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الربملان يسجل ( )162مالحظة عىل املوازنة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد يكشف
عن خطة للرشوع بإنشاء «احلزام
ص3
األخرض» حول العاصمة

االتصاالت تنفي
رفع أسعار االنرتنيت وتؤكد :سنكشف
ص3
عن خدمة متطورة قريبا

أخرت  162مالحظة برملانية إقرار الربملان ملوازنة
الب�الد العامة للع�ام الح�ايل وعملي�ة التصويت
عليها ،فيما تركزت هذه املالحظات عىل رضورة
تقليل النفقات وتعضيد االي�رادات لتقليل العجز
امل�ايل فيه�ا والبال�غ  43ملي�ار دوالر ،كم�ا عىل
رضورة إي�الء املش�اريع االس�تثمارية واملتلكئة
وخفض مستوى بطالة الشباب أهمية.
وأث�ر االنته�اء م�ن مناقش�ة الربمل�ان مل�روع
قانون املوازن�ة العامة للعام  ،2021اعلن املكتب
االعالم�ي للربملان يف تقرير ع�ن تقديم  162نائبا
مالحظ�ات ح�ول بنوده�ا ترك�زت ع�ىل توزيع
االيرادات بشكل عادل بني املحافظات مع مراعاة
رصف مس�تحقات الب�رودوالر ومناف�ع املنافذ
الحدودية وتخصيص ورصف املستحقات املالية
لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة املبالغ املخصصة
لصن�دوق اعم�ار املناط�ق املح�ررة م�ن داعش
وف�رض رضائب عىل امل�واد املس�توردة التي لها
مثيل من املنتج املحيل دعما له ،اضافة اىل التأكيد
عىل رضورة دع�م وزارة التعليم من خالل زيادة
التخصيص�ات املالي�ة واالهتم�ام بمراكز البحث
العلم�ي متس�ائلني عن اس�باب انخف�اض دعم
مفردات البطاقة التموينية.
وعدت مالحظات النواب توجه الحكومة من خالل
مروع قان�ون املوازنة متناقضا ً مع ما طرحته
يف الورقة البيضاء الرامي�ة لإلصالح االقتصادي،
داعية الحكومة اىل اعتماد رؤية مدروسة لخفض
مس�توى البطالة بني رشائح الش�باب واملطالبة
بدعم الواقع الريايض يف العراق.

التفاصيل ص2

فـرنـسـا تعلـن نـيـتـهـا إقـامـة «مـشـاريـع اسـتـراتـيـجـيـة» فـي العـراق

وزير العمل يوعز بشمول جرحى الداخلية بامتيازات وخدمات احلامية واالجتامعية

ص2

ص2

ُ«ك ِس َر ظهر املشروع» بعد خروجه من املنصب ..وحصلت «أضرار جدية» كلفت أكثر من عشرة مليارات دينار

أمني بغداد األسبق صابر العيساوي يكشف أرسار ختص تعطيل مرشوع قناة اجليش
د .صابر العيساوي

كن�ت اتمنى ان اتناول ملفات اكثر اهمية
من مش�روع تطوير قناة الجيش  ،ولكن
كث�رة الحديث واللغ�ط حول ه�ذا العقد
اجبرني عل�ى تناوله كاول ملف وش�رح
كل تفاصيل�ه واالجاب�ة عل�ى الكثير من
التساؤالت وكاآلتي -:
يعتبر هذا المشروع باكورة تجميل مدينة
بغداد مع شارع مطار بغداد وشوارع ابو
نؤاس والسعدون والنضال باالضافة الى
تطوير ش�وارع اخرى وزيادة المس�احة
الخض�راء واكس�اء مليون�ي مت�ر مربع
م�ع فعاليات اخ�رى  ،ضم�ن خطة دعم
أمان�ة بغداد لس�نة  2011لنف�ض الغبار

بايدن خيطط إلصدار ( )10أوامر «رسيعة» بينها رفع احلظر عن دول إسالمية
بغداد  /المستقبل العراقي
خطط الرئي�س األمريك�ي املنتخب جو باي�دن لبدء فرة
واليته بسلس�لة من اإلجراءات ،حيث ذكرت ش�بكة «يس
إن إن» اإلخبارية األمريكية أنه س�يوقع عىل العرات من
األوامر التنفيذية يف أول بضعة أيام له يف املنصب.
وأش�ارت الش�بكة إىل أن الي�وم األول لباي�دن يف املنص�ب
س�يكون يوما مزدحما ،حيث يخطط آن�ذاك للتوقيع عىل
م�ا يقرب من عرة أوامر تنفيذية ،يش�مل بعضها إلغاء
تح�ركات اتخذته�ا إدارة الرئي�س املنتهية واليت�ه دونالد
ً
وفقا ملذك�رة من رئيس موظفي
ترامب.وتش�مل األوامر،

وزير الصحة:
العراق حقق سيطرة جيدة عىل
فريوس «كورونا»
ص2

عن بغداد بعد س�نوات عجاف من حروب
وارهاب وعس�كرة للمدينة  ،واس�تقباال
للقمة العربية ضم�ن تخصيصات خارج
ميزانية امانة بغداد التقليدية  .ونس�جل
النقاط التالية حول هذا المش�روع المهم
والحيوي...
 - 1المش�روع اكب�ر بكثير من مش�روع
تطوي�ر ش�ارع المط�ار اذ يبل�غ ط�ول
المش�روع اكث�ر من  23كل�م بينما طول
شارع المطار 11كلم
 - 2مشروع شارع المطار يعتبر مشروع
تجميل�ي  ،بينم�ا مش�روع قن�اة الجيش
يعد من المش�اريع الخدمي�ة والترفيهية
والبيئية باالضافة لكونه تجميلي .
 - 3موقع عمل شارع المطار كان جاهز

بدون معوقات او تجاوزات وكان محمي
بالكام�ل مما س�هل على الش�ركة العمل
ليال ونهارا وبالتالي سرعة االنجاز .
بينم�ا موق�ع عمل قن�اة الجي�ش يعتبر

اكبر واطول وفيه الكثي�ر من المعوقات
والتج�اوزات منه�ا تج�اوزات س�كنية
احتاجت الى وقت الزالتها .
 - 3يعتب�ر موض�وع اعادة قن�اة الجيش
الى مناس�يبها االصلية وحفرها وتبديل
الترب�ة ورف�ع المخلف�ات الطيني�����ة
ومخلف�ات الص�رف الصح�ي وتبطي�ن
القناة بالكونكريت م�ن االعمال الكبيرة
والمهمة النجاز المشروع وقد تم ذلك.
 - 4المش�روع يح�وي عل�ى العدي�د من
الفعالي�ات الخدمي�ة والترفيهي�ة عل�ى
ط�ول القناة وعلى جانبيها من البحيرات
وب�اركات الس�يارات واماك�ن الش�وي
والعاب االطفال .

التفاصيل ص3

الثقافة الربملانية تكشف عن خماطبات لتضمني منحة الصحفيني يف موازنة 2021

البي�ت األبي�ض الجديد رون كالي�ن ،إع�ادة االنضمام إىل
اتفاقي�ة باريس للمن�اخ ،وإنهاء حظر الس�فر املفروض
ع�ىل دول ذات أغلبي�ة مس�لمة ،ووق�ف عملي�ات اإلخالء
ومدفوع�ات قروض الطالب أثن�اء تفيش فريوس كورونا،
واإللزام بارتداء الكمامات يف جميع املقار الفيدرالية.
وكتب كالي�ن ،يف املذكرة« :خ�الل الحملة ،تعه�د الرئيس
املنتخ�ب بايدن باتخاذ إجراءات فورية لبدء معالجة هذه
األزمات وإعادة البناء بش�كل أفضل .كرئيس ،س�يحافظ
عىل تل�ك الوعود ويوقع الع�رات من األوام�ر التنفيذية
واملذك�رات الرئاس�ية والتوجيه�ات وف�اء بالوع�ود التي
قطعها».

العراق وايران يتبادالن رفات عرشات اجلنود قضوا بحرب الثامن سنوات

العراق يطلـق «عمليـات استبـاقيـة» عىل احلـدود مـع سوريـا

رشطة البرصة تعلن اإلطاحة
بـ «أكرب عصابات رسقة العجالت»
بعد اشتباكات معهم
ص2

بـالتـفـاصـيـل..
التعليم حتدد آلية االمتحانات
يف اجلامعات
ص2

النجف يرضب
نفط البرصة بثالثية ..والكرخ
واحلدود يتعادالن
ص7

ص2

ص2

ص2

وزير العمل يوعز بشمول جرحى الداخلية بامتيازات وخدمات احلامية واالجتامعية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

التق�ى وزير العمل والش�ؤون االجتماعية ع�ادل الركابي ،أمس االحد ،عددا ً من جرحى وزارة
الداخلية ،واثنى عىل بطولة الشهداء الذين ضحوا بارواحهم ومتمنيا ً الشفاء العاجل للجرحى.
وقال الركابي خالل اللقاء ان «هذه الرشيحة قدمت تضحيات كبرية يف سبيل حفظ أمن البالد
وسالمته فمنهم من نال الشهادة ومنهم اصيب اثناء تأدية الواجب ،مثنيا ً عىل بطولة الشهداء
الذي�ن ضح�وا بارواحه�م ومتمنيا ً الش�فاء العاجل للجرحى» .واس�تمع الوزير اىل «مش�اكل
واحتياجات هذه الرشيحة ونظر يف طلباتها ،موجها ً بشمولها باالمتيازات التي تقدمها هيئتا
الحماي�ة االجتماعية ،ورعاي�ة ذوي اإلعاقة واالحتياج�ات الخاصة ملس�تفيديها» .هذا رَّ
وعب
جرح�ى الداخلية عن ش�كرهم واعتزازهم بش�خص الوزير عىل جهوده ومواقفه اإلنس�انية
ومساندته االرس الفقرية وذوي االحتياجات الخاصة .وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
قد امر بتشكيل اجنة من عدد من الوزارات منها وزارة العمل للعناية بجرحى القوات املسلحة
وكافة القوات االمنية والحشد الشعبي.
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الربملان يسجل ( )162مالحظة عىل املوازنة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أخ�رت  162مالحظة برملانية إقرار البملان ملوازنة البالد
العام�ة للع�ام الح�ايل وعملي�ة التصويت عليه�ا ،فيما
ترك�زت ه�ذه املالحظات ع�ىل رضورة تقلي�ل النفقات
وتعضيد االي�رادات لتقليل العجز امل�ايل فيها والبالغ 43
مليار دوالر ،كما عىل رضورة إيالء املشاريع االستثمارية
واملتلكئة وخفض مستوى بطالة الشباب أهمية.
وأثر االنتهاء من مناقشة البملان ملرشوع قانون املوازنة
العام�ة للع�ام  ،2021اعلن املكتب االعالم�ي للبملان يف
تقري�ر عن تقدي�م  162نائب�ا مالحظات ح�ول بنودها
تركزت عىل توزيع االيرادات بشكل عادل بني املحافظات
مع مراعاة رصف مستحقات البرتودوالر ومنافع املنافذ
الحدودية وتخصيص ورصف املس�تحقات املالية لحشد
وزارة الدف�اع ومضاعف�ة املبال�غ املخصص�ة لصندوق
اعم�ار املناطق املحررة من داع�ش وفرض رضائب عىل
املواد املس�توردة الت�ي لها مثيل من املنت�ج املحيل دعما
ل�ه ،اضافة اىل التأكي�د عىل رضورة دع�م وزارة التعليم
من خالل زيادة التخصيص�ات املالية واالهتمام بمراكز
البح�ث العلمي متس�ائلني عن اس�باب انخف�اض دعم
مفردات البطاقة التموينية.
وع�دت مالحظ�ات الن�واب توج�ه الحكومة م�ن خالل
م�رشوع قان�ون املوازن�ة متناقض�ا ً مع م�ا طرحته يف
الورق�ة البيض�اء الرامية لإلص�الح االقتص�ادي ،داعية
الحكوم�ة اىل اعتم�اد رؤية مدروس�ة لخفض مس�توى
البطال�ة ب�ني رشائ�ح الش�باب واملطالبة بدع�م الواقع
الري�ايض يف الع�راق من خ�الل زي�ادة التخصيص املايل
ل�ه ،اضافة اىل تفعي�ل مجلس الخدمة االتح�ادي ليأخذ
دوره يف اس�تحداث وح�ذف الدرجات الوظيفية بش�كل
مهني واالقرتاح بتثبيت الحراس الليليني عىل مالك وزارة
الداخلية او النفط البالغ عددهم  6االف منتسب املعنيني
بحماي�ة ابار النف�ط ومط����الب�ة الحكومة بتوضيح
اس�باب اغفالها وضع آلية لتسديد الديون املرتاكمة عىل
حكومة اقليم كردستان من بيع النفط.

وانصب�ت آراء النواب خالل الجلس�ة ع�ىل رضورة إيالء
االهمية للمش�اريع االس�تثمارية واملتلكئ�ة والدعوة اىل
إعادة تش�غيل املعام�ل املتوقفة يف املحافظ�ات وتقديم
الدع�م للوزارات التنموية يف البلد قياس�ا بالتضخم املايل
املق�دم لل�وزارات االمنية واملطالبة بإلغ�اء قرار رقم 94
لس�نة  2010املتعلق بإطالق ترفيع املوظفني الحاصلني
عىل شهادة الدبلوم وخريجي املعاهد.
ويف رده�ا ع�ىل مداخالت الن�واب ومالحظاتهم أش�ارت

اللجنة املالية اىل اس�تالمها  162طلب�ا من النواب تتعلق
بمرشوع قانون املوازن�ة الفتة اىل وضع جدول للرد عىل
املالحظ�ات الواردة اليه�ا ،منوهة اىل أن تحديد س�عري
برمي�ل النفط وقيم�ة رصف العملة الوطني�ة «الدينار»
يف قان�ون املوازنة من اختصاص�ات الحكومة ،مبينة أن
تنفيذ قانون املوازنة يتطلب تخفيض حجم االنفاق الكيل
وتفعي�ل القطاع الخاص بش�قيه الصناع�ي والزراعي،
مؤكدة عىل اخذها املقرتحات املطروحة بش�أن القانون

املوازنة ثم رفع البملان جلس�ته الت�ي اعتبها مفتوحة
حتى االنتهاء من التصويت عىل املوازنة.
بدوره ،كش�ف عضو اللجنة املالية النيابية جمال كوجر
عن اربع خيارات تدرسها اللجنة يف قضية االستقطاعات
م�ن الروات�ب ،فيم�ا اش�ار اىل ان�ه س�يتم امل�ي بأحد
الخيارات االربعة.
وق�ال كوج�ر ان «اللجن�ة املالية بذلت جه�ودا جبارة يف
سبيل استكمال املناقشات واالستماع اىل اآلراء من جميع
األط�راف حيث تم تقس�يم العمل اىل ثالثة اقس�ام اولها
من خالل االس�تماع اىل اراء النواب داخل جلسة مناقشة
املوازن�ة والجان�ب الثان�ي من خ�الل النقاش�ات داخل
اللجنة املالي�ة بني اعضاءها والجان�ب الثالث من خالل
اللجان الفرعي�ة التابعة اىل اللجنة املالية و اجتماعا مع
املؤسسات والوزارات بشأن تخصيصاتهم باملوازنة».
واض�اف كوج�ر ،ان «قضي�ة االس�تقطاعات فيها اربع
خيارات اوله�ا خيار الحكومة املوج�ود باملوازنة وخيار
رفع س�قف االستقطاع من املبلغ الذي يبدأ به حيث تبدأ
حالي�ا م�ن مبلغ  550ال�ف ونحن ماض�ون اىل رفع هذا
الس�قف اىل ما فوق املليون» ،الفتا اىل ان «الخيار الثالث
ه�و تطبيق قان�ون رضيبة الدخل رق�م  113اما الخيار
الرابع فهو رفض االستقطاع بالكامل».
وتابع ان «هذه الخي�ارات وكي ال نذهب اىل احدها دون
دراس�ة عميقة وكاملة فقد كلفنا املستشارين يف اللجنة
املالية الجراء دراس�ة دقيقة بحيث يتم النظر اىل جانبني
اولها نتيجة تلك االستقطاعات للحكومة والثانية ثقلها
ع�ىل املواط�ن» ،الفتا اىل ان�ه «هىل ضوء هذه الدراس�ة
سيتم املي بأحد الخيارات االربعة».
كش�ف مصدر حكوم�ي أن العج�ز يف املوازن�ة يبلغ 63
تريلي�ون دين�ار ( 43م������لي�ار دوالر) ..منوه�ا اىل
املوازن�ة تس�تند إىل س�عر عاملي للنفط ق�دره  42دوالرا ً
للبميل.وفيم�ا حاول�ت الحكوم�ة التوص�ل اىل صيغ�ة
توافقي�ة بش�أن املوازن�ة اال انه�ا اثارت جدال سياس�يا
واعرتاض�ات كبرية من قوى سياس�ية ممثلة يف البملان
هددت برفض تمريرها.

القائم باعمال السفارة الفرنسية التقى النائب األول لرئيس الربملان

فرنسا تعلن نيتها إقامة «مشاريع اسرتاتيجية» يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن دبلومايس فرنيس يف الع�راق ،ان بالده تعتزم
إقامة مشاريع ذات طابع اسرتاتيجي يف البالد.
وج�اء ذل�ك خ�الل اس�تقبال النائ�ب االول لرئيس
مجلس النواب ،حسن الكعبي ،بمكتبه اليوم األحد،
القائم باعمال الس�فارة الفرنس�ية ببغ�داد {جان
نويل بونيو} واملستش�ارة السياسية للسفارة ليىل
مرغاد ,بحض�ور رئيس اللجن�ة القانونية النيابية
ريبوار هادي والنائب يونادم كنا .
وقال الكعبي خالل اللقاء بحسب بيان ملكتبه تلقت

االستخبــارات
تضبط صواريخ
مع منصات إطالقها
يف الدبس
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات،
أمس األح�د ،ضب�ط صواريخ مع
منصت�ني إلطالقها م�ن مخلفات
تنظيم «داعش» ،داخل أحد املنازل
الفارغ�ة يف قض�اء الدب�س التابع
ملحافظة كركوك.
وقال�ت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه،
إن «مفارزه�ا املتمثل�ة بمديري�ة
اس�تخبارات الرشط�ة االتحادي�ة
يف وزارة الداخلي�ة ،نف�ذت عملية
اس�تخباراتية يف قض�اء الدب�س
بمحافظة كركوك».
وأضافت« ،نتج عن العملية ضبط
منصت�ني الط�الق الصواري�خ و
( )14قوان�ة مدفع رش�اش عيار
 57و ( )6صواري�خ متوس�طة و
( )24قن�بة ه�اون عي�ار 60ملم
و ( )55حش�وة قناب�ر وتجهيزات
عسكرية مختلفة داخل احد الدور
الفارغ�ة يف قرية الس�درة التابعة
للقض�اء اع�اله م�ن مخلف�ات
داعش االرهابي ،وقد تم رفع املواد
املضبوطة بدون حادث يذكر».

املستقبل العراقي نسخة منه ،ان «طبيعة العالقات
العراقية  -الفرنس�ية تتمي�ز بعمق تأريخي وثقايف
وقانون�ي ,وهن�اك نوع م�ن التأثر املتب�ادل ما بني
الثقافتني ,ونح�ن ن�����قدر حج�م اهتمام دولة
كب�رية مث�ل فرنس�ا بعالقاته�ا ببلدنا ,وم�ا زيارة
الرئيس الفرنيس األخرية اال دليل عىل ذلك »,مشيدا
بدور البع������ثة الدبلوماس�ية الف�����رنس�ية
الت�ي تع�د من ب�ني اكث�ر س�ف������ارات البلدان
فاعلي�ة يف بغداد ,داعي�ا اىل تعزيز التب�ادل العلمي
والخ�بات بك�����اف�ة املج������االت الثقافي�ة
واالقتصادية والعلمية».

من جهته ،اكد القائم باألعمال الفرنيس ان «دولته
ت�ويل الع�راق اهتماما كب�ريا  ,وحريص�ة جدا نحو
بن�اء عالقات متينة ورصينة م�ع بغداد  ,وعىل هذا
االساس جرى افتتاح املعهد الثقايف الفرنيس وهناك
مشاريع كثرية اقيمت ،وستقام يف مدن عراقية مثل
كربالء واالنبار ومش�اريع اس�رتاتيجية يف قطاعي
النقل واملياه».
وقال بحس�ب البيان «نحن نعمل تحت ش�عار كما
انترصنا يف الحرب ع�ىل داع����ش علينا االنتصار
يف الس�الم من خالل االع����مار وتقديم الخدمات
للشعب العراقي».

وأش�ار البيان اىل ان�ه «جرى خالل اللق�اء التطرق
اىل عدة ملفات مث�ل املوازنة العامة و اهمية اقامة
االنتخابات املبكرة يف العراق ودور املنظمات الدولية
والخباء والدول الصديقة بها».
وب�ني الكعب�ي ان «دور املراقبني س�يكون الٕضفاء
الش�فافية عىل ه�ذه االنتخابات ولي�س الرشعية
كون األخرية مس�تمدة من سيادة العراق والقانون
العراقي الذي ينظم العملية».
ّ
س�تقر خ�الل الفرتة
وبش�أن املوازن�ة أوضح انها
القصرية القادمة لكن بعد تقليص نس�ب العجز اىل
مديات ال ترض بمصالح املواطنني والدولة».

املفوضية تؤرش «ق ّلة» بتسجيل التحالفات وتقرتح موعد ًا جديد ًا لالنتخابات املبكرة
بغداد  /المستقبل العراقي
تقدم�ت املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات رس�ميا،
أمس األحد ،بمقرتح اىل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
لتأجيل االنتخابات املبكرة إىل ترشين األول القادم.
وحصلت «املس�تقبل العراق�ي» عىل وثيقة تق�رتح إجراء
االنتخاب�ات املبك�رة يف  2021-10-16نتيج�ة جمل�ة من
األسباب أجملها يف «انتهاء املدة املحددة لتسجيل التحالفات
السياس�ية ولقلة عدد التحالفات املسجلة يف دائرة شؤون

األحزاب والتنظيمات السياس�ية للف�رتة املحددة يف جدول
العمليات مما يتطلب تمديد فرتة تس�جيل التحالفات وما
يرتتب عىل ذلك من تمديد فرتة تسجيل املرشحني».
وأض�اف الطلب املوقع من قبل رئي�س مجلس املفوضني،
جلیل عدنان خلف ،أسبابا أخرى من بينها «افساح املجال
أم�ام خباء األم�م املتحدة واملراقب�ني الدوليني ليكون لهم
دور يف تحقي�ق أكب قدر ممكن من الرقابة والش�فافية يف
العملي�ة االنتخابية املقبلة ولضمان نزاهتها ،وانس�جاما
م�ع ق�رار مجل�س ال�وزراء بش�ان توس�يع التس�جيل

البايوم�رتي وإعطاء الوقت الكايف للمش�مولني به واكمال
كافة االستعدادات الفنية» ،الفتا بالقول «وحيث أن تمديد
فرتة تسجيل التحالفات تستدعي تمديد موعد االنتخابات
املعلن وبعد مراجع�ة الجدول الزمن�ي للعملية االنتخابية
املعد م�ن االدارة االنتخابية بمش�ورة األم�م املتحدة ،قرر
مجل�س املفوض�ني بموج�ب ق�راره رق�م ( )1للمحرض
االس�تثنائي ( )5املؤرخ يف  17كانون الثاني  ،2021اقرتاح
ي�وم  16ترشي�ن األول  2021موع�دا إلج�راء االنتخابات
البملانية املبكرة».

العراق وايران يتبادالن رفات عرشات اجلنود قضوا بحرب الثامن سنوات
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت اللجنة الدولي�ة للصليب األحمر،
أمس االح�د ،عن تبادل ع�رشات الرفات
لجن�ود عراقي�ني وايرانيني من�ذ الحرب
العراقي�ة االيراني�ة يف ثمانين�ات الق�رن

املايض .وقالت املتحدثة الرس�مية باسم
اللجن�ة الدولية س�حر توفيق يف ترصيح
صحفي إن «تحت إرشاف اللجنة الدولية
للصليب األحم�ر ،تم اليوم تب�ادل رفات
الح�رب العراقي�ة  -اإليراني�ة يف منف�ذ
الش�المجة الح�دودي م�ع اي�ران ،حيث

قام�ت الس�لطات اإليرانية بتس�ليم 76
رفات عراقيني وقامت السلطات العراقية
بتسليم  55رفات إيرانيني».
واوضحت« ،ت�م العثور عىل هذه الرفات
نتيج�ة عملي�ات البح�ث املش�رتك ب�ني
الجانب�ني العراق�ي وااليران�ي وبرعاي�ة

اللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب األحم�ر وفق
اآللية الثالثية ،ويؤمل بأن يس�اعد ايجاد
ه�ذه الرف�ات عىل وضع خاتم�ة ملعاناة
عوائ�ل وأقرب�اء ع�د ٍد م�ن أولئ�ك الذين
ُف ِقدوا يف الحرب ،وأن يجيب عىل األس�ئلة
حول ما جرى لهم».

العراق يطلق «عمليات استباقية» عىل احلدود مع سوريا
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال يحي�ى رس�ول الناطق العس�كري باس�م القائ�د العام
للقوات املسلحة ،أمس األحد ،إن بعض املناطق الحدودية مع
س�وريا خالية من قواتهم النظامية ،مؤك�دا ً وجود تحركات
ملس�ك األرض هناك من قبل القوات العراقية .وأضاف رسول

يف ترصي�ح للوكالة الرس�مية أن «الق�وات األمنية تعمل بج ٍد
ٌ
متابع�ة وتوجي ٌه م�ن القائد الع�ام للقوات
ومثاب�ر ٍة وهناك
املسلحة برضورة مسك الحدود خاصة مع الجانب السوري».
وأوض�ح رس�ول ،أن «الق�وات األمني�ة ترك�ز بعملياته�ا
االس�تباقية عىل مناطق ش�مايل رشقي سوريا كونها ال تضم
قوات نظامية تابعة للجيش الس�وري ،وتشهد نشاطا ً للعديد

م�ن املجامي�ع اإلرهابية» .وأش�ار إىل أن «عمليات التحصني
والتحكي�م جارية بش�كل كبري م�ع الجارَة س�وريا ،ملالحقة
م�ا تبقى من بعض العصابات االرهابي�ة وفلولها يف األرايض
العراقية» ،مش�ريا ً إىل «وجود بضعة عنارص إرهابية متخفني
ومنكرسي�ن والعمليات االس�تباقية للق�وات األمنية حققت
نتائج إيجابية يف مطاردتهم».

18 2021

Issue No ( 2300 ) January Mon

الثقافة الربملانية تكشف عن خماطبات لتضمني
منحة الصحفيني يف موازنة 2021
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�دت لجن�ة الثقاف�ة والس�ياحة
واالث�ار النيابي�ة ،أم�س االح�د،
اس�تمرار س�عيها إلدراج منح�ة
املكاف�آت التش�جيعية للصحفيني
واالدباء والفنانني يف قانون املوازنة
العامة االتحادية لسنة .2021
وذك�رت اللجن�ة يف بي�ان ،تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه،
ان» ه�ذه الرشائ�ح تس�تحق م�ن

الدول�ة الكث�ري م�ن الدع�م كونها
قدم�ت التضحيات الجس�ام للبلد،
ومن اجل ذلك فاتحن�ا بمخاطبات
كثرية جمي�ع الجه�ات املعنية من
اج�ل ادراج املنح�ة ضم�ن قان�ون
املوازنة».
وبينت ،ان «هيأة الرئاسة ال تمانع
م�ن االدراج وان اللجن�ة املالي�ة
املختصة متعاطفة معنا ،وستكون
هنال�ك نتيجة مرضي�ة بعد توقف
املنحة لسنوات عديدة».

الرد الرسيع يطيح بساعي بريد «داعش»
بكمني يف صالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت قي�ادة فرقة ال�رد الرسي�ع ،أمس االح�د ،اعتقال اعتق�ال قيادي
بعصابات داعش االرهابية يف كمني بمحافظة صالح الدين
وذك�رت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،ان «اللواء
الثالث تمك�ن من اعتقال أحد عنارص داعش االرهابي يف منطقه س�لمان
بي�ك رشق محافظة صالح الدين» ،الفتآ اىل ان�ه «كان قادمً ا من محافظة
دياىل قريه الياسات لغرض نقل الرسائل واألموال إىل عوائل داعش يف رشق
صالح» .واضاف البيان انه»تم تسليم املتهم اىل جهة الطلب».

وزير الصحة :العراق حقق سيطرة جيدة
عىل فريوس «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير الصحة حس�ن التميمي،
أم�س األح�د ،أن الع�راق حق�ق
سيطرة جيدة عىل فريوس كورونا،
فيم�ا ح�ذر الجه�ات الت�ي تصدر
معلومات بعيدة عن الواقع ،باتخاذ
اإلجراءات القانونية.
وقال التميم�ي يف ترصيح صحفي
إن «العراق حقق سيطرة جيدة عىل
الوباء ،حيث أن نسبة الشفاء تصل
إىل أكثر من  ،% 93والوفيات بحدود
 ،% 2واإلصاب�ات  ،»% 2مؤك�دا ً
أن «البيان�ات الت�ي تص�در يوميا،
ه�ي بيان�ات ش�فافة وواقعي�ة،
تظه�ر نتائج الفحوص�ات بحدود
 4000فحص يومي�ا» .وأضاف أن
«الس�اللة الجدي�دة تمت�از برسعة
انتش�ارها ،لذلك لو كانت الس�اللة
موجودة لس�جلنا أعدادا مضاعفة،
عن ما كنا نسجله سابقا» ،مبينا ً أن

«الساللة الجديدة لفريوس كورونا
تحتاج اىل مختبات متخصصة».
وأش�ار إىل أن «بع�ض الجه�ات
اإلعالمي�ة غ�ري مس�ؤولة ،وتصدر
ترصيحات الغاية منها هي تشويش
وب�ث الرعب م�ا بني أبناء الش�عب
العراقي» ،داعيا ً «كل وسائل اإلعالم
ووس�ائل التواص�ل االجتماعي ،أن
تأخذ الحيطة والحذر ،عند التطرق
لهك�ذا ترصيحات ،ألنه�ا تؤدي إىل
رع�ب املجتمع ،وإىل خلق مش�اكل
حقيقية بني الناس».
وأوض�ح أن «الحي�اة يف الع�راق
ع�ادت رغم أنن�ا ندع�و إىل االلتزام
بالتعليم�ات الصحي�ة ،ألن مث�ل
هكذا معلوم�ات مغلوطة قد تؤدي
إىل مش�اكل كب�رية يف املجتم�ع»،
الفتا ً إىل أن «وزارة الصحة س�تتخذ
كل اإلج�راءات القانوني�ة ،بح�ق
م�ن يدع�ي معلوم�ات بعي�دة عن
الواقع».

رشطة البرصة تعلن اإلطاحة بـ «أكرب عصابات
رسقة العجالت» بعد اشتباكات معهم
البصرة  /محمد الجابري
تمكن�ت مكافح�ة جرائ�م البرصة ،أم�س األحد ،م�ن القبض ع�ىل أربعة
متهمني يعتبون من أكب وأخطر عصابة مختصة برسقة الس�يارات بعد
تبادل اطالق النار مع العصابة .وذكرت قيادة رشطة البرصة يف بيان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه أن “ابطال مكافحة جرائم البرصة وبمتابعة
قائ�د رشطة الب�رصة اللواء عب�اس ناجي وجه�ود مدير الجرائ�م العميد
محمود وابطال الجرائم ت�م القاء القبض عىل أربعة متهمني يعتبون من
اك�ب واخطر عصاب�ة مختصة برسقة الس�يارات وتم الق�اء القبض عىل
املتهم�ني بعد تبادل اطالق النار مع العصابة وتم ضبط مس�دس نوع HS
وسيارة نوع جارجر تستخدم يف رسقة السيارات»”.وأضافت “كذلك ضبط
االلة املس�تخدمة يف كرس زجاج الس�يارات البيكب ،كم�ا ترضرت املركبة
الخاصة بأحد الضباط جراء تبادل اطالق النار مع املتهمني”.

بالتفاصيل ..التعليم حتدد آلية االمتحانات
يف اجلامعات
بغداد  /المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة التعليم العايل والبحث العلم�ي ،أمس األحد ،آلية االمتحانات
يف الجامعات العراقية.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،انه»عمال
بمق�ررات اللجنة العلي�ا للصحة والس�المة الوطنية وتنس�يقا مع وزارة
الصح�ة ق�ررت وزارة التعليم العايل والبح�ث العلمي إعتم�اد االمتحانات
الحضورية للمواد الدراس�ية األساس�ية يف الجان�ب النظري لكل تخصص
بنس�بة  %60للمراح�ل م�ا ف�وق األوىل ونس�بة  %40من املواد األساس�ية
للمرحلة الدراس�ية األوىل» .واضاف البيان ان»يف هذا الصدد نؤكد استمرار
آلي�ة االمتحان اإللكرتوني للمواد غري األساس�ية فيم�ا تعتمد االمتحانات
الحضوري�ة يف الجان�ب العم�يل للم�واد الدراس�ية العملي�ة والتطبيقي�ة
والرسيرية كافة» .وتابع البيان ان»وزارة التعليم العايل تش�دد عىل مراعاة
إجراءات الس�المة والوقاية فإنها تؤكد عىل تواجد ما ال يزيد عن  %25من
الس�عة االس�تيعابية لكل قاعة إمتحانية ويتم مراجعة آلية االمتحانات يف
الفصل الدرايس الثاني عىل وفق ظروف الجائحة ومقررات خلية االزمة».
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ُ«ك ِس َر ظهر املشروع» بعد خروجه من املنصب ..وحصلت «أضرار جدية» كلفت أكثر من عشرة مليارات دينار

أمني بغداد األسبق صابر العيساوي يكشف أرسار ختص تعطيل مرشوع قناة اجليش

د .صابر العيساوي

كن��ت اتمن��ى ان اتن��اول ملفات اكثر اهمية من مش��روع تطوير قناة الجيش  ،ولكن كث��رة الحديث واللغط حول هذا العقد اجبرني على تناوله كاول ملف وش��رح كل تفاصيله واالجابة على
الكثير من التساؤالت وكاآلتي -:
يعتبر هذا المشروع باكورة تجميل مدينة بغداد مع شارع مطار بغداد وشوارع ابو نؤاس والسعدون والنضال باالضافة الى تطوير شوارع اخرى وزيادة المساحة الخضراء واكساء مليوني
متر مربع مع فعاليات اخرى  ،ضمن خطة دعم أمانة بغداد لسنة  2011لنفض الغبار عن بغداد بعد سنوات عجاف من حروب وارهاب وعسكرة للمدينة  ،واستقباال للقمة العربية ضمن
تخصيصات خارج ميزانية امانة بغداد التقليدية .
ونسشجل النقشاط التاليشة حشول هذا املشروع املهم
والحيوي...
 -1املشروع اكرب بكثري من مروع تطوير ششارع
املطار اذ يبلغ طشول املروع اكثر من  23كلم بينما
طول شارع املطار 11كلم
 -2مشروع ششارع املطار يعترب مشروع تجمييل ،
بينما مروع قناة الجيش يعد من املشاريع الخدمية
والرتفيهية والبيئية باالضافة لكونه تجمييل .
 -3موقشع عمشل ششارع املطشار كان جاهشز بشدون
معوقشات او تجشاوزات وكان محمشي بالكامشل مما
سشهل عىل الركة العمل ليال ونهارا وبالتايل رسعة
االنجاز .
بينمشا موقع عمل قنشاة الجيش يعتشرب اكرب واطول
وفيه الكثري من املعوقات والتجاوزات منها تجاوزات
سكنية احتاجت اىل وقت الزالتها .
 -3يعترب موضوع اعادة قناة الجيش اىل مناسشيبها
االصليشة وحفرهشا وتبديل الرتبشة ورفشع املخلفات
الطينيشة ومخلفات الرصف الصحشي وتبطني القناة
بالكونكريشت مشن االعمشال الكبرية واملهمشة النجاز
املروع وقد تم ذلك.
 -4املشروع يحشوي عشىل العديشد مشن الفعاليشات
الخدمية والرتفيهية عىل طشول القناة وعىل جانبيها
مشن البحريات وباركات السشيارات واماكن الششوي
والعاب االطفال واملرافق الصحية وغريها الكثري مما
يجعله يختلف كثرية عن ششارع املطار ويجعله اكثر
اهمية للمواطن البغدادي .
 -5تمويشل املشروع مشن امليزانية الششغيلية وليس
مشن امليزانية االسشتثمارية وهشذا يعنشي ان التمويل
من امشوال االعمال اليوميشة كالصيانشات والنظافة
وغريهشا  ،يعني انجشاز مروع ضخم مشن ميزانية
ترصف يوميا وشهريا ولم تؤخذ االموال من ميزانية
املششاريع وهذا يحسشب لنا بان نتعاقد عىل مروع
مهم وكبري من امليزانية التشغيلية .
 -6هناك لغط كثري حول كلفة املروع
نؤكد ان الكلفة معتدلة وتم تدقيقها من عدة جهات
وهو ارخص من بعض املششاريع املششابهة لجهات
حكومية اخرى .
وهنشاك حديث بان مبلغ العقد رصف كامال للمقاول
وهشذا ايضشا غشري صحيشح  ،النه لشو دفشع كامال ملا
تحججشت امانشة بغداد بعشدم اكمال املشروع لعدم
وجشود تخصيصشات ماليشة  ،باالضافشة ان للمقاول
مبالغ لم يسشتلمها لحد االن عن بعض االعمال التي
نفذها .
 -7بدأ العمل باملروع ششهر نيسان من سنة 2011
وانا استقلت وتركت امانة بغداد شهر أيلول من سنة
 ، 2012بعشد ان وصلت نسشبة االنجاز يف املروع اىل
 ، % 50عىل ان يستكمل العمل بعدي باملروع اسوة
باملششاريع غري املكتملة االخشرى ،النه حالة طبيعية
تحصل يف كافشة وزارات الدولة  ،الن الطبيعي عندما
يتغري الوزير تسشتمر االعمال وتستمر املشاريع غري
املكتملة النها منظومة ادارية ال يؤثر عليها وجود او
ذهاب شخص واحد ( تغيري الرأس قد يؤثر واألفضل
ان يكون التغيري نحو االحسن ).
 -8بعد تركي املنصب اسشتمر العمل بششكل طبيعي
( وهشذا هو املنطقي ) لفرتة اششهر قليلة ثم حصلت
التطورات او االحداث التالية -:
أوال  -:قرار كرس ظهر املروع ...
عند حصول موجة االمطار نهاية سشنة سشنة 2012
وبداية سشنة  ، 2013وحصول تجمشع ملياه االمطار
يف مناطق رشق بغداد اتخذ قرار ابسشط ما يقال عنه
انشه قرار عاطفي وخاطيء وهشو املوافقة عىل قيام
الدوائشر البلدية يف رشق القناة بعمشل منافذ باتجاه
قناة الجيش لترسيع ترصيف مياه االمطار .
وهشذا ادى اىل حصشول ارضار جدية بتبطشني القناة
مشع ارضار اخرى يف موقع املروع  ،ادى هذا القرار
املترسع اىل تحميل امانشة بغداد كلفة االرضار والتي
تجشاوزت العرة مليشارات دينشار دفعشت للمقاول
كمبلغ اضايف !!!
وقد تسشبب ايضشا هشذا القشرار باالضافشة اىل مبلغ

االرضار اعاله اىل تاخري تنفيذ املروع .
لو لم يتخشذ هذا القرار من قبل امانة بغداد ومجلس
املحافظة لتقدم العمل بشكل متسارع ولساهم مبلغ
العشرة مليارات يف تنفيذ نسشبة مهمة من املروع
وملا وصلنا اىل سشنة الشحة املالية وانخفاض اسعار
النفشط ومن ثشم انخفاض تمويل امانشة بغداد بداية
تويل السيد العبادي رئاسة الحكومة .
[ يعنشي خسشار امشوال ( )10مليشارات وخسشارة
وقشت وارضار بالكثشري مشن الفعاليشات املنجزة من
املروع].

هشذا املشروع حتى لشو كانشت موازنة امانشة بغداد
االسشتثمارية صفشر  ،واالعتمشاد عشىل واردات امانة
بغداد يف اكمالة .
ورغم ذلك خمسشة سشنوات لشم يتم تحريك سشاكن
وبقت االمور بششكل مهمل مع العلشم ان الكثري من
الفعاليشات املنجشزة تعرضشت لالرضار بسشبب عدم
استالمها من املقاول وعدم االهتمام بصيانتها .
وبتقييشم اقل مشا يقال عنه بانه اهمال وسشوء ادارة
وعدم كفاءة !!؟؟
ثالثا  -:هناك خطشوات لتحويل املروع اىل مروع

ومشن يريد او يرغب باالطالع عشىل تفاصيل املروع
حسب ما موضح ادناه -:
[ تفاصيل عقد مروع تطوير قناة الجيش ]
قامت أمانة بغداد بالتعاقد عىل تأهيل و تطوير قناة
الجيش الواقعشة يف العاصمة بغداد /جانب الرصافة
و بطشول  23.5كيلشو مرت أبتداء من صشدر القناة اىل
املصب عىل نهر دياىل .
هذه املحمية الطبيعية تعرضت لرتكة ثقيلة لسنوات
العجاف املاضية حيث أصبحت مأوى للمياه اآلسنة
و جثث الحيوانات و الفضالت الورقية والبالستيكية

دون الخشوض بمشن اتخشذ القشرار النشة مشن واجب
الحكومشة العراقيشة معرفشة ذلشك وحتشى ال ادخشل
بسجاالت ال فائدة منها .
ثانيا  -:دخول داعش وانخفاض اسعار النفط
بعد تويل الدكتور العبادي رئاسة الحكومة وانخفاض
موازنة الدولة بشكل كبري  ،أثر ذلك عىل اكمال الكثري
من املششاريع املستمرة عىل مسشتوى العراق  ،رافق
ذلشك غيشاب االرادة الحقيقيشة والهمشة العاليشة عىل
تجشاوز بعشض املششاكل املالية والرتكيز عشىل اكمال
بعض املشاريع وخاصة التي تجاوزت نسبة االنجاز
فيها اكثر من . % 50
مشع مالحظشة ان مروع قنشاة الجيشش ممول من
امليزانيشة التششغيلية وليس امليزانية االسشتثمارية (
ميزانيشة املششاريع ) هذا يعني باالمشكان من اكمال

اسشتثماري  ،ورغشم انهشا خطشوات بطيئشة ولكنها
صحيحة اذا ما تم اختيار مستثمر يستكمل املروع
ويمكن اضافة فعاليات اخرى عىل حساب املستثمر
مع ارجاع املبالغ املرصوفة سابقا المانة بغداد .
هنشاك موافقات مشن االمانة العامة ملجلشس الوزراء
ووزارة التخطيط عىل اسشتثمار املوقشع  ،يبقى دور
امانة بغداد يف اختيار املستثمر .
مع التنبيه انه باسشتثماره ستكون كافة الفعاليات
تقدم للمواطن مقابل ثمن عكس ما كان مخطط له
بان يكون مرفق ترفيهي مجاني .
نرفق لكم صورة لتصميم احد املقاطع
أربع صور قبل واثناء التنفيذ
وثالث صور لبعشض املقاطع املنفذة رغم عدم وجود
صيانة وادامة عليها

واالنقاض التي يتم القاءها يف مجرى القناة و بالتايل
أدت إىل تلشوث البيئة يف مصبهشا عىل نهر دياىل مرفقا ً
بالصور .
وتعاملت أمانة بغشداد مع هذا املرفق الحيوي املندثر
ومحاولشة أحيائه بششكل يليشق باملواطشن البغدادي
والتفكري بجعله منتجعا ترفيهيا سشياحيا من خالل
ماييل:
أوالً :التعاقشد مع أحشدى الشركات العربية (رشكة
املقاولشون العرب املرصية و رشكشة الغري االردنية)
ألعمشال التصاميشم والتنفيشذ بموجشب املواصفشات
العاملية الحديثة ،و بكلفشة ( )146.306.250مليون
دوالر و بمشدة انجاز ( )760يشوم عمل و صيانة ملدة
سنة .
ثانياُ:التعاقد مع الجهة األستشارية رشكة األماراتية

(رشكة ديوان العمارة ) ألعمال األرشاف واألستشارة
بكلفة ( 2مليار دينار) عراقي و بواقع ( )13مهندس
و ( )25أداري وفني وملدة سشنة أثناء تنفيذ املروع
و سنة صيانة .
ثالثاً :بتاريخ  2011/4/7تم وضع الحجر األسشاس
(مشن قبل ممثل رئيس الشوزراء وممثل أمني بغداد و
حضشور ممثل الركشة املرصيشة و األردنية و ممثل
القنصلية املرصية و قائد عمليات بغداد.
الفعاليشات املزمشع أنششاءها عشىل حشوض القناة و
أكتاف شارعي القناة -:
 -1تنظيشف املوقع مشن املخلفات وتهذيشب القناة و
معالجشة القصشب واالدغشال باملبيشدات والنباتات (
125مرت* 23.5كيلو مرت ) .
 -2تهذيب القناة باملقطع املطلوب بطول  23.5كيلو
مرت .
 -3تجفيف القناة بطول  23.5كيلومرت
 -4معالجتة باملبيدات الكيمياوية ملنع نمو األقصاب
و األعشاب  23.5كيلو مرت.
 -5التسشوية و الحشدل و الشردم و صشوالً للمقطشع
املطلوب لحوض القناة بعرض  15.28مرت و بقاعدة
( )6مرت وارتفاع  2,35مرت .
 -6تبطشني القنشاة بالكونكريشت املسشلح ()B.R.C
و حسب املواصفات الهندسشية املطلوبة  23.5كيلو
مرت.
 -7عمل مواقف سشيارات (لرواد املتنزه) بعدد ()12
عشىل أكتاف ششارعي قنشاة الجيشش ويتصشل بنفق
مخفشي اىل حوض القنشاة و يكون بعشرض ( )3مرت
سلم وارتفاع  2.5مرت.
 -8عمل مسابح كبرية بعدد (. )4
 -9عمشل جسشور فلكوريشة عىل حشوض القناة عدد
(.)20
 -10عمشل ممشايش عشىل طشول القنشاة و بعشرض
( )23.5*2.5كيلشو مرت عىل طول كتف القناة ذهابا ً
و أياباً.
 -11صيانة طرق مقرتبات (.)14
 -12غرف حراسة ملواقف السيارات ال(.)12
 -13مالعب أطفال عدد (.)16
-14غرفة كهرباءعدد (.)4
-15مظالت للمسشابح عدد ( )20للمسشبح الواحد و
بطراز معماري .
 -16مسارح عدد (.)4
 -17كافرتيا عدد (.)10
 -18أكشاك صغرية عدد (.)40
 -19مجاميع مرافق عامة عدد (.)40
 -20نافورة كبرية عدد (.)8
 -21نافورة صغرية عدد (.)16
 -22تماثيل عدد (.)46
 -23محطات كهرباء ( )12محطة كهرباء.
 -24أنارة شوارع ()1600عمود.
 -25أنارة حدائق ( )6000عمود
 -26قابلو كهرباء
 -27سياج واقي ()4*23.5كلم .
 -28أكساء مناطق مترضرة ( )23.5كيلو مرت .
 -29زراعشة ثيشل بمسشاحة اكثر من ضعشف متنزه
الزوراء مع منظومات الرش قفاز لكل ( )100مرت .
 -30مسطبات عدد ()4700
 -31زراعشة نخيشل  )100( /نخلة – ( )600ششجرة
لكل كيلو مرت وبأرتفاع ( )3-2مرت .
 -32مرايس زوارق عدد ()8
 -33تأهيل حوض املحطة ( )10*150م.
 -34تشششششأهيشل وتطششششويشر محطشة خشام
صشدر القنشاة (لالعمشال املدنيشة و الكهششربائيشة و
امليكانيكية).
 -35أماكشن جلوس مسشقفة للششوي للعوائل عدد
(. )40
 -36صيانشة الجسشور الحديديشة للمششاة املوجودة
حالياً.
 -37تجهيشز منظومشة ري متكاملشة للتنقيشط عىل
طول قناة الجيش .
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حمافظ البرصة يوعز بتخصيص قطعة أرض
إلنشاء مرآب وفق املواصفات احلديثة
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
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حمافظ بغداد يكشف عن خطة للرشوع بإنشاء «احلزام
األخرض» حول العاصمة
المستقبل العراقي /طالب ضاحي

بحث محافظ البرصة املهندس أس�عد العيداني مع مدير عام الرشكة
العام�ة إلدارة النقل الخاص كريم الجابري دعم عمل منظومة النقل
الخاص داخل املحافظة واالرتقاء به نحو األفضل.
أوع�ز العيدان�ي إىل الجهات املعنية ،بتخصيص قطعة أرض ،إلنش�اء
مرآب وفق املواصف�ات الحديثة ،وعىل نفقة املحافظة ضمن برنامج
«الب�رتودوالر» ،من أج�ل تقديم خدمات متكاملة لس�ائقي املركبات
واملسافرين عىل ح ٍد سواء.
وثم�ن محاف�ظ البرصة ،الجهود الت�ي تبذله�ا وزارة النقل ،من أجل
توفر أفضل الخدمات للمواطنني ضمن هذا القطاع ،ودعم مؤسسات
الدولة وبالتايل تعزيز الثقة بني املواطن والوزارة.
م�ن جانبه قال مدي�ر عام الرشكة :تأتي زيارتن�ا إىل البرصة ولقاءنا
رئي�س الحكوم�ة املحلية ،بن�ا ًء عىل توصي�ات وزير النق�ل الكابتن
نارص الشبيل ،لتسهيل اإلجراءات وتذليل املعوقات ،من أجل النهوض
بمنظوم�ة النقل الخاص باملحافظة ،مش�را ً إىل أن الوزارة لها خطة

عمل متكاملة ضمن هذا القطاع ،نسعى من خاللها إىل رفع مستوى
األداء للمنظومة يف عموم البالد.

كشف محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا،
أم�س األح�د ،عن خطة إنش�اء الح�زام االخرض
حول العاصمة بغداد ،لتحسني البيئة.
وق�ال املحاف�ظ خ�الل اجتماع عقده م�ع دائرة
البس�تنة والغاب�ات التابع�ة اىل وزارة الزراع�ة،
إن «الخط�ة تهدف اىل تحس�ني البيئ�ة من خالل
تخفيف االترب�ة ودرجات الح�رارة ،عقب إجراء
عملي�ات التش�جر الت�ي س�تتكفل بتنفيذه�ا
دائ�رة بلدي�ات بغداد بعد اس�تالم االش�جار من
وزارة الزراعة» .وأش�ار العطا ،اىل ان «املحافظة
س�تعمل عىل تعزي�ز مب�ادرة وزارة الزراعة ،من
خالل استالم االشجار والنبتات ،لتقوم بزراعتها
يف الط�وق االخرض حول العاصم�ة بغداد بهدف
تحسني البيئة».من جانبه ،أكد معاون مدير دائرة

البستنة والغابات حاتم كريم« ،االتفاق مع دائرة
البلديات التابعة للمحافظة عىل خطوات الرشوع
بالخط�ة ،وتحديد الي�ات العمل ،للب�دء بالطوق

بدأت بتجهيز املطاحن باحلصة االوىل من احلنطة لعام ٢٠٢١

جتارة احلبوب تعلن جتهيز املطاحن بوجبة جديدة من احلنطة املخصصة ضمن حصص الرعاية االجتامعية
بغداد  /عامر عبدالعزيز

اعلن�ت وزارة التجارة مواصلة مواق�ع الرشكة العامة
لتج�ارة الحب�وب تجهيز املطاح�ن بوجب�ة جديدة من
الحنط�ة املخصص�ة للمش�مولني بحص�ص الرعاي�ا
االجتماعي�ة  ،اضاف�ة اىل املب�ارشة بتجهي�ز املطاح�ن
بالحصة االوىل من مادة الحنطة لعام .٢٠٢١
اك�د ذلك املهندس عبدالرحمن عج�ي طوفان مدير عام
الرشكة العامة لتجارة الحبوب .
وق�ال مع اطاللة عام (  ) ٢٠٢١بارشت مواقع الرشكة
يف ذي ق�ار و ميس�ان وباب�ل و االنب�ار و ص�الح الدين
وصالح الدي�ن و املثنى تجهيز املطاح�ن بوجبة جديدة
م�ن الحنطة املخصصة للمش�مولني يف حصص الرعايا

االجتماعية.
وب�ني اىل ان الكمي�ات الت�ي تم تجهيزها م�ن قبل فرع
ذي قار ملطاحن املحافظ�ة كحصة للرعاية االجتماعية
 ،بلغ�ت ( )595،٢4٠ط�ن  ،ويف ميس�ان فقد تم تجهيز
كمي�ة (  )١٢55ط�ن م�ن الحنط�ه درج�ه اوىل حصة
الرعاية و فرع صالح الدين جهز كمية (  ) 9٠٠طن من
حصة الرعاية االجتماعية .
« طوف�ان « اوض�ح اىل ان فرع الرشك�ة يف االنبار جهز
كمي�ة (  ) ١45٠ط�ن م�ن الحصة املخصص�ة للرعاية
االجتماعي�ة  ،و س�ايلو الحل�ة الجديد جه�ز مطاحن
املحافظ�ة بالحنطة حص�ة الرعاي�ة االجتماية بكمية
تج�اوزت ()75٠طن ،كما وبارش فرع الرشكة يف املثنى
بتجهيز املطاحن بالحصه األوىل لس�تة  ٢٠٢١اضافة اىل

رئيس هيئة املنافذ يستعرض لرئيس الوزراء خطة
«األمتتة االلكرتونية»
بغداد /المستقبل العراقي
بح�ث رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،أمس االحد ،اإلج�راءات املتخذة
لتفعي�ل املنص�ة اإللكرتونية لهيئ�ة املنافذ
الحدودية مع رئيس الهيئة ،فيما أكد دعمه
الكامل ملرشوع األتمتة.
وذكر بي�ان لهيئة املناف�ذ الحدودية ،تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،أن «رئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي اك�د دعمه
الكام�ل يف تطبي�ق االتمت�ة اإللكرتونية يف
املنافذ الحدودية وأحكام السيطرة لتحقيق
األه�داف املرج�وة يف ضب�ط املخالف�ات
وتعظيم اإلي�رادات الحكومي�ة ،وأثنى عىل

ال�دور الكب�ر الذي تلعب�ه الهي�أة والقيام
بدوره�ا يف الرقاب�ة واإلرشاف والتدقي�ق
والتح�ري األمن�ي ع�ىل الدوائ�ر العاملة يف
املنافذ الحدودية «.
وأش�ار البيان اىل أن «ذلك ج�اء خالل لقاء
الكاظم�ي برئي�س هيئة املناف�ذ الحدودية
عم�ر عدنان الوائيل للتباح�ث يف اإلجراءات
املتخ�ذة لتفعيل املنص�ة اإللكرتونية املعدة
م�ن قبل م�الكات الهيئ�ة وكذل�ك برنامج
الوصل الرضيبي والذي تم إعداده بالتنسيق
م�ع الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب لتطبي�ق
نظام االتمت�ة اإللكرتونية ع�ىل اإلجراءات
الكمركية والرضيبية يف املنافذ الحدودية».
وأضاف أن «الوائيل اس�تعرض خالل اللقاء

املوارد تطلق محلة لرفع مجيع التجاوزات
املائية ..وتؤكد :حصتنا مضمونة لدى تركيا
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د عون ذياب مستش�ار وزارة امل�وارد املائية ،أمس األح�د ،ان هناك نص
رصيح بتأمني حصة مائية معقولة من تركيا اىل العراق.
وقال ذياب «مر اكثر من عدة سنوات ولم يصادق الرملان الرتكي عىل حصة
العراق املائية».
ويف مايخ�ص التج�اوزات عىل املياه اضاف مستش�ار وزارة امل�وارد املائية
«النواج�ه ضغوط�ات بله هن�اك متجاوزين م�ن البعض عىل عم�ود النهر
يستخدمون املياه بشكل غر رسمي».
واش�ار اىل ان�ه «نح�ن االن بص�دد ازالة جمي�ع التجاوزات ع�ىل الحصص
املائية».
وكان وزير املوارد املائية املبعوث الخاص لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
ق�د اجتمع الجمعة ،مع مبعوث الرئيس الرتكي لتقديم تعهد للعراق بش�أن
املياه ومقرتح لتأسيس مركز بحثي مشرتك.
وتم خالل األجتماع مناقشة القضايا العالقة بني الجانبني فيما يتعلق بملف
املياه ومنها بروتوكول التعاون يف نهر دجلة وتفعيل مذكرة التفاهم املوقعة
عام  ٢٠٠9التي تم تحديثها عام  ٢٠١4ومن املؤمل املصادقة عليها من قبل
الرملان الرتكي مؤخرا لتدخل حيز التنفيذ.
يشار اىل انه تم التطرق اىل املشاريع املقرتحة واملشرتكة ومنها إنشاء املركز
البحثي املقرتح أنش�اؤه يف بغداد لتبادل الخرات واألس�تعانة باملختصني يف
مج�ال األمن املائي حيث وجه العراق ممثال بالوزي�ر دعوة لزيارة وفد فني
تركي اىل بغداد ملناقشة تأسيس املركز البحثي املقرتح أنشاؤه.
وق�د اكد مبعوث الرئيس الرتكي تعه�د تركيا بعدم االرضار بمصالح العراق
املائية.

اسرتاتيجية الهيئة املس�تقبلية وجملة من
املقرتحات الت�ي من ش�أنها تطوير العمل
التج�اري ودعم االقتص�اد الوطني بإجراء
بعض التعديالت بتخفيض بعض الرس�وم
الكمركية دعما ً للتجار واملستوردين».
وتابع البيان ،أن «رئيس الهيئة قدم عرضا ً
لرئي�س ال�وزراء للمنج�زات املتحقق�ة يف
املناف�ذ الحدودي�ة وبيان دوره�ا يف أحكام
الس�يطرة ع�ىل الدوائر العاملة وممارس�ة
دورها الرقابي» ،فيم�ا أكد أن «عام ٢٠٢١
س�يكون عام�ا ً متمي�زا وناجح�ا ومكمال
للع�ام املايض يف تحقيق اإلي�رادات الداعمة
للموازن�ة وضب�ط املخالفات وقط�ع دابر
الفساد واملفسدين».

الزراعة تنفي حدوث
اصابات بأنفلونزا
الطيور يف كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي
نفت وزارة الزراعة تس�جيل إصابات بمرض إنفلونزا
الطيور يف إقليم كردس�تان ،فيما أك�دت أن اإلصابات
املس�جلة حت�ى اآلن اقترصت ع�ىل حقل�ني يف مدينة
س�امراء بصالح الدين.وقال الناطق الرس�مي باس�م
الوزارة حميد النايف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه إن «االنب�اء التي تناولتها بعض وس�ائل
االعالم بشأن حدوث اصابات بمرض انفلونزا الطيور
يف محافظ�ات إقلي�م كردس�تان عارية ع�ن الصحة
ول�م يت�م التطرق به�ذا االم�ر ألي وس�يلة اعالمية».
وأضاف ،أن «اإلصابة اقترصت عىل حقلني يف سامراء
وتم اتخ�اذ االج�راءات الالزمة بشأنها».يش�ار إىل أن
مس�ؤولني محلي�ني أعلنوا يف وقت س�ابق م�ن اليوم
اس�تنفار ف�رق طبي�ة بيطرية يف محافظت�ي كركوك
ودي�اىل ،لرص�د أي حاالت بانفلون�زا الطيور قد تظهر
يف الدواج�ن بع�د تس�جيل آالف اإلصاب�ات يف ص�الح
الدين املجاورة لهما.وكان محافظ صالح الدين عمار
الجبوري أعلن ،أمس الجمعة ،تسجيل  6٠ألف إصابة
مؤكدة بإنفلونزا الطيور يف املحافظة ،وتش�كيل خلية
أزمة لتطويق الوباء بش�كل عاجل ،فيما أعلنت وزارة
الزرعة« ،احتواء» بؤرة اإلصابة هناك.

الرافدين عن مبادرة النافذة الواحدة :هدفها متويل املشاريع االستثامرية
بغداد /المستقبل العراقي
اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ،أم�س االح�د ،ان
مب�ادرة الناف�ذة الواح�دة هدفه�ا تموي�ل
املش�اريع االس�تثمارية يف البالد وبس�قوف
مالية مفتوحة.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت
املستقبل العراقي نس�خة منه ،انه “تماشيا

م�ع سياس�ة وخط�ة امل�رصف الهادف�ة اىل
دعم االقتصاد الوطني واملس�اهمة يف تفعيل
القط�اع الخ�اص والنش�اطات والف�رص
االس�تثمارية وبتوجي�ه م�ن وزارة املالي�ة
لدعم االس�تثمار فق�د تقرر اط�الق مبادرة
النافذة الواحدة لتعزيز القطاع االس�تثماري
يف العراق”.
وأض�اف البيان أن “هذه املب�ادرة تقوم عىل

اساس تسهيل وتبس�يط اجراءات الرشكات
واملستثمرين وانجاز املعاملة يف وقت وبرسعة
قياس�ية بعيدا عن الروت�ني وحلقات الرتهل
الزائ�دة التي تتطلب اكتماله�ا اليام معدودة
وذلك عر انش�اء غرفة موحدة من االقس�ام
املعنية واملناطه لها مهمة االس�تثمار يكون
هدفها االنتهاء من معاملة املستثمر ومنحه
القرض بكل سهولة وانسيابية”.

حصة املشمولني الرعاية االجتماعية  ،فيما بارش سايلو
بعقوب�ة اليوم تجهيز ١١مطحن�ه بالحنطة املخصصة
لحص�ة الرعاي�ة االجتماعي�ة ملحافظة دي�اىل وبكمية
١53٠طن ليصبح املجموع الكيل املجهز 3١5٠طن .
وب�ني اىل مواق�ع الرشك�ة يف الديوانية ب�ارشت بتجهيز
املطاح�ن بحصة الرعاي�ة االجتماعي�ة و بلغت الكمية
املجه�زة  ٨١4،94٠ط�ن وس�يتم املب�ارشة بتجهي�ز
املطاح�ن بالحص�ة االوىل ح�ال اكم�ل تجهي�ز حص�ة
الرعاية
واختت�م مدير عام الرشكة مبينا اىل ان مجمع الخورنق
املخزني التابع لفرعنا يف النجف بارش بتجهيز املطاحن
بالحصة األوىل  ٢٠٢١اضافة اىل حصة رعايه اجتماعيه
بواقع ( )439طن .

االتصاالت تنفي رفع أسعار االنرتنيت وتؤكد:
سنكشف عن خدمة متطورة قريبا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة االتص�االت ،أم�س األح�د،
العمل عىل تشغيل خدمة انرتنت متطورة
يف البالد يف الفرتة املقبلة.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،رع�د
املش�هداني ان «ال�وزارة أب�دت رغبته�ا
املطلق�ة يف مؤتم�ر صحف�ي كب�ر ض�م
ال�رشكات العربي�ة والعراقي�ة والعاملي�ة
الغاي�ة منه�ا تطوي�ر االنرتن�ت يف العراق
ع�ر الكيب�ل الضوئ�ي يف املرحل�ة املقبلة
وسوف نقوم بفتح العروض والعقود وما
نراه مناس�ب يف أقل العطاءات ويف تقنية
متطورة حديثة لخدمات االنرتنت».
وأوض�ح ،ان «ه�ذه الرشكات س�تخضع
لقان�ون وزارة االتص�االت وتخضع تحت
رقابتها» ،الفتا ً اىل ان «مدة العقد  ١5عاما ً
و الس�نوات التي تكس�ب بها مش�رتكني
كأع�داد وهذه الرشكات يف ح�ال إكمالها
س�وف تك�ون يف  ١5محافظة بإس�تثناء
محافظ�ات اقلي�م كردس�تان» مبين�ا ان
«بغداد قس�مت اىل أثنني الكرخ والرصافة
للكاثفة السكانية».
وب�ني املش�هداني «اذا ت�م تفعي�ل الكيبل
الضوئ�ي ودخول�ه للمنازل س�وف تفتح
القنوات املشفرة عىل التلفزيون وااللعاب
ويب�ث االنرتن�ت دون {نان�و} ودون
{بلوتوث} وه�ذه تقنية حديثة ومتطورة
يت�م الس�عي لها واعلن�ا عنه�ا يف مؤتمر
صحفي خالل االسبوعني املاضيني».

وتاب�ع انه «ت�م تصدير بي�ان بخصوص
رفع اس�عار كارتات االنرتنيت وان وزارة
االتص�االت العراقي�ة التتعام�ل بعمل�ة
الدوالر وانم�ا باملحلية فق�ط واي ارتفاع
ه�و خ�الف للقان�ون م�ن قب�ل اصحاب
االبراج والرشكات الت�ي تتعاقد مع وزارة
االتص�االت» مش�را اىل ان�ه «نوهنا الكثر
م�ن مرة اي مواطن يف اي منطقة يش�هد
ارتفاعا ً عىل اس�عار االنرتنيت يبلغ وزارة
االتصاالت عند خدمة شكاوي ملواطنني يف
وزارة اإلتصاالت».
وكانت وزارة االت�ص�االت قد نفت يف وقت
س�ابق ،ارتفاع اس�عار االنرتن�ت عىل م�ا
ك��ان معتمدا عليه س�ابقا بعد ارت�ف�اع
قيمة الدوالر امام الدينار.
وق�ال مواطن�ون انه�م دفع�وا اش�رتاك
 35ال�ف دين�ار للباق�ة الش�هرية بعد ان
كانت  3٠ال�ف دينار خ�الل  ،٢٠٢٠وعند
م�ن�اق�ش�ة ص�اح�ب ال�ب�رج ادع��ى
ان��ه ت�م�ت زي��ادة االش��ت��راك م�ن
ال�ش��رك�ات ال�ت�ي ت��ورد ل�ه س�عات
االنرتنت بس�بب ارتفاع قيمة الدوالر أمام
الدينار.
وقال آخرون ان�ه ت��م رف���ع ن�س�ب�ة
ال��ش���ه��ري
االش����ت���راك
ل�خ�دم��ة االن�ت�رن��ت م��ن ق�ب��ل
ص�اح�ب ال�ب��رج ل�ل�ب�اق��ة ذات 4٠
الفا اىل  45الف دينار خالل كانون الثاني،
مرجح�ا ذل��ك بس�بب ارت�ف��اع قيم�ة
ال��دوالر أم�ام الدينار.

العراق وقطر يتفقان عىل التعاون العلمي
واألكاديمي بني جامعات البلدين
بغداد /المستقبل العراقي

اتف�ق الع�راق وقطر ،أمس األحد ،عىل التعاون األكاديمي ب�ني جامعات البلدين يف مجال
البحث العلمي واستثمار املعرفة يف التخصصات الطبية والهندسية.وذكر املكتب اإلعالمي
لوزارة التعليم ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن «ذلك جاء خالل االجتماع
املش�رتك الذي ضم وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،نبيل كاظم عبد الصاحب ،ووزير
التعليم والتعليم العايل القطري ،محمد عبد الواحد الحمادي عر دائرة الكرتونية مغلقة».
وبني أن «الجانبني استعرضا مسارات ترسيع خطوات التفعيل للرنامج التنفيذي ملذكرة
التع�اون الثقايف والعلمي والرتبوي بني حكومت�ي جمهورية العراق ودولة قطر يف مجال
التعليم العايل والبحث العلمي».وأش�ار إىل أن الطرفني «ناقش�ا آلي�ات التعاون املقرتحة
عىل مس�توى البحث العلمي املش�رتك وبرامج التوأمة بني الجامعات العراقية والقطرية
وإمكانات الدعم الالزم إلنش�اء مخت�رات مركزية متعددة التخصصات وبلورة مناخات
التنس�يق يف مج�ال تصنيف الجامعات وملف املنح الدراس�ية واألس�تاذ الزائر واإلرشاف
املش�رتك يف الدراس�ات العليا».وأع�رب وزي�ر التعلي�م ،نبي�ل كاظ�م ،وفقا للبي�ان ،عن
«استعداد املؤسسة األكاديمية العراقية لصياغة أفق التفاهم والتنسيق إلنشاء الجامعة
العراقي�ة القطرية يف العراق واالس�تثمار يف حقول البحث العلم�ي والدفع باتجاه املدن
الجامعية الذكية بم�ا يراعي ظروف ما بعد الجائحة العاملية».بدوره ،ثمن وزير التعليم
والتعليم العايل القطري ،محمد عبد الواحد الحمادي «حرص العراق ومؤسساته العلمية
األكاديمية عىل تطوير مس�توى التعاون بني البلدين مرحبا بمقرتح تش�كيل فرق عمل
مش�رتكة لوضع تنفي�ذ االتفاقات بني البلدي�ن موضع التنفيذ ضمن املح�ددات الزمنية
املناس�بة».ولفت إىل أن االجتماع «يف الختام عرض الجانبان الرامج الدراس�ية املعتمدة
يف البلدي�ن للع�ام ال�درايس  ٢٠٢٠/٢٠٢١وآلي�ات التعليم املدمج يف ظ�ل جائحة كورونا
والخطط الكفيلة التي تؤمن االمتحانات الجامعية وتراعي اإلجراءات الوقائية».

االخ�رض ح�ول العاصمة» ،مش�ددا عىل رضورة
«االهتمام بالجانب الزراعي ،واعادة هيبة البيئة
من خالل تنفيذ مباردة وزارة الزراعة».

العتبة العلوية تستنفر كوادرها لتطبيق
خطة إحياء مناسبة استشهاد الزهراء «ع»
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�دت العتب�ة العلوية املقدس�ة ،أمس االح�د ،ان خطتها االمنية
والخدمية بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السالم
تسر بانسيابية عالية.
وقال عضو مجلس ادارة العتبة ورئيس قس�م االعالم فيها فائق
الشمري يف ترصيح صحفي ان “العتبة العلوية وبجميع اقسامها
وضع�ت خطة امني�ة وخدمية وصحي�ة اس�تنفرت فيها جميع
إمكاناتها لتسهيل عملية دخول وخروج الزائرين واملواكب املعزية
بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السالم”.
وأضاف الش�مري أن “مضيف العتب�ة وزع  ١5الف وجبة طعام،
بينما وفرت األقس�ام الخدمية أماكن الس�تيعاب الزائرين ،وقام
قسم اآلليات بتوفر عجالت لنقل الزائرين من القطوعات االمنية
اىل املناطق القريبة من املرقد املطهر”.
واشار اىل ان “قس�م الصحة والسالمة يعمل عىل توعية الزائرين
وتوفر اإلجراءات الصحية للحد من تفيش فروس كورونا”.

اجلملة العصبية تنرش إحصائيات
صادمة عن حاالت الطوارئ يف 2020
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية ،أمس األحد استقبالها
 ٢١٨٨7حالة مرضية خالل عام  ،٢٠٢٠بينها  53١6حالة ما بني
حوادث سر وسقوط من اماكن مرتفعة.
وقال مدير املستش�فى وليد خالد الحيايل إن «مستش�فى جراحة
الجملة العصبية استقبلت خالل العام املايض نحو  ٢١٨٨7حالة
مرضية ،بمختلف اإلصابات واألم�راض الخاصة بالدماغ والحبل
الشوكي».
وأض�اف أن «م�ن ب�ني الح�االت الت�ي اس�تقبلتها  ١٠4١9حالة
لالستش�ارية ،فيما استقبلت  ١١46٨حالة طارئة ما بني حوادث
س�ر وطلق ناري نتيجة الرمي العش�وائي والجلطات والسقوط
من اماكن مرتفعة ونوبات رصع وفتحات الظهر لحديثي الوالدة
وغرها».
وأوضح الحيايل ،أن «من بني الحاالت الطارئة  7١حالة طلق ناري
بالراس نتيجة الرمي العش�وائي و ١759حوادث س�ر س�يارات
ودراجات ناري�ة وتكتك و ٢49٠حالة جلط�ات دماغية مفاجئة
و 3557حالة سقوط من مرتفع».
وأف�اد أن «املستش�فى اجرت خالل العام امل�ايض  3٠١٢5فحص
مفراس و ١6١4٨فحص رنني و 5٨٨7فحص اش�عة فيما اجرت
 ١799تخطيط دماغ و  ٢39الف و  4٠٢فحصا مختريا بمختلف
التخصصات».

التخطيط تعلن الرشوع بتأسيس جملس
تطوير القطاع اخلاص
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث وزير التخطي�ط خالد بتال ،أم�س األحد ،تطوي�ر القطاع
الخ�اص يف الع�راق ،وذلك خالل اس�تقباله نائ�ب املمثل الخاص
لألمني العام لألمم املتحدة ايرينا سولورانو.
وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،أن
«وزير التخطيط أعلن اليوم األحد ،عن رشوع الوزارة باإلجراءات
العملي�ة لتش�كيل مجل�س ادارة وتطوي�ر القط�اع الخ�اص
العراقي».
وبني بتال وفقا للبيان ،أن «تش�كيل هذا املجلس ،يأتي يف س�ياق
ال�دور التنموي املتوقع له ،والذي تضمنت�ه رؤية العراق للتنمية
املس�تدامة  ،٢٠3٠الت�ي أعدتها الوزارة ،بالتع�اون والرشاكة مع
مختل�ف القطاع�ات ،الحكومي�ة ،والقطاع الخ�اص ،ومنظمات
املجتمع املدني ،واالعالم».
وأوضح ،أن «عمل املجلس يف بداية عمله سيكون من خالل لجنة
مش�رتكة برئاس�ة وإرشاف وزير التخطيط ،وتضم يف عضويتها
ممثلني عن الفعاليات املنضوية تحت لواء القطاع الخاص ،فضال
ع�ن ممثيل الجه�ات الحكومية ذات العالق�ة» ،مضيفا أن «عمل
هذه اللجنة سيس�تمر ملدة سنة واحدة ،ثم يتوىل بعد ذلك القطاع
الخاص ،عملية االدارة لشؤون مجلسه».
وش�هد اللقاء ال�ذي حرضه مدير ع�ام التعاون ال�دويل يف وزارة
التخطي�ط ،س�اهر عبدالكاظم ،بحس�ب البيان« ،مناقش�ة عدد
م�ن القضاي�ا وامللف�ات اإلنس�انية والصحي�ة والتنموية ،فضال
ع�ن التباحث يف مجال تحقيق التنمي�ة البرشية يف العراق ،ضمن
مسارات خطة التنمية الخمسية».
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اعالنات

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول ( )8والصادر يف 2021/1/10

اشارة اىل قرار االحالة املرقم ( )178يف  2020/11/15وقرار التقدير
الخاص باللجنة الثانية ذي العدد (  ) 71يف 2021/1/4
تعلن اللجنة اعاله عن تاجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية زمار وفقا الحكام القانون ()21
لس�نة ( )2013وبطريق�ة املزاي�دة العلنية فع�ىل الراغبن بااليجار
مراجع�ة مديرية بلدية البعاج وخالل م�دة ( )30يوم تبدأ من اليوم
التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبن معهم التامينات القانونية
البالغ�ة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري
م�ن مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن
واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم
االخرى وابرام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار
االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن تاجر امللك
وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدل�ن وكافة املصاريف االخرى
املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول
باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يف مقرمديرية بلديات نينوى يوم
االربعاء املصادف 2021/2/17
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
العقارات :
 /1تاجري الفرن الحجري املش�يد ع�ىل القطعة املرقمة ( ) 3965/1
املنطقة التجاري
املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين كرس قرار ( )12والصادر يف 2021/1/14

اشارة اىل اعالننا االول ( )207لسنة  2020واملنشور يف جريدة املستقبل
بالع�دد (  )2272يف  2020/12/6والت�ي ج�رت املزاي�دة عليه�ا ي�وم
 2021/1/5وبناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية ربيعة بالعدد ( ) 6
يف  2021/1/7والتي تم بموجبه كرس القرار .
تعل�ن اللجنة اعاله عن تاجري العقار املدرج تفاصيله يف ادناه والعائدة
ملكيته اىل مديرية بلدية ربيعة وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ()2013
وبطريق�ة املزايدة العلنية فعىل الراغبن بااليجار مراجعة مديرية بلدية
ربيع�ة وخالل مدة ( )7س�بعة ايام تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن
بالصحف مس�تصحبن معهم التامينات القانوني�ة البالغة ( )%50من
القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مبنى
محافظة نينوى (قاعة الحدباء) ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار
والرس�وم االخ�رى وابرام العق�د خالل م�دة (ثالثون يوم) م�ن تاريخ
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن
تاجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلن وكافة املصاريف
االخرى املرتتب�ة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له
بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يف مبنى محافظة نينوى (
قاعة الحدباء) يوم االثنن املصادف 2021/1/25
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
 /1تاجري علوة االغنام يف ربيعه واملشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة
 2966/5م  66السعدة وبمساحة 7500م2
املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

www.almustakbalpaper.net

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثالث ( )9والصادر يف 2021/1/10
بن�اءا عىل م�ا جاء بكتاب مديري�ة بلدية ربيع�ه املرقم ( )911يف
2020/9/23
تعل�ن اللجن�ة اعاله وللم�رة الثالثة ع�ن تاجري القطع�ة املرقمة
 2502/5م  66الس�عدة البالغ مس�احتها ( )891م 2الستغاللها
كازين�و بص�ورة مؤقت�ة وب�دون مش�يدات ثابتة وفق�ا الحكام
القان�ون ( )21لس�نة ( )2013وبطريق�ة املزاي�دة العلنية فعىل
الراغب�ن بااليجار مراجعة مديرية بلدية ربيعة وخالل مدة ()30
ي�وم تبدأ م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبن
معه�م التامينات القانونية عىل ان التقل ع�ن ( )%50من القيمة
املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل
ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد
خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه
يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن تاجري امللك وعىل حساب
الن�اكل وتحمله ف�رق البدلن وكاف�ة املصاريف االخ�رى املرتتبة
عىل ذلك اضاف�ة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول
باملزايدة مجددا وس�تكون املزاي�دة يف مقر مديرية بلديات نينوى
يوم االربعاء املصادف 2021 /2 /17
مالحظة  /علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط
املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين كرس قرار ( )14والصادر يف 2021/1/17

اش�ارة اىل اعالننا االول ( )219لس�نة  2020الصادر يف 2020/12/13
والتي جرت املزايدة عليها يوم  2021/1/12وبناءا عىل ما جاء بكتابي
مديري�ة بلدية البع�اج بالع�دد (  39و  ) 40يف  2021/1/13والتي تم
بموجبه كرس القرار .
تعل�ن اللجنة اعاله عن تاجري العقار املدرج تفاصيله يف ادناه والعائدة
ملكيت�ه اىل مديري�ة بلدي�ة البعاج وفقا الح�كام القانون ( )21لس�نة
( )2013وبطريق�ة املزاي�دة العلنية فع�ىل الراغبن بااليج�ار مراجعة
مديري�ة بلدية البعاج وخالل مدة ( )7س�بعة ايام تب�دأ من اليوم التايل
لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبن معهم التامينات القانونية البالغة
( )%50م�ن القيم�ة املقدرة وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة
االع�الن يف مبنى محافظ�ة نينوى (قاعة الحدباء) ويتحمل من ترس�و
عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد
باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة (ثالثون يوم)
م�ن تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب ناكال ويعاد االعالن عن
تاجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلن وكافة املصاريف
االخرى املرتتب�ة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له
بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يف مبنى محافظة نينوى (
قاعة الحدباء) يوم االثنن املصادف 2021/1/25
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
 /1تاجري االكش�اك املرقمة (7و8و9و10و11و12و )13واملشيدة عىل
جزء من القطعة املرقمة ( )542/1
املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 26/
التاريخ 2021/1/12

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االماك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (العباسلية ) وملدة (سلنة واحدة ) فعىل من يرغب باالشلرتاك باملزايدة
ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية العباسلية او اللجنة خال ( )30يوما تبدء من اليوم التايل
لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة
بأسلتثناء املسلتأجرين الشلاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن
 %50ملن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحسلاب البلدية املذكورة اسلتنادا اىل ما جلاء بالقانون انفا
وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم االخري
من مدة االعان البالغة ( )30يوم يف السلاعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباسلية) 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 :
 1ل عىل املسلتاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السلكن او مضبطة تأييد سلكن  +شلهادة
الجنسية العراقية)
 2ل عىل املسلتأجر مراجعة البلدية خال مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسلديد بدل
االيجار والرسوم االخرى
 3ل عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا
 4ل استنادا 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
االماك التي تؤجر لهم

www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 27/
التاريخ 2021/1/12

اعالن

تعللن لجنلة البيلع وااليجار الثانيلة ملحافظة النجف االرشف علن اجراء املزايلدة العلنية لتأجري االملاك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (العباسلية ) وملدة (سلنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية العباسية
او اللجنلة خلال ( )30يوم تبدء من اليلوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية مسلتصحبا معه التامينات
القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة
يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما
جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السليد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف
اليوم االخري من مدة االعان البالغة ( )30يوم يف السلاعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباسلية) ويف
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسلمية سلتكون 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 :
 1ل عىل املسلتاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السلكن او مضبطة تأييد سلكن  +شهادة الجنسية
العراقية)
 2ل عىل املسلتأجر مراجعة البلدية خال مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسلديد بدل االيجار
والرسوم االخرى
 3ل عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا
 4ل استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب
الحلرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شلهادة ممارسلة املهنة عند الدخول باملزايلدة عىل االماك التي
تؤجر لهم
ت
1
2

جنس الملك
حانوت
حانوت

رقم الملك
14/15
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14م2
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جنس الملك
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كشك

12/16

9م2

مقابل محكمة العباسية
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كشك

12/17

10,5م2
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كشك

12/18

9م2

ساحة مواد
انشائية
حوانيت

525/16م32

280م2

70/36ـ70/37ـ70/38ـ70/18

12م2

الشارع الفرعي  /مجاور متوسطة العباسية
الشارع العام  /مجاور صورة االمام علي
(ع)
الشارع العام  /قرب عمارة ابو احمد
الشافعي
مقابل محكمة العباسية

4

كشك

5
6
7

كشك
حانوت
حانوت

12/7
14/41
11/17

6

كشك

10/17

6م2

7

كشك

10/18

6م2

13/15
13/29

10م2
10م2

8

كشك

10/8

12م2

13/17

10م2

9

كشك

10/7

12م2

الشارع العام  /قرب الحي الصناعي
قرب الشارع المؤدي الى كراج البلدية
الجديد
الشارع العام  /مجاور المجلس البلدي
السابق
مجاور مدرسة العباسية االبتدائية

8

حوانيت

13/18ـ13/19ـ13/20ـ13/12

10م2

4
5

اعالن مناقصة رقم ()2021/4
م /حتميل وتفريغ وتعبئة وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة الرصافة

1ل يلر (الرشكلة العاملة لتصنيع الحبوب) ان تعلن ( للملرة االوىل ) عن مناقصة لل ( تحميل وتفريغ وتكييلس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة
داخل مطحنة الرصافة)
 2ل تتوفلر للدى (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب ) التخصيصات املالية ضمن (املوازنة االتحادية) وينوي اسلتخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات تحميل
وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة الرصافة
 3لبأملكان مقدملي العطاء الراغبني رشاء وثائلق املناقصة باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب  /القسلم
القانونلي) وبعلد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسلرتدة البالغة ( 1000000مليلون دينار ) بموجب صك مصدق من احد املصلارف الحكومية بامكان
مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني يف اعاه
 4ل تسللم العطاءات اىل العنوان االتي ( :الرشكة العامة لتصنيع الحبوب  /مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد  /سلاحة عدن  /مدخل مدينة
الحرية ) يف املوعد املحدد (اقصاه الساعة العارشة صباحا من يوم  2021/2/22حسب توقيت مدينة بغداد )
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان
(تلري كافلة النصلوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقلود الحكومية رقم  2لسلنة  2014يف كل ما لم يرد به نص يف هذا االعلان او يتعارض معها يف
املضمون )
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل :
1ل شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات
 2ل التأمينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ ( )14197500اربعة عرش مليون ومائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دينار التي
تمثل  %3من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر المر الرشكة من قبل املناقص حرصا او من يخوله قانونا عىل ان ال تقل نفاذيته ()35
يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة  120مائة وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء
 3ل كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام  2021ومعنون اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب حرصا (عىل ان يلتزم
املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته)
 4ل وصل رشاء رشوط املناقصة
 5ل تقديم اعمال مماثلة
 6ل يف حالة تقديم وثائق مصورة (مستنسلخة) يجب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة االصدار اما بخصوص املستمسلكات الثبوتية
(البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية  ،شهادة الجنسية  ،بطاقة السكن وغريها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة
 7ل يتلم انعقلاد املؤتملر الخلاص لاجابة عىل استفسلارات املشلاركني يف هذه املناقصات يف السلاعة العارشة صباحا حسلب توقيت بغلداد من يوم
 2021/2/15يف مقر الرشكة  /القسم القانوني
 8ل يف حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستام وفتح العطاءات
املرفقات  :جدول

خطاب عيل اسامعيل
معاون املدير العام وكالة

http:www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com
ت

الفقرة

السعر  /دينار  /طن

1

تعبئة وخياطة اكياس الطحين باالوزان المقررة وتحميلها عبر الحزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة

 4800اربعة االف
وثمانمائة دينار

2

تعبئة وخياطة اكياس النخالة والشوائب باالوزان المقررة وتحميلها بالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل المخزن

 4400اربعة االف
واربعمائة دينار

3

تفريغ اكياس النخالة الواردة الى المطحنة من المواقع والمطاحن االخرى في الشركة وتنضيدها داخل المخزن

 3250ثالثة االف ومائتان
وخمسون دينار

4

تحميل اكياس النخالة من المخزن وتنضيدها داخل السيارة

 1200الف ومائتا دينار

5

تفريغ الحنطة الخام الواردة الى المطحنة من السايلوات بالسيارات غير القالبة وتنظيف الساحة المحيطة بعين
االستالم بعد التفريغ وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء

 900تسعمائة دينار

6

تفريغ اكياس الطحين الوارد الى المطحنة

 2000الفين دينار

7

مداورة اكياس الطحين الوارد الى المطحنة

 1000الف دينار

8

تحميل اكياس الطحين الوارد الى المطحنة

 1000الف دينار

9

تنظيف طوابق المطحنة والسرداب والمخازن والمسقفات والساحات من الطحين والنواتج المتناثرة والنفايات
وتنظيف خطوط شبكة تصريف مياه االمطار مع تنظيف السواقي الكونكريتية الظاهرية وتنظيف المانهوالت
الرئيسية الخاصة بالشبكة مع تنظيف فوهات استالم مياه االمطار (كليات) وتنظيف الخطوط الواصلة بين
الفوهات و المانهوالت وتنظيف محطة الضخ الرئيسية ورفع الحشائش واالدغال وباي واسطة تؤدي الغرض
الى المكان الذي يحدده الطرف االول داخل او خارج المطحنة (شهريا)

 3700000ثالثة ماليين
وسبعمائة الف دينار شهريا

إىل الرشكاء الهام عبد األمري لفته
اقتلى حضوركم إىل صندوق االسلكان
العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقراركم
باملوافقه عىل قيام رشيكم ايمان جباره
لفتله بالبنلاء علىل حصتها املشلاعه يف
القطعله املرقمله  116/ 2498خلان
الحملاد يف الحيدرية خال مده خمسله
عرش يوملا داخلل العراق وشلهر خارج
العلراق وبخافه سلتتم اإلجلراءات دون
حضوركم

مجلس القضاء األعىل
رئاسلة محكمة استئناف النجف
االتحادية
محكملة األحلوال الشلخصية يف
النجف
العدد  :حجو وفاة189/
التاريخ2021/1/12 :
إىل  /املدعلوة ( سلناء فاضلل
مهدي )
إعان
قدم طالب حجلة الوفاة (نعيمه

باقلر ناجلي) طلبلا إىل هلذه
املحكملة يلروم فيله اسلتصدار
حجلة وفلاة بحق املدعو (سلناء
فاضلل مهلدي) قلررت املحكمة
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك
الحضور أمامها خال عرشة أيام
من تاريخ نلرش اإلعان وبخافه
سليتم النظلر بالطللب وفلق
القانون .
القايض
عيل حميد الحيدري

حانوت
9
حانوت
10
كراج حرفة
11
صناعية
كشك
12

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف نينوى االحتادية
حمكمة بداءة املوصل /بصفتها االصلية

الموقع
الشارع الفرعي  /خلف بناية المخزن
الشارع الفرعي  /مقابل كراج ال بدير
الشارع العام  /مجاور مستشفى االمام
السجاد (ع)
الشارع العام  /مجاور مستشفى االمام
السجاد (ع)
مقابل محكمة العباسية
الشارع الفرعي  /مقابل كراج ال بدير
السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان
السوق العصري  /مقابل ساحة بيع الفواكه
والخضر
الشارع الفرعي  /مقابل كراج ال بدير
السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان

10/6

الحي الصناعي
مقابل محكمة العباسية

العدد /101 :ب2020/
التاريخ 2020/12/30 :

اىل املدعى عليه  /غسان امحد عثامن يسكن املوصل /حي الوحدة
/رقم الدار 257/31/317
م/تبليغ باحلكم الغيايب

بتاريلخ  2020/12/30اصدرت محكمة اسلتئناف نينوى قرارها
املرقم (/101س )2020/املتضمن الزام املسلتأنف عليه (غسلان
احمد عثمان) بتأدية مبلغ وقدره (  )26,000,000ستة وعرشون
مليلون دينار للمدعي (مدير بلدية املوصل  /اضافة لوظيفته) عن
قيمة املشيدات وفوات املنفعة عن عدم قيام املستانف عليه بتشييد
الطابق االول عىل القطعلة املرقمة (  )1121/261مقاطعة ()40
نينلوى الرشقية وفق عقد املسلاطحة مع املسلتأنف عليه اضافة
لوظيفتله ولثبوت مجهولية محل اقامة املسلتانف عليه (غسلان
احمد عثمان) حسلب رشح املبلغ القضائي (محمد نايف حسلن)
يف  2020/12/2واشعار املختار (نزار ادريس محي الدين ) مختار
حي الوحدة الثانية يف 2020/12/5
عليه تقرر تبليغك بمضمون قرار الحكم االسلتئنايف الغيابي اعاه
ويف حاللة علدم االعرتاض ملن قبلك خلال املدة القانونية سلوف
يكتسب القرار الدرجة القطعية بحقك .
القايض
جرب امحد اسامعيل

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الزبيديه
رقم االضبارة /22/خ2020/
التاريخ2021/1/17/
أعان
تبيع مديرية تنفيذ الزبيديه العقار
التسلسلل 14/6م 14السيسلبانه
الغربيله الواقع يف قضلاء الزبيديه
العائلدة اىل املدين(زاهلد نلارص
ابراهيلم) املحجلوز لقلاء طللب
الدائنله (لبنلى رحملن عبد)البالغ
()30,000,000ثاثون مليون دينار
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه
املديرية خال ملدة (30يوما ) تبدأ
ملن اليوم التايل للنرش مسلتصحبا
معه التأمينات القانونية عرشة من
املائلة من القيمة املقدرة وشلهادة
الجنسلية العراقيلة وان رسلم
التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
حمد الله كاظم حسني
املواصفات
-1موقعلة ورقمله  14/6 -:م 14
السيسبانه الغربيه
-2جنسله ونوعله  :ارض زراعيله
تسقى بالواسطه
-3حلدوده واوصافه  :حسلب ما
مؤرش يف خارطة االفراز
-4مشلتماته  -:توجلد علدد دور
سكنيه يف عموم املساحه الكليه
-5مساحتة 800 -:دونم اما حصة
املدين منها خمسله دونم عىل وجه
الشيوع
-6درجة العمران :
 –7الشاغل  -:املدين
8القيملة املقلدرة 20,000,000 :
علرشون مليلون دينلار القيملة
التقديريله الكاملله لحصلة املدين
البالغة ( )5دونم

متديد اعالن اخلاص باجازة فحص الكورونا للمختربات االهلية

قلررت دائرة العيلادات الطبية الشلعبية تمديد االعلان الخاص
باجلازة فحص كورونا للمختربات االهلية بتقنية الل  PCRلغاية
نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس  2021 /1/21عىل ان يكون
هذا التمديد االخري لاعان.

 7رياضة
العدد ( )2300االثنين  18كانون الثاني 2021

النجف يرضب نفط البرصة بثالثية..
والكرخ واحلدود يتعادالن

نفط ذي قار يقسو عىل ناقالت النفط العراقية ويتأهل
إىل الدور ربع النهائي لكأس الوزير بكرة الصاالت
المستقبل العراقي /متابعة
ألحق فريق رشكة نف�ط ذي قار هزيمة
س�احقة بمنافس�ه فريق رشكة ناقالت
النف�ط العراقي�ة ( )1-9يف اللق�اء الذي
جمعهما مس�اء اليوم الس�بت  ،وذلك يف
إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة
كأس مع�ايل وزي�ر النف�ط لك�رة القدم
بالص�االت املقام�ة حالي�ا ً يف محافظ�ة
البرصة  ،ليحصد بطاقة التأهل إىل الدور
ربع النهائي .
وحملت األه�داف توقيع كل من الالعبني
( زهري جبار  ، 3س�يف عب�د الهادي ، 2
حي�در محمد  ، 2كتاب حس�ن  ، 1أحمد
ثامر  ) 1فيما تناوب انسام نعمة وأجمد
عب�د الس�تار وأم�ني فال�ح ومصطف�ى
سعيد عىل صناعة األهداف  ،وتناوب عىل

المستقبل العراقي /متابعة

الذود عن الشباك الحارسان عمر مؤيد و
سجاد عبد الحسن .
وينتظ�ر نف�ط ذي ق�ار املتأهل�ني م�ن

حتديد موعد الكشف الطبي
ملاندزوكيتش يف ميالن

خيم التعادل السلبي عىل نتيجة مباراة
الحدود والكرخ ،يف اللقاء الذي احتضنه
ملعب التاجي ،لصالح الجولة ال� 14من
دوري الكرة املمتاز.املباراة كانت فقرية
فنيا ً ولم ترتق إىل مستويات عالية ،فيما
فشل العبو الفريقني بزيارة املرمى طوال
ال�� 90دقيقة.بهذه النتيج�ة حل الكرخ يف
املركز ال�� 13برصيد  15نقط�ة ،فيما بات
الحدود يف املركز ال� 16ب� 13نقطة.
النجف  xنفط البرصة
ويف نف�س الجول�ة ،انته�ت مب�اراة نف�ط
البرصة وضيفه النجف ،بفوز غزالن البادية
( ،)0-3يف اللق�اء ال�ذي احتضن�ه ملع�ب
الفيحاء ال�دويل بالبرصة.افتتح معني أحمد
النتيجة للضيوف به�دف يف الدقيقة (،)16

املجموعة الرابعة التي ضمن التأهل فيها
فريق�ا نفط ميس�ان ورشك�ة الخطوط
واألنابيب .

محد اهلل ينافس إنييستا
عىل جائزة كربى

كني يربئ مورينيو من «التهمة الدائمة»

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحفي إيطايل ،عن موعد خضوع الكرواتي
ماري�و ماندزوكيت�ش للكش�ف الطب�ي ،قب�ل االنتقال إىل
نادي�ه الجديد مي�ان.وال يرتبط ماندزوكيت�ش حال ًيا بأي
نا ٍد بعد فس�خ تعاقده مع الدحيل القطري يف يوليو/تموز
امل�ايض ،علمً�ا بأنه قىض فيه  6أش�هر فق�ط ،بعد رحيله
ع�ن يوفنتوس.ولع�ب ماندزوكيت�ش ( 34عامً ا) بقميص
يوفنت�وس يف الفرتة من  ،2015وحتى يناير/كانون الثاني
.2020وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا» ،فإن ماندزوكيتش
سيخضع للفحص الطبي يف ميان ،غ ًدا اإلثنني ،قبل اإلعان
ع�ن الصفق�ة بش�كل رس�مي.وخاض ماندزوكيتش آخر
مباراة رسمية له مع الدحيل يف مارس/آذار .2020وأوضح
التقرير ،أنه من املقرر أن يوقع املهاجم الكرواتي عق ًدا مع
ميان ملدة  18شهرًا ،ينتهي بنهاية املوسم املقبل.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد  / 5273 :ش 2020 /
التاريخ 2021 / 1 / 17 :
م  /اعالن
املدعي  /مهند يوسف مطرود
املدعى عليهما  /هدى حسون نارص
اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف ذات
السالس�ل حكما غيابيا بتاري�خ 2020 / 12 / 29
يق�ي بفقرته الحكمية  :ق�ررت املحكمة الحكم
بال�زام املدع�ى عليه�ا ( ه�دى حس�ون ن�ارص )
بمطاوعة زوجها املدعي ( مهند يوس�ف مطرود )
يف داره املعباة للس�كن الواقعة يف منطقة الش�علة
مقاطع�ة  22صابي�ات وملجهولي�ة مح�ل س�كن
املدعى عليها ( هدى حسون نارص ) وتاييد الجهة
املس�ؤولة تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني وعند
تبلغ�ك وع�دم اعرتاضك بامل�دة القانوني�ة املحددة
سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول .
القايض
فارس شبيب الزم
�����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4802 :ب2019/5
التاريخ2021/1/17 :
إعالن
اىل  /املدعى عليهما ( كرار عبد االمري طراد و جواد
كاظم مرداس )
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م (/4802
ب )2019/5يف  2019/12/16واملتضم�ن الحكم
( بال�زام املدع�ى عليهم�ا بتأديته�م بالتكاف�ل
والتضام�ن فيما بينهم�ا للمدعي املدي�ر املفوض
ملؤسسة االسكان التعاونية اضافة لوظيفته مبلغا
قدره ال�ف واربعمائة دوالر امريكي وهو مجموع
املبال�غ املرتتب�ة بذم�ة املدع�ى عليهما م�ن مبلغ
الق�رض بموجب اتفاقية الق�رض املحررة بتاريخ
 )2019/1/9ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتكما
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة بداءة
كربالء واش�عار مختار ملحق ضب�اط املوظفني (
ماجد مطر حسني) لذا تقرر تبليغكما اعالنا بالقرار
املذك�ور بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولكما حق
الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار
املذكور درجة البتات وفق االصول.
القايض
عيل عبد الرضا حسن

أعلن االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم ،قائمة املرش�حني لنيل
جائ�زة أفض�ل الع�ب ،يف النس�خة املاضية م�ن دوري
أبطال آسيا ،والتي توج بها أولسان هيونداي الكوري
الجنوبي.وج�اء بني املرش�حني ،املغربي عب�د الرزاق
حم�د الله ،مهاجم النرص الس�عودي ،الذي تمكن من
تس�جيل  7أه�داف ،ليرتبع ع�ىل صدارة ه�دايف البطولة،
كم�ا بلغ مع العاملي نصف النهائي .ويربز أيضا يف القائمة
النجم اإلس�باني ،أندريس إنييس�تا ،العب فيس�يل كوبي
اليابان�ي ،الذي ق�اد فريقه كذلك إىل نص�ف النهائي ،لكنه
تعرض إلصابة حرمته من خوض املباراة.
وضمت قائمة املرشحني أيضا كال من:
«جوني�ور نيجراو (أولس�ان هيون�داي) ،س�لطان الغنام
(النرص) ،جالل الدين ماشاريبوف (باختاكور) ،شجاعي
خليل زادة (بريس�يبوليس) ،كيم مني س�ون (سامسونج
بلو وينجز) ،بشار رسن (بريسيبوليس).
بيورن يونسن (أولسان هيونداي) ،جوناثان فيريا (بكني)،
يون بيت-جارام (أولس�ان هيونداي) ،ريناتو أوجوس�تو
(بكني) ،حام�د الك (بريس�يبوليس) ،كيوجو فوروهايش
(فيسيل كوبي) ،جو هوك (أولسان هيونداي).
وسيس�تمر التصويت ،عرب موقع االتحاد اآلس�يوي ،حتى
ي�وم  24يناير/كان�ون الثان�ي الج�اري ،حيث ستش�كل
أصوات الجماهري نسبة  %60من إجمايل األصوات.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4842 :ب2019/5
التاريخ2021/1/17 :
إعالن
اىل  /املدع�ى عليهم�ا ( ع�يل يارس مج�يل و نصري
عباس حسني )
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م (/4842
ب )2019/5يف  2019/12/8واملتضم�ن الحكم (
بالزام املدعى عليهم عيل يارس مجيل و ميثم طارق
فاه�م ونصري عباس حس�ني بتأديته�م بالتكافل
والتضام�ن فيم�ا بينه�م للمدعي املدي�ر املفوض
ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه
مبلغا قدره الفان وخمسمائة دوالر امريكي وهو
مجموع املبالغ املرتتبة بذمة املدعى عليهم من مبلغ
الق�رض بموجب اتفاقية الق�رض املحررة بتاريخ
 )2018/6/25ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتكم
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة بداءة
كرب�الء واش�عار مختار منطقة العس�كري( 12/
عقيل جواد كاظم) لذا تقرر تبليغكما اعالنا بالقرار
املذك�ور بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولكما حق
الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه 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 186 :
التاريخ2021/1/14 :
إىل  /املدعوة ( نوره صباح مرزوك)
إعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة (محم�ود صباح مرزوك)
طلب�ا إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة
وف�اة بحق املدع�وة (نوره صباح م�رزوك) قررت
املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور
أمامه�ا خالل ع�رشة أيام من تاري�خ نرش اإلعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض
حميد جخم علوان

وقبل انتهاء الشوط األول تمكن أحمد لفتة
من تعزي�ز النتيجة به�دف جميل يف مرمى
نف�ط البرصة.الش�وط الثان�ي ل�م يختلف
كث�ريا عن األول وواصل الضيوف هجماتهم
واحدة تلو األخرى ،حتى تمكنوا من تحقيق

مبتغاه�م به�دف ثالث يف الدقيق�ة  54عن
طري�ق أحم�د لفتة.به�ذه النتيج�ة ارتقى
النج�ف إىل املركز الرابع مؤقتا ب� 23نقطة،
بينما تراجع نفط الب�رصة إىل املركز ال�17
برصيد  13نقطة.

المستقبل العراقي /متابعة
أعرب هاري كني ،مهاجم توتنهام هوتسبري ،عن
س�عادته باالنتصار الذي حققه فريقه عىل حساب
ش�يفيلد يونايتد بنتيجة  ،1-3ضم�ن الجولة  19من

الدوري اإلنجليزي املمتاز.وقال كني يف ترصيحات عقب
املباراة لشبكة «بي بي يس»« :مستوى رائع من الجميع
اليوم ،بدأنا بصورة جي�دة ،وتمتعنا بالقوة يف الضغط،
والفاعلية بالتقدم .»0-2
وأض�اف« :حت�ى يف الش�وط الثاني عندما س�جلوا ،لم
نش�عر بالفزع ،بل سجل تانجي (ندومبيل) ً
هدفا رائ ًعا،
وأنهين�ا املب�اراة بصورة جي�دة ،وهو ما ل�م نقم به يف
األسابيع األخرية».
وزاد« :لم يقل لنا املدرب من قبل أن نبقى يف الخلف ،بل
األمر يتعلق بعقليتنا يف أرض امللعب ،بالرتاجع ومحاولة

الحفاظ عىل االنتصار ،األمر األهم هو نحن كالعبني أن
نتحمل املسؤولية ،وهو ما قمنا به اليوم».
وع�ن هدف ندومبيل ،علق كني« :ه�دف مذهل ،التقنية
يف تس�ديد كرة س�اقطة من فوق ح�ارس املرمى كانت
خاصة للغاية».
وأت�م« :كانت هناك فرص كان يمك�ن أن أتعامل معها
بصورة أفضل ،ويبقى األمر األهم هو الفوز باملباريات،
أي فريق بإمكانه تقديم مس�تويات مميزة متتالية (يف
رصاع الف�وز باللقب) ،وهذا س�بب ش�عورنا باإلحباط
لفقدان النقاط بعد التقدم يف نتائج املباريات».

ريال مدريد يوافق عىل طلب إنرت بشأن حكيمي

المستقبل العراقي /متابعة

واف�ق ن�ادي ريال مدري�د عىل طلب تق�دم به إنرت
ميالن مؤخرًا بش�أن املغربي أرشف حكيمي ظهري
النرياتزوري.
وكان حكيم�ي انتق�ل م�ن ريال مدري�د إىل إنرت يف
الصيف املايض نظري  40مليون يورو.
ً
ووفق�ا ملوقع «كالتش�يو مريكات�و» اإليطايل ،فإن
ً
األزمة االقتصادية جعلت إنرت ال يملك أمواال للتعاقد
مع العبني خالل املريكاتو الشتوي الجاري.
وأشار إىل أن إنرت لن يتمكن ً
أيضا من تسديد الدفعة
األوىل لريال مدريد من قيمة صفقة حكيمي.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجو وفاة190/
التاريخ2021/1/14 :
إىل  /املدعو ( قيس فاضل مهدي )
إعالن
قدم طالب حج�ة الوفاة (نعيمه باقر ناجي) طلبا
إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة
بحق املدعو (قيس فاض�ل مهدي) قررت املحكمة
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها
خالل عرشة أيام م�ن تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض
عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية
العدد /13 :ش2021/
التاريخ2021/1/13 :
اىل  /املدعى عليه ( مهدي غازي رضيوي )
م /تبليغ
اقام�ت املدعي�ة ( زهراء ع�يل حمي�د ) امام هذه
املحكمة الدع�وى املرقمة (/13ش )2021/تطلب
فيه�ا (حضان�ة طفلته�ا « ب�ان «) وملجهولي�ة
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ( ثائر
طعم�ة جرب) واش�عار مختار حي الرس�الة/ 3يف
النجف قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني
محليت�ني يوميت�ني رس�ميتني بموع�د املرافع�ة
املصادف  2021/1/20الس�اعة التاس�عة صباحا
وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك
قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا
وفق االصول.
القايض
ستار مالك الفتالوي
اعالن
اىل الرشيكة  /اشواق صاحب عبود
اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النجف وذلك
القرارك باملوافقة عىل اصدار اجازة بناء والخاصة
بالعق�ار املرقم  3/5999ح�ي النداء مناصفة مع
الرشي�ك ( حس�ام خضري عب�اس) م�دة اقصاها
ع�رشة ايام وخالله س�وف تص�در االج�ازة وفقا
للضوابط الالزمة

وأوضح أن الدفعة تزيد قيمتها ً
قليال عن  10ماليني
يورو ،وكانت تس�تحق يف ش�هر ديسمرب  /كانون
أول املايض.
وق�ال «كالتش�يو مريكاتو» إن إنرت ه�ادئ بعد أن
توصل التفاق مع ريال مدريد عىل تأجيل القس�ط
إىل  30مارس  /آذار املقبل.
وأض�اف أن�ه ال يوجد أي توتر ب�ني الناديني ،حيث
إن مس�ؤويل مدريد يدركون جي ًدا ما سببته األزمة
االقتصادية لألندية العاملية.
وذكر أن إنرت لم يسدد رواتب الالعبني ً
أيضا الخاصة
بأش�هر يوليو/تم�وز وأغس�طس/أب ونوفمرب/
ترشين األول وديسمرب /كانون األول حتى اآلن.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد318 :
التاريخ2021/1/14 :
إعالن
تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم إىل هذه الدائ�رة بتاريخ
 2013/3/3لتس�جيل تمام العق�ار املرقم ()785
محل�ة ( رش�ادية ) يف الكوفة اىل طالب التس�جيل
املجدد ( حسن هادي عبد خضري) لتسجيله مجددا
باس�مه بصفته املال�ك والحائز للم�دة القانونية ،
ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل
وفق أحكام قانون التس�جيل العق�اري رقم ()43
لس�نة  1971قررن�ا إع�الن هذا الطل�ب  ،فعىل كل
من يدع�ي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا
العق�ار تقديم م�ا لديه من بين�ات إىل هذه الدائرة
خالل م�دة (ثالثون) يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل
لنرش ه�ذا اإلعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء
اإلع�الن وذلك إلثب�ات حقوقه موقعياً يف الكش�ف
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة
2021/1/14
�����������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
اعالن
بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن (حس�ني
عيل محس�ن) طلب�ا لغرض تس�جيل لقبه وجعله
(املس�افر) بدل م�ن (ف�راغ) فمن لدي�ه اعرتاض
مراجع�ة هذه املديرية خالل مده اقصاها (عرشة
اي�ام) وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف
الدعوى وفق احكام املادة ( )24من قانون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /997 :ب2017/4
التاريخ2021/1/17 :
إعالن
اىل  /املدعى عليه ( عيل مالك هخادي )
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م
(/997ب )2017/4يف 2019/4/18
واملتضم�ن الحكم ب��(اوال :ال�زام املدعى
عليه االول نارص حس�ني نغماش بتأديته
للمدع�ي مدير م�رصف الرافدي�ن اضافة
لوظيفت�ه مبل�غ مق�داره ()6،867،000
س�تة ماليني وثمانمائة وس�بعة وستون
الف دينار والذي يمثل املتبقي من القرض
املمن�وح للمدع�ى علي�ه االول والفائ�دة
املرتتب�ة عىل املبل�غ املتبقي بذم�ة املدعى
علي�ه االول املذك�ور اع�اله بموجب عقد
القرض املؤرخ يف  ،2009/2/8ثانيا :الزام
املدع�ى عليه االول نارص حس�ني نغماش
بتأديت�ه للمدعي مدير م�رصف الرافدين
اضافة لوظيفته فائ�دة اتفاقية مقدارها
 %6للمبل�غ املذك�ور بالفق�رة اوال اع�اله
واعتب�ارا من تاري�خ املطالب�ة القضائية
يف  2017/3/8ولغاي�ة التأدي�ة الفعلية)
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار
العروب�ة ( 1/جمعة عبد الل�ه العحنزي)
لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالق�رار املذكور
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك حق
الطع�ن ع�ىل الق�رار املذكور خ�الل املدة
املق�ررة بكاف�ة ط�رق الطع�ن القانونية
وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور درجة
البتات وفق االصول.
القايض
عامر حسني حمزة

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2300االثنين  18كانون الثاني 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

محمد الكعبي

مصطفى منيغ

املؤسسات واسباب الفشل

أمتوت بريوت ببطء؟

دخلت املنطقة بع�د عام  ،2003مرحلة تاريخية مفصلية من حيث
الرصاع والتحوالت الكب�رة الداخلية والخارجية ،مع صعود تيارات
سياس�ية وس�قوط حكومات ،وخروج الش�ارع العربي من سباته
مطالبا ً بحقوقه ،وقد تحقق الكثر منها وان كان مرشوع التغير يف
بداياته ،وقد شهد العقل السيايس العربي تطورا ً نسبيا ً ملحوظا ً من
خالل تعاطيه مع املتغرات ومجري�ات األحداث وتراكمية التجارب
واملواقف التي مرت عليه.
وج�ود املؤسس�ات واملنظم�ات االنس�انية والثقافية والسياس�ية
واالجتماعي�ة واملراكز البحثية عالمة بارزة عىل رقي البلد وتطوره،
واليوم اصبح النظام املؤسساتي عمود فقري للحكومات واملجتمع
يف اغلب دول العالم املتقدمة ألنه يرفدهما بما ينفعهما ويطورهما،
وتك�ون عونا للجميع عىل املس�توى املادي واملعن�وي ،أما يف بلداننا
فاملسألة تختلف تماماً ،وعىل الرغم من كثرة املؤسسات واملنظمات
إال إنه�ا لم تحق�ق املصال�ح العامة التي م�ن اجلها وج�دت ،وهذا
بس�بب مقدمات تحول دون أي تتط�ور مما أدى إىل اغالق اغلبها أو
تحجيمها ،فضال من مؤسس�ات وهيئات وجودها عىل الورق فقط،
وبعضه�ا يعمل ملصالح خارجية أو يروج لألف�كار الهدامة ويزرع
الفتن ويب�ث الكراهية والفرقة بني ابناء البلد الواحد ،وهذا بس�بب
ضع�ف القوانني الحكومي�ة وعدم وج�ود رقاب�ة حقيقية وضعف
املتابعة لضبط نشاط تلك املنظمات واملؤسسات ومراقبتها ومعرفة
برامجها ومصادر تمويلها.
هن�اك اس�باب تحول دون اس�تمرار عمل املؤسس�ات وقد تؤدي إىل
فش�لها ،سنحاول أن نسلط الضوء عىل بعضها ،وتتنوع االسباب إىل
ثالث اقس�ام ،قسم يتعلق بالحكومة وقوانينها واجراءاتها الرقابية
والتي تضبط حركة ونشاط تلك املؤسسات ،وقسم يتعلق باملجتمع
وتعاطي�ه م�ع املنظم�ات واملؤسس�ات ،وقس�م يتعلق باملؤسس�ة
والعاملني فيها ،ويف مقالنا هذا سنس�لط الضوء عىل اس�باب فشل
املؤسس�ات دون التطرق إىل االس�باب الحكومي�ة واملجتمعية ،ومن
تلك االسباب:
* خلل يف املنهاج والس�لوك عند املؤسس�ني والعاملني ،وعدم وجود
خط�ة عم�ل واضح�ة وحقيقية * .االس�تجابة لقناع�ات موظفي
املؤسسة وتهميش رغبات الجمهور.
* فقدان الرؤية املس�تقبلية ،وضبابية الهدف وعدم انس�جامه مع
الحاجات وقد يكون غر واقعي.
* ع�دم الثقة بالنفس وعدم االيمان بالق�درات وفقدان الرغبة عند
املدير أو العاملني يف التطور.
* يعيش اغلب مدراء املؤسس�ات واملراكز وَهم االفضلية والعبقرية
وتقمص دور الشخصية الخارقة والعيش يف قبة وهمية من الخيال،
وهذا الغرور الوهمي يشكل نسبة كبرة من اسباب الفشل.
* عدم اش�باع رغبات الجمهور وفقدان حال�ة التفاعل مع الناس،
من حي�ث النوع والكم ،وعدم ترويج النش�اطات املناس�بة باملكان
والزمان املناس�ب ،ع�دم وضع س�قوف زمنية للنش�اطات والعمل
واغفال تحديد االولويات.
* استغالل املؤسسة للمصالح الشخصية ،وعدم استثمار العالقات
العام�ة والخاصة بالش�كل الصحي�ح والجهل بالقوان�ني الصادرة
م�ن الجهات املختصة يدخل املؤسس�ة بمش�اكل كبرة قد تؤدي إىل
الفشل.
* ضع�ف التخطي�ط وقرص النظر ،وعدم وجود دراس�ة موضوعية
ج�ادة تتبن�ى رس�م خطة عم�ل علمية صحيح�ة ،وفق�دان املوقع
الجغ�رايف املناس�ب وامله�م والحيوي للمؤسس�ة من حيث س�هولة
الوصول إليها.
* ضعف الس�يولة املالية أو انقطاعها ،حيث يعيش أغلب مسؤولو
املؤسسات واملنظمات عوز مايل ،أو يعيش بعض املدراء حالة البخل
واالنانية والتس�لط نتيجة ما عانوه يف حياتهم الس�ابقة ،مما كان
لها األثر الكبر عىل سر العمل والعاملني.
* قل�ة الخ�رة وضع�ف املنت�ج الثق�ايف وع�دم التوازن ب�ني املنجز
وتطلعات املجتمع ،من حيث املستوى والرغبات.
* غي�اب املرونة والق�رارات الخاطئة واملتش�ددة ،أو اصدار قرارات
ارتجالية غر مدروسة.
* عدم التجديد ،وعدم مواكبة التقدم العلمي والسيايس واالجتماعي
والثق�ايف مما جع�ل اغلب املؤسس�ات تعي�ش العزل�ة واالنطوائية
واالنغالق الفكري واملجتمعي.
* االعتم�اد عىل التس�ويق الكم�ي وليس النوعي وه�ذا نتيجة عدم
وجود برامج تسويقية متطورة تلبي حاجات الناس.
* ادخال املؤسس�ة يف رصاعات جانبية مما يجعلها تعيش الرتاجع
بعيدا ً عن وضيفتها املنشودة ،أن املنافسة يف التطور والعطاء عالمة
جي�دة وعام�ل تحفيز وتطوي�ر للعمل ،لك�ن ما موج�ود اليوم هو
تنافس صفري.
* إبع�اد الكف�اءات واالعتم�اد ع�ىل ال�كادر املوج�ود وان كان غر
كف�وء ،وعدم االع�رتاف باألخطاء ،والتمس�ك ب�اآلراء واالفكار غر
الصحيحة.
* اهمال عامل التحفيز والتش�جيع للعاملني ،أو مصادرة جهودهم
وهذا مع االس�ف موج�ود يف اغلب املؤسس�ات واملنظمات ،وضعف
الكادر ،أو قلة عدد العاملني بحيث ال يتناسب مع التحديات الكبرة،
وتفويت الفرص والهروب من املسؤولية واهمال نقاط القوة وعدم
العمل عىل تقوية نقاط الضعف ،من عوامل فشل املؤسسات.
* اعتماد التمويل والدعم عىل حزب أو شخصيات محددة مما يجعل
املؤسس�ة خاضعة لهم ب�كل تفاصيلها ويفقدها الس�عة والحرية
ويجعلها عرضة لالتهام ويفقدها شعبيتها وتكون محكومة بخط
واحد ال تخرج عنه.
* وجود قيادة غر كفوءة ،وقد يكون الفاشل هو صاحب املؤسسة
أو من يمولها وهذه هي الطامة الكرى.
بقاء االش�خاص الفاشلني عىل راس الهرم املؤسساتي من االخطاء
الكارثي�ة والت�ي مازال�ت تعان�ي منه�ا مؤسس�اتنا ألنه�ا ال تملك
الش�جاعة والجرأة عىل التغير والتبديل والتجديد ،والتمسك بفكرة
(أحس�ن منه ال يوجد) ،أن الفكرة الناجحة تحتاج إىل من يروج لها
من حيث الس�عة والرسعة والتكرار واالسلوب واالستمرار والتجديد
وكس�ب ثقة الجمه�ور ،ونطم�ح أن يرتق�ي اصحاب املؤسس�ات
بعملهم واالستفادة من تجارب وأفكار االخرين واالستعانة بمناهج
وخ�رات عاملية وزيادة الدورات والورش�ات التنموي�ة والتطويرية
لرتتق�ي بمس�توى اداء الك�وادر العامل�ة وعىل جميع املس�تويات
ملؤسس�اتنا ،واتمنى من اصحاب الش�أن أخذ م�ا ذكرنا عىل محمل
الجد ،عىس ان تكون عندنا مؤسسات ومراكز ناجحة ترفد املجتمع
والحكومة بكل ما ينفع وأن تؤدي دورها بشكل ممتاز.

العراقـي

الكلمة َ
س�هم قوس�ها الجُ ملَة ،مهما كان اتجاه انطالقها تصيب كما
أش�ارت َبو َ
ْصلَة ،ح َّددت املوق�ع بدقة عن موقف ب�ه عالِمة ،مصدره
فكر مُ
قن�ع بمقومات تأثرات مُ تكاملة ،يف أوس�اط
الدراي�ة بخالصة ٍ
ٍ
س�عت وال تزال حاملة ،بمقدم يوم يكون للتغير عقوال باملاليني قابلة،
أصحابها ورثة حضارة ووعي بمسؤولية جسيمة يف الغد لها مُ تحمّلة،
منطق�ي وقوة مُ دركة أن ال ِع َ
رة ليس�ت يف التف�وّق وإنما أن
باندف�اع
ّ
ِّ
ُ
تكون األخطاء كالخس�ائر جد قليلة ،إذ الحكمة تفتت التهوّر شبيهة
تكون بقنبلة ،إن ُقذِفت بنية تحذير أي قافلة ،تنأى عن الحد املرسوم
ُّ
للتوق�ف قصد تفريغ حمولتها الفاقدة (م�ن زمان) صالحية تداولها
ً
س�لعا جديدة مهما كانت يف البداية قليلة،
يف أس�واق سياس�ة تتطلب ِ
م�ا دام املطلوب (مرحلياً) ليس الكم بل كف�اءات مُ فعمة بحبّ وطن
ع�ىل تقنيات التنفيذ بال ِعلْ�م حاصلة .الجل يف بروت َّ
يتألم مُ ظهرا ً ذلك
ِ
ب�كل الطرق املمكنة آخرها «بأضعف اإليمان» ،بوجود من يفكرون يف
االنسحاب بما َخ َّ
ف وزنه وثقل إثمه تاركني وراءهم مَ ن كانت ألمثالهم
س�وى خليلة ،مُ ن ّعمني بحُ ْ
�ن مقامها ونس�ماتها العليلة ،كعاصمة
س ِ
لس�ويرسا الرشق الفارحة ليل نهار منعش�ة ومنتعشة يف غر حاجة
الس�رتاحة َقي ُْلولَة ،جامعني أيام رخائها املُك ّدس يف أمكنة يستعجلون
الفرص لتطر بهم عىل ِبس�اطها حاملة ،متناس�ني أن نهاية املغامرة
س�تكون حيث انت�رشت «كورون�ا» بمخاطرها الث�الث مرحبة بلغة
انجليزية قائلة ،ال تفرحوا بما غنمتموه بالدهاء والحيلة ،فكلّه يبقى
مهم�ا بلغت قيمت�ه دون الحصول عىل ُجرعة ّ
تنف�س واحدة تنجيكم
َّ
ممَّن لكم قاتلة .بروت دموعها رسائل استغاثة ملن تذكروا ارتباطهم
به�ا حيث احتضنتهم مع ّززين مكرَّمني ،م�ا دامت لهم من اإلمكانات
املادي�ة ما يوفر ول�و الطاق�ة الكهربائية يف املستش�فيات عىل األقل،
فم�ا فائ�دة واردات النفط إن ُح ِجب الج�زء الضئيل منه�ا عىل إنقاذ
أالف املس�لمني من الضياع والترشد؟ ما قيمة التضامن اإلنس�اني إن
ابتعدتبابوية الفاتكان عن تلبية حاجيات مسيحيي هذا البلد ورئيسه
ّ
التدخل بخ�ر قائم عىل
منه�م؟ حتى اليه�ود ولو ملرة واح�دة عليهم
تقديم العون بروح راعية ملن يستحق املساعدة التلقائية دون الرجوع
ملواق�ف قائمة عىل رصاع�ات بلغت الذروة ،بل ع�ىل ضمائر إن كانت
لهم تعمل لصالح جار بالحس�نى .بروت مريضة ،بحكومة أو دونها،
الحل يف ش�فائها انتقل اآلن للمحس�نني وما أكثره�م ،النارشين حب
الس�الم يف تلك الربوع بني معتنقي تعايش االديان الس�ماوية الثالث،
املقدري�ن لجالل التس�امح واإلخ�اء ،العاملني لفائدة اإلنس�انية وقد
فتكها الش�ديد بني هؤالء
أصبح�ت مه�د ّدة بخطورة أوبئة ال تفرّق يف ِ
َ
وهؤالء ،املتشبثني بقيم الرَّحمة كفرصة من فرص النجاة ،من ضاوة
مستقبل ال يبرش إال بمزيد القالقل والتوترات مهما كان املجال.

كـاريكـاتـير

جـرح الـ ّلـقـاء

اللّيلة...
ّ
صدى الليل ينقل لنا أنني األسئلة عىل مسمعها...
تراه من يكون املفجوع...؟
ها هو يستقبل روحه...
يا رسول اللّه...
صوتك يخرتق مسامع القلوب املحرتقة...
«فاطمة» ...ما هذه العني املحمرّة...؟؟
ُ
فتغمض «فاطمٌ» عينها...
«فاطمة» ما هذا الوجه الخضيب...؟؟
فتطرئ «فاطمٌ» رأسها...
ّ
وكأن روحه تنسلخ عنه مج ّدداً...
أَ»فاطمٌ» حزينة!!...؟؟
تعال اقرتب يا رسول اللّه
واحضن «فاطمة» لتكتمل املصيبة...
ً
«فاطمة» يف ّ
كفيه...
وأخذ الحبيب
يا اللّه« ...فاطمة» ...ما هذه ّ
الضلوع املكسورة...؟
وما تراه جواب ال ّزهراء...؟
أبتاه...
اخفض صوتك ...كي ال يسمع عزاءك «عيل»...
ّ
كل العزاء ...لصاحب ثورة ال ّزهراء...
ّ
عزاؤنا لك ...صاحب الزمان...

«أم محمد»

اكتشاف هام لعالج العمى لدى خاليا الشبكية من اجلثث البرشية!
اقرتحت دراس�ة أن الخاليا الجذعية الش�بكية
املأخوذة من عيون الجثث يمكن اس�تخدامها
لعالج العمى ملاليني األشخاص حول العالم.
وتعد الظهارة الصبغية للشبكية ( )RPEطبقة
من الخالي�ا تنقل العنارص الغذائية والفضالت
داخ�ل وخ�ارج الش�بكية ،وه�ي قطع�ة من
األنسجة عىل الجزء الخلفي من أعيننا.
وتس�اعد ه�ذه الخالي�ا أيضا ع�ىل امتصاص
الضوء املتناث�ر يف العني وهي ضورية للرؤية
الطبيعية  -مع ك�ون الخلل الوظيفي يف RPE
سببا رئيسيا للعمى .ويتمثل أحد أنواع ضعف
 RPEيف الضم�ور البقعي  -ال�ذي يصيب نحو
 1.5مليون ش�خص يف اململك�ة املتحدة وزهاء
 200ملي�ون فرد ح�ول العال�م .ونجح خراء
م�ن الصني اآلن يف زرع خاليا جذعية لش�بكية
الع�ني من جثة برشية يف عي�ون القرود ،حيث
نجت ونم�ت إىل  .RPEوكانت الخاليا املزروعة
قادرة عىل استبدال وظيفة  RPEللمضيف ،ما
يزي�د من إمكانية التمكن م�ن تصحيح الخلل
الوظيفي  RPEيف البرش يف املستقبل .وقال معد
الورقة البحثية وعالم األحياء الخلوي ،تيموثي
بلينكينسوب ،من كلية إيكان للطب يف Mount
 Sinaiيف إرسائيل« :أظهرنا أن  RPEاملشتق من

جثة برشية يستبدل جزئيا عىل األقل الوظيفة
يف البقعة من الرئيسيات غر البرشية .ويمكن
زرع الخالي�ا املش�تقة م�ن املترع�ني بجث�ث
برشية بأمان تحت الشبكية واستبدال وظيفة
املضيف ،وبالتايل قد تكون مصدرا واعدا إلنقاذ
الب�رص لدى مرىض الش�بكية» .ويف الدراس�ة،
ُزرعت خاليا جذعية م�ن عيون الجثث املترع
به�ا تح�ت بقعة الق�ردة ،الج�زء املركزي من
ش�بكية الع�ني .وأف�اد الباحث�ون أن البق�ع
املزروعة ظلت مس�تقرة ملدة ثالثة أش�هر عىل
األق�ل دون أي آث�ار جانبية خط�رة .وأوضح

طبيب حيدد أسباب السكتة القلبية املبكرة
تح�دث أخصائ�ي أم�راض القل�ب،
الطبي�ب تام�از جاجلوش�فييل ،ع�ن
أسباب السكتة القلبية املبكرة والوفاة
بسبب مشاكل يف القلب.
وبحسب الطبيب فإن أسباب السكتة
تع�ود إىل عدم انتظام ضب�ات القلب
البطيني أو الرجفان البطيني.
وأش�ار الطبيب إىل أن خط�ر اإلصابة
باضطراب نظام عمل القلب يزداد كل
ع�ام ،خاصة يف ظل وجود مضاعفات
مكتسبة أو وراثية ،بحسب ما نرشت
“القناة الخامسة” الروسية.
فع�ىل س�بيل املث�ال ارتف�اع ضغ�ط ال�دم
والس�منة وتطور تصلب الرشايني واحتشاء
عضلة القلب ،يمكن لهذه األمراض أن تعيق

الن����شاط الكهربائي للقلب.
كم�ا وأكد الطبي�ب عىل ض����رورة معرفة
الحالة الصحي�ة للمقربني ،قائ�ال “هل كان
هناك أي أم�راض قلبي�����ة ووفيات تحت
س�ن الخمس�ني أو أزمات قلبية أو س�كتات

دم��اغ��ية مبك���رة بين��ه��م”.
مضيف�ا أن الس�كتة القلبي�ة املبكرة
ال يس�بقها دائم�ا أل�م يف القل�ب فقد
ينخفض ضغط دم الش�خص ويفقد
وعي�ه .ونتيجة لذل�ك ،ال يملك األطباء
س�وى القلي�ل م�ن الوق�ت إلنق�اذ
املريض.
كما ش�جع الطبيب ،الجميع بدءا من
س�ن الثالثني ،عىل التفك�ر يف فحص
القلب ،وهو م�ا ينطبق يف املقام األول
ع�ىل أولئك الذين يعانون من الس�منة
أو ارتفاع الضغط.
كم�ا يويص الطبي�ب أيضا بتجن�ب متالزمة
التعب املزمن ،والتي من املحتمل أن تؤدي إىل
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

تعرف عىل مواصفات سيارة “لكزس” اجلديدة
بع�د أن الحظت االهتم�ام الكبر بس�يارات LC
 500الت�ي طرحتها الع�ام الفائت ،قررت رشكة
لك�زس طرح نس�خ معدل�ة من ه�ذه املركبات
مخصص�ة للس�وق األمريكي�ة وبعض أس�واق
العالم .وأكثر ما يلفت النظر يف سيارات 500 LC
هو تصميم هيكلها الخارجي الذي يوحي بالقوة
ويحم�ل مالمح املركب�ات الرياضي�ة واملركبات

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

الفاخرة بنفس الوقت ،فضال عن التصميم املميز
للمصابي�ح األمامية ،والش�بك األمامي املنحني
العريض ،وتصميم الفتحات الهوائية عىل املقدمة
وجانبي الهيكل.وحرص مصممو هذه املركبات
عىل جع�ل قمرتها آية يف التميز أيضا ،إذ زودوها
بواجه�ة قيادة ال تش�به أيا من تل�ك املوجودة يف
مركبات لكزس األخ�رى ،ودعموا هذه الواجهة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

بشاشات ملسية كبرة يمكن من خاللها التحكم
بمعظ�م أنظمة الص�وت واملولتيميدي�ا ومراقبة
الحالة الفنية لألجزاء الرئيس�ية للس�يارة ،كما
جهزوها بمقاعد رياضية مريحة مكسوة بأفخم
أن�واع الجلود وبع�ض عنارصه�ا مصنوعة من
ألياف الكربون املتينة ،وبأنظمة صوت بمكرات
ذات أداء ممتاز.

07801969233
07901463050
07709670606

الروفيس�ور بلينكينس�وب« :عالوة عىل ذلك،
اس�تحوذ  RPEاملش�تق من الخالي�ا الجذعية
جزئي�ا ع�ىل وظيف�ة  ،RPEوكان ق�ادرا عىل
دعم وظيفة مستقبل الضوء الطبيعي .واألهم
من ذل�ك ،أن ه�ذه الخالي�ا لم تس�بب ندبات
الش�بكية» .وقال الفري�ق إن الخاليا الجذعية
التي يتم حصادها من املترعني املتوفني يمكن
أن تكون بمثابة «مورد غر محدود» لل� RPE
البرشي ،واس�تعادة البرص ملاليني األش�خاص
ح�ول العال�م .وق�ال بلينكينس�وب« :إن زرع
الخالي�ا الجذعي�ة  RPEاملس�تمدة م�ن عيون
جثة برشي�ة بالغة لتحل م�كان  RPEاملعيب،
هو عالج محتمل للتنكس البقعي» .ومع ذلك،
س�تكون هناك حاجة إىل مزيد من البحث ،من
أجل تحديد ما إذا كان اإلجراء يعمل مع البرش
 حي�ث م�ا ت�زال التج�ارب الرسيري�ة بعيدةاملنال ،كما حذر الفري�ق .وأضافوا أن الخطوة
األوىل يف ه�ذا االتجاه تتمث�ل يف اختبار الخاليا
الجذعي�ة لدى الق�رود التي تعان�ي من العمى
املرتب�ط بخلل وظيفي يف  .RPEوتش�ر نتائج
ه�ذه الدراس�ة إىل أن املت�رع الب�رشي البالغ
 RPEآم�ن للزرع ،م�ا يعزز الحج�ة للتجارب
الرسيرية البرشية لعالج مرض الشبكية.

اخرتاع جهاز ينهي مشكلة يف حواسيب
املستقبل فائقة الرتدد

اخرتع الباحث األردني يف جامعة أبو ظبي منترص القس�ايمة جهازا من
م�ادة “الغرافني” عايل الج�ودة بإمكانه ربط الحواس�يب الكمية فائقة
التوصيل ضمن مسافات شاسعة باأللياف الضوئية مع تأمينها.
وحصل القس�ايمة يف ش�هر أكتوبر املايض عىل براءة االخرتاع من مكتب
الواليات املتحدة األمريكية لراءات االخرتاع والعالمات التجارية.
به�ذا االبتكار الفري�د من نوعه ،قال�ت صحيفة “البي�ان” اإلماراتية إن
منترص القس�ايمة قد “أنهى مشكلة حواسيب املس�تقبل فائقة الرتدد،
والت�ي تعم�ل عىل درج�ات ح�رارة متدني�ة جدا تص�ل إىل س�الب 237
سيلسيوس”.
وق�ال حم�دي الش�يباني عميد كلي�ة الهندس�ة يف جامع�ة أبوظبي إنه
ومؤسس�ته العلمي�ة “فخورون باإلنج�از الذي حقق�ه الدكتور منترص
قس�ايمة” الذي وجد كل الدعم املادي واملعنوي من طرف هذه الجامعة
والهيئات العلمية اإلماراتية املعنية.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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