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كش�فت مصادر سياسية متطابقة ،أمس األربعاء،
ع�ن تح�ركات لتحوي�ل «اللجن�ة الس�باعية» التي
تش�كلت من أجل اختيار رئيس لل�وزراء إىل تحالف
يجمع القوى الش�يعية ،عىل غرار التحالف الوطني
سابقاً.وقالت املصادر إن الضعف الذي ظهرت عليه
القوى الش�يعية يف مرحلة التصوي�ت عىل حكومة
محم�د توفيق علاوي ،وع�دم قدرتها على تمرير
أي مرش�ح ب�دون التوافق فيما بينه�ا ،دفع بعض
قيادات الص�ف األول إىل إعادة النظر بالعالقات بني
القوى الش�يعية.ورشح مصدر ،حضر اجتماعات
الق�وى الش�يعية ،أن األحزاب الش�يعية لم تش�هد
يوما ً انقساما ً حادا ً كما تش�هده اليوم ،الفتا ً إىل أن
الخلاف لم يعد محصورا ً بين زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر ورئي�س ائتالف دولة القانون نوري
املالكي ،وإنما انضم إليه زعيم تحالف الفتح هادي
العام�ري.وكان املالك�ي قد أفش�ل تمري�ر حكومة
محمد توفيق عالوي ،بعد أن استعاد عالقاته بالقوى
الكردية وبعض القوى السنية ،وأدى انسحاب نوابه
ونواب القوى املتحالفة معه إىل عدم اكتمال نصاب
ُ
الجلس�ة.وعد عالوي مرش�حاً ،بالدرجة األس�اس،
لتحال�ف س�ائرون ال�ذي يق�وده الصدر ،بي�د أنه
حظ�ي بمباركة عدد كبري من ن�واب ائتالف الفتح.
ونتيج�ة لرفض املالكي والصدر والعامري الجلوس
مع بعضهم إثر الخالفات فيما بينهما ،برزت فكرة
تش�كيل «اللجنة السباعية» املكونة من قيادات من
الخ�ط األول والثان�ي للق�وى الش�يعية للتوصل إىل
االتفاق عىل إيجاد مرشح لرئاسة الوزراء.
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رئيس الوزراء يوجه بـ «سلسلة إجراءات» لتخفيف آثار
انخفاض اسعار النفط

بغداد  /المستقبل العراقي
وجّ ه رئيس حكومة ترصيف األعمال عادل
عبدامله�دي ،أمس األربعاء ،بسلس�لة من
اإلجراءات لتخفيف آثار انخفاض أس�عار
النف�ط .وذك�ر بي�ان للمكت�ب االعالمي
لرئيس ال�وزراء تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،ان «رئيس مجل�س الوزراء
ع�ادل عبداملهدي ت�رأس اجتماعا ً خاصا ً
حول املوازن�ة العامة وتداعيات انخفاض
اس�عار النفط العاملية ومواجهة فايروس
كورونا ،ولتش�خيص الحال�ة االقتصادية

الربملان الرويس يمنح «ضوء أخرض» لبوتني للبقاء رئيس ًا مدى احلياة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعط�ى مجلس الدوما ال�رويس ،وهو الغرف�ة الثانية للربملان،
أم�س األربع�اء ،موافقت�ه النهائية على تعديالت دس�تورية
تس�مح للرئيس فالديمري بوتن بالرتش�ح للرئاس�ة مجددا ً يف
عام  ،2024وهو م�ا يمنعه الدس�تور الحايل.وصوّت املجلس
الذي يضم  450مقع�دا لصالح التعديالت يف ثالث وآخر قراءة
بتأيي�د  383صوتا ،ولم يصوّت أي نائ�ب ضد التعديالت ،لكن
 43نائبا امتنعوا عن التصويت ،وتغيب  24نائبا عن الجلس�ة.
ويهيمن بوتن ،الذي يبلغ من العمر اآلن  67عاما ،عىل املش�هد
الس�يايس الرويس على مدى عقدي�ن ،إما كرئي�س أو رئيس
للوزراء ،وفتح املجال أمام التعديالت الدستورية ،يوم الثالثاء،
يف ظهور مفاجئ بالربملان.وكش�ف بوت�ن يف يناير املايض عن
تغيري كبري يف السياس�ات الروس�ية وإصالح دستوري ،إال أنه
مطال�ب بموج�ب الدس�تور الح�ايل بالتنح�ي يف .2024وقدم
بوت�ن يف كلمة أمام الربمل�ان تأييده املشروط لتعديل مقرتح

صحة كربالء تسجل
حالة وفاة ثانية بـ «كورونا»
وحتجر عىل عائلة
ص3

الراهن�ة وكيفي�ة تخفي�ف األعب�اء على
املوازنة وتنشيط حركة االقتصاد» .ووجه
عبد املهدي ،بحس�ب البيان ،بـ «سلس�لة
من االجراءات لتخفيف اآلثار السلبية عىل
االقتص�اد واملواطن» ،مؤكدا ً «ثقته بقدرة
الع�راق على تج�اوز التحدي�ات والبن�اء
على النجاح�ات االقتصادي�ة والصحي�ة
املتحققة» .وأش�ار البي�ان ،إىل أنه «جرت
مناقشة القضايا األساس�ية املشار اليها
وصالحيات الحكوم�ة الحالية بخصوص
قان�ون املوازن�ة كونه�ا حكومة ترصيف
أم�ور يومية».وتاب�ع ،أن «االجتم�اع

حرضه وزراء املالي�ة والنفط والتخطيط
ومحاف�ظ البنك املركزي وعدد من الوكالء
واملستش�ارين والخبراء االقتصاديين».
بدوره ،عق�د املجلس الوزاري االقتصادي
جلس�ة طارئ�ة التخ�اذ التدابير بش�أن
انخف�اض اس�عار النفط عاملي�ا ،وتوفري
االمكاني�ات املتاح�ة للتص�دي لفيروس
كورون�ا .وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لنائب
رئيس الوزراء للش�ؤون االقتصادية وزير
املالية ورئي�س املجلس الوزاري لالقتصاد
ف�ؤاد حسين ،يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ان «املجلس الوزاري

لالقتصاد يعقد جلس�ة طارئة بخصوص
انخف�اض أس�عار النفط عامليا ،برئاس�ة
حسني وعضوية وزراء التخطيط والتجارة
والزراع�ة والعمل والش�ؤون االجتماعية
واألمين الع�ام ملجلس ال�وزراء ومحافظ
البن�ك املرك�زي ورئي�س الهيئ�ة الوطنية
لالستثمار وكالة والس�ادة وكالء وزارات
النفط واملالي�ة والتخطيط ومستش�اري
رئيس الوزراء للشؤون املالية واالقتصادية
واالسرتاتيجية».
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الـصــدر لـتـرامـب :انـت فـيــروس يـنـشــر الـحــروب

يف الدس�تور يعيد بش�كل رس�مي احتس�اب فرتاته الرئاسية
م�ن الصفر.وإذا أيدت املحكمة الدس�تورية التعديل ،بحس�ب
توقع�ات منتق�دي بوت�ن ،وأي�ده الناخبون يف اقتراع عام يف
أبريل ،س�يكون بإمكان بوتن ش�غل املنصب لفرتتني أخريني
متتاليتني مدة كل منهما س�ت س�نوات.وإذا أتاحت له حالته
الصحي�ة وحظوظه االنتخابية القيام بذل�ك ،فقد يبقى بوتن
يف الحك�م حتى ع�ام  2036وحينها يكون قد بل�غ من العمر
 83عاما.وتعليقا عىل التعديالت ،قال السيايس املعارض الذي
ينتقد الكرملني ،أليكيس نافالني ،إنه يعتقد أن بوتن سيحاول
اآلن أن يصبح رئيس�ا مدى الحياة ،حس�بما نقلت «رويرتز».
ولم يرصّ ح بوتن بخططه للمس�تقبل بع�د  2024لكنه يقول
إنه ال يؤيد ممارسة تعود للعهد السوفيتي وهي بقاء الزعماء
يف الس�لطة مدى الحياة.وستراجع أطراف أخرى يف الس�لطة
الترشيعية الروس�ية اآلن التعديالت التي أيدها مجلس الدوما،
م�ن بينها املجل�س األعىل يف الربملان (مجل�س االتحاد) ،حيث
يتوقع مراقبون أال يعارضها أحد.

الصحة الربملانية تعلن تأجيل جلسات الربملان ألسبوعني بسبب «كورونا»

ضبط تبوغ وسكائر مستوردة خمالفة للقانون يف مجرك ام قرص الشاميل

طبابة احلشد ترفد صحة املثنى
بمستشفى ميداين متنقل
لدعمها ضد «كورونا»
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سلـة العـراق
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الرافدين يطلق السلف التكميلية االضافية التي تصل اىل « »25مليون دينار
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن مرصف الرافدين ،عن اطالق الس�لف التكميلية اإلضافية ملوظفي دوائر
الدولة التي ترتواح مابني ( )25 ،20 ،15 ،10 ،5مليون دينار وحس�ب تقدير
راتب املوظف وذلك عن طريق بطاقة املاستر كارد الدولية واملوطنة رواتبهم
حرصا لدى املرصف.وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،انه «تم رصف س�لف الضعف ضعفني ملوظفي دوائر
الدولة الكثر من  1400موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية
وقدموا عىل السلفة الثانية اإلضافية وتم رصفها لهم بواسطة املاسرت كارد».
وأض�اف البيان ،أن «رصف تلك الس�لفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابالغ
املوظ�ف عرب إرس�اله رس�الة نصي�ة تخطره بمنحه الس�لفة وذل�ك بعد ان
اس�تكمل كافة اإلج�راءات القانونية ملنحه اياها ورصفه�ا عن طريق أدوات
الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.
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حتركات إلعادة إحياء التحالف الوطني

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

كش�فت مصادر سياسية متطابقة ،أمس
األربع�اء ،عن تح�ركات لتحوي�ل «اللجنة
الس�باعية» التي تش�كلت من أجل اختيار
رئي�س لل�وزراء إىل تحالف يجم�ع القوى
الش�يعية ،على غ�رار التحال�ف الوطن�ي
س�ابقاً.وقالت املص�ادر إن الضع�ف الذي
ظه�رت عليه الق�وى الش�يعية يف مرحلة
التصوي�ت على حكوم�ة محم�د توفي�ق
علاوي ،وع�دم قدرته�ا على تمري�ر أي
مرش�ح ب�دون التواف�ق فيما بينه�ا ،دفع
بع�ض قيادات الصف األول إىل إعادة النظر
بالعالقات بني القوى الشيعية.
ورشح مص�در ،حرض اجتماع�ات القوى
الش�يعية ،أن األحزاب الش�يعية لم تشهد
يوما ً انقس�اما ً ح�ادا ً كما تش�هده اليوم،
ً
الفت�ا إىل أن الخالف لم يع�د محصورا ً بني
زعي�م التي�ار الص�دري مقت�دى الص�در
ورئي�س ائتالف دول�ة القانون ن�وري املالكي ،وإنما
انضم إلي�ه زعيم تحالف الفتح هادي العامري.وكان
املالكي قد أفشل تمرير حكومة محمد توفيق عالوي،
بع�د أن اس�تعاد عالقات�ه بالق�وى الكردي�ة وبعض
القوى الس�نية ،وأدى انس�حاب نواب�ه ونواب القوى
ُ
الجلس�ة.وعد
املتحالفة مع�ه إىل عدم اكتمال نصاب
عالوي مرش�حاً ،بالدرجة األساس ،لتحالف سائرون

الذي يق�وده الص�در ،بيد أن�ه حظ�ي بمباركة عدد
كبري من نواب ائتلاف الفتح.ونتيجة لرفض املالكي
والصدر والعامري الجلوس مع بعضهم إثر الخالفات
فيما بينهما ،برزت فكرة تشكيل «اللجنة السباعية»
املكون�ة من قي�ادات من الخ�ط األول والثاني للقوى
الش�يعية للتوص�ل إىل االتف�اق على إيج�اد مرش�ح
لرئاس�ة الوزراء.وق�ال املصدر إن اللجنة الس�باعية
اقرتحه�ا الص�در ،الفت�ا ً إىل ان الص�در ال يري�د ان

يغادر االجماع الشيعي.وبحس�ب املصدر ،فإن الكرد
والس�نة اخذوا يستثمرون االنقس�ام الشيعي ولذلك
ب�دت فك�رة الع�ودة إىل اإلجماع الش�يعي ال بد منها.
وأك�د املصدر وجود تح�رك لعقد صلح بين الزعماء
الش�يعة لتجاوز خالفاتهم ،وهو م�ا أكده نائب عن
ائتلاف دول�ة القانون.وقال النائب علي الغانمي ،يف
ترصيح�ات متلف�زة ،إن «هناك تح�ركات تجري من
اجل اذابة جليد الخالفات رئيس ائتالف دولة القانون

نوري املالكي وزعيم التيار الصدري السيد
مقت�دى الصدر».وللمرّة األوىل يتم الحديث
ع�ن إمكاني�ة لف�ض الخالف بين الصدر
واملالكي.وأكد الغانم�ي أن «املالكي يتمتع
بص�در رحب».ويف حال تحقيق الصلح بني
الزعم�اء أو عدمه ،فإن اللجنة الس�باعية
وضع�ت خط�ة متكامل�ة إلدارة املرحل�ة
املقبلة.وقالت أن اللجنة السباعية وضعت
مواصفات مرشح لرئيس الحكومة املقبلة،
عالوة عىل املهمات التي يجب ان يقوم بها.
وأش�ارت املص�ادر إىل أن اللجنة اتفقت ان
يكون املكلف بتشكيل الحكومة من الطبقة
السياسية وليس من املستقلني ،معللة ذلك
بالق�ول ان الظرف الحرج يملي ان يكون
املكلف س�يايس عال�م بتفاصي�ل االحداث
وق�ادر على العب�ور بالع�راق إىل مرحل�ة
االع�داد اىل االنتخابات.وبحس�ب املصادر،
فإن اللجنة اتفقت عىل انه ال يمكن تمرير
مرشح لرئاسة الحكومة من الصف األول،
وهو م�ا يعني االعتماد عىل بع�ض قيادات الخطوط
الثاني�ة يف الق�وى الش�يعية.واتفقت اللجن�ة ،وف�ق
املصدر ،عىل أن الحكومة القادمة هي حكومة تسيري
أعمال حتى االنتهاء من االعداد لالنتخابات.ويحارص
الوق�ت اللجن�ة الس�باعية ألن عليها تقديم املرش�ح
ّ
حتى اليوم االثنني املقبل ،وإال فإنها س�تتجاوز املهلة
الدستورية.

اجتماعا ً
ً
طارئا واختذ خطوات عاجلة
اجمللس الوزاري لالقتصاد عقد

رئيس الوزراء يوجه بـ «سلسلة إجراءات» لتخفيف آثار انخفاض اسعار النفط
بغداد  /المستقبل العراقي
وجّ ه رئيس حكوم�ة ترصيف األعمال عادل
عبدامله�دي ،أم�س األربع�اء ،بسلس�لة من
اإلج�راءات لتخفي�ف آثار انخفاض أس�عار
النفط.
وذكر بيان للمكتب االعالمي لرئيس الوزراء
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه ،ان
«رئي�س مجلس ال�وزراء ع�ادل عبداملهدي
ترأس اجتماع�ا ً خاصا ً حول املوازنة العامة
وتداعي�ات انخفاض اس�عار النفط العاملية
ومواجه�ة فاي�روس كورونا ،ولتش�خيص
الحال�ة االقتصادية الراهنة وكيفية تخفيف
األعب�اء على املوازن�ة وتنش�يط حرك�ة
االقتصاد».
ووج�ه عب�د امله�دي ،بحس�ب البي�ان ،ب�ـ
«سلس�لة م�ن االج�راءات لتخفي�ف اآلث�ار
الس�لبية عىل االقتص�اد واملواط�ن» ،مؤكدا ً

«ثقت�ه بقدرة العراق عىل تج�اوز التحديات
والبناء عىل النجاحات االقتصادية والصحية
املتحققة».
وأش�ار البي�ان ،إىل أن�ه «ج�رت مناقش�ة

إنجاز « »٧٥باملئة من التعديالت
الدستورية ..واللجنة تتحدث
عن «تغيريات جوهرية»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت لجنة التعديالت الدستورية ،أمس األربعاء ،انجازها
نح�و  %75م�ن امل�واد الدس�تورية ،يف حني عبرت اللجنة
القانونية ع�ن األمل بحصول تغيريات جوهرية عىل بعض
مواد الدستور.
وق�ال نائ�ب رئي�س اللجن�ة يوس�ف محم�د ص�ادق ،يف
ترصي�ح صحف�ي ،إن «اللجنة انجزت نح�و  75باملئة من
امل�واد الدس�تورية بعد التوافق عليها بين ممثيل املكونات
السياسية» ،مبينا ً أن «املواد الخالفية معروضة للمناقشة
واب�داء االقرتاحات بش�أنها لكي تنهي اللجن�ة التعديالت
الرضورية عليها ومن ثم يتم طرحها لالستفتاء الشعبي».
وأض�اف صادق أن «اللجنة س�تنهي مناقش�تها عىل املواد
الخالفية خالل الفرتة القريبة املقبلة» ،مشيرا اىل ان «من
بني املواد الخالفية ما يخص فصل السلطات وشكل النظام
الس�يايس».من جهته عرب عضو اللجنة القانونية النيابية
حسين العقابي عن امل�ه يف «حصول تغييرات جوهرية
ش�كال ومضمونا عىل مواد الدس�تور االساسية» ،الفتا ً إىل
أن «بعض مواد الدستور يجب ان نتمسك بها».
وق�ال العقابي ان «تجربة الدس�تور يف الع�راق عمرها لم
يتجاوز ( )16س�نة وشهدت بعض االخفاقات لذلك ينبغي
اعادة النظر يف الدس�تور الذي كتب يف مرحلة كان االرهاب
يرضب بقس�وة على املواطن والدولة ول�م يكن هناك جو
صح�ي لكتابت�ه» ،الفت�ا ً إىل ان «الجو الع�ام االن مختلف
واالخفاق�ات تدفعن�ا إىل ان تكون التعديالت تتناس�ب مع
تطلعات وامال العراقيني».

القضايا األساس�ية املشار اليها وصالحيات
الحكومة الحالي�ة بخصوص قانون املوازنة
كونها حكومة ترصيف أمور يومية».
وتاب�ع ،أن «االجتماع حضره وزراء املالية

والنف�ط والتخطيط ومحافظ البنك املركزي
وعدد م�ن ال�وكالء واملستش�ارين والخرباء
االقتصاديني».بدوره ،عقد املجلس الوزاري
االقتص�ادي جلس�ة طارئة التخ�اذ التدابري
بشأن انخفاض اسعار النفط عامليا ،وتوفري
االمكانيات املتاحة للتصدي لفريوس كورونا.
وقال املكتب اإلعالمي لنائ�ب رئيس الوزراء
للش�ؤون االقتصادي�ة وزير املالي�ة ورئيس
املجل�س ال�وزاري لالقتص�اد فؤاد حسين،
يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ان «املجل�س الوزاري لالقتص�اد يعقد
جلس�ة طارئة بخصوص انخفاض أس�عار
النف�ط عاملي�ا ،برئاس�ة حسين وعضوية
وزراء التخطي�ط والتجارة والزراعة والعمل
والش�ؤون االجتماعية واألمني العام ملجلس
ال�وزراء ومحاف�ظ البن�ك املرك�زي ورئيس
الهيئة الوطنية لالس�تثمار وكالة والس�ادة
وكالء وزارات النف�ط واملالي�ة والتخطي�ط

ومستش�اري رئيس الوزراء للشؤون املالية
واالقتصادية واالسرتاتيجية».
واض�اف «كم�ا اس�تضاف املجل�س كل من
الدكت�ور س�الم الجلب�ي مستش�ار رئي�س
ال�وزراء وعبد الكريم حسين رئي�س هيئة
املستش�ارين ومدي�ر ع�ام رشكة تس�ويق
النفط والدكتور كمال البرصي عضو اللجنة
العلي�ا لالصلاح اإلداري والس�يد مدير عام
دائرة الدين العام يف وزارة املالية».
وبين ان «املجل�س تدارس اآللي�ات الكفيلة
لتقلي�ل أزم�ة انخف�اض أس�عار النف�ط يف
األس�واق العاملي�ة على الوض�ع االقتصادي
واالجتماع�ي يف الع�راق واتخ�اذ التدابير
الكفيلة بحماية املستوى املعايش للمواطنني
وتوفير اإلمكاني�ات املتاح�ة للتص�دي
لفايروس كورونا وسيس�تمر املجلس بعقد
جلس�اته يف األيام املقبل�ة للوصول إىل حلول
مناسبة إلدارة األزمة».

الصحة الربملانية تعلن تأجيل جلسات الربملان ألسبوعني بسبب «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
اكدت لجن�ة الصحة والبيئة النيابي�ة ،أمس األربعاء،
تأجي�ل مجلس الن�واب لجلس�اته أس�بوعني لتجنب
التجمع�ات وفق توصي�ات خلية االزم�ة للوقاية من
فريوس كورونا.وقالت عضو اللجنة صفاء مس�لم يف

ترصي�ح صحفي ان “خلية االزمة اوصت باس�تمرار
من�ع التجمع�ات واالجتماع�ات يف كاف�ة املفاص�ل
وتقليص دوام الدوائر الحكومية بنس�بة  %50لتجنب
اإلصابة بفريوس كورونا”.
وأضافت ان “املجلس وضم�ن توجيهات خليةاالزمة
س�يعطل جلس�اته خلال األس�بوعني الحاليني منعا

للتجمعات وانتشار فريوس كورونا”.
وأوضح�ت ان “اإلج�راءات هي خط�وة احرتازية بعد
عطل�ة قضاها املجلس من املحتمل ان يكون عدد من
النواب كانوا يف س�فر لب�دان منترش فيه�ا الفريوس
ولتجنب اإلصابة س�تؤجل الجلسات أسبوعني فضال
عن استمرار عمليات التعفري”.

فايروس «كورونا» يعلق صالة اجلامعة يف أرضحة وجوامع العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
ستخلو أرضحة وجوامع مدن عراقية،
الجمع�ة املقبل�ة ،م�ن صلاة وخطب
الجمع�ة نتيج�ة للخ�وف م�ن تفشي
فاي�روس «كورونا» ال�ذي أصاب وأدى
إىل موت عددا ً من املواطنني العراقيني.
وقررت ادارة الصحن الحسيني ايقاف
اقام�ة صلاة الجماعة وحتى اش�عار
آخر ،نظرا ً للتعليمات الوقائية الصادرة
من دائرة صحة كربالء ،بسبب الظرف
الصحي الراهن الذي يمر به العراق.
وق�ررت إدارة العتب�ات املقدس�ة يف
كربالء ايقاف صالة الجماعة (الصبح،
الظهر والعرص ،املغرب والعش�اء) ملنع
املالمسة واالختالط يف االماكن الضيقة
للحد من انتقال فايروس كورونا.
وقالت إدارة الصحن الحس�يني يف بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
«نظرا ً للتعليمات الوقائية الصادرة من

دائرة صحة كربالء املقدسة ،ومن اجل
الحفاظ عىل سلامة الزائري�ن الكرام،
تعل�ن ادارة الصحن الحس�يني ،ايقاف
اقام�ة صلاة الجماعة وحتى اش�عار
آخر».وختم�ت االدارة بيانه�ا «نس�أل
الله تعاىل أن يدف�ع هذا البالء عن هذه
األم�ة والش�فاء والعافي�ة للجميع إنه
سميع مجيب».
وكان املرج�ع الدين�ي االعلى الس�يد
عيل الحس�يني السيس�تاني ،قد أجاب
عىل اس�تفتاء حول حك�م إقامة صالة
الجماع�ة يف ظ�ل انتش�ار فيروس
كورونا.
بدورها ،قررت مديرية الوقف الس�ني
تعلي�ق صلاة الجمع�ة يف محافظت�ي
نينوى وصالح الدين.
وقالت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه أن «ه�ذا اإلجراء
يأتي للوقاية من فريوس كورونا».
ويف الفلوجة ،قرر الوقف الس�ني إغالق

 7مساجد يف املدينة وتقليل مدة خطب
الجمعة يف إطار إجراءات احرتازية من
فريوس كورونا املستجد.
وقال مدير الوقف الس�ني ،طارق عيل،
يف ترصي�ح صحف�ي ،إن�ه «بن�ا ًء عىل
التوصي�ات الصادرة م�ن خلية األزمة
العليا ملكافحة كورون�ا ،تقرر إغالق 7
مس�اجد يف مدين�ة الفلوج�ة ،وايقاف
جميع دروس العلم يف مس�اجد املدينة
سواء كانت للرجال أو النساء».
وأض�اف علي أن التوصي�ات تضمنت،
كذل�ك« ،ح�ث كب�ار الس�ن وامل�رىض
عىل ع�دم حضور الصل�وات الجماعية
واعتبار ذلك حكما رشعيا».
ولف�ت إىل أنه «تقرر أيض�ا تحديد مدة
خط�ب الجمعة يف املس�اجد على أن ال
تزيد عن  10دقائق».
وأوض�ح عيل أن تل�ك التعليمات جاءت
للحف�اظ عىل خلو الفلوج�ة والنواحي
التابع�ة لها م�ن الفيروس ،وعىل من

يخال�ف ه�ذه التعليم�ات املس�ؤولية
الكامل�ة» ،داعي�ا يف الوق�ت نفس�ه إىل
االلتزام بها.
وس�جل العراق أول إصابة بـ»كورونا»
يف  24شباط املايض.
وارتفع عدد اإلصابات لغاية اآلن إىل 74
إصابة يف عموم العراق ،بينها  7وفيات،
و 8ح�االت تع�ايف ،وف�ق احص�اءات
رسمية.واتخذ العراق إجراءات واسعة
الحت�واء تفشي الفيروس م�ن بينها
تعلي�ق دوام امل�دارس والجامع�ات
لغاي�ة  21م�ارس الج�اري ،فضال عن
إغلاق األماكن العامة مث�ل املتنزهات
واملقاه�ي ودور الس�ينما.كما حظ�ر
العراق دخول الوافدين األجانب من 11
دولة ،ومنع مواطنيه من الس�فر إليها
وهي :الصني ،وإيران ،واليابان ،وكوريا
الجنوبي�ة ،وتايالن�د ،وس�نغافورة،
وإيطالي�ا ،والكوي�ت ،والبحري�ن،
وفرنسا ،وإسبانيا.
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رئيس اجلمهورية يؤكد عىل أمهية استمرار
التعاون بني العراق وفرنسا

بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئيس الجمهورية برهم
صال�ح ،يف قصر السلام ببغداد،
أم�س االربعاء ،الس�فري الفرنيس
لدى العراق برونو أوبري.
وج�رى ،خلال اللق�اء بحس�ب
بي�ان املكت�ب االعالم�ي لرئي�س
الجمهوري�ة« ،بح�ث عالق�ات
الصداق�ة بين البلدي�ن وس�بل
تطويره�ا يف املج�االت كاف�ة،
وأهمية استمرار التعاون املشرتك

بين العراق وفرنس�ا ،بم�ا يخدم
مصلح�ة الش�عبني الصديقين،
والتأكي�د على وج�وب احترام
إرادة الع�راق يف ق�راره الوطن�ي
املستقل وحماية أمنه واستقراره
وسيادته».
كم�ا تم�ت «مناقش�ة التطورات
واملس�تجدات السياس�ية واألمنية
عىل الصعيدي�ن اإلقليمي والدويل،
ورضورة تعزي�ز ف�رص السلام
من خالل اعتم�اد الحوار الجاد يف
معالجة األزمات باملنطقة».

الصدر لرتامب :انت فريوس ينرش احلروب
بغداد  /المستقبل العراقي
اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،أمس األربعاء ،الرئيس األمريكي
دونالد ترامب بنرش فريوس كورونا واستهداف معاريض أمريكا باملرض.
وق�ال الص�در يف تغريدة ،عرب حس�ابه بموقع «تويرت»« ،اس�توقفني قول
(ترامب)( :نقوم بعمل عظيم ضد فريوس كورونا ،والوضع كان سيصبح
أسوأ لوال تدخلنا) ..يا ترامب ..أنت وأمثالك متهمون بنرش هذا املرض ،وال
سيما أن أغلب من يعانون منه هم معارضون ألمريكا».
وأض�اف« :ي�ا ترام�ب ،باألم�س كن�ت ت ّدع�ي أن أمري�كا ق�د أس�قطت
اإلمرباطوري�ات العظيمة وقمعت اإلرهاب ،واليوم أنت تحارب فريوس�ا ال
ُيرى بالعني املجردة ،أال تخجل من نفسك».
وتاب�ع الص�در« :ي�ا ترام�ب ،ق�د مألت�م العال�م حروب�ا واحتلاال وفقرا
ورصاع�ات ،والي�وم تدع�ي أنك املعالج ،وم�ا انترش هذا املرض إال بس�بب
سياس�اتك الرعن�اء ،إذا كنت ملحدا وتظن بنفس�ك معالجا ،فنحن ال نلجأ
إال إىل الل�ه تعاىل .يا ترامب ،إن أي عالج يصدر منك ومن رشكاتك املوبوءة،
فال نرتضيه وال نريده ،فأنت لس�ت عدو الله فحس�ب ،بل عدو الش�عوب،
وفريوس السالم الذي ينرش الحروب واآلفات».

الشهداء الربملانية تتحدث عن إنفاق أموال
عىل « »550ألف من «أزالم البعث»
بغداد  /المستقبل العراقي
قال رئيس لجنة الش�هداء والضحايا والسجناء السياسيني النيابية ،أمس
األربع�اء ،إن الرواتب التقاعدية لذوي الش�هداء وضحاي�ا البعث واإلرهاب
خ�ط احمر ،الفتا ً إىل ان الحكومة إذا أرادت توفير االموال فعليها ان تلغي
رواتب البعثيني وازالم االجهزة القمعية.
واس�تنكر رئيس اللجن�ة عبد االله النائيل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه الترصيحات الت�ي تصدر م�ن بعض الن�واب والت�ي تحاول
املس�اس برواتب الش�هداء والضحايا الذين قارعوا النظام البعثي وشهداء
وجرحى اإلرهاب والحش�د الشعبي واألجهزة األمنية الذين قدموا ارواحهم
واجسادهم يف سبيل حماية الوطن.
وأوضح النائيل ان «رواتب ذوي الشهداء والضحايا ليست منة من احد واذا
ارادت الحكومة توفري اموال للموازنة عليها ان تلغي رواتب البعثيني وازالم
االجه�زة القمعية وال�ذي يتجاوز عددهم الـ  550الف ويس�تلمون رواتب
تقاعدية كبرية جدا ً وهي ما تثقل املوازنة».
واكد ان «احرتام تضحيات ابناء الش�عب العراقي يس�توجب عدم املساس
بحقوقه�م القانوني�ة املرشوع�ة وم�ن يطبل ب�ان روات�ب الضحايا تثقل
املوازن�ة عليه ان يعلم ان رواتب البعثيني وقتلة الش�عب العراقي هي االوىل
باإللغاء».
وأردف رئيس لجنة الشهداء بالقول ان «لجوء الحكومة اىل تخفيض رواتب
املوظفين واملتقاعدين خطأ فادح وعىل الحكومة اللجوء اىل حلول ايجابية
وع�دم محاربة املواطنني والتدخل يف قوتهم ومعيش�تهم بحجة س�د عجز
املوازنة».

السجن « »٦سنوات ألطباء قدموا مساعدة طبية
لعصابات «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت املحكم�ة الجنائي�ة
املركزي�ة يف رئاس�ة اس�تئناف
بغداد الرصافة االتحادية ،حكما ً
بالسجن ملدة ست سنوات لثالثة
اطباء قام�وا بمعالجة مصابي
«داعش» يف بيجي.
وق�ال مجلس القض�اء االعىل يف
بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «املدانني اعرتفوا يف
مرحل�ة التحقي�ق االويل واالبتدائي

بانهم اطباء وعمل�وا مع عصابات
داع�ش االرهاب�ي يف معالج�ة
االرهابيني يف احد املنازل يف بيجي .
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النقل تفتتح مرآب لوقوف سيارات املوظفني واملراجعني
يف موانئ العراق

حمافظ نينوى يعلن افتتاح « »12معم ًال للمواد
الغذائية يف املحافظة
المستقبل العراقي  /زهراء علي

افتتحت محافظة نينوى  12معمالً متخصصا ً بتصنيع
السكر والطحني والزيت يف مدينة املوصل.
وق�ال املحافظ نجم الجبوريّ ،
إن «املالكات الهندس�ية
والفنية افتتحت  12معمال متخصصا بتصنيع الس�كر
والطحني وزيت الطعام لرفع ودعم املنتج املحيل داخل
املحافظة».
واض�اف الجب�وري ان «املعام�ل ب�ارشت اعمالها بعد
تجهيزها باملعدات واآللي�ات التي تحتاج اليها العملية
االنتاجية مع توفري االيدي العاملة من ابناء املحافظة»،
الفتا اىل ان «تلك الخطوة تأتي ضمن حملة االعمار التي
تشهدها املحافظة».
ولفت محافظ نينوى اىل ان «عصابات داعش االرهابية
كان�ت قد اقدمت على تفجري اكثر م�ن  140معمال يف
عموم مناطق املحافظة ،كما رسقت محتوياتها.
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بغداد  /المستقبل العراقي
افتتح�ت الرشك�ة العام�ة ملوان�ئ الع�راق (اح�دى
تشكيالت وزارة النقل) ،مرآب الرشكة الخاص املقابل
لها واملالصق مليناء املعقل وس�ط البرصة الس�تيعاب
سيارات املوظفني واملراجعني يف الرشكة» .
واوضحت الرشكة يف بيان تلقته «املستقبل العراقي»،
أن «املرآب انش�أ ليتس�ع اىل ( )١٤٢س�يارة بمساحة
( )٥٤٠٠متر مرب�ع وقد ت�م انجازة بفرتة قياس�ية
وصل�ت إىل ( )٦٠يوم وتصل احمال املراب اىل اكثر من
( )٥٠طن ببوابة دخول إلكرتونية» .
واك�دت ان�ه «ت�م وض�ع نقط�ة حراس�ة يف امل�رآب
ومتابعت�ه بكامريات املراقبة مشيرة  ،أن العاملني يف
املوانى يس�تحقون الكثري من العم�ل لخدمتهم النهم
أبن�اء الرشك�ة وتقديم الدع�م لهم مس�ؤولية إدارية
وأخالقية».

يذكر ان وزارة النقل تعمل جاهدة يف العمل عىل توفري
كل متطلبات ووس�ائل الراح�ة لكوادرها ومراجعيها

وزير الزراعة :اغالق احلدود لن يؤثر عىل توفري املنتجات الزراعية للمواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر الزراع�ة صالح الحس�ني بان «اغلاق الحدود
العراقية لن يؤثر على توفري املنتجات الزراعية للمواطنني
وان ال�وزارة قام�ت باعتماد خططها الفعال�ة الهادفة اىل
منع استرياد املحاصيل الزراعية والتي بلغت ()25محصوال

زراعيا وحيوانيا بغية دعم املنتج املحيل وتوفريه يف االسواق
وبكمي�ات كافية لتلبية حاج�ة املطبخ العراقي» .وش�دد
الحس�ني يف بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،عىل «عودة
الثقة بني الفالحني والوزارة بعد تقديم الدعم املناسب لهم
من اس�مدة وبذور ومكننة زراعي�ة حديثة فضال عن منح
املس�تحقات الخاصة بتس�ويق الحنطة يف اليوم التايل من

التسليم  ،كما اهتمت الوزارة بقطاع النخيل واسست مركزا
متخصص�ا لتطويره يف دائرة البس�تنة اضافة اىل مرافقة
العملية االنتاجية بكل مراحلها ومد يد العون للفالحني من
خالل نق�ل نتائج البحث العلمي للواقع الزراعي امليداني».
واش�ار اىل التعاون املس�تمر مع الجهات الس�اندة ملراقبة
االس�واق ومن�ع ارتفاع االس�عار بعد التنس�يق املثمر مع

الجه�ات الرقابي�ة واالمنية ،الفتا اىل «ارتفاع نس�ب انتاج
املحاصي�ل الصيفية حيث وصل انتاج الطماطم يف البرصة
اىل ( )5000ط�ن يوميا وتحقيق االكتفاء من انتاج البيض
والدجاج املحيل مطمئن�ا املواطن العراقي بانتاج وفري من
املحاصيل الزراعية وتحقيق الت�وازن بني العرض والطلب
وفق خططك وضعت لهذا الغرض.

صحة كربالء تسجل حالة وفاة ثانية بـ «كورونا» وحتجر عىل عائلة
المستقبل العراقي  /علياء حمود الكناني
أعلن�ت دائ�رة صح�ة كربلاء املُقدس�ة ،عن
تس�جيل حال�ة وف�اة ثانية ملُص�اب بفريوس
كورونا املُستجد يف املحافظة.وقال مدير املكتب
اإلعالمي للدائرة ،س�ليم كاظ�م ،إن «الدائرة،

إالَ إن�ه فارق الحياة (أمس) ،قبل إعالن نتائج
الفح�ص املختربي ،صباح الي�وم ،التي أكدت
إصابته بالفايروس الوبائي».وبينَ كاظم ،إنه
«سيتم نقل عائلة املواطن وإخضاعهم للحجر
خصصة لذلك «  ،مؤكدا ً
الصحي يف األماك�ن املُ َ
َ
إن « الدائرة  ،تبذل جهودا ً إس�تثنائيةُ ،
وتشدد

ُتعل�ن عن تس�جيل حال�ة وفاة ثاني�ة ملُصاب
بعم�ر ( )68عاما ً من أهايل ح�ي الغدير ،وقد
وص�ل اىل مدينة اإلمام الحُ سين (ع) الطبية،
ليل�ة أم�س ،وه�و بحال�ة صحي�ة حرجة».
وأوض�ح كاظ�م ،إن�ه «ت�م أخ�ذ العين�ات له
وإرسالها اىل مُ خترب الصحة املركزي يف بغداد،

من اإلج�راءات الوقائي�ة اإلحرتازي�ة املُتخذة
للحيلولة دون إنتش�ار امل�رض يف املحافظة».
وأش�ار إىل إن «حال�ة الوف�اة األوىل ،كان�ت
ملواطنة ستينية ،وأُعلن عن وفاتها يف السادس
من الش�هر الجاري ،يف حني ال ي�زال املُصابني
(املواطن�ة العرشيني�ة وموظ�ف الخدم�ة)،

واملُثبت�ة حالتيهما ومؤك�دة مختربياً ،يرقدان
يف الرده�ة املُخصصة للمًصابين بالفايروس
يف مدين�ة الحُ سين (ع) الطبي�ة وهم�ا تحت
املراقب�ة الطبي�ة املس�تمرة» مؤك�دا «إتخ�اذ
اإلجراءات املطلوبة ملتابعة حالتهما وحس�ب
اللوائح الصحية العاملية.

اعلنت فتح طريق مغلق منذ 2003
هيئة االعالم واالتصاالت تقدم حلوالً لتوفري زيادة جمانية
أمانة بغداد تبارش باستخدام جتريبي ألغطية منهوالت ضد الرسقة يف سعات االنرتنت دع ًام ملنصات التعليم االلكرتوين
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد ،عن املبارشة بإس�تخدام
تجريبي الغطية منهوالت ومشبكات االمطار
ضد الرسقة.
وقال�ت األمان�ة يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،إن «بلدية الرش�يد احدى مالكات
امان�ة بغ�داد ب�ارشت بإس�تخدام األغطي�ة
املذك�ورة بش�كل تجريب�ي وت�م نرشه�ا يف

بع�ض املواقع» .وأضاف البي�ان أن «األغطية
مصنوع�ة م�ن الحدي�د وتحتوي على أقفال
ذاتي وبالت�ايل يصعب رسقته�ا وغري مكلفة
مقارن�ة بالحالي�ة واملصنوعة م�ن (اآلهني)
والتي كانت ترسق م�ن قبل ضعاف النفوس
مما س�بب ارضارا ً باملمتلكات العامة وخطرا ً
عىل سالمة املواطنني».
كما أعلنت أمانة بغداد ،عن فتح طريق مغلق
منذ سنة  2003جنوب العاصمة.

عمليات بغداد تقرر اغالق مجيع
مقاهي الكرادة ملنع انتقال «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ررت قي�ادة عمليات بغداد ،إغلاق جميع مقاهي منطقة الكرادة وس�ط
العاصمة ،بدون اس�تثناء ملنع انتقال وانتشار فريوس كورونا املستجد بني
املواطنني.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه  ،انه «تقرر
إغلاق جميع املقاهي ب�دون اس�تثناء يف منطقة الكرادة وس�ط العاصمة
بغداد».وأض�اف البي�ان ،أن «الق�رار ج�اء حس�ب توصيات اللجن�ة واألمر
الديواني رقم . ٥٥

املعـادن تعلـن عـن زيـارة وفـد هيـأة املـدن الصناعيـة
إلكمـال إجـراءات إنشـاء املدينـة الصناعيـة فـي كربـالء
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنـ�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن
عن زي�ارة وفد هيأة امل�دن الصناعية
التابع�ة لل�وزارة اىل محافظ�ة كربالء
املقدس�ة إلكمال االجراءات القانونية
بش�أن تخصي�ص االرض املتف�ق
عليها م�ع املحافظ�ة إلنش�اء مدينة
صناعي�ة مختص�ة بالصناع�ات
الهندس�ية والنفطي�ة بأيع�از م�ن
رئي�س الهيأة حامـد عـ�واد محمـد.
وقـ�ال املكت�ب اإلعالم�ي لل�وزارة يف
بي�ان ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،ان
«وف�د الهي�أة التقى مع�اون محافظ
كربالء لشؤون االعمار يف مقر مجلس
املحافظ�ة محمـ�د كامـ�ل عريـ�ان
وال�ذي أب�دى اس�تعداد املحافظ�ة
لتقديم الدعم واالسناد الالزم من أجل
االرساع يف إنج�از االج�راءات الالزم�ة
والتهيئة واالعداد إلجراء مسح لالرض
املخصصة والتي تقدر مساحتها بـ (
 ) ٣٠الف دونم وتوجيه الدوائر املعنية
للتع�اون م�ع الهيأة به�ذا الخصوص

ً
الفت�ا اىل ان الوف�د قام أيض�ا ً بزيارة
،
الدوائر ذات العالقة يف املحافظة والعمل
معها على إكم�ال االجراءات بش�كل
ت�ام  ،الفت�ا ً اىل ان املدين�ة الصناعي�ة
تتكون من ( )٨٨مصنع إلعادة تدوير
املنتجات النفطي�ة املصنعة والتي من
املتوقع ان تس�تقطب ( )٣٠الف عامل
ماس�يكون له االث�ر الكبير يف تقليل
البطالة وتشغيل االيدي العاملة املحلية
اىل جان�ب إنتاج أكثر من ( )٤٠٠منتج
يتم اس�ترياده حاليا ً .مـن جهتـه أكد
رئيس الهيأة حامـد عـواد محمـد عىل
«أهمية أع�داد الضواب�ط والتعليمات
لقانون املدن الصناعية رقم ( )٢لسنة
 ٢٠١٩لتحقيق املوازنة يف االس�تخدام
االمث�ل واالنس�ب للم�وارد الطبيعي�ة
والبرشي�ة واس�تيعاب الفائ�ض م�ن
األيدي العاملة وتخفيف نسب البطالة
بالعمل يف القطاع الصناعي فضالً عن
رفع املستوى االقتصادي املحيل للبالد
م�ن خلال اس�تقطاب املس�تثمرين
واصح�اب روؤس االم�وال وج�ذب
الخربات العلمية والفنية.

وذك�ر بي�ان لألمان�ة ان «بلدي�ة ال�دورة
اح�دى مالكات االمان�ة بارشت برف�ع الكتل
الكونكريتية وفتح الطريق الذي يربط منطقة
ابو دشري بمنطقة {حليجة} واملسمى بطريق
{خ�ط النف�ط} بع�د اس�تحصال املوافق�ات
الالزمة».
وأشار اىل ان «املالكات البلدية بارشت بحملة
لتنظيف وتأهيل الطريق ال س�يما وأنه مغلق
منذ  17سنة.

حبوب التجارة تعلن استمرار
استالم وتفريغ كميات احلنطة
املحلية اىل جانب جتهيز املطاحن
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة التجارة عن استمرار مالكات الرشكة
العام�ة لتجارة الحبوب العاملة باس�تالم وتفريغ
كميات الحنط�ة املحلية اىل جانب تجهيز املطاحن
بحصص جديدة من الحنطة» .
واض�اف مدير عام الرشكة حس�نني مهدي علوان
يف بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،بان «س�ايلو
الرصافة جهز املطاحن االهلية ومطحنة الرصافة
بكمية تج�اوزت ( )2364طنا من الحنطة املحلية
فضال عن اس�تقبال الس�ايلو كميات من الحنطة
املحلي�ة وارده م�ن املجم�ع املخزن�ي يف الكوت و
ساحة مشريفة يف نينوى فيما جهز سايلو بعقوبة
مطحنة دي�اىل الحكومية بكمي�ة اكثر من ()٣١٦
طنا».
مضيف�ا ب�ان امللاكات العامل�ة يف س�ايلو الطوز
ب�ارشت بعملي�ة مناقل�ة و تحويل ( )٤٥س�يارة
محمل�ة بالحنطة املحلي�ة اىل فرع دي�اىل وبكمية
اكثر من()١٩٨٠طنا.
واشار علوان اىل استالم وتفريغ سايلو خان ضاري
حنط�ة محلي�ة د 2/محول�ة من موقع مشيرفة
بكمي�ة تج�اوزت ( )232طنا اىل جانب اس�تمرار
تجهيز املطاح�ن بالحنطة ضمن الخلطة املعتمدة
حيث تجاوزت الكمية املجهزة (  )٩٥٨طنا .
مشريا كذلك اىل استمرار املالكات العاملة يف سايلو
النارصي�ة بتفري�غ ش�احنات الحنط�ة املحملية
املحولة من س�ايلو مخمور حيث تجاوزت الكمية
املستلمة ( ( )604طنا كما يواصل سايلو النارصية
استالم رز الياسمني واملحمول من سايلو الديوانيه
وس�ايلو ابو صخير وس�ايلو الكوف�ه وتجاوزت
الكمية املس�تلمة ( )373طنا مع استمرار تجهيز
مطاح�ن املحافظة بالخلطات املقررة من الحنطة
حي�ث تج�اوزت كمي�ة تجهي�ز املطاح�ن االهلية
( )687طنا .
ه�ذا ويواصل الف�رع تجهيز وكالء امل�واد الغذائية
لش�هر ش�باط الحص�ة الثاني�ة حيث بل�غ كمية
تجهيز الرز أالمريكي ( )93طنا وذلك لرفد مفردات
البطاقة التموينية.

بغداد  /المستقبل العراقي
قدمت هيئة االعلام واالتصاالت حلوال فنية اىل
خلية االزمة الحكومية الس�تثمارها يف الوقاية
ومكافحة فريوس كورونا.الحلول تضمنت زيادة
يف سعات االنرتنت ،عىل ان تتوىل وزارة االتصاالت
باعتبارها املس�ؤول عن خدمات االنرتنت بمنح
رشكات ال�ـ  ISPس�عات اكرب مجان�ا ،كاجراء
لزيادة الوعي الصحي بهذا الفريوس ،باالضافة
اىل دعم منصات التعليم االلكرتوني بالتزامن مع
تعطيل معظم املؤسس�ات التعليمية ،فضال عن
تمكني املواطنني من تأدي�ة اعمالهم من محال
س�كناهم .وهذه الحل�ول التي اعدته�ا الهيئة
وهي ضمن اج�راءات الخلي�ة الخاصة وضمن
املرحلة الثانية من حملة التوعية الصحية التي

اطلقتها عقب ظهور الفريوس يف الصني وبلدان
اخرى ،تضمنت ايضاً تكليف رشكات االتصاالت
السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات من
اجل تكثيف الجهود واملتابعة املس�تمرة لتوفري
افضل وارسع الخدمات للمشرتكني واالستفادة
م�ن ه�ذه الخدم�ات يف الرتبية والتعلي�م نظرا
الغلاق امل�دارس والجامعات.وكان�ت الهيئ�ة
اعلن�ت االس�بوع امل�ايض ع�ن اطلاق املرحلة
الثاني�ة من حمل�ة الوقاية والتوعي�ة بالتعاون
مع منظم�ة دولية ومنظم�ات املجتمع املدني،
وبمش�اركة وس�ائل االعالم الوطنية ،ورشكات
االتص�االت ،وتش�تمل عىل عدة إج�راءات منها
تس�خري تكنولوجي�ا االتص�االت واملعلوم�ات
القصى حد ممكن يف مجال الوقاية من فريوس
كورونا.

املنافذ احلدودية تعلن احصائية املخالفات لشهر شباط
بغداد /المستقبل العراقي

كشفت هيئة املنافذ الحدودية ،إحصائية باملخالفات التي تم ضبطها خالل شهر شباط
املايض.وذكرت الهيئة يف بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،ان «إحصائية مجمل املخالفات
لش�هر ش�باط بلغت  269مخالفة ،منها  21قضية تهريب مخدرات ،وأربعة أش�خاص
مبعدين ،وثالث قضايا أموال مهربة».واضافت «كذلك املخالفات املكتش�فة من قبل مقر
الهيئة ،الخاصة بإجازات االسترياد عدد  161مخالفة ،وأوامر القاء القبض عىل مطلوبني
 16مطلوب�اً ،باالضاف�ة اىل دع�اوى كمركية محالة من املناف�ذ اىل القضاء تحت عناوين
تغري وصف البضاعة ،تهريب ،تزوير ،معامالت غري مكتملة اإلجراءات القانونية ،مجمل
عدده�ا  27مخالفة».واضافت ،أما بما يخص الدعاوى الكمركية املحالة اىل الكمرك فقد
بلغ�ت  37مخالفة ،إتلاف مواد ،إعادة إصدار ،جاء ذلك بالتنس�يق مع الجهات الرقابية
ملحاس�بة املخالفني».وأوضح�ت الهيئ�ة أن «املخالفات املذكورة تندرج تحت مس�ميات
متع�ددة ،تزوير إجازة االس�ترياد ،عدم وج�ود عالمات تجارية ،تج�اوز الكمية والوزن،
وتزوي�ر الوصوالت ،باإلضاف�ة إىل بضاعة منتهي�ة الصالحية ،وقد تم اتخ�اذ اإلجراءات
القانونية األصولية بحقها .

ميسان تدخل جهاز الرنني املغناطييس املتطور
األول من نوعه يف العراق
ميسان  /المستقبل العراقي

افتتح محافظة ميس�ان علي دواي الزم،
عمل جه�از الرنين املغناطسي املتطور،
األول من نوعه عىل مستوى العراق والثالث
يف املنطقة بعد إيران و األردن.
وق�ال الزم «الجهاز املغناطيسي املفتوح
ادخ�ل للعمل يف وحدة الرنين املغناطييس
بمستش�فى الصدر التعليمي واملجهز من
قبل رشكة ايس�ون االيطالية والذي يعترب
من أحدث األجه�زة الطبية املتطورة ويعد
اﻷول من نوعه يف العراق.وتابع ان الجهاز
سيوفر للمريض إمكانية الدوران يف جميع
االتجاهات س�واء كانت عمودية أو أفقية
أو جانبي�ة مم�ا يتي�ح للمري�ض الراحة
الالزمة لكش�ف جميع أجزاء الجسم إثناء

إج�راء الفحوص�ات الطبية.وبين بان�ه
سيساهم برسعة انجاز الفحوصات كونه
يخترص الوقت من ش�هرين إىل أس�بوعني
ويعتبر طفرة نوعية يف التطور الطبي من
حيث زي�ادة دقة التش�خيص لفحوصات
العضالت والعظام كافة مفاصل الجس�م
ويكش�ف جميع حاالت الالم الظهر وعمل
فحوص�ات العم�ود الفق�ري يف وضعي�ة
الوقوف والتي تعطي نتائج أدق.وأشاد الزم
بإجراءات دائرة صحة ميس�ان وبالتطور
التقن�ي الطب�ي واألجهزة املس�تخدمة يف
تقدي�م أفض�ل الفحوص�ات والخدم�ات
الطبي�ة للمواطنين ،مشيرا إىل حكومته
تض�ع القطاع الصحي من أولويات عملها
واهتمامه�ا كون�ه يرتبط بحياة اإلنس�ان
وصحة املجتمع بشكل عام.

املواطنني الكرام لتسهيل اجراءاتهم والعمل عىل تذليل
املعوقات التي تواجههم .

مدير عام نقل طاقة املنطقة الوسطى
يفتتح حمطة الشعلة الثانوية
بغداد  /المستقبل العراقي

ب�إرشاف ومتابعة ميدانية من قبل املهندس رياض عريبي مكلف
تمكن�ت مالكاتنا الهندس�ية والفني�ة فرع املش�اريع من اكمال
اعم�ال التنصي�ب والفحص والتش�غيل ملحطة الش�علة الثانوية
 132ك ف .
حيث ت�م ادخال املحطة للعم�ل ( تحت الفولتية) وس�يتم اجراء
مناقل�ة لالحمال واس�تحداث مغذي�ات  33ك ف من قبل الرشكة
العامةلتوزيع بغداد لفك اختناقات العاصمة بغداد.

حمافظ النجف يوجه بمحاسبة من جيرف
االرايض الزراعية
النجف  /المستقبل العراقي
وج�ه محافظ النجف االرشف لؤي اليارسي ،الثالثاء ،بمحاس�بة
كل من يقوم بتجريف األرايض الزراعية يف املحافظة.
وذك�ر اعلام املحافظ�ة يف بيان تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،ان
«املحاف�ظ لؤي اليارسي وجه دوائر املحافظ�ة البلدية والبلديات
والزراعة وعقارات الدولة بالتش�ديد على كل من يتاجر بارايض
املحافظة وتجريفها وبيعها تحت اي اس�م أوعنوان اخر والتاكيد
املطل�ق عىل كل توجيهاتنا الس�ابقة وتعاميم الكتب التي صدرت
م�ن مكتبنا لكل الدوائر املختصة بمحاس�بة هؤالء وفق القانون
العراقي النافذ».وأضاف ان “اليارسي ش�دد على الدوائر املعنية
بمحاس�بة ه�ؤالء املنتفعني وكل من يروج له�ذا املوضوع كونها
ملك عام».واكد ان «الدوائر س�تتعامل وفق القانون النافذ وبقوة
االجراءات القضائية.

طبابة احلشد ترفد صحة املثنى بمستشفى
ميداين متنقل لدعمها ضد «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
رف�دت طبابة الحش�د ،دائرة صح�ة املثنى بمستش�فى ميداني
متنقل لدعمها ضد فريوس كورونا.
وذك�ر بيان للحش�د تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان
«مديرية الطبابة يف هيئة الحش�د الشعبي رفدت ،اليوم األربعاء،
دائ�رة صح�ة املثن�ى بمستش�فى ميدان�ي متنق�ل لدعمها ضد
فايروس كورونا».
يش�ار اىل ان هياة الحش�د الش�عبي نفذت عدد من أعمال التقيم
ملبان حكومية للوقاية من فريوس كورونا.
والتعفري
ٍ

ضبط تبوغ وسكائر مستوردة خمالفة للقانون
يف مجرك ام قرص الشاميل
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للكمارك ،ضبط تبوغ وس�كائر مس�توردة
مخالفة للقانون يف جمرك ام قرص الشمايل».
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراق» ،إن «الس�لطة
الجمركية يف مركز جمرك ام قرص الشمايل الرصيف  11بالتعاون
م�ع جهاز االم�ن الوطن�ي والجهات الس�اندة العامل�ة يف املنفذ
وحس�ب معلومات استباقية ،تمكنت من ضبط حاويتني تحتوي
على تبغ فل ومخفي خلفه س�كائر مس�تورد منتهي الصالحية
(م�ن الحاويات املرتوك�ة) يف محاولة لتهريبه�ا خالفا ً للضوابط
والتعليمات النافذة».
واضاف�ت ،ان «من جانب اخر ،تمكنت الس�لطات الجمركية من
ضب�ط براد يحت�وي عىل بطاط�ا تالفة غري صالحة لالس�تهالك
البشري عىل الرصي�ف  20يف نف�س املنفذ» ،موضح�ة انه «تم
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفة حس�ب قانون الجمارك
رقم  ٢٣لسنة  ١٩٨٤النافذ».
ويذكر ان «الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط
واعادة اص�دار مواد مختلفة يتم كش�فها يف مراكزها الجمركية
تمنع من خاللها دخول املواد املخالفة لرشوط وضوابط األسترياد
وخاصة كل ما يمس بحياة وسالمة املواطنني.
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اعالنات

العدد ( )2103الخميس  12آذار 2020

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 60/
التاريخ 2020/3/8

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها
ادناه والعائدة اىل بلدية (العباسية) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم
 21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية ( العباس�ية)
او اللجن�ة خلال ( )30يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا 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 محافظة النجف مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف
اليوم التايل النتهاء مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف الساعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباسية) ويف
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون 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 :
 1ـ عىل املس�تاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن  +شهادة الجنسية
العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار
والرسوم االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ 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 االمالك التي تؤجر
لهم
ت

جنس الملك
مساحة من االرض
النشاء كشك عليها
حوانيت

13/4ـ13/22

3

حانوت

11/2

18م2

4

حانوت

11/3

15م2

السوق العصري /مقابل كراج الشرمان

5

حانوت

11/13

10م2

السوق العصري /مقابل كراج الشرمان

سنة واحدة

6

حانوت

14/2

14م2

بداية سوق العباسية القديم

سنة واحدة

7

حانوت

14/35

18م2

الشارع الفرعي  /مقابل كراج ال بدير

سنة واحدة

8

معمل ثلج

14/50

247,25م2

مجاور مشروع الماء

سنة واحدة

9

كشك

10/1

6,25م2

مجاور المجلس البلدي السابق

سنة واحدة

10

اكشاك

 10/2ـ  10/3ـ 10/6

6,25م2

مقابل محكمة العباسية

سنة واحدة

11

كشك

12/14

9م2

مجاور دائرة احوال العباسية

سنة واحدة

1
2

رقم الملك

المساحة

بال

()3*2م
10م2

الموقع
على جزء من القطعة المرقمة ( )16/6م 46قرب
مدرسة االندلس مقابل دائرة احوال العباسية
السوق العصري /مقابل ساحة بيع الفواكه والخضر

سنة واحدة

السوق العصري /مقابل كراج الشرمان

سنة واحدة
سنة واحدة

محكمة بداءة بلدروز
العدد /124/ب2019/
اعالن بيع عقار
عطف�ا على الحك�م الص�ادر م�ن محكم�ة
بلدروزبالعدد/124ب2019/وامل�ورخ
ب�داءة
2019/6/19املتضم�ن ازال�ة ش�يوع العق�ار
املرق�م 2342/1مقاطع�ة  14أمام منص�ور الواقع يف
قض�اء بلدروزاملوصوف ادناه تقرر وضعه يف املزايدة
العلنية ملدة خمس�ة عرش يوما اعتبارا من اليوم التايل
للنرش.
فعلى الراغبين بالشراء الحض�ور يف ه�ذه املحكمة
يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة عشر ظه�را مس�تصحبني
معه�م التامينات القانونية وق�دره ( )%10من القيمة
املقدرة والبالغة (  )65000000خمسةوستون مليون
دينارفقط�ان لم يك�ن من الرشكاء وعن�د انتهاء املدة
املذكورة س�تجري االحالة القطعية وف�ق االصول مع
العل�م ان الدف�ع مقدم�ا والداللية عىل املشتري واذا
ص�ادف يوم االحالة عطلة رس�مية يك�ون اليوم الذي
يليهموع�دا لذل�ك وعلى املشتري ان يس�تصحب مع
شهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية
القايض
عيل سلمان ابراهيم
االوصاف
اوال -:القطع�ة اعلاه ضمن ح�دود البلدي�ة للقضاء
وضمن حي سكني
ثانيا -:القطعة محاطة بس�ياج خارجي بناء بالبلوك
وتحتوي عىل باب من الحديد من جهة الش�ارع عرض
 10م
ثالثا -:االرض مشيد عليها دار بمساحة 72م  2تحتوي
عىل غرفة نوم عدد 2وصالة ومطبخ ودرج داخيل
رابع�ا -:مخزن بمس�احة 13م 2مقدمة ال�دار صبات
فارضية بمساحة  6م2
خامس�ا -:حالة الدار دون الوس�ط ارضية الدار صب
وتس�اقط اللبخ للدار وتصدع ضمن ش�يش التس�ليح
للسقف  /املخزن مرتوك
سادسا -:االرض غري قابلة للقسمة الصغر وحدة
سابعا -:ان القيمة املقدرة للعقار اعاله بمبلغ قدره(
 () 65000000خمسة وستون مليون دينار)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة
التج�ارة – الرشك�ة العام�ة لتج�ارة
الحبوب بأس�م  /محمد ه�ادي عنيز
– فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة
الثقاف�ة والس�ياحة واالثار بأس�م /
باس�م حمودي مره�ون – فمن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مقتبس حكم غيابي
رقم املقتبس  / 1495 :ج 2019 /
 – 1اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل االوىل للمنطقة
الثالثة  /بغداد .
 – 2اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه  :امللازم أول محمد عماد
فارس نارص الحسان  /مديرية رشطة الكهرباء .
 – 3اسم االم للمتهم  :سحر سليم محمد .
 – 4رقم الدعوى وتاريخها  / 1495 :ج .2019 /
 – 5تاريخ ارتكاب الجريمة . 2017 / 7 / 6 :
 – 6تاريخ الحكم . 2019 / 10 / 9 :
 – 7املادة القانونية  ) 32 ( :ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
.
خالصة الحكم :
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخلي االوىل للمنطقة الثالثة /
بغداد عىل املدان الهارب املالزم اول ( محمد عماد فارس نارص
الحسان ) بأسم الشعب ماييل :
 – 1بالس�جن ملدة (  ) 6ستة س�نوات استنادا الحكام املادة (
 / 32اوال ) ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل لتس�ببه بعطل
العجلة الحكومية نوع ( هونداي سوناتا ) فحص بغداد املرقمة
(  ) 445325رق�م الش�ايص ( ) KMHEMHBPLAIMO993
مودي�ل (  ) 2001الل�ون ( ابيض ) وتركه�ا يف رحبة العجالت
ب�دون تصلي�ح العوارض عندم�ا كان يش�غل منصب ضابط
االليات ملديرية رشطة الكهرباء .
 – 2تضمين�ه مبل�غ قدره (  ) 475 ، 000اربعمائة وخمس�ة
وس�بعون ال�ف دين�ار عراق�ي ع�ن قيم�ة االرضار الحاصلة
بالعجلة الحكومية املش�ار اليها اعاله استنادا الحكام املادة (
 / 32ثانيا ) ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل وحسب كتاب
مديري�ة رشطة الطاقة – معمل التصليح املتوس�ط ذي العدد
(  ) 1363يف  2019 / 8 / 8على ان تس�تحصل من�ه بالطرق
التنفيذية .
 – 3طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام
املادة (  / 38اوال  /أ ) ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل .
 – 4اعتبار جريمته مخلة بالرشف اس�تنادا الحكام الفقرة (
 / 21أ –  ) 6ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل .
 – 5اعطاء املوظفني العموميين صالحية القاء القبض عليه
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة
(  / 69ثانيا ) من ق أ د رقم  17لسنة . 2008
 – 6ال�زام املواطنني باالخبار عن محل اختفاء املدان اس�تنادا
الحكام املادة  / 69ثالثا ق أ د رقم  17لسنة . 2008
 – 7حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة
 / 69رابعا ق أ د رقم  17لسنة . 2008
 – 8تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب ( احمد فائق
حس�ن ) مبل�غ ق�دره ( ثالثون ال�ف دينار ) تصرف له بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة ( 65
 /اوال وثاني�ا ) ق أ د رقم  17لس�نة  2008قابال لالعرتاض يف
. 2019 / 10 / 9
اللواء الحقوقي
عيل حمود عباس
رئيس املحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقد ب�اج الدخول للموظفين من رشكة
مص�ايف الجنوب باس�م  /حسين كاظم
ع�وده – فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة  7143الصادرة
من وزارة املالية – رشكة التامني الوطنية
بأس�م  /فاضل ن�ارص الزم خلف – فمن
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

www.almustakbalpaper.net

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

م  /اعالن مناقصات

تعل�ن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت
وزارة الكهرب�اء ع�ن اعلان املناقص�ة كم�ا يف الجدول ادن�اه وذلك حس�ب الرشوط
واملواصف�ات الفني�ة الت�ي يمكن الحص�ول عليها من مق�ر املديرية العامة  /قس�م
الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة  /تقاطع الطويسة .
فعىل اصح�اب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية الراغبني
باملش�اركة تقديم عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العطاء يف ظرف واحد
مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر
الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس
كتابة يد  .ويكون ش�امال التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان
ص�ادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ ق�دره (  ) 4 ، 550 ، 000فقط اربعة ماليني
وخمسمائة وخمسون الف دينار عراقي عىل ان تستكمل اىل (  ) % 5عند االحالة وقبل
توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد
تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور
نرش االعالن – علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء
 WWW.moelc.gov.iqولالجابة عىل االستفس�ارات مراس�لتنا عىل الربيد االلكرتوني
south_producl.commercial@moelc.gov.iq
ت

رقم
المناقصة

المواد

اسم
المحطة

تاريخ الغلق

المبلغ التخميني

المالحظات

1

2020 / 2

تجهيز
مواد
كهربائية

كهرباء
الناصرية
الغازية

2020 / 3 / 23

151 ، 550 ، 000
مائة وواحد وخمسون
مليون وخمسمائة
وخمسون الف

اعالن جديد

مدة التأجير
ثالث سنوات

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 930 :ش2020 / 2
التاريخ 2020 / 3 / 11 :
اىل  /املدعى عليه ( صطام احمد محمد )
م  /اعالن
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اعاله
واملقام�ة من قب�ل املدعي�ة ( ربيعه صال�ح نغماش )
والتي موضوعها ( اثبات نس�ب االطف�ال ) وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار مركز رشط�ة دويليه يف
دي�اىل املرق�م  1406يف  2020 / 1 / 18قررت املحكمة
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين يوميتين محليتين
بالحض�ور يف موع�د املرافع�ة يف  2020 / 3 / 23ويف
حالة ع�دم حضورك س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا
وفقا للقانون.
القايض
عمر حميد محمود

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 54 :ش2020 / 2
التاريخ 2020 / 3 / 4 :
اىل  /املدعى عليه ( عباس هادي محمد )
م  /اعالن
ملقتضي�ات الدع�وى الرشعية املرقمة اعلاه واملقامة
من قبل املدعية ( ايمان حس�ن عيل ) والتي موضوعها
الحكم بالتفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك حسب
كت�اب مركز رشطة املف�رق بالع�دد  865يف / 1 / 20
 2020ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني
يوميتين محليتني بموع�د املرافعة املواف�ق / 3 / 24
 2020ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول .
القايض
عمر حميد محمود

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة ابي صيدا
العدد  / 112 :ب 2019 /
التاريخ 2020 / 3 / 9 :
اعالن
نظرا الكتساب الحكم الصادر عن هذه املحكمة بالعدد
 / 112ب  2019 /الدرج�ة القطعي�ة واملتضم�ن ازالة
شيوع العقار بيعا باملزايدة العلنية وتوزيع صايف الثمن
عىل الشركاء لذا قرر االعالن عن بي�ع العقار املرقم 2
 987 /مقاطعة  1س�اطي نشرا بصحيفتني محليتني
يوميتني وعىل الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املحكمة
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  % 10من
القيمة املقدرة مالم يكن من الرشكاء خالل مدة النرش
البالغ�ة ثالثون يوما وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري
من النرش يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا ويتحمل
املشرتي رسوم الداللية والتسجيل .
القايض
سعد جزاع حسني
االوصاف :
رقم العقار  987 / 2 :مقاطعة  1س�اطي عقار مكون
بالبلوك ومترضر ومنخفض عن الشارع .
موقع العقار  :ابي صيدا – حي العسكري .
قيمة العقار  :خمسة وعرشون مليون دينار .

مبلغ التندر

75 ، 000
خمسة وسبعون
الف دينار

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

م  /اعالن مناقصات

تعل�ن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت
وزارة الكهرب�اء ع�ن اعلان املناقص�ة كم�ا يف الجدول ادن�اه وذلك حس�ب الرشوط
واملواصف�ات الفني�ة الت�ي يمكن الحص�ول عليها من مق�ر املديرية العامة  /قس�م
الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة  /تقاطع الطويسة .
فعىل اصح�اب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية الراغبني
باملش�اركة تقديم عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العطاء يف ظرف واحد
مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر
الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس
كتابة يد  .ويكون ش�امال التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان
صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ قدره (  ) 7 ، 980 ، 000فقط س�بعة ماليني
وتس�عمائة وثمانون الف دينار عراقي عىل ان تس�تكمل اىل (  ) % 5عند االحالة وقبل
توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد
تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور
نرش االعالن – علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء
 WWW.moelc.gov.iqولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
south_producl.commercial@moelc.gov.iq
ت

رقم
المناقصة

المواد

اسم
المحطة

تاريخ الغلق

1

2020 / 6

تجهيز عاكس
قدرة وشاحنة
بطاريات
ومواد
احتياطية

كهرباء
الناصرية
البخارية

2020 / 3 / 25

المبلغ التخميني

المالحظات

266 ، 000 ، 000
فقط مائتان وستة
وستون مليون

اعالن جديد

مبلغ التندر

100 ، 000
مائة الف
دينار

املهندس
موفق يوسف عزيز
املدير العام
رئيس جملس االدارة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة السالم
العدد  / 100 :ب 2019 /
التاريخ 2020 / 3 / 11 :
م  /اعالن
بالنظر الكتساب الحكم الدرجة القطعية يف الدعوى
املرقم�ة  / 100ب  2019 /تبي�ع محكم�ة ب�داءة
السلام وباملزاي�دة العلني�ة العقار املرق�م 77 / 31
مقاطعة  9املاجدية والواقع يف ناحية السالم والبالغ
مس�احته (  318مرت مربع ) والقيمة املقدرة ( 000
 ) 3000 ،ثالث�ة ماليني دين�ار الغريها وخالل مدة (
 30يوم�ا ) تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبة
معه التامينات القانونية البالغة (  ) % 10ان لم يكن
رشيكا يف العقار من القيمة املقدرة .
املواصفات :
جنس العقار قطعة ارض .
موقع العقار املاجدية  /ناحية السالم .
القايض
بشري احمد محمد

فقدان
فق�دت هوية املوظف الوزارية الصادرة من رشكة مصايف
الجنوب بأس�م  /حسين كاظم عوده – فمن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد2020/3565:
التاريخ 2020/3/10:
نرش اعالن
قدم املس�تدعي (جاس�م محم�د صالح ) طل�ب اىل هذه
املحكم�ة يطل�ب فيه اص�دار حج�ر وقيمومة لش�قيقه
املفق�ود (صب�اح محم�د صال�ح) وال�ذي فق�د بتاري�خ
 2005/9/9علي�ه واس�تنادا لقان�ون رعاي�ة القارصين
قررت املحكمة نرشه بصحيفتني محليتني لغرض التثبت
من حياة املفقود
مـــــــــــع التــقــــــــديـــــــر...
القايض
كاظم متعب داود

5

عامة

العدد ( )2103الخميس  12آذار 2020

www.almustakbalpaper.net

الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة HEESCOإحدى رشكات وزارة النفط تأسست عام 1963م تقع يف العاصمة بغداد يف «جممع مصفى الدورة»
نوزاد حسن
عملت الرشك�ة منذ تأسيس�ها يف مجال
تصني�ع املع�دات النفطي�ة والصناعي�ة
وتط�ورت خلال ه�ذه الفترة حي�ث
توس�عت بإضاف�ة مصان�ع ومنتج�ات
جديدة وأصبحت تمتلك الخربة الواس�عة
يف تصنيع املنتجات الرئيسية التالية:
االوعي�ة الضغطي�ة واملراج�ل البخارية
بكاف�ة س�عاتها واملب�ادالت الحراري�ة
بكافة انواعها وأحجامها وابراج التكرير
والخزان�ات بكاف�ة انواعه�ا وس�عاتها
والهي�اكل الحديدي�ة ورواف�د الجس�ور
وزوارق الدورية.
تعد هذه املعدات اجزاء رئيس�ية ومهمة
ملختل�ف العملي�ات الصناعي�ة يف (قطاع
النف�ط والغ�از والصناع�ة والط�رق
والجس�ور واالس�كان والخدم�ات)
وتصنع هذه املنتجات حسب املواصفات
القياسية العاملية TEMA , ASME,API
هيكلية الرشكة تتكون من
مصنع املعدات الثقيل�ة ومصنع املراجل
البخاري�ة ومصن�ع االوعي�ة والخزانات
ومصن�ع املب�ادالت الحراري�ة ومصن�ع
املول�دات ومخازن ومختربات الس�يطرة
واقسام فنية وادارية.
اهم املشاريع املنجزة
أنشاء الخزانات الكروية سعة 3000م3
يف محافظ�ة كربالءاملقدس�ة والس�ماوة
وتصنيع عرش خزانات L.P. Gس�عة /5
طن وتسع وثالثون خزان سعة  1/4طن
لصالح الرشك�ة العامة لتعبئة وخدمات
الغ�از .وتغليف ثمان عرشة عازلة موقع
البركان لصال�ح رشك�ة نفط ميس�ان
وتأهي�ل وتصنيع أبراج التكرير (مصفى
كرك�وك ومصف�ى حديث�ة) وتصني�ع
االجزاء الداخلية ألبراج لكل من (مصفى
كركوك والكس�ك) لصالح رشكة مصايف
الش�مال.وتأهيل خ�زان الفي�ض()B
س�عة 23000م3مستودع الفاو وتفكيك

خزانات مستودع املفتية مختلفة السعات
وتصنيع ونصب خزانات الجريان س�عة
(5000م )3ع�دد 2/لصالح رشكة نفط
ذي قار .وتصمي�م وتنفيذ ونصب خزان
س�عة 5000م 3مس�تودع اللطيفي�ة
لصالح رشك�ة خطوط االنابيب النفطية
وتصنيع أكثر من ثالثة مائة خزان سعة
55م3-28م3وتأهيل قاعدة خزان النفط
االبي�ض س�عة 4500م 3يف مس�تودع
دي�اىل ومئتان واثنا عشر مولدة مختلف
الس�عات وتصني�ع وتجهيزكرفان�ات
مختلف�ة القياس�ات عدد()40وانش�اء
محط�ة تبخير الصهاري�ج يف كل م�ن
موقع�ي ال�دورة واملدائ�ن لصالح رشكة
توزيع املنتجات النفطية
وثالث مول�دات واعداد تصاميم وتجهيز
امل�واد ونص�ب موقع�ي لخزانات س�عة
1600م 3و800م 3يف مصف�ى القي�ارة
وازال�ة الخزان�ات املتضررة وتأهي�ل
واع�ادة تصني�ع املب�ادالت الحراري�ة
واملائي�ة والهوائي�ة وتأهيل خ�زان زيت
الغاز س�عة 4500م وخ�زان نفط ابيض
سعة 10000م وخزانني نفط اسود سعة
10000م وتأهيل وحدة الهدرجة ملصفى

صالح الدين  1بكافة اجزائها التي تشمل
الصمامات واالنابيب واالوعية واملبادالت
وابراج العزل ومد شبكة االنابيب لتسعة
عرش خط ناقل وشبكة االنابيب الرابطة
للخزانات وش�بكة االنابيب بني الهدرجة
والتكري�ر يف مصف�ى الصم�ود رشك�ة
مص�ايف الش�مال وتأهيل ثالث�ة أفران يف
وح�دة تحسين البنزي�ن F201- ( 2/
 )F2020-F203و تصني�ع ونص�ب
خزان�ات س�عة ( 1000م8000 3-م3
 14000م16000 3-م )3وتش�غيلمنظومت�ي إزالة االملاح عدد2/لصالح
رشك�ة مصايف الوس�ط وتأهيل وتصنيع
ونص�ب مع�دات الوحدة الرابع�ة بطاقة
عرشة االف برميل \يوم مصفى ميسان
لصالح رشكة مصايف الجنوب
وم�ن أج�ل فتح آف�اق العمل املس�تقبيل
ت�م توقي�ع عقود مش�اركة م�ع رشكة
املرشوع�ات البرتولي�ة واالستش�ارات
الفنية(برتوج�ت) املرصي�ة ورشك�ة
 KPS Metalالجيكي�ة ورشك�ةWeir
 Engineering Servicesاالنكليزية
من اهم املنتجات التي يتم تصنيعها:
اوعية الضغط العايل واوعية الغاز السائل

وهي مع�دات أساس�ية يف مصايف النفط
واملصانع االنتاجية.
والخزان�ات اإلستراتيجية للنف�ط
ومش�تقاته الت�ي تس�تخدم يف حق�ول
النفط الخام واملصايف النفطية.
واملراجل البخاري�ة بانواعها واحجامها
املختلفة وهي معدات اساسية للمصانع
يف مراح�ل االنت�اج املختلف�ة تس�تخدم
يف االس�مدة والبرتوكيماوي�ات واملصايف
النفطي�ة .واملبادالت الحراري�ة بانواعها
واحجامه�ا املختلفة والتي تس�تخدم يف
املصانع االنتاجية واملصايف النفطية.
معدات وبوابات الس�دود لقط�اع املوارد
املائية.
صهاريج خزن ونقل النفط ومش�تقاته
وكاف�ة الخزانات لصالح رشك�ة توزيع
املنتجات النفطية.
ابراج التكرير والتي تس�تخدم يف مصايف
النفط.
مع�دات ومعام�ل الصناع�ات الغذائي�ة
حيث تم تصني�ع الكثري من هذه املعدات
للقطاع العام والخاص.
والهي�اكل واالب�راج تخ�دم ه�ذه
املنتج�ات قط�اع االعم�ار واالس�كان

بإنشاءاملس�قفات وكذلك روافد الجسور
الحديدية ومحطات التصفية ومرشحات
امل�اء والتي يت�م تصنيعها ألمان�ة بغداد
واملحافظات
ومع�دات ع�زل الغازوامل�اء واالمالح عن
النف�ط الخام وه�ي مع�دات مهمة عىل
درج�ة عالي�ة م�ن التعقي�د الهن�ديس
وتستخدم يف حقول استخراج النفط.
وزوارق الدوري�ات الرسيع�ة صنع�ت
الرشكة ثالثة زوارق تس�تخدم حاليا من
قبل وزارة الدفاع.
والخزان�ات الكروي�ة حي�ث ت�م انش�اء
اثن�ان منه�ا يف محافظ�ة كربلاء
املقدسةوالسماوة بسعة 3000م 3وهي
امل�رة االوىل الت�ي يت�م فيها انش�اء مثل
ه�ذه الخزانات يف الع�راق من قبل رشكة
عراقية.
أن للرشك�ة ملاك هن�ديس متمكن من
وضع التصامي�م واملس�الك التكنلوجية
وتحديد متطلبات االنتاج والسيطرة عىل
كل م�ن االنتاج والنوعي�ة وتخضع كافة
منتجات الرشكة للرقابة النوعية بموجب
املواصف�ات العاملي�ة املعتم�دة واملراجع
القياسية(.)ASME, TEMA,API

العدد 1850:
التاريخ 2020/3/11

دائرة صحة ميسان
مكتب املدير العام
شعبة العقود

اعالن مناقصات رقم ( )6لسنة 2020

تعلن دائرة صحة ميسان /شعبة العقود عن اعادة اعالن املناقصة املدرجة تفاصيلها ادناه ضمن تخصيصات
وزارة الصحة لسنة  2020فعىل الراغبني من الذين تتوفر فيهم الرشوط مراجعة دائرة صحة ميسان شعبة
العقود الكائنة يف مدينة العمارة لغرض رشاء مستندات املناقصة لقاء مبلغ قدره ( 100,000مائة الف دينار
عراقي) غري قابل للرد يس�لم اىل امانة الصندوق عىل ان يقدم العطاء مع املستمس�كات املطلوبة داخل ظرف
مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وموعد الغلق وموقع مع تثبيت العنوان الكامل عىل العطاء وان اخر
موعد لغلق املناقصة هو الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم املذكور يف الجدول ادناه وان الدائرة غري ملزمة
بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور االعالن وس�يتم اجراء محارضة يف الس�اعة
العارشة صباحا يف اليوم املذكور يف الجدول ادناه لغرض توضيح املناقصة واالجابة عىل االستفسارات
مالحظ�ة  /يف حالة عدم التزام مقدمي العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم
استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
اسم المناقصة

رقمها

مناقصة تجهيز اسرة
عمليات
Operation table
عدد 12
(Lights,surgical,,
Mobile flour
عدد 12
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تاريخ الغلق

االحد2020/3/29

تاريخ
المحاضرة

االحد
2020/3/22

الهوية
المطلوبة

التأمينات االولية

المالحظات

مكتب علمي
مسجل
في وزارة
الصحة شرط
ان يكون
وكيال للشركة
المصنعه او
شركة استيراد
وتصدير

قيمة التأمينات االولية
تبلغ 22,800,000
فقط اثنان وعشرون
مليون وثمانمائة
الف دينار عراقي
والبالغة %2من القيمة
التقديرية البالغة
1,140,000,000
مليارومائة واربعون
مليون دينار عراقي

اعالن للمرة
االولى

الدكتور الصيدالين
عيل حممود العالق
املدير العام
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2020/674 :
التاريخ 2020/3/10 :
اىل /املنفذ عليه  /عيل احمد عبد الحسني
لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل املبل�غ القضائي لهذه املديرية
ومخت�ار الجزائ�ر نارص عيل أل عريعر انك مجه�ول محل االقامة
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ
عليه واس�تنادا للم�ادة  27من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا
بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف االرشف خالل خمسة عرش يوما
تب�دأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
عيل عبد الله عباس
اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة النجف بالعدد /534ب 2020/5يف 2020/3/1
واملتضم�ن الزامك بتأدية مبل�غ اثنا عرش مليون دين�ار اىل الدائنة
نادية عذاب رشاع
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2019/2240 :
التاريخ 2020/3/10 :
اىل /املنفذ عليه  /املدين  /عمار جبار عاشور
لقد تحقق له�ذه املديرية من ورقتي التكليف بالحضور وحس�ب
هام�ش املختار اس�عد طال�ب الزيادي انك مجه�ول محل االقامة
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ
عليه واس�تنادا للم�ادة  27من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عشر يوما تبدأ
من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي
وفق القانون
املنفذ العدل
عيل عبد الله عباس
اوصاف املحرر :
قرار محكمة احوال الحلة بالعدد /5254ش 2019/يف 2019/8/1
واملتضم�ن الزام املدين بدفع نفقة ماضية مقداره مائة الف دينار
ش�هريا واعتبار من تاري�خ  2018/12/24ولغاي�ة 2019/7/8
ونفقة مس�تمرة لالطفال مريم وسيف مقداره مائة وثالثون الف
دينار ش�هريا واعتبار من تاريخ  2019/7/1وللمس�تقبل .

مديرية تنفيذ املناذرة
العدد  /1 /خ 2020 /
التاريخ 2020/3/2
اعالن
اس�تنادا اىل م�ادة  71من قان�ون التنفي�ذ وبناءا عىل
طل�ب الدائن املوظف الحقوقي زيد موىس ش�اكر تبيع
مديري�ة تنفي�ذ املناذرة الس�يارة املرقم�ة (/50108
فحص مؤقت بغداد) (ش�وفرليت افيو تكيس) (اللون
اصف�ر) مودي�ل ( )2009للمدي�ن احمد عبد الس�تار
نعم�ة على الراغبين بالشراء الحض�ور يف الزم�ان
واملكان خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %10من
القيمة املقدرة مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل
املشرتي اجور التسجيل وداللة
االوصاف :
 / 1السيارة ذات لون اصفر وان حالة السيارة مرتوكة
وهي صالحة العمل
 / 2الزم�ان الس�اعة الرابع�ة عرصا م�ن اليوم االخري
لالعالن
 / 3املكان كراج الرحم�ن الواق�ع يف قض�اء املن�اذرة
 / 4القيمة املقدرة  6000000 /ستة ماليني دينار
 5ـ لعدم التامينات القانونية لصك مصدق
مالحظة  /اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون
املزايدة يف الدوام الرسمي الذي ييل العطلة
املنفذ العدل
ثائر كناوي
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اعالن
ملجهولي�ة عن�وان مال�ك الس�يارة املرقم�ة (
 ) 404312فح�ص موقت بغ�داد موديل 1996
جيمسي اللون ابيض بأس�م الحائز عمر طارق
عباس ج�واد – لذا تقرر النشر وذلك ملجهولية
عنوان مالك السيارة املذكورة اعاله .

وعن عوامل النجاح االساسية للرشكة ان
منتج�ات الرشكة تمتاز بالنوعية العالية
واملصنع�ة بموج�ب املواصف�ات العاملية
املعتم�دة وتمتلك الرشك�ة مالك هنديس
وفن�ي ومهن�ي ووج�ود طل�ب مقب�ول
ملنتج�ات الرشكة واملتوق�ع زيادة الطلب
على ه�ذه املنتج�ات املرتبط�ة بأعم�ار
العراق ونمو صناعة النفط والغاز.
موق�ع الرشك�ة االستراتيجي يف بغ�داد
داخل املجمع النفط�ي يف منطقة الدورة
يخدم مجموعة من الرشكات القريبة.
وج�ود مس�قفات ومس�احات فارغ�ة
يمكن استغاللها يف التوسعات او اضافة
منتجات جديدة.
وعن اهم املش�اريع التي تنفذها الرشكة
حاليا-:
إنش�اء خزان�ات كروي�ة عدد 2/س�عة
3000م 3يف موق�ع التاج�ي لصال�ح
الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
تأهي�ل خ�زان النف�ط( )102محط�ة
نيكاتاوتأهي�ل خ�زان النف�ط()103
محطة 1ITوتأهيل خزان سعة ()3030
محط�ة جمب�ور الجنوب�ي وتأهي�ل
موقع حق�ل عجيل لصال�ح رشكة نفط

الش�مال وتأهيل ش�بكة االنابيب موقع
بن عمر مكمن اليمام�ة وبكافة املراحل
وتأهي�ل خزان�ات TK-18 -22- 23يف
مس�تودع الزبري1/س�عة (23000
م )3والطوب�ة( 66000م )3واعم�ال
تنفي�ذ ولح�ام ورب�ط وفح�ص واعمال
التغلي�ف الحراري ألنابيب البخار لصالح
رشك�ة نفط البصرة وتصني�ع خزانات
س�عة 3000م 3ذات س�قف عائ�م م�ع
اعم�ال الحماية الكاثودية لصالح رشكة
خطوط االنابيب النفطية
وتأهي�ل وح�دة النارصي�ة  3يف مصفى
الصمود رشكة مصايف الشمال
وعن املش�اريع املس�تقبلية سيتم انشاء
وتجهيز وحدة تكريرالنفط الخام س�عة
عشرة االف برمي�ل \ ي�وم يف مصف�ى
النج�ف التاب�ع لرشك�ة مصايف الوس�ط
وانش�اء وحدتي تكرير النفط خام سعة
عشرة االف برميل/ي�وم م�ع االعم�ال
املدني�ة والكهربائي�ة واآلالت الدقيق�ة
والش�بكات الداخلي�ة يف مصف�ى حديثة
وتأهيل وحدتي النارصية 1و 2يف مصفى
الصم�ود رشكة مصايف الش�مال واعمال
اخرى.

أعالن تأجري

•إلحاقا» بإعالننا الخاص بتأجري امالك املعهد التقني بعقوبة حسب قانون
بيع وتأجري أموال الدولة  21لسنة  2013املعدل
•تقرراعادة املزايدة العلنية لتأجريكشكاملاكوالت رقم (  ) 2وذلك استنادا»اىل
امل�ادة  – 23ثاني�ا» م�ن القانون اعاله علم�ا ان يف املعهد دراس�ة صباحية
ومسائية
•فعلى الراغبني بالتأجري مراجعة الش�عبة املالية يف املعهد لغرض الحصول
على الرشوط واملواصف�ات مقابل مبلغ (  ) 150000مائة وخمس�ون الف
دين�ار غري قابلة للرد مس�تصحبني معهم الوثائق واملستمس�كات املطلوبة
واعتبارا من يوم ( )3/12لغاية يوم ( )3/26ملدة (خمسة عرش يوما») مع
دفع التامين�ات البالغة  %20من القيمة التقديرية وس�يكون موعد املزايدة
العلنية يف الس�اعة العارشة من صباح يوم (االحد  )3/29لكون يومي -27
 3/28عطلة رس�مية يف قاعة املؤتمرات التابعة للمعهد ويف حالة كون يوم
املزاي�دة عطلة رس�مية فتمدد اىل الي�وم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واإلعالن والداللية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة وفاة 376/2020 /
التاريخ 2020/1/27
اعالن
اىل املدعوه  /ايمان كامل محمد زاجي
اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة احم�د كامل محمد طلبا اىل
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق
املدعوه ( ايمان كامل محمد) قررت املحكمة تبليغك
يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها خالل
عشرة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسن جواد الحبيب
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /468 :حجة وفاة
التاريخ 2020/2/2
اىل  /املدعوه  /زوى مرزه محمود
اعالن
قدم طال�ب حجة الوفاة محمد عب�د مهدي طلبا اىل
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق
املدعوه ( زوى مرزه محمود) قررت املحكمة تبليغك
يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها خالل
عشرة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسن جواد الحبيب

ر .جلنة البيع واالجيار يف املعهد

فقدان
فق�د مني س�ند العقار املرق�م  3/786حي
العروب�ه باس�م محمد مهدي عب�د و مكيه
حالوب اس�د من يعثر عليه تس�ليمه لجهة
االصدار
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1342
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املتهم الغائب  :الرشطي احمد عبد الجبار جرب (مفصول من الخدمة)
 3ـ رقم الدعوى 2018/1342
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة
 5ـ تاريخ الحكم 2018/10/24 :
 6ـ املادة القانونية ( )34من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
 7ـ املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
 8ـ خالص�ة الحك�م  :تصحي�ح مادة االحالة من امل�ادة ( )34من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل اىل
املادة  37من ق ع د رقم  14لسنة  2008لوقوع الفعل قبل تعديل قانون قوى االمن الداخيل وعمال باحكام
املادة  31من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 9ـ ع�دم اج�راء محاكمة املتهم اعاله وفق اح�كام املادة (/37اوال) من ق ع د رقم  14لس�نة  2008عن
االرضار التي حصلت بالعجلة املرقمة (  )280نوع نيسان كوسرت عام  2006وذلك لسبق شموله بقانون
العفو رقم  19لسنة  2008عن نفس وقائع هذه القضية حسب ما جاء بقرار اللجنة القضائية الخاصة
بتنفيذ قانون العفو رقم  19لس�نة  2008يف رئاس�ة محكمة استئناف البرصة االتحادية املرقم  /12عفو
 2016/واملكتسب الدرجة القطعية
 10ـ تضمين�ة مبل�غ مق�داره (  )200,000مائت�ان ال�ف دينار عن قيم�ة االرضار الحاصل�ة بالعجلة
املوصوف�ة اعاله الواردة يف ق�رار املجلس التحقيقي عمال باحكام الفقرة ثاني�ا من املادة  37من ق .ع .د
يستوىف منه بالطرق التنفيذية
 11ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري منقولة اس�تنادا الح�كام امل�ادة (/69رابعا) م�ن (ق ـ أ د) رقم 17
لسنة 2008
 12ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( جبار عاتي جرب) البالغة (  )25,000خمسة وعرشون الف
دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رارا غيابي�ا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة  /60سادس�ا من ق أ د رقم  17لس�نة 2008
قابلا لالعتراض والتميي�ز اس�تنادا الح�كام امل�ادة /71اوال وثاني�ا من نف�س القانون وافه�م بتاريخ
2018/10/24
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3776 /ب2019/1
التاريخ 2020/3/9
اعالن
اىل املدعى عليه  /رسول محمد امني
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /3776
ب 2020/1يف  2019/12/31واملتضم�ن الحك�م (
بابط�ال القيد بالع�دد  /360حزي�ران  1984 /مجلد
 265واملسجل باسم رس�ول محمد امني والقيد املرقم
/321ت 1985/1مجل�د  286واملس�جل بأس�م ميثم
مجي�د محم�د والخاصين بالعقار املرق�م 3/12596
ح�ي صدام وابقاء الوضع القانون�ي للقيد املرقم /19
ايار 1985/مجلد  280واملس�جل باسم محمد ابراهيم
حسن والخاص بذات العقار املرقم  )3/12596ولثبوت
مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
واش�عار مخت�ار حي الن�داء محم�د علي�وي الزيادي
لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بالقرار ااملذك�ور بصحيفتني
محليتين يوميتني ولك حق الطع�ن عىل القرار املذكور
خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن املقررة وبعكسه
سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

اغذية جتنب تناوهلا يف الصباح

طبق اليوم

كرشة حمشية باألرز

تع�د وجب�ة اإلفطار أح�د أكث�ر الوجبات
أهمية لجس�م اإلنس�ان ليبدأ نه�ارا ً مليئا ً
بالطاق�ة واإلنجاز ،ولذل�ك يجب أن تكون
هذه الوجبة صحية.وهناك أغذية صحية
ينصح بتجنبها عند اإلفطار ،مثل :الكعك،
املعجن�ات ،الدون�ات ،وفقا ً ملوق�ع «ويب
ط�ب» ،كم�ا أن هن�اك أطعمة ق�د تكون
صحية ولكن توقيتها قد ال يكون مناسباً.
وهن�اك مجموعة من األغذي�ة التي ُيعتقد
أنه�ا صحية لك�ن من األفض�ل تجنبها يف
وجبة اإلفطار ،وهي:
حبوب اإلفطار العالية بالسكر
أغل�ب حبوب االفط�ار ،مليئة بالس�كريات
والصبغ�ات وامل�واد املضاف�ة ،وتن�اول

هل تعلم

املقادير:
 x 2ك�وب أرز ع�ادى  x 2 -ع�دد بصل�ة (مبش�ورة)  x 2 -ع�دد حبهان x 2 -
معلق�ة كبرية س�من  x 2 -عدد فص مس�تكة  x 1 -كيلو لحم�ة مفرومة 1 -
 xك�وب حم�ص (منق�وع)  x 1 -معلقة صغيرة كرك�م  x 1 -معلقة صغرية
به�ارات  x 1 -عدد كرش�ة (خروف)  x 1 -ع�دد ليمونة  x 1 -عدد دقيق x 1 -
معلقة صغرية فلفل اس�ود مطحون  x 1 -كوب ملح (لغس�ل الكرش�ة) x 1 -
معلقة صغرية ملح
الخطوات:
نقوم بكشط األجزاء الداكنة يف الكرشة ونزيل الدهون ،ونغسلها جيدا ً ونفركها
بامللح والدقيق والليمون حتى يصبح لونها أبيض .
نقوم بخلط األرز واللحمة املفرومة واملستكة والحبهان والكركم جيداً ،ونقوم
بتقطيع الكرشة أجزاء صغرية ونقوم بتخيطها من  3جوانب.
ثم نقوم بالحش�و من الجانب املفتوح وبعد ذلك نقوم بتخييطة بعد الحش�و،
ونحرض حلة ونضع فيها قطع الكرش�ة ونضع ماء متبل بامللح وترتك عىل نار
عدة ساعات حتى تنضج وتقدم.

المتاهات

حبوب اإلفطار املرتفعة بالس�كر ،والقليلة
بالربوتين�ات واأللياف ،قد ي�ؤدي إىل ارتفاع
مع�دل الس�كر يف ال�دم لفرتة زمني�ة قليلة
رسعان م�ا تنخفض وترتك الجس�م بدون
طاقة ،مع الش�عور الرسي�ع بالجوع .لذلك

؟؟

هل تعلم أن كثافة كوكب زحل
قليلة جدا بحيث انك لو جعلت
ه�ذا الكوكب يس�قط يف بحر
وسيع لطفا عىل سطحه
ه�ل تعل�م أن قل�م الرصاص
مصنوع من الجرافيت
ه�ل تعل�م أن الة االس�طرالب
ال�ة فلكي�ة لقي�اس ارتف�اع
الكواكب
هل تعلم أن اول حيوان س�ار
على قدمي�ه يف التاري�خ ه�و
الديناصور
هل تعلم أن اول انسان حاول
الطيران هو من اص�ل عربي
واسمه عباس بن فرناس
ه�ل تعل�م أن ال�رازي اول من
استخدم الخيوط يف الجراحة
هل تعلم أن اول دبابة يف العالم
كانت موجودة يف بريطانيا

يج�ب أن تحتوي الوجبة عىل ما اليقل عن
 5غ�م من األلياف ،ونس�بة س�كر ال تزيد
عىل  10غم.
املوز
ال ينصح بتناول املوز فرتة الصباح اذا كان
لديك يوم مليء باملهام الت�ي تحتاج منك
طاقة ونشاطا ،ألن املوز غني باملغنيسيوم
والبوتاسيوم ،وهما معدنان يساعدان عىل
اسرتخاء األعصاب والعضالت.
التوست بالزبدة
الزب�دة مص�در للده�ون املهدرج�ة املرضة
بصح�ة القلب والرشايني ،التي قد تس�اهم
يف رف�ع مس�تويات الده�ون الثالثي�ة
والكولسرتول الضار يف الدم.

انترشت السلالة الجدي�دة من فريوس
«كورون�ا» ،الت�ي نش�أت يف مدين�ة
ووهان الصينية ،يف جميع أنحاء آس�يا
تقريبا ،ووصلت إىل الواليات املتحدة
وأوروبا.
وعىل الرغم من أن أعراضها ش�بيهة
بنزل�ة البرد العادي�ة ،مثل س�يالن
األن�ف والص�داع والحم�ى والتهاب
الحلق ،لك�ن هذا الفريوس يف الواقع
أكثر فتكا من نزالت الربد.
وأودى الفريوس بحياة  132شخصا
م�ع وج�ود أكث�ر م�ن  6آالف حالة

األوبئة األكثر فتك ًا بالبرشية

مؤك�دة يف بلدان حول العالم ،بما يف ذلك
الواليات املتحدة واليابان وتايلند وأملانيا
وفرنسا.

أوضح صورة للشمس يف التاريخ

التق�ط تلس�كوب أمريك�ي أوض�ح
ص�ورة لس�طح الش�مس ،وأظه�ر
تفاصيل لم تر من قبل للنجم.
ه�ذا وتمك�ن تلس�كوب داني�ال ك.
إن�وي الش�ميس ،ومق�ره جزي�رة
م�اوي يف ه�اواي ،من إنت�اج صور
تظهر «أنماطا تش�به
الخلي�ة» وحجمه�ا
«مماثل تقريبا لحجم
والي�ة تكس�اس»
تغط�ي الش�مس،
وفقا ملؤسسة العلوم
الوطنية.
وتظه�ر يف الص�ورة،
حركة تشبه الفقاقيع
تح�دث عندما تتحرك
الح�رارة م�ن داخ�ل

وتوج�د مخ�اوف ب�أن تص�ل اإلصاب�ة
بالفيروس القات�ل إىل نح�و  100أل�ف
حالة يف جميع أنحاء العالم ،وسط عدم
تحديد الط�رق الدقيق�ة التي تنتقل
بها ساللة «كورونا» الجديدة ،ورغم
ذلك ،لم تعلن منظمة الصحة العاملية
حتى اآلن حالة طوارئ عاملية.يف حني
أن الفريوس الذي يش�به الس�ارس،
واملع�روف باس�م ،nCoV-2019
أصبح رسيعا س�ببا دوليا للقلق ،إال
أنه ما ي�زال بعيدا عن حاالت األوبئة
التي رضب�ت العالم يف املايض ،والتي

دم�رت بلدان�ا بأكمله�ا وأودت بحي�اة
املاليني .ولدينا نظرة فاحصة عىل أس�وأ
الفريوسات الوبائية حتى اآلن:
الطاعون األنطوني:بدأت حال�ة الطاعون األنطوني ،أو كما
تعرف بطاعون األباطرة األنطونيني ،يف
عام  165ميلادي ،عندما اندلعت حالة
مبك�رة م�ن م�رض الج�دري يف الهون
(مجموع�ة م�ن الرعاة الرح�ل) ،الذين
نقل�وا العدوى إىل األمل�ان ،والذين بالتايل
نقلوه�ا إىل الرومان املنترشين يف جميع
أنحاء اإلمرباطورية الرومانية.

الكلمة المفقودة

الشمس إىل سطحها.
يف املقابل ،يأمل العلماء يف املؤسس�ة
العلمية اململوكة للحكومة األمريكية
يف أن تس�مح له�م الص�ور الجديدة
بفه�م أفض�ل للش�مس واملن�اخ
الفضائي.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزي�زي ب�رج الحمل،تج�د س�هولة يف التعامل
اإليجابي مع األشخاص يف الوقت الحايل ،فالكل
يب�دو منجذ ًب�ا إليك ،كم�ا أن الصلات التي قد
يكون له�ا تأث ً
ريا إيجاب ًيا عىل مس�تقبلك تظهر
يف كل مكان.

امليزان
عزيزي برج امليزان ،األمور اليوم تقع يف مكانها
الس�ليم ،فم�ن حول�ك ال يس�تطيعون تجاهل
حماس�ك وحيويتك .يف العم�ل أنت تنجز كل ما
تحتاج إليه ،ويكون باس�تطاعتك تمرير الكثري
من األفكار الجديدة .حتى يف حياتك الشخصية
تستطيع االستمتاع بأوقات سعيدة.

الثور
ً
عمقا
عزيزي برج الثور،ستصبح صدقاتك أكثر
وسوف تسرتجع مع أصدقائك أحداث وذكريات
ماضي�ة ال تنسى .يف وس�ط املجموع�ات التي
تنتمي إليها باألخص ،س�وف تتش�ابك سلسلة
إجراءات جماعية حيوية وإيجابية ج ًدا وسوف
تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك.

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

اجلوزاء
عزي�زي ب�رج الجوزاء،أن�ت ناج�ح يف كل م�ا
يخص العمل ،والق�رارات الهامة التي اتخذتها
أثبت�ت صحتها .لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي
تحتاجه دائمًا عند التفكري يف املرشوعات.

القوس
عزي�زي ب�رج الق�وس ،أن�ت مفع�م بالحيوية
والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك يف
اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم
إىل األم�ام يف مرشوعات�ك .لن يفي�دك االكتفاء
باألمجاد املاضية والسلبية.

السرطان
عزيزي ب�رج الرسطان،طريقك ي�زداد صعوبة
أكث�ر مما تصورت يف بادئ األم�ر ،وربما هناك
ش�خص يح�اول إثنائ�ك ع�ن خطت�ك أو حتى
إحباطك.

اجلدي
عزي�زي برج الجدي ،يجب أن تس�تعد ملواجهة
مشكالت جديدة ،فاألمور ليست جيدة يف مكان
العم�ل وأنت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل،
ال تجع�ل ذلك يخيفك ،فه�ذه املراحل تجيء ثم
تذهب.

االسد
عزيزي برج األس�د ،اليوم أنت مفعم بالحيوية،
عىل الرغم من أن هذا يرهقك بدالً من أن يدفعك
نظ�را لقلق�ك الداخلي ،يصبح من
إىل األم�ام.
ً
الس�هل اس�تثارتك وأنت اآلن تفض�ل أن تخبط
رأسك يف الحائط.

الدلو
عزيزي برج الدلو ،هناك حلم تضمره يف انتظار
تحول�ه إىل حقيق�ة ملموس�ة .انته�ز الفرصة
لتحقيق الحلم الذي س�يغري من مس�ار حياتك
بشكل إيجابي ولفرتة طويلة.

العذراء
عزي�زي برج الع�ذراء ،يبدو وكأن�ك تقف أمام
مش�كالت ال يمك�ن التغلب عليها ،فلا تيأس!
فق�ط علي�ك تغيري منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ
س�وف تبدو الحلول واضحة .ال تخف من طلب
النصيح�ة ،حيات�ك الخاص�ة متقلبة بش�دة يف
الوقت الحايل.

احلوت
عزي�زي برج الح�وت ،أنت قادر على االندماج
بكل س�هولة ضم�ن فريق ،دون نزاع ،وتس�ود
األج�واء تناغ�م وتوافق م�ن حول�ك .بإمكانك
االستفادة من هذا التأثري اإليجابي يف نشاطات
ترفيهية مذهلة أو يف العمل لدفع األمور وتكون
فرد منتج.
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شنيشل :نفط الوسط استعاد توازنه
بإسقاط أربيل

سلة العراق تبحث عن مدرب أجنبي
المستقبل العراقي /متابعة
يدرس اتحاد السلة العراقي سري
ذاتية لثالث�ة مدربني أجانب،
من أجل خالفة املدير
الفني املس�تقيل،
خالد يحيى.
وق�ال أمين رس
اتح�اد الس�لة ،خال�د
نج�م ،الي�وم األربع�اء،
يف ترصيح�ات خاص�ة
ل�ـ()« :االتح�اد ق�رر
بش�كل نهائي التعاقد
م�ع م�درب أجنب�ي..
 3مدربين أرس�لوا
سيرهم الذاتي�ة ،م�ن
إسبانيا ورصبيا والجبل
األسود».
وتاب�ع« :م�ن املؤم�ل أن
تصل سير ذاتية أخرى ،س�يتم
دراس�تها ومناقش�تها قبل اختيار

المستقبل العراقي /متابعة
أكد مدرب نفط الوس�ط رايض شنيشل
أن الف�وز الذي تحقق على أربيل أمس
به�دف نظي�ف ،أع�اد للفري�ق توازنه،
بعدما تقدم للمركز الثالث.
وق�ال شنيش�ل يف ترصيح�ات« :ك�رة
الق�دم لعبة اس�تثمار الف�رص ،ونحن
أهدرن�ا الكثري منه�ا يف جميع املباريات
الت�ي خاضها الفريق ،وبالتايل فرطنا يف
 6نقاط أمام الحدود وامليناء ،لكن أمس
تمكنا من التس�جيل رغم أن مسلس�ل
إضاعة الكرات الخطرية استمر».
وبرر مدرب نفط الوسط ضياع الفرص
بتسرع الالعبني ورغبته�م يف تعويض
الهزيمتين ،رغم أن�ه طالبنهم بالرتوي
وعدم العجلة.

وأش�ار« :الف�وز يف الجول�ة الخامس�ة
على أربي�ل منحن�ا فرص�ة التق�دم يف
الئح�ة الرتتي�ب والفري�ق ب�ات يحت�ل
املركز الثال�ث وطموحن�ا الحفاظ عىل

نريوز :أهدرنا نقطتني
يف املتناول أمام املتصدر

ل�ك ،ومعالجة مش�كلة الفرص
الضائع�ة ألن املباري�ات املقبلة
ال تتحمل اس�تمرار تلك الظاهرة
السلبية».

تضارب حول إقامة
األوملبياد أو تأجيله

الكازيت مطلوب يف الدوري اإلسباين
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحفي ،عن س�عي ناد كبري يف إس�بانيا
للتعاقد مع الفرنيس ألكس�ندر الكازيت ،نجم آرسنال،
يف فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية ،فإن
أتلتيكو مدريد يسعى لدعم صفوفه بمهاجم جديد ،بعد
فش�له يف التعاقد مع األوروجوياني إدينس�ون كافاني

المستقبل العراقي /متابعة
أوضح املدرب املس�اعد لفريق نفط الجنوب عالء نريوز أن
نتيجة التع�ادل أمام النفط يراها البع�ض إيجابية ،لكننا
أهدرنا نقطتني بمتناول اليد كان باإلمكان أن تحس�ن من
ترتيبنا يف الئحة الدوري.
وق�ال نريوز يف ترصيحات خاصة ل« :ال يمكن التقليل من
ش�أن فريق النفط املتصدر ،لكن التع�ادل لم يكن منصفا
لنا».
نّ
وبّي�« :أضعن�ا فرص�ا ع�دة ويف الدقائق األخيرة أهدرنا
انف�رادا تام�ا بحارس املرم�ى ،ولو ترصف حسين جواد
بهدوء مع الكرة لحصدنا النقاط الثالث».
وتاب�ع« :البعض ي�رى التعادل مع النف�ط نتيجة إيجابية
وأتف�ق معهم باملضم�ون لكن تفاصيل املب�اراة وعزيمتنا
قبل خوض اللق�اء والفرص التي أهدره�ا العبونا تدفعنا
للقول أن نفط الجنوب خرس نقطتني من التعادل».
وأش�ار إىل أن الفريق بحاج�ة إىل جدية أكرب ،مردفا« :ربما
الجان�ب املايل أثر عىل بدايتن�ا يف الدوري لكن علينا تحقيق
نتائج أفضل يف الجوالت املقبلة لتحسني الرتتيب».
يشار إىل أن نفط الجنوب حصد  4نقاط فقط من املباريات
الخمس التي خاضها ضمن منافسات الدوري.

تأجل�ت مباراة مانشستر س�يتي ض�د آرس�نال يف الدوري
اإلنجلي�زي املمتاز لكرة القدم بس�بب تعام�ل العبي النادي
اللندن�ي مع مال�ك أوملبياكوس اليوناني ال�ذي أعلن إصابته
بفريوس كورونا.
وتقابل بعض العبي آرس�نال مع إيفانجيلوس ماريناكيس

المستقبل العراقي /متابعة

ق�ال تقري�ر صحف�ي إن خص�وم ليونيل
مييس ،يقضون س�اعات طويلة يف دراسة
كل تحركات�ه ف�وق املس�تطيل األخضر
بهدف الحد من خطورته ،مضيفا أن أوراق
نجم برشلونة املكشوفة تحتم عليه إيجاد
حل�ول مبتك�رة للتغلب عليه�م .ورغم أن
نجم برشلونة األول ليونيل مييس ،يتصدر
ترتيب هدايف الدوري اإلس�باني برصيد 19
هدفاً ،إالّ أن مس�توى صاح�ب الـ 6كرات
ذهبية تراج�ع نوعا ً م�ا يف اآلونة األخرية،
إذ ص�ام عن التهديف يف أكث�ر من مباراة،
وعجز عن مراوغة العبني كان يتالعب بهم
بس�هولة يف وقت س�ابق .وتشري صحيفة
«م�اركا» اإلس�بانية إىل أن خص�وم النجم
األرجنتين�ي ،يقض�ون س�اعات طويلة يف
دراسة تحركاته ومراوغاته ،من أجل الحد
م�ن خطورته ف�وق املس�تطيل األخرض،

عقد نجم آرس�نال مس�عود أوزيل صفقة
م�ع مش�جع مه�ووس بصاح�ب القدم
اليرسى الس�احرة ،إذ دخ�ل معه يف رهان
فريد من نوعه.
وأوضح�ت صحيف�ة «ديلي س�تار»
الربيطانية أن املش�جع املهووس ،قرر أن
يطلق اس�م أوزي�ل عىل ابنه الذي س�يولد
بعد شهور.
وأضاف�ت أن املش�جع (جاك روبنس�ون)
رهن تنفيذ األمر ،بتجاوب أوزيل نفس�ه،
مع ما كتبه عىل حسابه يف تويرت.
وفعلاً  ،ل�م يتأخر مس�عود أوزيل كث ً
ريا يف
الرد عىل املش�جع املهووس ب�ه ،ورد نجم

المستقبل العراقي /متابعة
قال هارويوكي تاكاهايش ،عضو املجلس التنفيذي للجنة
املنظم�ة ل�دورة األلع�اب األوملبي�ة (طوكي�و  ،)2020إنه
سيكون من األكثر واقعية ،تأجيل الدورة ملدة عام واحد أو
عامني بدال من اإللغاء.
وذلك يف حال عدم إمكانية إقامتها يف املوعد املحدد ،الصيف
املقبل ،بسبب انتشار فريوس كورونا.
وأضاف تاكاهايش ،يف ترصيحات لصحيفة «وول ستريت
جورنال»« :ال أعتقد أن الدورة ستلغى ،وإنما ستؤجل».
وتاب�ع« :اللجنة األوملبي�ة الدولية س�تواجه أزمة يف حالة
اإللغاء ،فحقوق البث بالتليفزي�ون األمريكي وحدها تمد
اللجنة بمبلغ هائل».
وم�ن جانبه�ا ،علق�ت اللجنة املنظم�ة ألوملبي�اد طوكيو
 ،2020بالتأكي�د على ع�دم درايتها باقتراح تاكاهايش،
ً
قائل�ة إن ال�دورة س�تنطلق يف املوعد املحدد له�ا ،يوم 24
تموز/يوليو املقبل.
وذكرت اللجنة «لس�نا عىل علم بتفاصي�ل أو محتوى تلك
الترصيح�ات ..ال ن�درس تأجيل ال�دورة ،واالس�تعدادات
لالستضافة ستستمر طبقا ملا هو مخطط له».

مال�ك أوملبياك�وس بع�د مب�اراة الفريقني يف إي�اب دور 32
للدوري األوروبي يوم  27فرباير /شباط املايض.
وأم�س الثالث�اء أعل�ن ماريناكيس ال�ذي يمل�ك نوتنجهام
فورس�ت اإلنجليزي إصابته بفيروس كورونا.واصيب أكثر
من  116ألف شخص بفريوس كورونا وتويف أكثر من أربعة
آالف شخص حول العالم.وقال سيتي يف بيان« :تأجلت مباراة
مانشسرت سيتي يف الدوري اإلنجليزي ضد ضيفه آرسنال».

أوراق مييس املكشوفة تضعه
أمام حتد جديد
المستقبل العراقي /متابعة

من باريس سان جريمان يف يناير /كانون الثاني املايض.
وي�رى دييج�و س�يميوني ،املدي�ر الفن�ي لألتليت�ي أن
الكازي�ت ( 28عامً �ا) هو املهاجم املناس�ب لحل مش�اكل
الروخيبالنك�وس ،يف ظ�ل تراج�ع مس�توى الثنائي دييجو
كوستا وألفارو موراتا.
ويرتبط الكازيت بعقد مع آرسنال ينتهي يف صيف .2022
وش�ارك الكازيت يف  26مباراة مع آرس�نال هذا املوس�م يف
جميع املسابقات ،حيث سجل تسعة أهداف ،وصنع .3

رهان فريد من نوعه بني أوزيل ومشجع مهووس
آرس�نال قائًل�اً « :اتفقن�ا ي�ا صديقي ،لن
أخذل�ك .لق�د ج�اء اآلن دورك ،أريد رؤية
شهادة ميالد ابنك يف يوليو /تموز».
وعرب روبنسون عن سعادته الكبرية ،ورد:
«أحبك كث ً
ريا ،ش�كرًا جزيلا لك أوزيل عىل
الرد ،لن أخذلك».
يش�ار إىل أن مس�عود أوزيل ( 31س�نة)،
ً
كثيرا يف بداي�ة هذا املوس�م تحت
عان�ى
قيادة مدرب آرسنال السابق أوناي إيمري،
إذ جل�س النجم األملاني عىل مقاعد البدالء
ولم يحصل عىل دقائق لعب كافية.
واس�تعاد أوزي�ل مؤخ�رًا مكانت�ه يف
تش�كيلة آرسنال الرس�مية ،بعدما تعاقد
«املدفعجية» مع املدرب اإلس�باني الشاب
أرتيتا.

خطة كوتينيو متهد طريق برشلونة نحو نيامر

المستقبل العراقي /متابعة

قد يضطر باريس س�ان جريم�ان لبيع نجمه الربازييل،
نيمار دا سيلفا ،يف نهاية املوسم الجاري ،بحسب تقرير
صحفي فرنيس.
فقد ذكر موقع « ،»le10sportاليوم األربعاء ،أن س�ان

تأجيل مباراة مانشسرت سيتي وآرسنال بسبب كورونا

المستقبل العراقي /متابعة

املدرب».
وأشار إىل أن االتحاد لديه وقت كاف
لالختي�ار ،لك�ون املباري�ات املقبلة
للمنتخب يف نوفمرب/ترشين الثاني،
وبالت�ايل ل�ن يكون هن�اك ترسع يف

التعاقد مع املدرب الجديد.
يش�ار إىل أن منتخ�ب العراق خرس
مباراتين يف تصفي�ات آس�يا ،ض�د
لبن�ان يف بيروت ،وأم�ام الهن�د يف
العاصمة بغداد.

وحرم�ان برش�لونة م�ن أه�م أس�لحته
الهجومي�ة .وأوضح�ت أن ليوني�ل مييس،
يتحت�م علي�ه اآلن «إعادة اخرتاع» نفس�ه
برسعة كبرية بهدف التغلب عىل خصومه،
الذين يالحقونه .وأضافت أن مييس يحاول
أيض�ا ً التكي�ف م�ع أس�لوب لع�ب املدرب
الجديد للفريق كيكي سيتني .ولفت نفس
املصدر إىل أن أبرز مثال عىل تطور أساليب
الخص�وم ،يف التعامل مع خط�ورة ليونيل
ميسي يتمثل يف مب�اراة ريال سوس�ييداد
يف الدوري اإلس�باني .وأوضحت أنه عندما
تق�دم مييس لتس�ديد ركلة ح�رة ،تراجع
ريال سوس�ييداد إىل منطقة الجزاء وشكل
فقط ثالثة العبني الجدار أمام تس�ديدته.
ونقلت «ماركا» عن العب ريال سوسييداد
ميكي�ل مريينو قوله «قب�ل مواجهة العب
بفعالية مييس يف تس�جيل الركالت الحرة،
عملنا طيلة األس�بوع امل�ايض عىل التدرب
عىل كيفية صد هذه الكرات».

وتاب�ع« :قرار التأجي�ل يأتي كإجراء وقائ�ي وفقا لنصائح
طبي�ة بع�د تعامل أش�خاص يف آرس�نال م�ع إيفانجيلوس
ماريناكي�س مالك أوملبياكوس ال�ذي أعلن إصابته بفريوس
كوفيد.»19-وأكد آرسنال أن الخطورة عىل العبيه «منخفضة
للغاية» لكنهم س�يتبعون اإلجراءات الطبية.وأضاف يف بيان
«النصائ�ح الطبية التي حصلنا عليها تضع احتمال اإلصابة
بفريوس كوفيد 19-عند مس�توى منخفض للغاية»«.لكننا

جريمان يس�عى للتعاقد مع عدد من النجوم يف الصيف،
وهو ما سيتطلب بيع نيمار لربشلونة الراغب يف ضمه.
وأش�ار إىل أن الربازييل ليوناردو ،املدير الريايض للنادي،
يريد السري عىل خطى ليفربول عندما باع فيليب كوتينيو
لربش�لونة ،ووظ�ف أم�وال الصفقة يف تدعي�م الفريق.
وأدى ذل�ك إىل نتائ�ج إيجابية ،حيث حق�ق الريدز لقب

دوري األبطال ،وباتوا قريبني من الفوز بالربيمريليج.
وس�يجلب بيع نيمار لس�ان جريمان نحو  200مليون
ي�ورو ،وفق�ا لتطلع�ات الن�ادي الفرنيس ،وه�و ما قد
يس�مح ل�ه بشراء العبين مث�ل باول�و
ديباال أو كاليدو كوليبايل ،نجمي
يوفنتوس ونابويل.

س�نتبع برصامة اإلج�راءات الحكومية الت�ي تويص بأن أي
ش�خص اتص�ل بآخر مري�ض بالفريوس يج�ب أن يخضع
للعزل الفردي يف املنزل ملدة  14يوما من تاريخ آخر اتصال».
وتابع «الالعبون س�يظلون يف منازلهم حتى انتهاء فرتة 14
يوما .أربعة أشخاص من العاملني يف أرسنال كانوا يجلسون
بالقرب من الس�يد ماريناكيس خالل املباراة وس�يظلون يف
منازلهم حتى انتهاء فرتة  14يوما».

احلجر الصحي ينتظر سانشيز وفيدال
المستقبل العراقي /متابعة
تس�تعد تش�ييل لوض�ع  3من نج�وم املنتخب
األول يف الحج�ر الصح�ي ،يف ظ�ل االنتش�ار
الواسع لفريوس كورونا.
ويتأهب منتخب تشييل لخوض مباراتني أمام

أوروج�واي وكولومبيا ،نهاية ش�هر مارس/
أذار الج�اري ،يف تصفي�ات أمري�كا الجنوبية
املؤهلة لكأس العالم  2022بقطر.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «إيم�ول» التش�يلية ،ف�إن

أليكسيس سانشيز مهاجم إنرت ميالن ،وجاري
ميديل العب بولوني�ا ،قد يبقيان داخل الحجر

الصح�ي ،وس�ط مخ�اوف م�ن فريوس
كورون�ا ال�ذي رضب إيطالي�ا بق�وة يف
األسابيع األخرية.
وأضاف�ت أن أرت�ورو في�دال ،نجم
وسط برشلونة ،سيكون خاض ًعا
ً
أيضا لهذا القرار.

أزمة توتنهام تدفع كني صوب الرحيل
المستقبل العراقي /متابعة
قال تقرير صحفي ،إن الدويل اإلنجليزي هاري
كين ،نجم توتنهام ،يفكر جديا يف الرحيل عن
السبريز بنهاية املوسم الجاري.
ويغيب كني ( 26عامً ا) عن توتنهام منذ مطلع
العام الجاري ،بس�بب إصابة يف الكاحل ،ومن
املتوق�ع أال يع�ود للمش�اركة يف املباريات قبل
نهاية املوسم الحايل.

وبحس�ب صحيفة «الجازيتا ديللو س�بورت»
اإليطالي�ة ،ف�إن تفكير كين يف الرحي�ل عن
توتنهام يأتي يف ظل رغبته يف الفوز بالبطوالت،
وه�و م�ا س�يكون صع ًبا م�ع فريق�ه الحايل
الغائب عن منصات التتويج.
وكان توتنهام قد ودع مس�ابقة دوري أبطال
أوروبا من دور الـ ،16بعد هزيمته يف مجموع
املباراتين أم�ام اليبزيج برباعي�ة نظيفة ،ما
يمث�ل خيبة أمل كبرية بالنس�بة لكين ،الذي

يعتق�د أن هناك صعوبة يف
التأه�ل ل�دوري األبط�ال يف
املوسم املقبل.
وودع توتنه�ام كأس االتح�اد اإلنجلي�زي من
ً
أيض�ا ،عقب هزيمت�ه أمام
ال�دور الخام�س
نورويتش سيتي متذيل ترتيب الربيمريليج.
وارتبط اسم كني بالعديد من األندية يف أوروبا،
مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس
سان جريمان.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2103الخميس  12آذار 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

ايمان رعد عبد الله الطائي

من بني هواجس اخلوف

املرأة العراقية ..حمطات ومهوم

مثلم�ا تال ش�ت ذكرياتنا إثر ابتالءات الزمن الغاب�ر وتداعيات الزمن
الح�ارض ،ومثلم�ا تناثرت آمالنا محض اضغاث احلام ال اكثر تحت
وط�أة الخوف من القادم والتوجس من املجهول ..مثلما اس�توطنت
اهاتنا بني الضلوع يف جوانح الوجدان وخلجات النفس حيثما ينبغي
ان تكون ابتسامة تنبع من وجدان الذات املثقل بخوف يؤطر مفردات
حياتنا ويستعمر صدى افراحنا ويحارص أزهار العمر بجدران الرعب
واسلاك الصمت القابع خلف احزمة الجه�ل وبهائم املوت اآلتي من
ظالم العقول الداجنة وعقول س�قيمة .مثلما رصنا وصارت احوالنا
رهن ماراثون التس�ابق نحو القلق من حزن قد يطول بوباء مجهول
وف�رح قد ال يأتي وابتس�امة ربم�ا تموت قبل ان تول�د ودموع قد ال
تجد من يمس�ح نداها من عىل خدود ترطبت بحرارة آهاتها وحزنها
وكبتها واس�تغاثة من ظلم األمس وظلم اليوم وظلم الغد الذي كرش
ع�ن انيابه وظلم س�يأتي ومظلومية تس�ترصخ الضمائر الحية من
دون أن تلقى همس صدى او بريق استجابة يف زمن باتت به الضمائر
تسترخي وتنعم بس�كر عقيم يف قبور اجساد مأس�ورة بقمقم األنا
وعم�ى البرص وتيه البصرية ..مثل كل هذا البعض من كل ما نعانيه
ونرتنح تحت صفعاته املتوالية املتواترة املتزامنة مع انفاسنا وحيثما
كن�ا ويف اي مكان وزمان بهذا الوطن النازف مدى األيام الهارب دوما
لألم�ام املحس�ود عىل ال�دوام ..من بعض ه�ذا الكل املزع�ج املخيف
وامل�ؤرق الردي�ف نس�ترصخنا بدم�وع اليتامى وآهات الث�كاىل فهل
تهزنا رصخاتنا .نس�تنجدنا بخطر ب�ركان الفتنة الذي يداهم فراش
منامن�ا فه�ل نلبي النجدة لنا ..نس�تفزنا بكل ما يحف�ز النخوة فينا
فه�ل نصحوا ام نبقى نعي�ش ضباب الرؤيا وانعدام الس�مع وغياب
الوع�ي ونقتل الوطن كل يوم وكل س�اعة ..هل ننهض ام نستس�لم
لكساح اصابنا بعد ان شابت الذوائب منا ونستطيب شمس الظهاري
تلس�ع ظهورنا وقد تكشفت اجسادنا فشمت بنا الصديق قبل العدو
فأس�تعطف حالنا وبكى علين�ا حتى من كان باألم�س القريب يلوذ
بنا وينعم بظالل نخيلنا ..هل ارتضينا الصمت ونحن اس�ياد البالغة
ّ
وسن قانونا وعزف اول ترنيمة
ومنجم اللغات وأول شعب كتب حرفا
عىل اوتار القيثارة املطالة بماء الذهب السومري الخالص ..هل نقنع
او نقبل او نرىض ان نكون رقما ليس اال بني ارقام تمأل األرض طوال
وعرضا ونحن نكتنز بني ثرانا اغىل كنوز األرض واقدسها عند مالئكة
السماء من األولياء والصالحني .مثلما ّ
كنا القا وزهوا وتأريخا ومجدا
وسيفا ورمحا وقرطاسا وقلم ..مثلما كنا ضيما وبؤسا وقهرا ودمعا
وآه�ات وويالت وحزن�ا رسمديا ..مثل ه�ذا مث�ل ذاك ..مثل كل قدر
مىض وقدر آت ..مثل جذع النخلة الذي يموت واقفا شامخا يساقط
برحيا ملن يهزه ..سنبقى ويبقى العراق..

يف كل ع�ام و باالخ�ص الي�وم الثام�ن م�ن ش�هر اب تحتفل جمي�ع بلدان
الع�ام بيوم املرأة العاملي و الذي يعترب س�نوي بدء منذ اكثر من مائة عام و
بالتحدي�د يف عام  1910من القرن العرشي�ن تخليدا لذكرى حادثة تعرضت
لها النس�وة عن�د خروجهن يف مدينة نيويورك االمريكي�ة يف الثامن من اذار
عام  1857للمطابة بتحديد س�اعات العمل وبعدها اصبح يوم املراة يحظى
برعاية االمم املتحدة منذ بدايات تأسيس�ها ،وكانت اول وثيقة دولية يف عام
 1945اطلق�ت كانت تعرتف باملس�اواة يف الحقوق بين الرجل واملراة كحق
اسايس من حقوق االنسان.
ولكن ما نشاهده من تطبيق عىل ارض الواقع نرى ان هناك تميز كبري بني
املرأة والرجل حيث نرى يف كثري من البلدان اذالل واغتصاب لحقوق املرأة اي
انه�ا تعيش يف مجتمعات ذكورية وباالخص يف املجتمعات الرشقية كثريا ما
نش�اهد حاالت العنف األرسي املتفيش داخل الكثري من األرس العربية والذي
لم يتم تش�خيصه بالش�كل الكايف واس�تئصاله من جذوره ،او نجد قانون
حقيقي يحد من العنف االرسي بالرغم من وضع الكثري القوانني التي تصب
يف صالح املرأة ولكن تطبيقه محدود ،والرجل الرشقي يشعر انه فتوة زمانه
ويجب ان يقوم بتعنيف املرأة لكي يثبت شجاعته ورجولته متناسيا تعاليم
االسلام الت�ي اوصت باملرأة ولم تف�رق بني الرجل واملرأة حي�ث نجد االيات
القرآنية الكريمة س�اوت بني الرجل واملرأة (املؤمن�ون واملؤمنات ،الطيبون
والطبي�ات ،الصالح�ون والصالح�ات ،القائم�ون والقائم�ات ،املتصدقون
واملتصدق�ات) وكثير من االي�ات الكريمة بل حتى س�اوت بدرج�ة الكفار
واملنافني (املرشكني واملرشكات ،الفاس�قني والفاسقات) و تفتخر املرأة ان
هناك س�ورة يف القرآن الكريم نزلت باس�مها وهي س�ورة (املرأة) واوصانا
الرسول االعظم محمد (ص) باملرأة (اوصيكم بالقوارير).
اما املرأة العراقية فال تختلف عن نساء العالم من ناحية مطالبتها بالحقوق
ولك�ن رغم ذلك لدينا الكثري من النس�اء التي وقف�ن يف امليادين مع الرجال
ب�ل وتفوق�ن عىل الرج�ال ومنه�ن الدكتورة نزيه�ة الدليم�ي اول وزيرة يف
الع�راق والش�اعرة نازك املالئكة واديب�ة ابراهيم رفعت أول من أسس�ت يف
العراق حضانة لالطفال س�نة  1956والشاعرة الكبرية مليعة عباس عمارة
وزها حديد اش�هر معمارية يف العالم والكثري من املبدعات يف مجال (الشعر
والفن والتمثيل والهندس�ة والنحت والطب والصحافة والتعليم وغريها من
الوظائف واملهن).
لك�ن هناك غص�ة كبرية للم�رأة العراقية جعلتها تعاني منذ س�نني طويلة
وه�ي التهمي�ش باالضافة اىل اصبحت س�لعة تباع وتشترى وتس�بى كما
حدث للنس�اء االيزيديات التي فعل ما فع�ل بهن تنظيم داعش وما تعرضن
له من ظلم واغتصاب واهانة وما تعرضت له النس�اء من تهجري باالضافة
اىل س�قوط العرشات من النساء ما بني ش�هيدة وجريحة خالل التظاهرات
واملطالبة بحقوق التعني واملعيش�ة وسابقا كانت املرأة تعيش حياة االرملة
والث�كىل والعان�س ولكن املصير املحتوم ال يرتك امل�رأة العراقي�ة بدون ان
يجعله�ا تعي�ش االح�زان اال انها مصرة ان تك�ون رمز من رم�وز العراق
وتتحدى املصاعب وتساهم يف بناء العراق واملجتمع.

كـاريكـاتـير

كيف تعقم وتنظف هاتفك من اجلراثيم

أعلنت االستمرار حبملتها ضد التسول

دوريات نجدة بغداد تلقي القبض عىل مطلوبني ومتاجرين باملخدرات
بغداد  /المستقبل الراقي
ألق�ت دوري�ات رشط�ة نج�دة املحمودية
القبض عىل ش�خصني ص�ادر بحقهم أمر
قب�ض وف�ق امل�ادة ( )٤٤٦..٤٢٣ضم�ن
مناطق املحمودية واللطيفية.
وتمكن�ت دوريات رشطة نج�دة بغداد من
ضب�ط عدد م�ن الس�يارات املطلوبة عليها
إش�ارة حجز ،ضم�ن مناط�ق متفرقة من
العاصمة بغداد ع�دد  ١٠عجالت ،جاء ذلك
خالل إجراء ممارسات أمنية ادت إىل ضبط
العجالت.
كم�ا ضب�ط أدوي�ة وأجه�زة طبي�ة غير
مرخصة ضمن منطقة الراش�دية سيطرة
بوابة بغداد من خالل إجراء ممارسة أمنية
من قبل دوريات رشطة نجدة بغداد.
وتمكن�ت دوريات رشطة نج�دة بغداد من
ضب�ط  ١٩١متس�وال يف عم�وم العاصم�ة
بغ�داد ،وش�نت حملة ض�د كل من يخالف
التعليم�ات ،حيث ت�م ضبط عجلات عدد

 ١٦٣و دراجات وعددها .٧٢
وألق�ت دوريات رشطة نجدة بغداد القبض
على ش�خصني بحوزته�م م�واد مخ�درة
كرس�تال واق�راص مخدرة ضم�ن مناطق
العبيدي وبسماية.
وأثن�اء تجوال دوريات رشط�ة نجدة بغداد
الجدي�دة داخ�ل األزق�ة واالف�رع لبث روح

صيادون يقتلون الزرافة البيضاء الوحيدة
يف العالـم

قت�ل صي�ادون غري رشعيين يف كيني�ا الزرافة البيض�اء الوحي�دة يف العالم
وعجلها ،وفق ما أعلنت جمعية محلية لحماية البيئة الثالثاء.
ويق�ول املحافظ�ون عىل البيئة إن قت�ل الزرافة البيضاء وعجلها ،يف ش�مال
رشقي كينيا ،يش�كل «رضبة لخطوات هائل�ة اتخذها املجتمع للحفاظ عىل
األنواع النادرة والفريدة من نوعها».وعثر عىل جيفتي الزرافتني البيضاوين،
اللتين لم يتم اإلبالغ عن مش�اهدة مثلهما يف أي بلد آخ�ر يف العالم «هيكلني
عظميني بعدما قتلهما صيادون غري رشعيني» يف محمية يف غاريسا يف شمال
رشقي كينيا.وبعد نفوق الزرافتني ،اللتني تس�تمدان لونهما من حالة تصبغ
ن�ادرة للغاية ،يعتق�د أن ذكر زرافة بيضاء ثالثة ،ه�ي صغري الزرافة األنثى
املذبوح�ة ،ه�و الزرافة الوحي�دة املتبقية يف العالم ،بحس�ب بيان صادر عن
جمعية «إش�اكبيني هريوال» املحلية التي تدير املحمية.وقال مدير الجمعية،
محمد أحمد النور ،إن «هذا يوم حزين للغاية بالنسبة ملجتمع إيجارة وكينيا
ككل» ،مضيفا «نحن املجتمع الوحيد يف العالم الذين يعمل عىل الحفاظ عىل
الزرافات البيضاء».

العراقـي

الطمأنين�ة ل�دى املواطنني ضم�ن منطقة
بغداد الجديدة محلة  ٧١٤من جهة تقاطع
الحمامات ،تم االش�تباه بش�خص يتجول
ضمن املنطقة املذكورة.
ولدى اس�تيقافه وتفتيش�ه ،عث�ر بحوزته
عىل سالح غري مرخص وايضا مواد مخدرة
حبوب ،وجهاز تعاطي ،وقداحات محورة.

ي�ويص خبراء الصح�ة ح�ول
العال�م بتجن�ب مل�س الوجه يف
ح�ال ل�م تك�ن أيدين�ا نظيفة
التقاء خط�ر اإلصابة بفريوس
«كوفي�د ،»19-ولك�ن هنال�ك
جه�ازا ً نحمل�ه ط�وال الي�وم
وحري بنا تعقيمه ،ألنه يرافقنا
يف دورات املي�اه ،ونضع�ه يف
جيوبن�ا وحقائبن�ا ،لدرجة أننا
نتفاع�ل معه عشرات وإن لم
يكن مئات امل�رات خالل اليوم،
من ه�ذا املنطلق يعتقد الخرباء
أن هواتفنا ه�ي أماكن خصبة
للجراثي�م .إذ يلتقط الش�خص
الع�ادي هاتفه بمع�دل 2600
م�رة يوم ًيا ويس�تخدمه ح�وايل 76
م�رة .يذك�ر تقرير نرشت�ه «مرتو»
الربيطاني�ة أن الطريق�ة املثلى
لتنظيف تلك األجهزة لوقف انتش�ار
فيروس كورونا ال تتم بغمس�ها يف
م�اء بالصابون وفركه�ا ألن معظم
الهواتف لن تعمل بعدها.
توض�ح الخطوات التالي�ة الطريقة

الصحيحة لتنظيف هاتفك املحمول،
ً
متضمنة:
 .1افص�ل هاتف�ك وأي ملحق�ات
تتصل به من أجهزة الشحن وغريها
وأوقف تشغيله تماماً.
 .2ان�زع غط�اء الهات�ف يف ح�ال
وج�وده ،واح�رص على تنظيف�ه
بش�كل منفصل قبل إعادته للهاتف
بعد عملية التنظيف.

ملاذا جيب رشاء البيض األبيض وليس البني؟
يح�ث املزارع�ون املس�تهلكني على رشاء
البي�ض ذي القشرة البيض�اء ،ال�ذي يأتي
م�ن الدجاج األقل عدواني�ة ،وذلك للحد من
املمارسة القاسية املتمثلة يف تشذيب منقار
الدجاج املنتج للبيض ذي القرشة البنية.
ويشجع أصحاب مزارع الدواجن والبائعون
املتس�وقني على «نبذ» البي�ض البني وعدم
رشائه مطالبني إياه�م بالتوجه نحو رشاء
البيض األبي�ض ،يف دعوة يبدو أنها محاولة
من املزارعين ملا يمكن أن يوصف بـ»إعادة
تغليف» ممارساتهم القاسية تجاه نوع من
الدجاج باعتبار ذلك مسؤولية املستهلكني.
ووفق�ا للمعلومات ،فإنه يبدو أن السلاالت
الت�ي تنت�ج بيضا بنيا ع�ادة ما تك�ون أكثر
عدواني�ة تجاه بعضها البع�ض ،لذلك تجري

لها عملية تش�ذيب للمنقار بواسطة األشعة
تح�ت الحم�راء ،وه�ي العملية الت�ي ُيعتقد
أنه�ا مؤملة للغاية لتلك السلالة من الدجاج.
ويف املقابل وعىل النقي�ض من الدجاج املنتج

للبي�ض البن�ي ،ف�إن الدج�اج األبيض يعد
مساملا تماما ،وبالتايل هناك «قسوة أقل» يف
الحصول عىل البيض األبيض.ومع ذلك ،فإن
أس�باب عدائية الدجاج املنتج للبيض البني
غري واضح�ة ،والعدوانية لديها قد ال تكون
فطرية ،بل قد يك�ون األمر متعلق بظروف
وجودها وعيش�ها يف تلك املزارع وعىل خط
اإلنتاج املزدح�م ،إذ يعتقد بعض الخرباء أن
هذه الظ�روف قد تجعله�ا عدوانية إىل حد
القتل.وتعليق�ا على ذلك ،ق�ال نائب رئيس
الجمعي�ة الربيطاني�ة للدواج�ن البيطري�ة
ريتش�ارد جاكس�ون «من نافل�ة القول إن
الدج�اج ذا الري�ش األبي�ض دائما م�ا يكون
س�هل االنقي�اد» ،وفقا مل�ا ذكرت�ه صحيفة
«الغارديان» الربيطانية.

كفالة «برائحة ماريغوانا» تقود امرأة لسجن طويل
أوقفت الس�لطات يف والية لويزيانا األمريكية
امرأة عىل خلفية اتهام�ات تتعلق باملخدرات
بعدم�ا خلصت الرشطة إىل أنها دفعت  5آالف
دوالر كفالة لس�جني «وبها رائحة ماريغوانا
نفاذة».
وب�دأت الس�لطات التحقي�ق مع س�تورمي
لين بارفي�ت ( 33عام�ا) ،الجمع�ة ،ف�ور

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تصدر ع��ن مؤسس��ة المس��تقبل العراقي��ة
للصحاف��ة والطباع��ة والنش��ر

زيارتها لس�جن آشلاند لدفع كفال�ة لنزيل
محتجز هناك عىل خلفي�ة اتهامات مرتبطة
باملخدرات ،حس�بما قال قائد رشطة املنطقة
تريبون باري�ش يف بيان نقلته وس�ائل إعالم
محلية.ووفقا للبيان ،فبعد شم رائحة النقود،
فتش محقق سيارتها بينما كانت ما زالت يف
الس�جن ووجد ما يقرب من  40ألف دوالر يف

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الداخل ،إىل جانب ح�وايل  100حبة كلونوبني
مخدرة وبطاقة طابع طعام غري مسجلة.
وأفادت وس�ائل اإلعالم ب�أن املحققني عثروا
على مئات م�ن الحب�وب اإلضافي�ة والنقود
باإلضاف�ة إىل املاريغوان�ا والكوكايني وأدوات
الزين�ة خلال تفتي�ش من�زل امل�رأة يف وقت
الحق.

07801969233
07901463050
07709670606

 .3اس�تعمل مزيجا ً من املاء وكحول
األيزوبروبيل (برتكيز  ،)%70بمقدار
متساو من االثنني.
ٍ
 .4اعمد لرش قليل من املزيج بقطعة
قماش من األلياف الدقيقة ،وامتنع
عن رش الجه�از مبارشة ،فقط بلل
القطعة وال تغرقها تماماَ.
 .5امس�ح الهات�ف بالكام�ل ،م�ن
األمام والخلف ،مع استخدم القطن

لتنظي�ف الزواي�ا الصغيرة
الت�ي يصع�ب الوص�ول إليها،
كاملنطق�ة املحيط�ة بعدس�ة
الكاميرا ومنف�ذ الس�ماعة.
بعده�ا امس�ح املنطق�ة م�رة
أخ�رى بقطعة القم�اش املبللة
باملزيج املطهر.
 .6مل�دة  15دقيق�ة على األقل،
اترك الهات�ف ليجف تماما ً قبل
إعادة حافظة الهاتف أو غطائه
الذي تم تعقيمه مسبقا ً وبذات
املطهر.
ي�ويص خبراء التكنولوجيا أنه
عن�د تنظي�ف الهوات�ف يج�ب
تجنب اس�تخدام قطع املالبس
العادية أو املناش�ف أو حتى املناديل
الورقية الحتمال التس�بب بخدوش
لشاش�ة الهاتف .كما ويحذر خرباء
«أب�ل» مس�تخدمي اآليف�ون م�ن
اس�تخدام البخاخات ورش الهاتف
مبارشة ،أو استخدام مواد التبييض
أو أي م�واد ق�د تخ�دش الهات�ف
وتتسبب بأرضار للجهاز.

علامء يكشفون :حيل العرص احلجري كانت
بمثابة زر «اإلعجاب»

زع�م علم�اء آثار أن أسلاف البشر كان�وا يتبادلون ،قبل م�ا يزيد على  30ألف
س�نة ،مجوهرات وحيل مصنوعة من قش�ور بيض النعام تماما كما نتبادل نحن
«اإلعجاب» عىل وس�ائل التواصل االجتماعي يف يومن�ا هذا.وكانت الحيل التي عثر
عليه�ا العلم�اء ،عبارة عن ش�ظايا وقطع من قش�ور بيض النع�ام مثقوبة من
الوسط.وكشف املتخصصون الذين يدرسون الحيل ،التي اكتشفت يف دولة ليسوتو،
وه�ي جي�ب داخل دولة جن�وب أفريقيا ،أن تقيي�م محتويات ما ت�م العثور عليه
يشير إىل أنها كانت تنتقل من ش�خص آلخر ،وأنها انتقلت من مكان صناعتها إىل
مكان يبعد مسافة تزيد عىل ألف كيلومرت.وأوضح عالم اآلثار يف جامعة ميتشغان
بريان س�تيوارت أن أسلافنا إبان العرص الحجري صنعوا خرزا وحليا من قشور
بيض النعام ليتبادلوها فيما بينهم تماما كما يتبادل مس�تخدمو وسائل التواصل
االجتماعي زر اإلعجاب ،حس�بما نقل موقع «إيه بي يس  »14اإلخباري األمريكي.
ووفق الباحثني فإن هذه التذكارات كانت تؤكد عىل الروابط بني األفراد ،فضال عن
إش�ارتها للصالت بني أفراد املجتمع.وأشار علماء اآلثار إىل أن الصيادين وجامعي
الثمار ق�د تبادلوا هذه الحيل من أجل تعزيز العالقات فيما بينهم ،لكنها أصبحت
مميزة بني شعب «بوشمن» ،الذي يعيش يف صحراء كالهاري.
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