام
كث�رية
أس�باب
الفس�اد .ويف الحقيقة ثمة
الس�يايس واملمارس�ة السياس�ية يمكن ْ
أن تس�هم يف تفيش الفس�اد
الس�يايس يف دول العال�م املختلف�ة ؛ وتوخي�ا ً لإليجاز س�أذكر أهمها
وأخطرها  ،مستوحيا ً ُجلَّها من التجربة امليدانية.
 .1طبيع�ة النظ�ام الس�يايس  :ينترش الفس�اد يف النظم السياس�ية
ً
ديمقراطي�ة أم غ�ري ديمقراطي ٍة  ،وس�وا ٌء
جميعه�ا ،س�وا ٌء أكان�ت
ً
ً
بتف�اوت ،إذ تكون العالقة يف
نامية ،ولكن
متقدم�ة أم
أكان�ت الدولة
ٍ
ً
عكس�ية بني الديمقراطية والفس�اد ،فكلما كانت الدولة أكثر
العادة
ً
ديمقراطي�ة كلما َّ
قل الفس�اد ،وبالعكس يزداد الفس�اد مع ش�يوع
االستبداد والدكتاتورية ،كما كان يف العراق يف ظل النظام الدكتاتوري
ً
البائ�دْ .
ش�خص
منوطة برغبات ونزوات
إذ كانت مُ ق َّدرات البلد كلها
ٍ
حس�يب أو رقيب.
وح�زب واح� ٍد  ،يفعلون ما يش�اؤون ،دون
واح� ٍد
ٍ
ٍ
وبالعك�س يضع�ف الفس�اد -وال يختف�ي -يف ال�دول الديمقراطية،
ويزداد ضعفا ً كلما رسخت الديمقراطية وآلياتها أكثر.
 .2االس�تقرار الس�يايس  :يتف�ى الفس�اد مع ج ِّو عدم االس�تقرار
ال كلَّما
الس�يايس ،فكلَّما كان النظام الس�يايس غري
مستقر وغري ف َّع ٍ
ٍ
تنامى الفس�اد ،األمر الذي يفيض إىل غياب دولة املؤسس�ات ،وضعف
الحاف�ز الذاتي ملناهضة الفس�اد .ولهذا ترون َّ
أن منظمة الش�فافية
الدولي�ة تعتم�د يف أح�د معايريها املهم�ة يف تصنيف الع�راق بمراتب
متأخر ٍة يف الفس�اد عىل معيار االس�تقرار الس�يايس .ومن املعلوم َّ
أن
الع�راق كان يعاني منذ ح�رب عام  2003من أجواء عدم االس�تقرار
الس�يايس  ،الناجمة من االحتالل األمريكي والدمار الذي أحدثه للبنية
التحتي�ة  ،وما رافق ذلك من تنامي إره�اب القاعدة وغياب األمن ،ثم
احتالل داعش اإلرهابي ألجزاء من أرايض العراق .فكل ذلك َّ
ولد أجوا ًء
من عدم االس�تقرار السيايس ،التي انعكس�ت عىل تنامي الفساد من
جه� ٍة ،والتصني�ف املتأخر للبلد يف معايري مكافحة الفس�اد من جه ٍة
أخرى.
 .3التغيري املس�تمر يف الحكومات َّ :
إن مما يفيض إىل عدم االس�تقرار
الس�يايس م�ا تواجه ُه بع�ض ال�دول ،وبخاص� ٍة النامية ،م�ن كثرة
التغيريات يف الحكومة ،سوا ٌء أكان التغيري ديمقراطيا ً عرب االنتخابات
ً
عادة ما يؤدي هذا
ديمقراطي عرب االنقالبات ،ونحو ذل�ك .إذ
أم غ�ري
ٍ
بقيادات
كم�ا يف العراق مثالً -إىل تغي�ري القيادات اإلداري�ة وإبدالهاٍ
أخرى تعتمد عىل الوالءات السياسية أساساً ،وليس الكفايات اإلدارية،
ُ
يزعزع االستقرار الس�يايس ويهيئ األجواء لنمو الفساد ؛
األمر الذي
وذلك لسببني :
األول :ش�عور املوظف عموما ً والقيادات اإلدارية عىل وجه الخصوص
ً
بع�دم االس�تقرارَّ ،
مرتبط�ة بمدى
وأن مس�ريتهم الوظيفية ليس�ت
خدماتهم يف الوظيف�ة العامة ،وال بكفايتهم ونزاهتهم يف أداء العمل،
لجه�ات معين� ٍة ؛ وكل ذلك س�يفيض إىل إصابتهم
ب�ل ترتبط بالوالء
ٍ
بحال ٍة من االنفالت اإلداري ْ
َّ
صح التعبري -والالمباالة والتسيُّب.
إنالثان�ي :عدم خربة القيادات اإلدارية املوالية يف الغالب ،ولكونهم قلييل
الخ�ربة ،ولكونهم يعلمون أنهم ما ح�ازوا املوقع بجدارتهم وخربتهم
وكفايته�م ،ب�ل بوالئهم لهذه الجه�ة أو تلك َّ ،
فإن ذلك كله س�يخلق
ً
فك�رة يف أذهانه�م مفاده�ا َّ
أن املوق�ع اإلداري والوظيف�ة ما هما إال
ٌ
فرص�ة للربُّح والكس�ب الرسي�ع وتكوي�ن النفس -كم�ا ُي ِّ
عربون-
ُ
سيغرس ذلك
،وليس للخدمة العامة ،هذا من جه ٍة  ،ومن جه ٍة أخرى
يف أذه�ان غريهم من املوظفني َّ
أن الخربة والكفاية والنزاهة ال اعتبار
َّ
لها  ،ما ُيصيبهم باإلحباط باملحصلة ؛ فيتفى الفس�اد ويتأصل من
حيثيش�عرونأواليش�عرون.
 .4التزاوج بني السلطة والثروة َّ :
إن استغالل السلطة لتحقيق مآرب
خاص ٍة يتسبَّب يف نشوء الفساد ،فإذا ت َّم التزاوج ْ
َّ
صح التعبري -بني
إنالس�لطة والثروة َّ
اتسع الفس�اد أكثر .وبيان ذلك َّ
أن الفساد السيايس
يخل�ق نوعا ً من التزاوج بني أرباب الس�لطة من جه ٍة ورجال األعمال
ً
متبادلة بني االثنني ،
وثرواتهم م�ن جه ٍة أخرى ،حيث تكون املناف�ع
ْ
إذ يبس�ط رجال السلطة حمايتهم عىل رجال األعمال ويمكنونهم من
بطرق غ�ري مرشوع ٍة ،يف مقاب�ل قيام رجال
مقاوالت
ع�ىل
الحصول
ٍ
ٍ
األعمال ببس�ط جيوبهم وتقديم الدعم املايل لرجال السلطة ،سوا ٌء يف
االنتخابات أو غريها .
وكل ذلك س�يوقعهم يف رشاك الفساد املستحكم أو املستتب ْ ،
إذ يكون
الفس�اد منتظما ً ومس�تحوذا ً عليه من قبل فئ ٍة مؤثر ٍة يف املجتمعَّ .
إن
اس�تغالل السلطة والنفوذ من أهم األس�باب السياسية للفسادَّ ،
وإن
هذا االس�تغالل ال يقت�ر عىل املراتب العليا ،بل يش�مل املس�تويات
اإلدارية جميعها ،العليا والوسطى والدنيا.
 .5الضغ�وط السياس�ية واالجتماعي�ة َّ :
إن كث�رة الضغ�وط الت�ي
مناحي ً
عدة ،أبرزها املنحى
يتع�رَّض لها التنفيذيون واإلداريون تأخذ
َ
الربملان�ي واالجتماعي .فلقد أثبتت التجرب�ة الربملانية يف العراق -كما
ٌ
واضحة للجميع -كثرة الضغوط التي يمارس�ها -بعض -أعضاء
هي
الربمل�ان؛ م�ا يضطر القي�ادات اإلداري�ة التنفيذي�ة لتلبي�ة طلباتهم
ورغباته�م املخالفة للقان�ون ؛ للتخلص من هذا الضغط ،وال س�يما
حينما ُيش�فع -الضغ�ط -بالتريحات اإلعالمي�ة النارية -املخالفة
للواقع -والتهديد باالس�تجواب ونحوه ،فتتحول الوسائل الدستورية
وابت�زاز رخيص .وهكذا
ضغط
التي وجدت لتقويم األداء إىل وس�ائل
ٍ
ٍ
الضغ�ط االجتماعي املتمثل بالعش�رية والقراب�ة والعائلة واألصدقاء
..ال�خْ .
إذ ت�ؤدي كل هذه الضغوط إىل خضوع واس�تجابة املس�ؤول
ً
ْ
التنفيذي لها ،وإن كانت مخالفة للقانون؛ األمر الذي يوقعه يف رشاك
ُ
إخال أحدا ً من املسؤولني التنفيذيني واإلداريني لم يتعرَّض
الفساد .وال
لهذي�ن النوعني من الضغوط .والس�ؤال املنطقي ال�ذي ُيطرح هنا ال
يتعل�ق بمعرفة كم من هؤالء تعرض لهذه الضغوط  ،بل بمعرفة كم
بخاضع للفساد
واحدا ً منهم خرج منها منترا ً شامخا ً بأنف ِه ،ليس
ٍ
بمطيع له !!
وال
ٍ
 .6توزيع املناصب دون مراعاة الخربة والكفاية والنزاهة :
لي�س غريب�ا ً يف النظ�ام الديمقراط�ي ْ
أن تحص�ل األحزاب السياس�ية
املؤتلف�ة يف الحكومة عىل بعض املناصب التنفيذية .بيد َّ
أن الغريب أنهم
ُّ
تس�نمها ،واملتمثلة
قد يحصلون عليها دون مراعاة املبادئ الرئيس�ة يف
َّ
ْ
ف�إن ُعدمت هذه املبادئ تفى الفس�اد،
بالخ�ربة والكفاية والنزاهة؛
وغدا أمرا ً متس�املا ً عليه ؛ األمر الذي ُيصيب العملية السياس�ية بمقت ٍل.
َّ
إن الفس�اد -الس�يايس -الناجم من املمارسة السياس�ية هو األبرز ،بل
البعض يعده األخطر ؛ألنه يؤدي إىل فساد القمة التي ينبغي أن تحارب
الفس�اد ،ال ْ
أن توج�ده؛ ما يف�يض باملحصلة إىل تقلي�ل فرص محاربة
ُ
أميل إىل َّ
أن الفساد األخطر هو
الفساد من قبل غريهم بفاعلي ٍة .مع أني
الناجم من فساد املجتمع -كما سيتضح الحقا ً ْ
إن شاء الله-
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