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استغل القصف األخري لتعزيز تواجده على األراضي العراقية ..وحتركات ملقاضاته يف احملاكم الدولية بسبب ضربه مطار كربالء

اجليش االمريكي حيشد حاملة طائرات وجيلب «باتريوت» إىل العراق
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وزير النفط يؤكد حرص الوزارة
عىل تعزيز العالقات الثنائية
ص3
بني العراق وهولندا

وزير التجارة يشدد عىل متابعة
األسعار ومنع أي استغالل
ص3
للمواطنني

يش�عر الجيش األمريكي بعجز كبري أمام إيقاف
س�قوط صواري�خ «الكاتيوش�ا» على القواع�د
العس�كرية يف الع�راق التي تضم ع�ددا ً كبريا ً من
جن�ود التحال�ف ال�دويل ال�ذي تق�وده الواليات
املتحدة األمريكية.
ومنذ نهاية ش�هر ترشين األول املايض ،تعرّضت
القواع�د العس�كرية التي يتواجد فيه�ا التحالف
الدويل إىل أكثر من  ٢٣هجوماً.
وأدت الهجم�ات إىل مقت�ل وإصابة العرشات من
جنود التحالف ال�دويل .وتحمّل الجيش األمريكي
الخس�ائر األكبر يف األرواح واملع ّدات.وأم�س
الس�بت ،تعرض�ت قاعدة «التاجي» العس�كرية،
الت�ي تض�م جن�ودا ً م�ن أمري�كا ودول أخ�رى
بالتحالف الدويل ،ش�مال بغداد ،إىل قصف جديد،
حسبما أفاد مسؤولون أمنيون عراقيون.ونقلت
وكالة «أسوش�يتد برس» عن املس�ؤولون القول
إن وابال من صواريخ الكاتيوش�ا أصاب القاعدة،
بعد أيام قليلة من هجوم مماثل أسفر عن مقتل
ثالثة جنود ،بينهم أمريكيان.وأضاف املسؤولون،
الذين تحدثوا رشيطة عدم الكشف عن أسمائهم،
أن أكثر من  10صواريخ س�قطت داخل القاعدة،
وبعضها أص�اب مناطق التحالف ،بينما س�قط
البع�ض اآلخ�ر على م�درج تس�تخدمه القوات
العراقية.ويبل�غ عدد الق�وات األجنبية املتواجدة
يف العراق نح�و  5,200عنرص وفقا ً لالحصائيات
االمريكي�ة ،إال ان مراقبني يؤك�د ان اعداد القوات
االمريكية قد يصل اىل  20الف جندي.

تفاصيل ص2

احلكيم يلتقي بالسخارت ويدعو الهناء حالة ترصيف االعامل وجتنب الفراغ الدستوري
الكهربـاء :رواتـب موظفـي العقـود مؤمنـة بالكامـل وستطلـق قريبـ ًا

ص2

ص2

القايض الدراجي ..مرشح ذهبي إلهناء األزمة
السياسية العراقية

بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
توصلت القوى السياسية إىل اتفاق عىل
ترش�يح القايض عبد الحسني الدراجي
لتش�كيل الحكوم�ة املقبل�ة ،وذلك بعد
أن تم رفض األس�ماء األخ�رى من قبل
ً
فضلا عن عدم تواف�ق الكتل
الش�ارع،
ّ
السياس�ية عليها .وبدا الدراجي مرشح
ذهبي ،إذ أنه يحظى بقبول واسع داخل
الشارع العراقي ،ال سيما وأنه لم يسبق
ّ
وظل طوال
ل�ه خوض غمار السياس�ة،
العقد املايض قاضيا ً معروفا ً يف نزاهته.

«كورونا» يقطع أوصال العالـم ويشل الدول
بغداد  /المستقبل العراقي
ذكرت وزارة الصحة الربيطانية أن عرشة أش�خاص ماتوا جراء
فيروس كورونا املس�تجد يف البلاد ،لتصل حصيل�ة الوفيات إىل
 21ش�خصاً.وقال كبير مس�ؤويل القطاع الصح�ي الربيطاني،
كري�س ويت�ي ،إن كل العشرة الذين توف�وا كانوا م�ن «الفئات
املعرض�ة للخط�ر» .وأض�اف« :أتف ّه�م أن هذه الزي�ادة يف عدد
الوفيات املتصلة بكوفيد 19-سوف تكون مدعاة للقلق بالنسبة
لآلخري�ن .ويج�ب أن يعلم العام�ة أن كل إج�راء نتخذه يرجى
منه إنقاذ الحيوات وحماية األش�خاص األكثر ضعفاً».بدورها،
أعلنت هيئة الصحة العامة الهولندية أن البالد سجلت  155حالة
إصاب�ة جديدة بفريوس كورونا املس�تجد من�ذ الجمعة ،لريتفع
إجم�ايل عدد اإلصابات إىل  959حال�ة إصابة .وأعلنت هولندا عن
 10ح�االت وفاة منذ بدء تفشي املرض.وأمس ،راجعت النرويج

حمافظ كربالء يتفقد مرشوع زراعي
للقطاع اخلاص ويؤكد العمل
للوصول اىل االكتفاء الذايت
ص3

قواعد الحج�ر الصحي الهادفة إىل منع تفشي فريوس كورونا،
ليش�مل األش�خاص القادمني من الدنمارك وإيسلندا.ويف فنلندا،
ألغت الخطوط الجوية الفنلندية رحالتها الجوية هذا الش�هر إىل
الدنمارك والنرويج وروس�يا وبولندا وبراغ يف جمهورية التشيك،
للحد من تفشي فريوس كورونا .من جانبها ،أعلنت الس�لطات
األوكرانية منع مواطني البالد من مغادرتها اعتبارا من  17آذار،
حس�بما ذكرت وكالة أنباء بلومربغ .وقال وزير املواصالت أثناء
حديث�ه عن حظر الس�فر إن بالده لن تحظر نق�ل البضائع.ويف
الفلبني قررت س�لطات إغالق منطقة مانيال الكربى ملدة ش�هر،
وهي منطقة يقطنها  12مليون نس�مة ،فيما كثفت الس�لطات
معركتها الرامية الحتواء تفيش فريوس كورونا املستجد ،حسبما
أف�ادت وكالة أنب�اء بلومربغ .وقال س�لفادور بانيل�و ،املتحدث
باس�م الرئيس رودريغو دوتريت�ي ،إن الرئيس بصدد اتخاذ قرار
بشأن اقرتاح فرض حظر التجوال يف منطقة العاصمة.

وق�د ولد الدراجي يف محافظة ميس�ان،
جن�وب الع�راق ،ع�ام  ،١٩٧٢وه�و ما
يجعل�ه متوافقا ً م�ع املواصف�ات التي
وضعه�ا املحتج�ون ألن�ه ،أوّالً ،ش�اب
م�ن محافظات الجن�وب ،وثانيا ً ألنه ال
يحمل أي جنس�يّة أخرى غري الجنسية
العراقيّ�ة ،ولم يس�بق ل�ه العمل خارج
البلاد .وت�درج الدراج�ي يف الس�لك
القضائ�ي العراق�ي من�ذ ع�ام ،2004
وخدم يف مناط�ق جغرافيّة عديدة .وبدا
الدراج�ي عمله يف محافظ�ة دياىل ،ذات
التنوّع اإلثني والطائفي .وبرغم صعوبة

ّ
السكان يف املحافظات املختلطة،
إرضاء
كق�اض يحكم
إال أن س�معة الدراج�ي
ٍ
بالعدل ذاع صيتها بني ّ
سكان دياىل.
ورسع�ان م�ا ش�غل الدراج�ي ق�ايض
محكم�ة تحقي�ق الرصاف�ة ،وه�ي
املحكم�ة التي تكتظ بالقضايا وتش�هد
زحاما ً كبريا ً باملراجعني ،إال أن املحكمة،
يف عهد الدراجي ،ش�هدت ترسيعا ً كبريا ً
يف إنجاز القضايا.
و ُيع�د الدراجي أحد أه�م القضاة الذين
تولوا قضايا مكافحة اإلرهاب الشائكة،
وبن�اء علي�ه ،كلّ�ف الدراج�ي بمنصب

قايض جهاز مكافح�ة اإلرهاب .واآلن،
يشغل الدراجي رئاس�ة استئناف بغداد
الرصاف�ة االتحادي�ة ،وه�و أح�د أرفع
املناصب القضائية يف العراق ،ولم تشهد
االستئناف يف عهده أية شكاوى من قبل
املواطنين أو م�ن الس�لطات القضائية
العليا.و ُيع�د الدراج�ي م�ن املنترصي�ن
لحقوق املرأة ،إذ بدأ يف عهده تنفيذ ما ّدة
يف القان�ون ملنح النفق�ة الزوجية بنحو
مؤقت لحني انتهاء دعوى استحقاقها.

تفاصيل ص2

النائب السوداين ينصح بإجراءات ويطالب بإبعاد اثار هبوط النفط عن الطبقة الفقرية

جملس القضاء ينفي وجود نية إلصدار حكم إعدام بحق أحد املتظاهرين

وزير الصحة يزور السيد حسني الصدر للتأكيد عىل دعم مقررات خلية االزمة اخلاصة بـ «كورونا»

السمنـت :حصـول املعاونيـة
اجلنوبية ومعميل النجف
علـى شهـادة إدارة اجلـودة
ص3

املنافذ احلدودية :استمرار
إغالق التبادل التجاري
الربي مع إيران والكويت
ص3

النجف يواصل
تدريباته ..ويبحث
خوض مباراة ودية
ص7

ص2

ص2

ص3

الكهرباء :رواتب موظفي العقود مؤمنة بالكامل وستطلق قريب ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أك�دت وزارة الكهرب�اء ،أمس الس�بت ،أن رواتب موظف�ي العقود
مؤمنة بالكامل ،مرجحة إطالقها قريباً.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة احمد العب�ادي يف ترصيح صحفي إن
«املبالغ املخصصة لرواتب موظفي العقود مؤمنة بالكامل ،وس�يتم
إطالقها قريبا».
وأضاف العبادي ،أن «س�بب التأخري يرج�ع إىل بعض املداوالت لدى
وزارة املالية حول رصف املستحقات” ،الفتا ً إىل أن “هناك تعاونا ً من
قب�ل وزارة التخطيط واللجنة املالية م�ن أجل وضع الحلول إلطالق
الرواتب».
ويف وقت سابق ،نفت وزارة الكهرباء ،نيتها إلغاء التعيينات الجديدة
التي أطلقتها من عقود وأجور يومية.
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اجليش االمريكي حيشد حاملة طائرات وجيلب «باتريوت» إىل العراق
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

يشعر الجيش األمريكي بعجز كبري أمام إيقاف سقوط
صواريخ «الكاتيوشا» عىل القواعد العسكرية يف العراق
الت�ي تضم عددا ً كبريا ً م�ن جنود التحال�ف الدويل الذي
تقوده الواليات املتحدة األمريكية.
ومنذ نهاية شهر ترشين األول املايض ،تعرّضت القواعد
العسكرية التي يتواجد فيها التحالف الدويل إىل أكثر من
 ٢٣هجوماً.
وأدت الهجم�ات إىل مقتل وإصاب�ة العرشات من جنود
التحال�ف ال�دويل .وتحمّ�ل الجيش األمريكي الخس�ائر
األكرب يف األرواح واملع ّدات.
وأمس الس�بت ،تعرضت قاعدة «التاجي» العس�كرية،
الت�ي تضم جن�ودا ً من أمري�كا ودول أخ�رى بالتحالف
ال�دويل ،ش�مال بغ�داد ،إىل قص�ف جديد ،حس�بما أفاد
مسؤولون أمنيون عراقيون.
ونقلت وكالة «أسوش�يتد برس» عن املس�ؤولون القول
إن وابلا من صواريخ الكاتيوش�ا أص�اب القاعدة ،بعد
أي�ام قليل�ة من هج�وم مماثل أس�فر عن مقت�ل ثالثة
جنود ،بينهم أمريكيان.
وأضاف املسؤولون ،الذين تحدثوا رشيطة عدم الكشف
عن أس�مائهم ،أن أكثر من  10صواريخ س�قطت داخل
القاعدة ،وبعضها أصاب مناطق التحالف ،بينما سقط
البعض اآلخر عىل مدرج تستخدمه القوات العراقية.
ويبل�غ عدد الق�وات األجنبي�ة املتواج�دة يف العراق نحو
 5,200عنصر وفق�ا ً لالحصائي�ات االمريكي�ة ،إال ان
مراقبين يؤكد ان اعداد القوات االمريكية قد يصل اىل 20
الف جندي.
ويتزاي�د الرف�ض لتواج�د ق�وات أجنبي�ة على األرايض
العراقيّة منذ اغتيال نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي
أب�و مه�دي املهن�دس وقائ�د الح�رس الث�وري اإليراني
الجنرال قاس�م س�ليماني بطائرات أمريكية قرب مطار
بغداد.
وشهدت بغداد تظاهرات حاش�دة رفضا ً لتواجد القوات

األمريكية يف العراق.
وصوّت الربملان ،يف اآلونة األخرية ،عىل قرار يلزم الحكومة
العراقي�ة بإخراج القوات األمريكية من البالد .ويقع عىل
عاتق الحكومة تنفيذ قرار الربملان ،بيد ّ
أن العراق يواجه
مأزقا ً سياسيا ً منذ ع ّدة أشهر.
ويرم�ي الجيش األمريك�ي باللوم عىل األح�وال الجوية
يف ع�دم اس�تطاعته إيقاف الصواريخ التي تس�قط عىل
قواع�ده داخ�ل الع�راق ،إال أن الجن�راالت األمريكي�ون
يؤكدون عدم قدرتهم عىل صد الصواريخ.
ونقل�ت وكال�ة «فران�س برس» ع�ن مس�ؤول أمريكي
القول «ربما س�اهم (س�وء األحوال الجوية) يف استعداد

املركزي عن ديون العراق :الداخلية « »40ترليون دينار
واخلارجية « »23مليار دوالر

النائب السوداين ينصح بإجراءات ويطالب بإبعاد اثار هبوط النفط
عن الطبقة الفقرية

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف محاف�ظ البن�ك املركزي علي العالق،
أمس السبت ،أن ديون العراق الخارجية تبلغ
نح�و  23ملي�ار دوالر ،يف حين تبل�غ الديون
الداخلية نحو  40ترليون دينار عراقي.
وقال العالق يف دراسة له حول «تخفيض سعر
رصف الدين�ار العراقي املح�ددات والبدائل»،
ونرشه�ا املوقع الرس�مي للبن�ك املركزي إن
«الديون الخارجية للعراق تبلغ نحو  23مليار
دوالر عدا الديون املعلقة ملا قبل  2003البالغة
 40.9مليار دوالر» ،مبينا ً أن «الديون الداخلية
تبل�غ نح�و  40ترلي�ون دينار تمث�ل حواالت
خزين�ة وس�ندات مخصوم�ة ل�دى املصارف
الحكومية والبنك املركزي العراقي».
وأضاف العلاق ،أن «البلد عندما يكون مدينا ً
ويدف�ع ديون�ه والفوائ�د عليها بعمل�ة البلد
الدائ�ن فان عبء الديون املرتتبة عليه يف هذه
الحالة ت�زداد يف املوازنة العام�ة للدولة حيث
يتم تخصي�ص كمية أكرب من عملته الوطنية

املهاجمين إلطالق الصواريخ خالل النهار بدالً من تحت
غطاء الليل» ،يف إش�ارة إىل الصواريخ التي سقط صباح
أمس عىل معسكر «التاجي» العسكري.
لك�ن قائد القي�ادة املركزي�ة األمريكية الجن�رال كينيث
ماكن�ز ،وردا على س�ؤال ح�ول ع�دم وج�ود أنظمة يف
«التاج�ي» العتراض الصواري�خ ،قال «ه�ذه األنظمة
محدودة وال يمكن أن تكون يف كل مكان».
وق�د تح�وّل «التاجي» إىل مق�ر للق�وات األمريكية ،بعد
أن نق�ل إلي�ه جنود أمريكي�ون من قواع�د أخرى خالل
األسابيع املاضية.
ويرّد الجيش األمريك�ي عىل قصف القواعد التي يتواجد

فيها بقصف مقرّات لقوات الرشطة االتحادية والجيش
والحشد الشعبي.
ويحمّل الجيش األمريكي املس�ؤولية لكتائب حزب الله
عن قصف قواعده.
والجمعة ،شنت الطائرات األمريكية والربيطانية قصفا ً
جويا ً ط�ال  5مقار تابعة للرشط�ة االتحادية والجيش
ً
فضلا عن مطار
والحش�د الش�عبي يف محافظة بابل،
كربالء الدويل (قيد اإلنشاء) جنوبي البالد؛ ما أدى ملقتل
 3عسكريني ورشطيني اثنني ومدني.
وتعهدت العتبة الحس�ينية برفع دع�اوى قانونية أمام
املحاكم الدولية نتيجة قصف مطار الكربالء املدني الذي
تقوم بتمويله.
وتصعد اإلدارة األمريكية من إجراءاتها العس�كرية ضد
مواقع عسكرية عراقية.
ومنذ أيام ،تحلّق طائرات أمريكية يف األجواء العراقيّة يف
محافظات وسط وجنوب البالد.
ويس�تفز الطيران األمريكي فوق مناط�ق مثل كربالء
املقدسة مشاعر العراقيني.
ويب�دو أن اإلدارة األمريكية ال تكتف�ي بهذه اإلجراءات
فحسب ،إذ قال ماكنزي إن وزير الدفاع األمريكي مارك
إسرب وافق عىل إبقاء حاملتي طائرات البحرية  -يو إس
إس دوايت دي أيزنهاور ويو إس إس هاري ترومان  -يف
منطقة الخليج «لفرتة من الزمن».
وبحس�ب الجنرال األمريكي ،فإن ه�ذه هي املرة األوىل
منذ عام  2012التي تمتلك فيها الواليات املتحدة ناقلتني
يف املنطقة يف الوقت نفسه.
وبالرغم من رفض الس�لطات العراقي�ة لتواجد القوات
األمريكية عىل أراضيها ،بيد أن الجيش األمريكي يخطط
لنقل صواريخ الدفاع الجوي «الباتريوت» إىل العراق.
وق�ال ماكن�زي إن «أنظم�ة صواري�خ الدف�اع الج�وي
باتري�وت يت�م نقله�ا إىل الع�راق لتوفير دفاع�ات ضد
هجمات الصواريخ البالس�تية مثل غ�ارات الرد اإليراني
التي رضبت قاعدة عني األسد الجوية يف محافظة االنبار
غربي العراق.

بغداد  /المستقبل العراقي

س�دادا ً لدينه بالعملة األجنبية» ،متابعاً« :أما
إذا كان البلد املدين يدفع بعملته الوطنية فانه
يدفع نفس املقدار من الديون والفوائد».
يذك�ر أن الع�راق ق�ام خلال ع�ام 2014
باالقتراض بع�د انخف�اض أس�عار النف�ط
من مؤسس�ات ومنظمات مالي�ة ،باإلضافة
إىل االقتراض م�ن الداخ�ل عرب بيع س�ندات
خزينة.

طالب النائب محمد ش�ياع الس�وداني
الكت�ل السياس�ية بضرورة اإلرساع
باختيار رئيس الحكومة املقبلة لوضع
إج�راءات اقتصادي�ة تس�اهم بح�ل
الظروف التي يمر بها البلد.
وق�ال الس�وداني إن “على الكت�ل
السياس�ية اإلرساع باختي�ار رئي�س
لل�وزراء؛ وم�ن ث�م تش�كيل الحكومة
لك�ي تب�ارش مهامه�ا يف أق�رب وقتٍ ،
إضافة اىل التش�كيل الفوري لفريق من
االقتصاديني واملاليين والقانونيني من
القطاعين الحكوم�ي والخاص وطلب
استش�ارة دولي�ة للوقوف على حزمة
من اإلج�راءات واإلصالحات”.وأضاف،
أن “م�ن املهم أن تك�ون تلك اإلجراءات
بعيدة عن املس�اس بالطبق�ة الفقرية،
وأن توجه اىل أصحاب الدخول املتوسطة
واملرتفع�ة وبدرج�ات توازي مس�توى

الدخل؛ س�واء كانت إجراءات رضيبية
تتعلق بباقي مفاصل الدولة من قوانني
أو اجراءات أخرى ،مع مراعاة موازنتها
املس�توى املعيشي ونس�بة الفق�ر
املتفش�ية يف الكثير م�ن املحافظات”.
وأوضح السودانيّ ،
أن “أهم اإلجراءات
الت�ي يجب أن تتخذ؛ مكافحة الفس�اد
بأنواع�ه وأش�كاله ،والح�د م�ن ه�در
امل�ال الع�ام ال�ذي يس�تنزف الدولة يف
ه�ذه الظ�روف االقتصادي�ة ،وتنمي�ة
اإلي�رادات غري النفطي�ة مثل الرضائب
والجمارك ،ورضورة وجود رقابة قوية
عىل املنافذ لضمان اس�تيفاء الرس�وم
وفق القانون” ،مشريا ً اىل أن “الحكومة
عليه�ا اتخاذ اج�راءات للتوصل اىل حل
كامل للمش�كالت مع إقليم كردس�تان
وأهمه�ا النف�ط املص�در والجمارك يف
مناف�ذ اإلقلي�م م�ع الخ�ارج ،وإعادة
النظر يف املوازنة التش�غيلية عرب إيقاف
بع�ض أب�واب الصرف واالقتصار عىل

الرضوري منها”.وش�دد على “أهمية
تفعي�ل مبادرة البن�ك املركزي الخاصة
بقروض املصارف (الصناعي والزراعي
والعق�اري) واإلس�كان ،وتوجيه هذه
املبادرة للمشاريع املتوسطة والصغرية
والكبيرة ،باعتب�ار أن ذل�ك س�يدعم
قطاع�ات الصناعة والزراعة والس�كن
ويخلق فرص عم�ل ،وكذلك يجب منع
أو تحديد استرياد السلع غري الرضورية
لفس�ح املج�ال للمنتج املحلي لتغطية
حاجة الس�وق املحلية وم�ا يمثله ذلك
من توليد لف�رص العمل والحفاظ عىل
العمل�ة األجنبي�ة داخ�ل البلد”.ولف�ت
النائ�ب الس�وداني إىل “أهمي�ة تدقيق
أع�داد املوظفني وفرز الفضائيني منهم
وأصح�اب الرواتب املزدوج�ة ،وإيقاف
بعض املخصصات وإعادة النظر فيها،
وإع�ادة النظر بم�زاد العمل�ة وتعديل
س�عر رصف الدوالر بم�ا ال يثقل كاهل
الطبقة الفقرية”.

معروف باستقالليته وتدرج يف السلك القضائي ..وحيظى بقبول الشارع واحرتام األوساط السياسية

القايض الدراجي ..مرشح ذهبي إلهناء األزمة السياسية العراقية

بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
توصل�ت القوى السياس�ية إىل اتفاق عىل
ترش�يح القايض عب�د الحسين الدراجي
لتشكيل الحكومة املقبلة ،وذلك بعد أن تم
رفض األس�ماء األخرى من قبل الش�ارع،
ً
فضلا عن ع�دم توافق الكتل السياس�ية
ّ
عليه�ا .وبدا الدراج�ي مرش�ح ذهبي ،إذ
أن�ه يحظى بقبول واس�ع داخل الش�ارع
العراقي ،ال سيما وأنه لم يسبق له خوض
ّ
وظل طوال العقد املايض
غمار السياس�ة،
قاضيا ً معروفا ً يف نزاهته.
وقد ول�د الدراج�ي يف محافظة ميس�ان،
جنوب العراق ،عام  ،١٩٧٢وهو ما يجعله
متوافق�ا ً م�ع املواصف�ات الت�ي وضعها
املحتجون ألنه ،أوّالً ،شاب من محافظات
الجن�وب ،وثانيا ً ألنه ال يحمل أي جنس�يّ ة
أخرى غري الجنس�ية العراقيّة ،ولم يسبق
له العمل خارج البالد.
وت�درج الدراج�ي يف الس�لك القضائ�ي
العراق�ي منذ عام  ،2004وخدم يف مناطق

جغرافيّ�ة عدي�دة .وب�دا الدراج�ي عمله
يف محافظ�ة دي�اىل ،ذات التن�وّع اإلثن�ي
ّ
السكان
والطائفي .وبرغم صعوبة إرضاء
يف املحافظ�ات املختلط�ة ،إال أن س�معة
كقاض يحكم بالعدل ذاع صيتها
الدراجي
ٍ
بني ّ
سكان دياىل.
ورسعان ما شغل الدراجي قايض محكمة
تحقيق الرصافة ،وهي املحكمة التي تكتظ
بالقضايا وتشهد زحاما ً كبريا ً باملراجعني،
إال أن املحكم�ة ،يف عهد الدراجي ،ش�هدت
ترسيعا ً كبريا ً يف إنجاز القضايا.
و ُيع�د الدراج�ي أحد أه�م القض�اة الذين
تول�وا قضايا مكافحة اإلرهاب الش�ائكة،
وبناء عليه ،كلّف الدراجي بمنصب قايض
جهاز مكافحة اإلرهاب.
واآلن ،يش�غل الدراجي رئاس�ة اس�تئناف
بغداد الرصاف�ة االتحادية ،وهو أحد أرفع
املناص�ب القضائية يف العراق ،ولم تش�هد
االس�تئناف يف عهده أية شكاوى من قبل
املواطنين أو م�ن الس�لطات القضائي�ة
العليا.و ُيع�د الدراج�ي م�ن املنترصي�ن

لحقوق املرأة ،إذ ب�دأ يف عهده تنفيذ ما ّدة
يف القان�ون ملن�ح النفق�ة الزوجي�ة بنحو
مؤقت لحني انتهاء دعوى استحقاقها.
و ُيصنف العراق كإحدى الدولة املنفردة يف
من�ح النفقة الزوجية بنح�و مؤقت لحني
انته�اء دع�وى اس�تحقاقها ،وج�اء ذلك
نتيج�ة إلرصار الدراجي على تنفيذ املادة

القانونية بشكل قاطع.
و ُيع�د الدراج�ي م�ن املتعاطفين م�ع
ح�ركات االحتجاج يف الع�راق .وقد انترص
للمتظاهري�ن م�ن خلال إدراج ش�هداء
تظاه�رات ترشي�ن األول على الئح�ة
مؤسسة الشهداء وس ّهل حصول عوائلهم
عىل تعويضات مالية ومعنوية.
سياسياً ،تبدو حظوظ الدراجي األعىل من
بني املرشحني ،فقد طرح اسم رئيس جهاز
املخاب�رات مصطفى الكاظمي ملرات عدة،
وحت�ى قبل تكليف محم�د توفيق عالوي،
بي�د أنه ل�م يح�ظ باملقبولية السياس�ية
لتمري�ره ،ما دع�ا رئي�س الجمهورية اىل
إبعاد اسمه عن الرتشيحات.
وقد طرح عيل الشكري بقوة ،إال أنه جوبه
بالرف�ض م�ن املتظاهرين وبع�ض الكتل
السياسية ،نظرا ً الرتباطاته الحزبية.
باملقاب�ل ،تمن�ح اس�تقاللية الدراج�ي
السياس�ية ،وعمل�ه املب�ارش يف القض�اء
واطالع�ه على القضاي�ا األساس�ية م�ن
خالل عمله اليومي يف املحاكم السياسية،

يمنحه كل هذا أفضلية يف الش�ارع وداخل
الكوالي�س السياس�ية .وقال�ت مص�ادر
سياس�ية أن الدراجي ّ
يمثل فرصة ذهبية
اآلن للخ�روج من امل�أزق الس�يايس الذي
يعيشه العراق نظرا ً الستقاللية قراره.
وي�رى مراقب�ون أن الع�راق بحاج�ة إىل
رئي�س وزراء بخربة الدراج�ي يف التعامل
مع القضايا القانونية والسياسية ،الفتني
إىل أن الدراج�ي ،نظ�را ً لخربت�ه ،بإمكانه
تحقي�ق رشوط املتظاهري�ن بإج�راء
ً
فضلا ع�ن إمكانيته
انتخاب�ات مبك�رة،
بإمساك العىص من الوسط إلقناع األحزاب
السياس�ية بتش�كيل حكوم�ة مس�تقلة.
تجعل األس�باب آنفة الذكر م�ن الدراجي
الش�خصية االنس�ب لت�ويل ادارة البل�د يف
املرحلة املقبلة ،ويف حني أنه سيكون ملبيا ً
ملطالب املتظاهرين ،بش�خصيته املستقلة
واملهنية والكفوءة ،فإنه س�يكون موافقا
عليه من األحزاب السياس�ية ألنه مستقل
عنها بقراره ،وال يميل إىل جهة سياس�ية
أو حزبية.
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احلكيم يلتقي بالسخارت ويدعو الهناء حالة
ترصيف االعامل وجتنب الفراغ الدستوري

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئي�س تي�ار الحكم�ة عم�ار
الحكيم ،أمس الس�بت ،عىل اهمية
ان يك�ون رئي�س ال�وزراء املقب�ل
مس�تقل ويحظ�ى بدع�م الكت�ل
السياسية والحراك الشعبي ،داعيا
اىل اس�تثمار الوقت تجنبا ألي فراغ
دس�توري وانه�اء حال�ة ترصيف
االعمال.
وقال الحكيم يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نس�خة منه« ،بحثنا خالل
اس�تقبالنا ممثل االمني العام لألمم
املتحدة جنني بالسخارت مستجدات
الوض�ع الس�يايس يف الع�راق ،بعد
اس�تعراض الواق�ع االقتص�ادي
واالمني والصح�ي ،وجددنا رؤيتنا
لرئي�س وزراء مس�تقل يحظ�ى
بدع�م الكت�ل السياس�ية والحراك
الشعبي ويكون قادرا عىل النهوض
بمه�ام املرحلة االنتقالي�ة املتمثلة
باالنتخاب�ات املبك�رة واس�تعادة
هيب�ة الدولة ،ودعونا اىل اس�تثمار

الوق�ت تجنب�ا ألي فراغ دس�توري
وانه�اء حال�ة ترصي�ف االعمال يف
هذا الوقت الصعب».
وأضاف« ،امنيا ش�ددنا عىل احرتام
س�يادة الع�راق وجددن�ا ادانتن�ا
مل�ا تعرض�ت ل�ه االجه�زة االمنية
ومقراته�ا والبن�ى التحتية ودعونا
الحكومة العراقي�ة اىل اتخاذ الالزم
للح�د من ه�ذه الح�االت ،وصحيا
قلنا ان فريوس كورونا اثبت حاجة
الجميع للجميع فليس من دولة اال
وتعيش هذا الهاجس وطالبنا االمم
املتح�دة بدور أكبر يف ال�دول التي
تعيش واقعا صحيا متواضعا».
وتاب�ع« ،ع�ن الواق�ع االقتص�ادي
للع�راق أرشنا اىل ان اس�عار النفط
تمث�ل تحدي�ا لالقتص�اد العراق�ي
وطالبن�ا االم�م املتحدة ب�دور أكرب
ايض�ا بم�ا يتعل�ق باالستش�ارة
واملس�اعدة ،وبينا ان العراق يمتلك
كثريا م�ن االمكاني�ات ويحتاج اىل
اع�ادة ترتي�ب اولويات�ه وضب�ط
االنفاق».

جملس القضاء ينفي وجود نية إلصدار حكم
إعدام بحق أحد املتظاهرين

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د املركز اإلعالمي يف مجلس القضاء األعىل ،أمس الس�بت ،عدم صحة ما
يتداول بشأن إصدار حكم إعدام بحق احد املتظاهرين ،أو وجود نية لصدور
هكذا أحكام مس�تقبلاً  .وقال املركز يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه ،إن «مجلس القضاء األعىل س�بق وأن أوضح أن حق التظاهر السلمي
مكفول بموجب الدس�تور وال يجوز قانونا محاسبة شخص يستخدم حق
مكفول دستوريا ً وقانونياً».وأضاف ،أن «هذه املعلومات املغلوطة هي جزء
من الش�ائعات الكاذبة التي تروج لها العصابة اإللكرتونية التي تم كشفها
قب�ل أيام والت�ي تتعمد إث�ارة الرأي العام ض�د القض�اء ،وأن ترويح هذه
املعلومات الكاذبة هي محاولة للضغط عىل القضاء لغلق هذه القضية».

جملس املفوضني يستقبل مسؤولني دوليني
للتباحث بشأن االنتخابات القادمة

بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئي�س واعض�اء مجلس
املفوضني يف مفوضي�ة االنتخابات
مساعد املمثل الخاص لالمني العام
لالمم املتحدة للش�ؤون السياس�ية
واالنتخابية يف العراق اليس وولبول.
وتناول الجانبان عملية االصالحات
الت�ي تبنته�ا املؤسس�ة واالرتق�اء
ب�اداء املوظفين وبن�اء مفوضية
رصينة قادرة عىل اجراء االنتخابات
بالش�كل االمثل فضال عن استعداد
االم�م املتحدة يف دع�م املفوضية يف
مهمتها املقبلة من خالل مش�اركة

خربائه�ا يف االستش�ارات الت�ي
تتعلق بالقضاي�ا التي تخص عمل
املفوضية.م�ن جانب آخ�ر ،التقى
رئيس واعضاء مجل�س املفوضني
يف مفوضي�ة االنتخاب�ات الس�فري
االمريكي ماثيو تويلر ومدير البعثة
للوكال�ة االمريكي�ة ()USAID
واملستش�ار التنفي�ذي االق�دم
للس�فري يف بغداد.واك�د الطرف�ان
اهمي�ة التع�اون املشترك يف دع�م
العملية االنتخابي�ة والديمقراطية
يف الع�راق بم�ا ينس�جم وتوجهات
الش�عب العراقي يف تحقيق مطالبه
املرشوعة والعيش الرغيد.
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أصدر قرارات متنع دخول الوافدين من احملافظات

حمافظ البرصة :رشاء املعقامت وتوزيعها جمان ًا عىل األرس البرصية
المستقبل العراقي /صفاء االفريجي

أصدرت خلية األزمة يف محافظة البرصة،
أمس السبت ،عدة قرارات منها منع دخول
الوافدين من املحافظات.
وقال رئيس الخلية محافظ البرصة اسعد
العيدان�ي يف مؤتم�ر صحف�ي إن «الخلية
ق�ررت رشاء املعقم�ات وتوزيعه�ا مجانا ً
على األرس البرصية من خالل فرق الدفاع
املدن�ي وكوادر دائرة الصح�ة من ميزانية
حكوم�ة البرصة».وأض�اف العيدان�ي ،أن
«الخلية ق�ررت منع دخ�ول الوافدين من
املحافظ�ات االخ�رى إىل البصرة» ،مؤكدا ً
ان «الخلي�ة قررت أيضا ً من�ع العاملني يف
الس�فن والبواخ�ر يف موان�ئ البرصة من
النزول اىل االرض مطلقاً».
ودع�ت خلي�ة األزم�ة إىل ع�دم خ�روج
املواطنني م�ن منازلهم إال لألمور الطارئة

www.almustakbalpaper.net

السمنـت :حصـول املعاونيـة اجلنوبية ومعميل
النجف علـى شهـادة إدارة اجلـودة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعتب�ارا ً م�ن ي�وم األح�د  15آذار وملدة 3
أيام وذلك كإج�راء احرتازي رضوري جدا ً
للوقاي�ة م�ن انتش�ار فيروس كورونا يف

املحافظة.
واوضح أنه «يف حال تفيش الوباء سنفرض
حظرا ً كامالً عىل حركة املواطنني».

كش�ـف مدير ع�ام الرشك�ة العامة
للس�منت العراقي�ة إح�دى رشكات
وزارة الصناع�ة واملع�ادن عدنـ�ان
الغنـ�ام ،ع�ن «حص�ول معاوني�ة
الس�منت الجنوبية ومعميل س�منت
النجف االرشف والكوفة عىل ش�هادة
الج�ودة العراقية من الجهاز املركزي
للتقيي�س والس�يطرة النوعية التابع
ل�وزارة التخطيط».وأكـ�د يف بي�ان
ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان
«الرشك�ة تحرص على تطبيق كافة
معايير الج�ودة للإدارة واملنت�ج
وإدام�ة التواصل مع الجهاز املركزي
والرشكات الفاحصة ملعايري الجودة يف

تحديث عالماتها وشهاداتها  ،منوها ً
ب�أن «الرشك�ة تض�م (  ) 18معم�ل
أغلبها حاصلة عىل ش�هادات الجودة
املحلية والدولية وس�اهمت عىل مدى
تاريخها العري�ق املمتد اىل أكثر من (

 ) 80عاما ً بمش�اريع شاخصة داخل
وخ�ارج البلد بمنتجاتها املتنوعة من
الس�منت بمختل�ف أنواع�ه الع�ادي
واملقاوم والسمنت االبيض فضالً عن
أن�واع جديدة تم إنتاجه�ا مؤخرا ً من

وزير التجارة يشدد عىل متابعة األسعار ومنع أي استغالل للمواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه وزير التجارة ،محمد هاش�م العاني ،الدوائر الرقابة
التابع�ة لتش�كيالت ال�وزارة ،بالقيام بجوالت تفتيش�ية
لالس�واق املحلية ملتابعة أس�عار الس�وق وإعداد تقارير
يومية ،ملنع اس�تغالل أزمة انتشار فريوس كورونا وغلق
عدد من املنافذ الحدودية لرفع األسعار.
وذك�ر الناط�ق االعالم�ي ل�وزارة التجارة يف بي�ان تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،أن «وزير التجارة ،محمد هاش�م
العان�ي ،وجه دائ�رة الرقابة التجارية واملالية واالقس�ام
املعنية يف الرقابة يف تش�كيالت ال�وزارة ،بالقيام بجوالت

تفتيشية لالسواق املحلية».
وق�ال وزير التجارة ،إن «هذا التوجيه يهدف لبيان حركة
االس�عار ومدى تأثره�ا نتيجة الق�رارات الحكومية التي
اتخ�ذت يف مواجه�ة فيروس كوورن�ا خاص�ة املتعلقة
بغل�ق عدد من املنافذ».وأض�اف ،أن «الهدف من الجوالت
ه�و تحليل االس�عار وبيان الزي�ادة فيها واع�داد تقارير
للجهات ذات العالقة التخاذ الالزم واملحافظة عىل اسعار
الس�وق».من جهته ،ق�ال مدير عام الرقاب�ة التجارية يف
وزارة التج�ارة ،عيل زهري الجلبي ،إن «ملاكات الدائرت
ب�دأت فعلي�ا بمتابعة حركة االس�عار يف الس�وق املحلية
بهدف رصد االس�عار ومدى تأثرها بما يحصل يف املنطقة

وزير النفط يؤكد حرص الوزارة عىل تعزيز العالقات
الثنائية بني العراق وهولندا
بغداد /المستقبل العراقي
اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير
النف�ط ثامر الغضبان على «حرص الوزارة
على تعزي�ز العالق�ات الثنائية بين العراق
وهولندا وتوس�يع افاق التع�اون الثنائي يف
جمي�ع املج�االت وخصوصا قط�اع الطاقة
والنفط ،جاء ذلك خالل اس�تقباله يف مكتبه
سفري هولندا يف بغداد «ايريك سرتاتنك» .
وق�ال الغضبان يف بي�ان ورد لـ»املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «الع�راق وهولن�دا يرتبط�ان
بعالق�ات متمي�زة ،وهناك مش�اريع مهمة
تق�وم بتنفيذه�ا رشكات هولندي�ة ولع�ل
أهمها مرشوع الجزي�رة الصناعية يف جنوب

العراق والذي يعد من املشاريع الرائدة لتعزيز
الصادرات النفطية من املؤاني الجنوبية».
م�ن جانب�ه اش�اد س�فري هولن�دا « ايري�ك

وزير الصحة يزور آية اهلل السيد حسني الصدر للتأكيد
عىل دعم مقررات خلية االزمة اخلاصة بـ «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
زار وزي�ر الصح�ة والبيئة ورئي�س لجنة األم�ر الديوان�ي (  )٥٥الدكتور
جعفر صادق عالوي يرافقه مدير مكتب منظمة الصحة العاملية يف العراق
الدكتور ادهم رش�اد إسماعيل واملتحدث الرس�مي لوزارة الصحة والبيئة
ومدير دائرة العالقات واالعالم يف وزارة الداخلية اللواء س�عد معن سماحة
آية الله الفقيه الس�يد حسين السيد اس�ماعيل الصدر الذي رحب بزيارة
الوزي�ر والوفد املرافق ل�ه مثنيا عىل جهود وزارة الصح�ة بكوادرها كافة
وخاصة املتعاملني مع املصابني بفايروس كورونا املستجد وجهود اعضاء
لجنة األمر الديواني ( )٥٥لسنة .2020
وقدم سماحته الشكر والعرفان لجهود منظمة الصحة العاملية يف العراق.
وتم خالل اللقاء التأكيد عىل دعم س�ماحة الس�يد حسني الصدر بمقررات
خلية االزمة وعلى رضورة التقيد التام بالتوجيهات املركزية الصادرة عن
الجهات الصحية املختصة ومنع االختالط واالبتعاد عن مسببات الفريوس
مع أهمية إش�اعة أجواء الثقافة الوقائية والصحية واالبتعاد عن العادات
والتقالي�د املغلوط�ة الت�ي ال تؤدي س�وى مزيد من اإلصابات ( ال س�امح
الله.
وق�دم وزي�ر الصحة إيج�ازا عن عمل لجن�ة األمر الديوان�ي  ٥٥والجهود
الكبيرة التي تبذلها يف إط�ار التعاون لتطويق الفايروس ومنع انتش�اره
بالتعاون مع اعضاء خلية االزمة والجهات املختصة.

القبض عىل متهمني اعرتفا باختطاف
طفل ومساومة ذويه يف بغداد
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن إعالم وزارة الداخلية ،إلقاء
القب�ض على متهمين اعرتف�ا
باختطاف طفل ومساومة ذويه
عىل مبل�غ من املايل مقابل إطالق
رساحه يف بغداد.
وق�ال إعلام ال�وزارة ،إن «ق�وة
م�ن مكتب الكاظمي�ة يف مديرية
مكافحة إج�رام بغداد التابعة إىل
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة يف
وزارة الداخلية ،ألقت القبض عىل

متهمني اثنني يف جانب الكرخ من
بغ�داد ،لقيامهم�ا بخطف طفل
حدث ومس�اومة ذويه عىل مبلغ
من املال مقابل اطالق رساحه».
وأض�اف إعلام ال�وزارة يف بيان
تلقت السومرية نيوز نسخة منه،
أن�ه «بعد إجراء التحقيق األصويل
معهما اعرتف�ا بجريمتهما ،وقد
تم ع�رض أوراقهم�ا التحقيقية
على الق�ايض املخت�ص فق�رر
توقيفهم�ا وف�ق أح�كام امل�ادة
(٤٢١ق.ع).

ستراتنك» بالتع�اون الثنائ�ي بين البلدين
الصديقين وبنم�و العالق�ات وتطوره�ا،
ورغب�ة بالده بزيادة حجم التعاون يف قطاع
الطاق�ة  ،مؤكدا ً رغبة الشركات الهولندية
املتخصصة بتنفيذ املش�اريع واملس�اهمة يف
تطوير البنى التحتية للقطاع النفطية .
يذكر ان رشكة بوساكاليس الهولندية تقوم
بتنفيذ مرشوع الجزيرة الصناعية يف املؤاني
الجنوبي�ة وال�ذي يه�دف اىل زي�ادة الطاقة
التصديرية وتعزيزها.
ه�ذا وحضر اللق�اء مس�ؤول الش�ؤون
االقتصادي�ة يف الس�فارة الهولندية مارتاين
خرون ،ومديرع�ام دائرة الدراس�ات وكالة ،
ومدير املكتب االعالمي يف الوزارة.

املنافذ احلدودية :استمرار
إغالق التبادل التجاري
الربي مع إيران والكويت
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية ،اس�تمرار إغالق
التب�ادل التج�اري الربي م�ع إي�ران والكويت إىل
اشعار آخر ،للوقاية من فايروس كورونا.
وقالت الهيئة يف بيان ورد لـ»املستقبل العراقي»،
إن «إغلاق التب�ادل التجاري البري مع الجارتني
إيران والكويت مس�تمر إىل إش�عار آخر اس�تنادا ً
إىل توجيه�ات اللجنة املؤلفة م�ن مجلس الوزراء
بالرقم  64لع�ام  2020واملعنية بوضع آلية لغلق
املناف�ذ الحدودية وتنظيم عملية التبادل التجاري
للوقاي�ة من انتش�ار فاي�روس كورونا املس�تجد
وكذل�ك وضع آلي�ة إلدخ�ال العراقيين العائدين
اىل الع�راق بع�د إخضاعه�م للتدابير الصحي�ة
الوقائية».
وأوضح�ت ،أن «اللجن�ة اتخذت يف األي�ام القليلة
املاضية جملة من املق�ررات فيما يتعلق بالتبادل
التج�اري والتي نصت عىل غل�ق املنافذ الحدودية
أم�ام التب�ادل التج�اري البري بين م�ع إي�ران
والكويت ابتدا ًء من  8آذار ولغاية  15من الش�هر
ذاته ،ولكن ملس�تجدات الوض�ع الراهن وملقررات
األم�ر الديوان�ي  55لع�ام  2020وتقاري�ر وزارة
الصح�ة والبيئ�ة الت�ي أظه�رت تقيي�م الوض�ع
الصح�ي يف عموم الع�راق تقرر تمدي�د الغلق إىل
إشعار آخر بعد هذا التأريخ مع االلتزام باملقررات
النافذة والتي أكدت عىل دخول الوافدين العراقيني
عبر املنافذ الحدودية كاف�ة لغاية  15آذار ،ولكن
بعد هذا التأريخ س�تغلق كاف�ة املنافذ الحدودية
الربية الس�تقبال العراقيين الوافدين من الخارج
وستكون
بدائ�ل دخوله�م عبر مط�ارات بغ�داد والبرصة
والنج�ف واربيل م�ع اإلبقاء عىل توق�ف الحركة
التجارية بين العراق والكويت وف�ق التوجيهات
الصادرة من اللجنة  64األخري».
وأشارت الهيئة ،إىل أن «هذه اإلجراءات الصارمة
تأتي للحد من تفيش هذا الفايروس والتي صنفته
منظمة الصحة العاملية بأنه وباء عاملي ،ويف ضوء
هذه املعطيات اس�تنفرت هيئة املنافذ الحدودية
كاف�ة إمكاناته�ا البرشية والفنية وبإس�ناد من
الدوائر العاملة يف املنافذ للتصدي لهذا الوباء.

والعال�م من تأثيرات كبرية».وطمئن�ت وزارة التجارة يف
وق�ت س�ابق ،املواطنني م�ن أن جميع املناف�ذ الحدودية
للتبادل التجاري مفتوحة لدخول البصائع التي لها عالقة
بحاجات املواطنني ،واالرصدة املالية كافية وما تم تخزينه
يف مس�تودعات تخزي�ن الدولة من جميع امل�واد الغذائية
للحص�ة التمويني�ة وبضائع التجار املتنوع�ة تكفي ملدة
زمنية جي�دة والتوجد هناك اي مخ�اوف من عدم وجود
مواد تكفي لس�د حاجة الشعب.ودعت الوزارة املواطنني،
إىل االنتباه وتوخي حذر االش�اعات التي يطلقها البعض
به�دف خلق حال�ة من الرعب وتمرير بضاعة كاس�دة يف
املخازن.

النقل تعلن ايقاف الرحالت من واىل اهلند
ملدة شهر واستثناء عودة العراقيني
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الخطوط الجوية العراقية عن ايقاف
الرحالت املبارشة من واىل الهند ملدة ش�هر.
وقال�ت الرشك�ة يف بيان ورد لـ»املس�تقبل
العراق�ي» ،ان�ه «ت�ود الرشك�ة العام�ة
للخطوط الجوية العراقية احدى تش�كيالت
وزارة النق�ل أن تعل�م املس�افرين الك�رام
ع�ن توقف رحالتها املب�ارشة من العراق اىل
الهند وملدة ش�هر بنا ًء عىل طلب الس�لطات
الهندي�ة بس�بب تداعيات فيروس كورونا
وتس�تثنى من ه�ذا االجراء رحلات العودة
الجالء العراقيين املتواجدي�ن عىل االرايض
الهندية خالل املدة املذكورة».واضافت «كما
وتحيط الرشكة املسافرين الكرام علما ً عن
ايقاف رحالته�ا املبارشة بني العراق ولبنان
واقتص�ار الرحالت عىل العودة حرصا ً لغاية
ي�وم االثنين املواف�ق  ١٥أذار كأخ�ر موعد
لع�ودة العراقيين املتواجدين على االرايض

اللبنانية».اما م�ا يتعلق بالرحالت الخاصة
بني العراق واالردن تؤك�د الخطوط الجوية
العراقي�ة ايق�اف رحالته�ا املب�ارشة م�ن
محطت�ي البصرة والس�ليمانية اىل محطة
عم�ان م�ع االبقاء على الرحلات املبارشة
للقطاعات بغداد واربيل بصورة مستمرة اىل
محطة عمان.وبخصوص الرحالت الداخلية
اضافت الرشكة توقفها بش�كل مؤقت من
واىل مطاري الس�ليمانية واربي�ل ابتدا ًء من
يوم  ٢٠٢٠/ ٣/ ١٤فيما ستستمر الرحالت
الخارجية من املحطات املذكورة اىل مختلف
القطاعات بشكل منتظم وحسب التوقيتات
املجدولة.كم�ا وتؤكد الرشكة التزامها التام
بجمي�ع قرارات لجن�ة االم�ر الديواني رقم
(  ) ٥٥لس�نة ( ) ٢٠٢٠واج�راءات تعفير
وتعقي�م جمي�ع طائ�رات الناق�ل الوطني
حسب اللوائح الصحية العاملية وكذلك التزام
جميع موظفي الرشكة بأجراءات السلامة
حفاظا ً عىل سالمة املسافرين الكرام .

واسط تصدر « »10قرارات منها تعطيل الدوام ومنع
دخول الوافدين واغالق منفذ زرباطية
المستقبل العراقي /الغانم
أصدرت محافظة واس�ط  10ق�رارات منها
تعطيل ال�دوام ومنع دخول الوافدين واغالق
منف�ذ زرباطي�ة للح�د من تفشي فايروس
«كورونا».
وهنا نص البيان والقرارات:
بعد حالة الوفاة الت�ي أعلن عنها ليلة أمس،
وبن�ا ًء عىل مقررات خلية األزمة يف محافظة
واس�ط ،ومن أج�ل حماية أبن�اء محافظتنا
وتقلي�ل خط�ر فاي�روس «كورون�ا» ب�كل
الوسائل املتاحة..
ُنعل�ن حال�ة االس�تنفار الت�ام ملواجهة هذا
الخطر الذي يهدد حي�اة املواطنني ،لذا تقرر
ما ييل-:
 -1من�ع دخ�ول الوافدي�ن إىل محافظ�ة
واس�ط من جميع املداخ�ل ،ويكون الدخول
ألبناء املحافظة وحس�ب «بطاقة الس�كن»
حرصا ،م�ع رضورة مراعاة عدم التنقل بني
املحافظ�ات وداخ�ل املحافظة وإىل إش�عار
آخر.
ُ -2ينف�ذ أم�ر غل�ق منف�ذ «زرباطي�ة» من
الس�اعة  12ليال من فجر يوم األحد ،ويمنع
دخ�ول وخ�روج الوافدين ،ويت�م غلق املنفذ
تمام�ا وتت�وىل األجه�زة األمني�ة ذل�ك ،وإىل
إشعار آخر.
 -3تعطي�ل الدوائر الحكومي�ة كافة ما عدا
دوائ�ر الصح�ة واألجه�زة األمني�ة ،ويكون
دوام الدوائ�ر الخدمي�ة التخصصية بنس�بة
( 50%البلدي�ات ،املج�اري ،امل�اء ،الكهرباء،
املصارف).
 -4يمن�ع أقام�ة مجالس الع�زاء (الفواتح)
نهائي�ا ،ويتحم�ل مس�ؤويل الجوام�ع
والحس�ينيات املس�ؤولية القانونية يف ذلك..
كم�ا ُنهيب بأبن�اء محافظتن�ا اإللتزام بذلك
ألن يف تلك التجمعات خطر صحي كبري ،فيما
يس�تمر غل�ق املقاه�ي والن�وادي الرياضية
والش�بابية والساحات العامة ومدن األلعاب
واملزارات الدينية وإىل إشعار آخر.
 -5ن�ويص الزائري�ن املتوجهين إىل مدين�ة
الكاظمي�ة املقدس�ة إىل اإللت�زام بتوجيهات

املرجعية الدينية وخلية األزمة املركزية التي
دع�ت إىل من�ع التجمع�ات ،وتأجي�ل إقامة
املناس�بات الديني�ة ،فم�ا يهمنا سلامتكم
وندعوك�م يف ه�ذا الظرف الحس�اس إىل أخذ
االحتياطات واالحرتازات كافة ،ونويص كبار
السن بالعودة اىل بيوتهم وعدم التوجه للسري
عىل األقدام.
 -6يمن�ع منع�ا ً بات�ا ً اختالط أو خ�روج أي
مواط�ن عائ�د م�ن الجمهورية اإلسلامية
اإليراني�ة وااللتزام بتعليمات صحة واس�ط
بالحج�ر املن�زيل وبخلاف ذلك س�يتم إتخاذ
اإلج�راءات القانوني�ة بح�ق املخالفني وفقا
لقان�ون الصح�ة العام�ة وعلى املواطنين
اخبار خلية األزمة بأي معلومة بهذا الصدد،
وأي مواطن واس�طي عائد م�ن الجمهورية
اإلسلامية أو أي دول�ة أخ�رى ظه�ر فيه�ا
الفاي�روس ولم يراجع املؤسس�ات الصحية
سيتم أخذ اإلجراءات القانونية بحقه.
 -7نويص جميع املواطنني بعدم االس�تهانة
بخطر الفايروس والتع�اون الجاد مع خلية
األزم�ة والف�رق الصحي�ة وع�دم إخفاء أي
ع�ارض صح�ي يظن في�ه آث�ار الفايروس،
فمراجع�ة الدوائ�ر الصحي�ة بش�كل مبكر
ضم�ان ل�ك وعائلتك ،وس�يتم إتخ�اذ كافة
اإلجراءات القانونية بحق العوائل التي تخفي
أي مريض يشتبه فيه أعراض الفايروس.
ُ -8نكرب ونثمن الدور اإلنس�اني الفريد الذي
تقوم به خلية األزمة يف واسط وخاصة أبطال
صحة واسط الذين يقدمون انموذجا وطنيا
اصيلا يف مواجهة هذا الخطر ويس�اهمون
بحماية أبناء محافظتهم.
 -9نقدم خالص التقدي�ر لجميع الفعاليات
السياس�ية واالجتماعي�ة واملدنية ووس�ائل
اإلعلام الت�ي تق�وم بجه�د كبري م�ن خالل
حمالت التعقيم واالرشادات وغريها.
 -10ن�ويص أبن�اء محافظتن�ا الك�رام اىل
مالزمة مس�اكنهم خالل ه�ذه الفرتة وعدم
الخروج إال للرضورة وأخذ كافة االحتياطات
الوقائي�ة ،ورضورة القيام بتعقي�م املنازل،
وإتب�اع تعليم�ات الجه�ات املختص�ة وعدم
تصديق اإلشاعات واألخبار الكاذبة..

الس�منت غري النمطي الخاص بآبار
النفط والس�منت الخاص بتحش�ية
الس�دود» .الـ�ى ذل�ك ،ق�ام رئي�س
الجهاز املركزي للتقييس والس�يطرة
النوعية حس�يـن علـي الكرطانـي :
بتسليم شهادة الجودة اىل مدير قسم
الج�ودة يف الرشك�ة عـ�ادل محمـد
علـي  :ومدير معمل س�منت الكوفة
سميـر سامـي  :ومدير معمل سمنت
النجف االرشف حليـم خـطار  :حيث
بني مدير قسم الجودة بأن الشهادات
املمنوح�ة وفق أصدار الجودة الجديد
(  ) 2015: 9001مل�دة ثالث س�نوات
بع�د فحوصات وأختب�ارات تمت من
قبل الجه�از ملقر املعاوني�ة ومعميل
الكوفة والنجف االرشف .

حمافظ كربالء يتفقد مرشوع زراعي للقطاع اخلاص
ويؤكد العمل للوصول اىل االكتفاء الذايت
المستقبل العراقي  /علي ابراهيم

قام محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاس�م بجولة عىل احد مشاريع
القط�اع الخاص يف املج�ال الزراعي وجرى خلال الجولة االطالع عىل
املحاصيل التي يتم زراعتها حيث اش�اد بالتطور الكبري الذي يش�هده
املرشوع بنجاح زراعة الحنطة فضال عن تربية الثروة الحيوانية».واكد
الخطابي ان «الحكومة املحلية يف املحافظة تعمل بشكل جاد من اجل
تطوي�ر القطاع الزراعي واالس�تثمار يف هذا القط�اع املهم ولنا خطط
يف الوص�ول اىل حالة االكتفاء الذاتي من املنتج�ات الزراعية من خالل
اس�تثمار الصحراء يف الزراعةورافقه يف الجولة النائب االول للمحافظ
جاسم الفتالوي ومدير الزراعة يف كربالء املقدسة رزاق اليساري.

وزير االتصاالت يوعز بدعم املنصات التعليمة
التابعة للرتبية والتعليم بخدمة االنرتنت جمان ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

اوع�ز وزير االتصاالت بدعم املنصات التعليم�ة التابعة للرتبية والتعليم
بخدمة االنرتنت مجانا.وافاد بيان للوزارة ورد لـ»املس�تقبل العراقي»،
ان�ه «بالنظر للظروف االس�تثنائية التي يمر بها الع�راق والعالم اجمع
بس�بب تفيش وباء فايروس كورونا صادق وزير االتصاالت نعيم ثجيل
يسر الربيعي على ق�رارات مجل�س ادارة الرشكة العام�ة لالتصاالت
واملعلوماتي�ة يف الجلس�ة االس�تثنائية املنعق�دة يوم الس�بت املصادف
2020/3/14والتي جاءت متطابقة مع مقررات اللجنة املشكلة باالمر
الديوان�ي ( )55يف دعم العملي�ة الرتبوية من خالل املنص�ات التعليمية
الخاصة بوزارتي الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي وبشكل مجاني
وبما يضمن من وصول املواد التدريسية والتعليمية لكافة طلبتنا االعزاء
«.واضاف انه «ايمانا من حرص وزير االتصاالت ووزارة االتصاالت عىل
دعم العملي�ة الرتبوية يف بلدنا الحبيب ،حيث س�تقوم وزارة االتصاالت
بزي�ادة س�عات االنرتنت املحلي�ة والدولية ق�در االمكان م�ع تخفيض
باس�عار هذه الس�عات بنس�بة  %50بالنسبة للس�عات املحلية و25%
بالنس�بة للسعات الدولية وملدة شهر واعتبارا من  2020/3/14ولغاية
 2020/4/14قابلة للتمديد وحسب الظروف الحالية لبلدنا الحبيب .

تصنيع احلبوب تناقش امكانية
انشاء جممع سكني ملنتسبيها

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة التجارة عن مناقشة الرشكة العامة لتصنيع الحبوب
مع احدى الرشكات االس�تثمارية امكانية انش�اء مجمع س�كني
ملنتسبيها بتصاميم حديثة ومتطورة».وأضاف مدير عام الرشكة
ري�اض فاخر الهاش�مي يف بي�ان ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،ان
«لقاءا جمع ادارة الرشكة وممثلني عن الرشكة االستثمارية جرى
خالل�ه بحث الخط�وط العريضة القامة مجمع س�كني بتصميم
حديث خاص بمنتس�بي الرشكة يف احد املواقع التابعة لها».الفتا
اىل ان «املرشوع س�يكون مقدمة ملشاريع مماثلة بعد فرز ارايض
تصلح لبناء مجمعات س�كنية يف مواقع مختلفة تابعة للرشكة يف
بغداد وعدد من املحافظات وحسب الحاجة الفعلية وكثافة الكادر
الوظيف�ي يف املواق�ع القريبة م�ن االرايض املقرتح�ة  ،كما تناول
اللق�اء مناقش�ة الجوانب املالية للمشروع وفرتة االنج�از والية
التس�ديد ومس�احة الوحدات الس�كنية املقرتحة حيث قدم مدير
الرشكة االس�تثمارية رشحا مفصال عن حيثيات املرشوع املقرتح
والتس�هيالت املرصفية التي يتوىل املصرف العقاري تقديم قرض
للمس�تفيد يص�ل اىل ( )100مليون دينار بفائدة بس�يطة عىل ان
يس�دد املشرتي مقدما ( )25%من سعر الوحدة السكنية ويقسط
باق�ي املبل�غ على فترة ( )10سنوات».واش�ار اىل ان «الجانبان
اتفقا عىل تقديم القس�م القانوني جردا باالرايض التابعة للرشكة
التي يمكن انش�اء املرشوع الس�كني عليها .هذا وحرض االجتماع
معاونا املدير العام االداري والتس�ويقي ومدراء اقسام التخطيط
والقانوني والفني واملايل وممثلني عن لجنة ادارة موارد الرشكة.
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تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة 2013
فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل
خلال (  )30ي�وم ثالثون يوما تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االعلان يف الصحف املحلية
لالطلاع على الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن
والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك
باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة
الع�ارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش
االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 1ـ ساحة غاز (بريس) املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة ()6/11094م 37جديدة
املفتي الواقعة داخل حي االنتصار وبمس�احة ( )1500م 2وحسب واقع الحال وملدة
سنة واحدة.
 2ـ محط�ة تعبئ�ة وقود (املجد) املش�يدة عىل جزء من القطع�ة املرقمة ( )6/9153
م 37جديدة املفتي وبمساحة ( )3500م 2وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة.
 3ـ الف�رن الحجري املش�يد عىل جزء من القطع�ة املرقمة ( )250/158م  40نينوى
الرشقي�ة (اف�ران الفتحي) وبمس�احة ( )100م 2وحس�ب واقع الح�ال وملدة ثالث
سنوات.
 4ـ كازينو انوار الغابات املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة (  )153/1م  38حاوي
الكنيسة الرشقية وبمساحة ( )5700م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 5ـ الف�رن الحجري املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة ( )33/340م  39نينوى
الجنوبية وبمساحة ( )137,5م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 6ـ القطع�ة املرقم�ة ( )138م  40نين�وى الرشقية املش�يد عليها ك�راج (حداد باب
وشباك) وبمساحة ( )240م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 7ـ جزء من القطعة املرقمة (  )2773/10م  52قوجاق النشاء اسواق تجارية عليها
الواقعة يف حي القدس وبمس�احة ( )255م 2وحس�ب واقع الحال وملدة ( )10عرشة
سنوات .

تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العق�ارات التالية
وفق قانون ( )21لس�نة  2013فعىل الراغبني باالشرتاك
يف املزاي�دة العلني�ة مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدي�ة
املوصل خالل (  )30يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل
لنشر االعالن يف الصح�ف املحلية لالطلاع عىل الرشوط
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
والتأمينات القانونية البالغ�ة ( )%30من القيمة املقدرة
مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة
العارشة صباح�ا لليوم االخري من م�دة االعالن ويتحمل
من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة
( )%2من بدل االيجار
الدكاكني املرقم�ة (554و556و453و555و572و552و
568و466و539و411و527و533و535و537و)480
الواقعة يف سوق الربكة يف منطقة البورصة عىل جزء من
القطع�ة املرقمة ( )179محلة الش�يخ فتحي وملدة ثالث
سنوات.
املهندس

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

www.almustakbalpaper.net

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه
والعائدة اىل بلدية (الحرية) وملدة (سنة واحدة) فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة
بلدي�ة ( الحري�ة ) او اللجن�ة خالل ( )30يوما تبدء من الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه
التامين�ات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذي�ن يرغبون بالدخول اىل
املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما
جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم التايل
النته�اء مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف الس�اعة (الحادية عشرة صباحا) يف ديوان (بلدية الحرية) ويف حالة مصادفة يوم
املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل
ذلك

الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 1ـ عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +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 اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت
1
2

جنس الملك
حانوت
حانوت

رقم الملك
18/5
18/4

المساحة
17م2
4,5م2

الموقع
الحرية
الحرية

3

حانوت

18/1

7,5م2

الحرية

4

كشك

20/2

-

مجاور البريد

5

حانوت

7/3

-

سوق ذو الطابقين

6

كورنيش

259/22

-

مدخل ناحية الحرية

7

حانوت

6/1

-

داخل السوق العصري

8

حوانيت

19/3ـ  30/3ـ 2/3

-

سوق ذو الطابقين  /الطابق االول

9

كوفي شوب

بال

-

على جزء من القطعة  275مجاور مدرسة امنة بنت وهب

10

حوانيت

 24/1ـ 25/1

-

السوق العصري  /الشارع الفرعي

11
12
13

كشك
حانوت
حانوت

10/2
9
7/5

-

مجاور دائرة البريد
الشارع الفرعي  /مقابل السوق العصري
سوق القصابين  /داخل السوق

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف هبهب
محكمة بداءة هبهب
العدد  / 30 :ب 2019 /
التاريخ 2020 / 3 / 12 :
اىل املدعى عليها  /صفية جاس�م محمد  /الساكنة –
بعقوبة – التحرير
م  /اعالن
بتاري�خ  2019 / 7 / 18اص�درت هذه املحكمة قرار
الحك�م الغيابي املرق�م  / 30ب  2019 /بحقك اعاله
واملتضمن رد دعوى املدعي ( عيل جواد عيل ) وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار مختار قض�اء بعقوبة
 /التحري�ر ق�ررت هذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني
محليتين ومن حق�ك االعتراض او االس�تئناف عىل
الحك�م الص�ادر بحقك خلال مدة  15يوم�ا تبدأ من
اليوم الثاني للنرش ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال
من ينوب عنك قانونا يكتسب القرار الدرجة القطعية
 ..مع التقدير
القايض
احمد خضري عباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي صيدا
العدد  / 97 :ش 2020 /
التاريخ 2020 / 3 / 11 :
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه ( اس�ماعيل رحي�م عباس )
مجهول محل االقامة .
اقام�ت املدعية ( وداد جاس�م محم�د ) الدعوى
املرقمة  / 97ش  2020 /لدى هذه املحكمة والتي
تطلب فيها تفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك
حس�ب اشعار املختار ورشح القائم بالتبليغ قرر
تبليغك نرشا بصحيفتني محليتني يوميتني لغرض
حض�ورك اىل ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة
املص�ادف  2020 / 3 / 30وبعكس�ه س�تجري
املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفقا للقانون.
القايض
سعد جزاع حسني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت اج�ازة معم�ل بأس�م  /اياد عب�د الجبار
ورشكاؤه النتاج االس�فلت تبليط الش�وارع رقم
االج�ازة  – 89365فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد  / 153 :ب 2020 /
التاريخ 2020 / 3 / 12 :
اعالن
اىل املدع�ى عليه االول ( عيل صينخ زغير ) اقام املدعيني (
عقي�ل ابراهيم الزم وجماعته ) الدع�وى البدائية املرقمة (
 / 153ب  ) 2020 /ل�دى هذه املحكم�ة يطالبونك فيها (
بعدم نفاذ ترصف املدعى عليه االول اىل املدعى عليها الثاني
س�وزان داخل بدن بنق�ل ملكية العقار تسلس�ل 77 / 28
م 1الجبيل�ة وقد عني يوم  2020 / 3 / 22موعدا للمرافعة
وملجهولية محل اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد
املجل�س البلدي يف منطقة الجنين�ة واالندلس بانتقالكم اىل
جهة مجهولة قرر تبليغك�م بصحيفتني محليتني يوميتني
ويف حالة عدم حضوركم اىل املرافعة فانه س�وف يتم اجراء
املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
علوان بربوت البزوني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد  / 51ش 2020 /
التاريخ 2020 / 3 / 9
اعالن
اىل املدع�ى عليه  /محمد عبد الس�ميع ع�ايص – مجهول
محل االقامة
للدع�وى املرقمة  / 51ش  2020 /املقامة من قبل املدعية
ش�هد فاض�ل محمد والت�ي تطل�ب فيها الحك�م بتصديق
الطلاق الواق�ع من قب�ل املدعى علي�ه بتاري�خ / 8 / 19
 2017فق�د اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املؤرخ / 3 / 4
 2020الق�ايض ( بصح�ة وثبوت الطلاق الخلعي الحاصل
بني املدعى عليه محمد عبد الس�ميع عايص واملدعية شهد
فاض�ل محمد خارج املحكمة وبعد الدخول بتاريخ 8 / 19
 2017 /واعتب�اره طالقا ً بائ�ن بينونة صغرى اليجوز فيه
للمدعى عليه من مراجع�ة املدعية اال بعقد ومهر جديدين
وبرضاها وعلى املدعية االلت�زام بالعدة الرشعي�ة البالغة
ثالثة قروء من تاريخ ايقاع الطالق اعاله واليحل لها الزواج
م�ن زوج آخ�ر اال بع�د انقضاء عدته�ا واكتس�اب الحكم
درجة البتات ) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك قررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني واس�عة االنتش�ار
لغرض تبليغك بقرار الحكم ولك الحق بالحضور لالعرتاض
عىل القرار املذك�ور وتمييزه ويف حالة عدم حضورك خالل
املدة القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض  /عبد الرحمن حميد جاسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل بالعدد  2098 /يف 2020/3/5
والخ�اص بمحكم�ة ب�داءة الكوف�ة االعالن املرق�م /885
ب 2013/يف  2020/3/4ان املس�احة فيه هي مس�احتها
واحد دونم وتسعة اولك وخمسني مرت وهذا خطأ والصحيح
هو مس�احتها س�تة دونم وتس�عة اولك وخمسني مرت لذا
اقتىض التنويه

5

اعالنات

العدد ( )2104االحد  15آذار 2020

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

اعالن اول ( )44والصادر يف 2020/3/1

تعل�ن اللجن�ة اعاله ع�ن تأجري العق�ارات املدرج�ه تفاصيله�ا يف ادناه
والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدية برطلة وفق�ا الحكام القانون ()21
لسنة ( )2013وبطريقة املزايدة العلنية  .فعىل الراغبني بااليجار مراجعة
مديري�ة بلدية برطل�ة وخالل مدة ( )30يوم تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش
االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ()%50
م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري م�ن مدة االعالن
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعلان واملصاريف االخرى
عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخ�رى وابرام العقد
خالل مدة (ثالثون ي�وم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب
املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله
فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة
اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يف
مقر مديرية بلدية برطلة علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط .
ت

نوع الملك ورقمه

المشيدة على القطعة المرقمة

1

دكان 1 /و12و13و19و20و21

78/468م  75برطلة الغربية

2

دكان 41 /و42و43و48و58ومرافق صحية

 94/254م 138برطلة الوسطى

العدد 61/
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 (الحرية) وملدة (س�نة واحدة) فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن
تتوف�ر فيه الشروط املطلوبة مراجعة بلدية ( الحرية ) او اللجنة خلال ( )30يوما تبدء من اليوم التايل
لنشر االعلان يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغ�ة  %200من القيمة
املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الش�اغلني 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 السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم
التايل النتهاء مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الحرية)
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 املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد 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 ش�هادة ممارس�ة املهن�ة عند الدخول باملزايدة
عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

حانوت

3/1

9م2

الحرية

3

الدكان 90/

2/435م  75برطلة الغربي

2

حوانيت

 16/3ـ  17/3ـ18/3

19,5م2

الحرية

3

حانوت

29/3

16م2

الحرية

4

موقع مولدة

 6/704م  75برطلة الغربية

4

حانوت

353

17م2

الحرية

5

حانوت

354

75م2

الحرية

6

حانوت

18/9

-

الشارع الفرعي  /مقابل السوق العصري

7

اكشاك

 2/2ـ 9/2

-

الشارع العام  /مقابل الشعبة الزراعية

8

حوانيت

 2/5ـ 3/5

-

الشارع العام  /قرب حسينية الحرية

9

حانوت مع مخزن

1

-

الشارع العام  /السوق العصري

10

حانوت

9/3

-

سوق ذو الطابق  /الطابق االول

11

حانوت

11

-

السوق العصري  /الشارع الفرعي

5
6

ساحة بيع الخضراوات بمساحة 705م 163/190 2م  139برطلة الشرقية
ساحة بيع الغاز بمساحة 1000م2

 5/2م  75برطلة الغربية

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى
م /متديد اعالن مناقصة عامة رقم 2020/1

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات نينوى  /قسم العقود بالعدد
( 4667يف  )2020/3/12ح�ول مرشوع (انش�اء بوابة مع التبليط
بالكونكري�ت مع التش�جري واالن�ارة للجزرات الوس�طية يف ناحية
ربيعة) ضمن تخصيصات (واردات ايرادات بلدية) بكلفة تخمينية
( )994,389,000فقط تسعمائة واربع وتسعون مليون وثالثمائة
وتس�عة وثمانون الف دينار ال غري وبمدة عمل ( )120يوما  .تقرر
تمديد فرتة االعلان ليكون يوم الخميس املصادف ()2020/3/19
الس�اعة  12ظهرا اخر يوم الستالم وتقديم العطاءات بدال من يوم
الخميس املصادف (. )2020/3/12
على مقدمي العط�اءات الراغبين بدخول املناقص�ة مراجعة مقر
مديري�ة بلدية ربيعة ( خلال اوقات الدوام الرس�مي) وابتداءا من
تاريخ نرش االعلان ولغاية يوم الخمي�س  2020/3/19للحصول
عىل نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره ( )150000مائة
وخمس�ون ال�ف دينار غير قابلة للرد تس�لم العط�اءات من قبل
صاح�ب العط�اءات او من يخول�ه بظرف مغلق ومخت�وم ويكتب
عليه رقم املناقصة واس�م العمل اسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع
يف صن�دوق العطاءات املوجود يف مقر مديرية بلديات نينوى مرفقا
مع�ه الوثائ�ق واملستمس�كات املذك�ورة يف الصفح�ة ( )2علما ان
تاريخ الغلق يوم الخميس املصادف  2020/3/19الس�اعة الثانية
عرش ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد وان الدائرة غري
ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف وثيقة العطاء.
عبد الغني خالد خليف
مدير بلدية ربيعة
اعالن
رقم االخطار
2015/447
من  /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل  /املته�م اله�ارب ( /الرشط�ي يرس جربعب�اس) املنس�وب اىل مديرية رشطة
محافظة البرصة
مل�ا كن�ت متهما وفق امل�ادة  /5/من ق ع د رقم  14لس�نة  2008لغيابك عن مقر
عمل�ك من تاريخ  2014/2/8ولحد االن وبم�ا ان محل اختفائك مجهول اقتىض
تبليغ�ك به�ذا االعالن عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة
يف البصرة خلال مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف محل اقامتك
وتجي�ب ع�ن التهمة املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك
غيابيا وتحج�ز اموالد املنقولة والغير املنقولة ويطلب م�ن املوظفني العموميني
القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية والزام االهليني
الذي�ن يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة /69اوال
وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم
 17لسنة  2008رئيس محكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد /6 :مجدد2019/
التاريخ 2020/3/12
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بن�اءا عىل ثب�وت عائدية تمام العقار تسلس�ل 1178
محل�ة العم�ارة والبال�غ مس�احته (64,35م )2اىل
(محمد عبد الغفور احمد حسني) بموجب قرار تثبيت
العائدي�ة الص�ادر بالع�دد  /6مج�دد 2019/بتاريخ
 2020/3/12والصادر من رئاسة لجنة تثبيت امللكية
يف النج�ف لذا نعلن هذه القرار فعىل من لديه اعرتاض
عىل مضمون�ه الطعن به تمييزا لدى رئاس�ة محكمة
اس�تئناف النجف االتحادية بصفته�ا التمييزية خالل
م�ده ثالثني يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا
االعلان وعند انته�اء املدة وعدم ورود اش�عار لتقديم
طعن س�تبارش مديرية التس�جيل العقاري يف النجف
وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2017 /147 :
التاريخ 2020/3/12 :
اىل /املنفذ عليه ( /نعيم عبد رايض)
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خلال رشح املبلغ
القضائ�ي واش�عار املخت�ار قرية الحف�ار يف غماس
وس�ام علي وعيل الش�بيل انك مجهول مح�ل االقامة
ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمكن
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة  27من قانون
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ
الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة
عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر:
تس�ديد ما بذمته للدائن كاظم مجيل س�اجت استنادا
اىل قرار محكمة بداءة الكوفة بالعدد /102ب2017/
يف 2017/1/26
فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذمة الصادرة م�ن إلهيئة العامة
للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد  ١٣٣٧٢بتاريخ
 ٢٠١٥ / ٨ / ٦واملعنون�ة إىل الهيئ�ة العامة للرضائب
فرع كربالء املقدس�ة بأسم ( كرار عيل رحيم)  /فعىل
من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

اعالن
الجمعية التعاونية لالسكان يف املثنى
تعل�ن الجمعي�ة التعاونية لالس�كان يف املثنى عن اج�راء املزايدة
العلنية لتأجري ( )4محالت يف العمارات الس�كنية يف ام العصافري
فعلى الراغبني االشتراك باملزاي�دة مراجعة مق�ر الجمعية قرب
مصرف الرش�يد لدف�ع التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %20من
القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة بعد ( )15يوما من نرش االعالن
يف الجري�دة ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور نرش االعالن
والداللية البالغة  25واي مصاريف اخرى
مجلس االدارة
للجمعية التعاونية لالسكان يف املثنى
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/941
مقتبس حكم غيابي
 1ـاس�م املحكم�ة  :محكمة ق�وى االمن الداخلي االوىل املنطقة
الخامسة
 2ـ اسم املتهم الغائب  :الرشطي احمد عيل حسني حسن
 3ـ رقم الدعوى 2018/941
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2013/5/2
 5ـ تاريخ الحكم 2018/8/27
 6ـ املادة القانونية ( )5من ق ع درقم  14لسنة 2008
 7ـ املنسوب اىل  :مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
 8ـ خالص�ة الحك�م  :عدم ش�مول املتهم اعلاه بقانون العفو
الع�ام رقم  27لس�نة  2016كونه ما زال ماكث�ا يف الغياب ولعدم
صدور امر فصل او طرد او اس�تقالة حس�ب كتاب دائرته املرقم
 6184يف 2017 /12/31
 9ـ الحبس البسيط ملدة (ستة اشهر) وفق احكام املادة  / 5من
ق ع د رقم  14لسنة  2008وبداللة املواد /61اوال و /69اوال من
ق أ د رقم  17لس�نة  2008وذل�ك لغيابه من تاريخ 2013/5/2
ولحد االن كونه القانون االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 2/2
من ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل
 10ـ اخراجه من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة (/42ثانيا) من
ق ع د رق�م  14لس�نة  2008املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية بداللة املادة /89اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 11ـ اعط�اء املوظفين العموميني صالحية الق�اء القبض عليه
اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة  / 69ثانيا وثالثا من ق
أ د رقم  17لسنة 2008
 12ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة
 / 69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 13ـ تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( جبار عاتي جرب)
البالغة ( )25,000خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة /60
سادس�ا من ق أ د رقم  17لس�نة  2008قابال لالعرتاض والتمييز
اس�تنادا الحكام املادة /71اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم
علنا بتاريخ 2018/8/27
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2012/907
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املتهم الغائب  :ر.ع رعد صربي صيهود نارص الحريشاوي
 3ـ رقم الدعوى 2012/907
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2007
 5ـ تاريخ الحكم 2019/12/25 :
 6ـ املادة القانونية (  )37من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 7ـ املنسوب اىل /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
 8ـ خالصة الحكم  :عدم شمول املتهم اعاله بقاون العفو العام رقم  27لسنة  2016لعدم
تسديد مبلغ التضمني املرتتب بذمته
 9ـ تبدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة /34اوال وثانيا من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل اىل
امل�ادة  /37اوال وثاني�ا م�ن ق ع د رقم  14لس�نة  2008كون الفعل وقع قب�ل صدور تعديل
قانون قوى االمن الداخيل وعمال باحكام املادة  31من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 10ـ الحبس البس�يط ملدة (س�تة اش�هر) وفق احكام املادة /37اوال الش�ق االول من ق ع د
رقم  114لسنة  2008وبداللة املواد /61اوال و /69اوال من ق ا د رقم  17لسنة  2008وذلك
لفقدانه املسدس الحكومي املرقم
نوع كلوك مع ملحقاته مخزن مسدس عدد ( )2اثنان ومرود معGNH972
فرش�ة تنظيف عدد ( )1واحد وماليه مخزن قطعة بالس�تيك عدد ( )1واحد وعلبة بالستيك
حافظة مسدس عدد ( )1واحد عام 2007
 11ـ تضمين�ه مبل�غ مقداره  3,500,000ثالثة ماليني وخمس�مائة دينار فقط وفق املادة
 37ثانيا من ق ع د رقم  14لسنة  2008عن قيمة املسدس املوصوف اعاله وملحقاته املشار
اليها اعاله وحسب االسعار السائدة وقت الحادث تستحصل منه بالطرق التنفيذية
 12ـ اخراجه من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة /42ثانيا من ق ع د
رقم  14لسنة  2008بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وبداللة املادة  2/2ق ع رقم 111
لسنة  1969املعدل كونه االصلح للمتهم
 13ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحية الق�اء القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم
الص�ادر بحقه والزام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة / 69ثانيا
وثالثا من من ق أ د رقم  17لسنة2008
 14ـ حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة /69رابعا من ق ا د رقم
 17لسنة
 15ـ تعميم اوصاف املسدس املفقود اعاله وفق القانون
 16ـ تنزي�ل املس�دس املش�ار اليه اعاله وملحقات�ه من الذمة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية وتسديده مبلغ الضمني
 17ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب (جب�ار عاتي جبر) البالغ�ة ( )25,000
خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة
القطعية
ق�رارت غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة  /60سادس�ا م�ن ق أ د رقم 17
لسنة  2008قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة /71اوال وثانيا من نفس القانون
وافهم بتاريخ 2019/12/25
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2019/586 :
قرار حكم غيابي
تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامس�ة بتاريخ  2019/7/28برئاسة
الل�واء الحقوقي عمران جس�ام محمد الطائ�ي وعضوية كل من العمي�د الحقوقي مرتىض
ه�ادي عبد علي والعميد الحقوقي ع�ادل مطرش جلود واصدرت حكمها االت�ي بعد التدقيق
واملداولة باسم الشعب :
القضية املرقمة 2019/586
املشتكي  :الحق العام
اسم املتهم الغائب  :الرشطي احمد عالوي وادي سلمان التميمي
املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
املادة القانونية  37من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 1ـ عدم اجراء محاكمة املتهم اعاله عن التهمة املسنده اليه وفق احكام املادة /37اوال من
ق ع د رقم  14لسنة  2008عن تهمه اهماله وتسببه بحدوث ارضار بالعجلة الحكومية التي
بذمته واملرقمة  676نوع باليزر عام  2006لسبق شموله بقانون العفو رقم  19لسنة 2008
بموجب قرار لجنة العفو رقم  19لس�نة  2008يف محكمة استئناف البرصة االتحادية املرقم
 2016/54يف  2016/5/15واملكتسب الدرجة القطعية وعن نفس وقائع هذه القضية
 2ـ تضمين�ه مبل�غ مق�داره ( )310,000ثالثمائة وعرشة االف دين�ار وفق املادة  37ثانيا
من ق ع د رقم  14لس�نة  2008عن قيمة االرضار التي لحقت بالعجلة املرقمة اعاله نتيجة
اهمال املتهم اعاله وتستحصل منه بالطرق التنفيذية
 3ـ حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة  /69رابعا من ق أ د رقم 17
لسنة 2008
 4ـ تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب (حسين عبد االمري جاب�ر) البالغة ()25,000
خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية
ق�رارا غيابي�ا ص�ادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة  / 60سادس�ا م�ن ق أ د رقم 17
لسنة  2008قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة /71اوال وثانيا من نفس القانون
وافهم بتاريخ 2019/7/28
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة

6

استراحة

العدد ( )2104االحد  15آذار 2020

سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل

www.almustakbalpaper.net

كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

ممرضة حاولت تسميم رضع!

طبق اليوم

أوق�ف القض�اء األملان�ي ممرض�ة
لالشتباه يف أنها حقنت أطفاالً خدجا ً
باملورفين يف محاولة لتس�ميمهم من
دون أن تنجح يف قتلهم.
وق�ال املدع�ي العام يف مدين�ة أولم يف
جن�وب أملاني�ا حي�ث ج�رت الحادثة
خالل مؤتم�ر صحايف «صدرت مذكرة
توقيف يف حق ممرضة بتهمة محاولة
قتل وإلحاق إصابات خطرة يف خمس
قضايا».
ترصفت عمدا ً
وأوقف�ت املمرض�ة عىل ذم�ة التحقيق
األربعاء ويشتبه يف أنها «تحركت عمدا»
عىل ما أضاف املدعي العام مش�ددا عىل

الكريب

هل تعلم

املقادير:
« تكفي  9أشخاص «
 1كوب كبري دقيق أبيض
 1ملعقة كبرية ( ملعقة الطعام ) سكر أبيض
 4/1ملعقة صغرية ( ملعقة الشاي ) ملح
 2/1 1كوب كبري لبن كامل الدسم
 4بيضات كبرية الحجم
 3ملعقة كبرية ( ملعقة الطعام ) زبدة مذابة
خطوات التحضري:
يف الخالط الكهربائي يخلط كال منالدقيق و الس�كر و امللح و البيض و اللبن و
الزبدة جيدا ملدة  30ثانية.
يرتك مزيج عجينة الكريب ملدة  15دقيقة يف درجة حرارة الغرفة.
تسخن مقالة غري قابلة لإللتصاق عىل نار متوسطة.
تده�ن املقالةبالقليل م�ن الزبدة ثم يوضع مقدار  3/1ك�وب كبري من عجينة
الكري�ب و تح�رك املقالة حتى يت�وزع و يرتك ملدة م�ن  3-2دقائق لكل جانب
حتى يتحمر.
اصبحت عجينة الكريب اآلن جاهزة للحشو بالحلو او الحادق.

المتاهات

أنها كان�ت تدرك أنها تع�رض األطفال
لخطر املوت.
يف املقاب�ل ،تنف�ي املمرض�ة أن تك�ون
أقدمت عىل ذلك كما قال املدعي العام.
ه�ذا وتفيد الس�لطات ب�أن األمر جرى

؟؟

هل تعل�م أن أن أش�عة الليزر
أقوى من أشعة الشمس بأربع
مرات
ه�ل تعل�م أن اللغ�ة املالطية
هي أكثر اللغات تأث�را ً باللغة
العربية
هل تعلم أن العنرب يس�تخرج
م�ن أمعاء ح�وت العنرب وهو
مادة قيمة يف صناعة العطور
هل تعل�م أن زرق�اء اليمامة
كانت تبرص اليشء من مسرية
ثالثة أيام
ه�ل تعلم أن أول من أش�اروا
إىل تفتيت الحىص يف املثانة هم
األطباء العرب
هل تعلم أن  -ال�رأرأة  -تعني
تحري�ك العينين و إدارتهم�ا
لتسديد النظر عىل الهدف
ه�ل تعل�م أن الجاذبي�ة على
القمر تساوي سدس الجاذبية
عىل األرض

لي�ل  20-19كان�ون األول/ديس�مرب
املايض.
مشكالت حادة يف التنفس
وق�د عان�ى خمس�ة أطفال خ�دج يف
مستشفى املدينة تراوح أعمارهم بني
يوم واحد وخمسة أسابيع« ،بالتزامن
تقريبا» مع مشكالت حادة يف التنفس
كان م�ن ش�أنها أن ت�ؤدي إىل الوفاة
لكنه�م أنق�ذوا بفضل تدخ�ل الطاقم
الطبي عىل وجه الرسعة.
وظ�ن املستش�فى أوال أن األمر عائد إىل
ع�دوى إال أن تحالي�ل البول اس�تبعدت
ذل�ك ،عىل ما قال قائ�د الرشطة برنارد
فيرب خالل املؤتمر الصحايف.

تؤدي بعض العادات الخاطئة إىل تنميل
اليد ،ولذل�ك يجب اإلبتعاد ع�ن القيام
به�ذه الع�ادات للحف�اظ على صحة
اليدين ووقايتها من التنميل.
يتسبب تنميل اليد يف شعور مزعج
وصعوب�ة يف القي�ام باألنش�طة
املختلف�ة وضع�ف الي�د ،وهن�اك
أس�باب عديدة يمك�ن أن تؤدي إىل
تنميل الي�د ،منها أس�باب مرضية
باإلضاف�ة إىل بع�ض الع�ادات
الخاطئة.
أمور خاطئة قد تسبب تنميل اليد

عادات خاطئة تؤدي إىل تنميل اليد
تع�رف عىل أبرز العادات الخاطئة التي
تسبب تنميل اليد:
 -1عدم الحصول عىل التغذية السليمة

شاحن واحد لكل هواتف العالـم»

فيم�ا يمك�ن اعتباره�ا أول خطوة
رس�مية عىل طري�ق تحقي�ق حلم
طال انتظاره ،وإن جاءت من قارة
واح�دة ،واف�ق الربمل�ان األوروب�ي
بأغلبي�ة كبرية ،الخميس ،عىل قرار
يؤدي إىل إجبار رشكات التكنولوجيا
عىل اس�تخدام نوع واحد فقط من
الشواحن.
ويريد املرشعون يف الربملان األوروبي
إىل توفير ش�احن واح�د يمك�ن
اس�تخدامه بالهوات�ف بمختل�ف
العالمات التجارية وأنواع األجهزة.
كما يدعو القرار املسؤولني املعنيني
يف االتح�اد األوروب�ي إىل دراس�ة
الطرق الكفيلة بزيادة عدد الكابالت
وأجه�زة الش�حن املُع�اد تدويرها،
وضمان عدم إجب�ار العمالء برشاء

.ي�ؤدي نق�ص بع�ض الفيتامين�ات
والعنارص الغذائية بالجس�م إىل تنميل
األصابع ،وتشمل:
فيتامني ب 12
يحت�اج الجس�م إىل فيتامين ب
 12لتعزي�ز خالي�ا ال�دم الحمراء يف
الجس�م باإلضاف�ة إىل الحفاظ عىل
صح�ة األعص�اب ،وعندم�ا يعاني
الجس�م م�ن نق�ص فيتامين ب
 12فس�وف يص�اب بالعدي�د م�ن
املش�كالت مثل عدم اإلتزان وضيق
التنفس والص�داع وتلف األعصاب،

وبالتايل يسبب تنميل اليدين.
ولذل�ك ينبغ�ي الحصول على التغذية
الجي�دة وتن�اول األطعم�ة الغني�ة
بفيتامني ب  12للحفاظ عىل مستويات
يف الجس�م ،ويتوف�ر ه�ذا الفيتامني يف
عدد من األطعمة مثل اللحوم والبيض
والدجاج ومنتجات األلبان.
ويف حالة اإلصابة بنقص شديد من هذا
الفيتامين ،فيمك�ن أن يصف الطبيب
مكملات فيتامين ب  12لتعوي�ض
هذا النق�ص ،وينبغي ع�دم أخذ هذه
املكمالت إال بوصف من الطبيب.

الكلمة المفقودة

شاحن مع كل جهاز جديد ،وفق ما
نقل موقع «يس إن إن».
وكان�ت تقاري�ر إعالمي�ة س�ابقة
كش�فت أن االتح�اد األوروب�ي ق�د
يجرب رشك�ة «أب�ل» األمريكية عىل
تغيير ش�احن هاتفه�ا «آيف�ون»
مرة أخ�رى ،حتى يصبح مشتركا
ومتناس�با م�ع جمي�ع الهوات�ف
الذكي�ة .وق�ال موق�ع «س�كاي
ني�وز» الربيطان�ي إنه على الرغم
من توجي�ه رشكات التكنولوجيا يف
الس�ابق للعمل معا لتطوير شاحن
عامل�ي «موحد»  ،إال أن املس�ؤولني
يف االتح�اد األوروب�ي يقول�ون «إن
االتفاق�ات الطوعي�ة بين مختلف
الجه�ات الفاعل�ة يف الصناع�ة ل�م
تحقق النتائج املرجوة».

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزي�زي ب�رج الحمل،أنت اآلن متف�ق مع ذاتك
بش�كل كامل ،وتش�عر بالتناغم التام يف عملك
ويف حيات�ك الش�خصية ً
أيض�ا .يؤث�ر ذلك عىل
اآلخري�ن مل�ا لك من عالق�ات قوي�ة مع رشيك
حيات�ك والعائلة ،مع وجود توازن جيد وصحي
بني األخذ والعطاء.

امليزان
عزيزي برج امليزان،ال تندهش اذا شعرت اليوم
بأن�ك متوعك الصح�ة ،يسء املزاج ومش�وش.
يفض�ل أن ت�رى ما الخط�ب واالعتن�اء ببدنك.
ستعيش فرتات تملؤها الحيوية واالرتخاء.

الثور
عزيزي ب�رج الثور،اليوم أنت متف�ق أخ ً
ريا مع
ذاتك ،وهذا يتضح لآلخرين من خالل س�لوكك.
يف العمل ،س�وف يطلب منك الزمالء النصيحة،
وكذل�ك الح�ال يف حيات�ك الخاص�ة .تأك�د من
االحتف�اظ بالت�وازن بني األخ�ذ والعطاء حتى
تتمكن من االستفادة من الصداقات.

العقرب
عزي�زي ب�رج العقرب،تتزاي�د املش�اكل الت�ي
تصادفها يف مس�ارك ،ولذلك اح�رص عىل عدم
نف�اذ مواردك البدنية والنفس�يةَ .
تأن يف تحديد
املش�اكل الت�ي تمث�ل ً
حق�ا إعاقة يف مس�ارك
وتس�تحق التفكير فيه�ا وتكري�س طاقتك يف
مواجهتها.

اجلوزاء
عزيزي برج الجوزاء،س�وف يكون لديك س�ب ًبا
ً
مستريحا مع العالم
جي ًدا لكي تفرح ،وتكون
م�ن حول�ك ويف مزاج مناس�ب لالحتف�ال بهذا
اإلحس�اس .جميع املقابالت ،س�واء مع زمالء
العمل أو العائلة ،سوف تكون مجدية للغاية.

القوس
عزي�زي ب�رج الق�وس ،كل م�ا أنت ج�زء منه
ينته�ي عىل أكم�ل وجه وال أهمية للمش�كالت
الت�ي تواجهها .احرص يف هذه الفرتة عىل عدم
اس�تئناف األمور منذ البداية .بالعكس ،تخلص
مما يشغلك يوم ًيا وال يريحك منذ زمن.

السرطان
عزيزي برج الرسطان ،ال يبدو أن جبال املشكالت
واالضطراب�ات اليومية يف طريقه�ا إىل التاليش.
كن حازمً ا وحاول اس�تعادة رأيك فيما هو مهم،
وإال قد تعاني من انتكاسات دائمة .وازن األمور
بعناية ،وفكر يف األهداف التي تريد تحقيقها عن
جد وتلك التي يجب التغايض عنها.

اجلدي
عزي�زي برج الج�دي،كل يشء س�هل يف الوقت
الحايل وأنت تس�تمتع ً
حقا باألم�ور التي تقوم
بها .س�وف ترتك ً
أيضا ورائ�ك أثر من الجاذبية
اإليجابية .ال تتعجب عندما يقرتب منك من هم
حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

االسد
عزيزي برج األس�د،أنت تحم�ل حمالً ثقيالً من
املش�كالت؛ اب�دأ بتخفيف األثقال ع�ن كاهلك،
وإال فس�وف تس�تمر املصاع�ب يف الزي�ادة.
يج�ب أن تص�ل إىل استراتيجية يف التعامل مع
التحديات املهنية والخاصة بدون إضاعة الكثري
من الطاقة يف نفس الوقت.

الدلو
عزيزي برج الدلو ،الوقت مناس�ب ج ًدا لجميع
العالقات الش�خصية ،س�واء كان�ت جديدة أو
قديم�ة .س�وف تجد عملي�ات التواصل مع من
حولك ملهمة وغنية ألفكارك الخاصة.

العذراء
عزي�زي ب�رج العذراء،يـُتنب�أ باقتراب وقوع
مش�اكل غير متوقع�ة وتحفي�زك على حلها
أصعب م�ن املعتاد ،فال تيأس وأعثر عىل بدائل.
تس�اءل ً
أيضا إىل أي درجة س�تأثر تلك املشاكل
سلب ًيا عليك شخص ًيا.

احلوت
عزيزي ب�رج الحوت ،يمكنك إح�راز التق ُدم إذا
قمت بالتحول من األس�اليب القديمة املعروفة
إىل أخ�رى جدي�دة ،وس�وف يس�اعدك ذلك عىل
النج�اح يف مس�تقبلك املهن�ي .ق�د تج�د دعمًا
غري متوقع من الزملاء املتفتحني فيما يخص
أسلوب جديد.
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احلدود يطلب حسم مصري الدوري:
االستئناف أو اإللغاء

النجف يواصل تدريباته ..ويبحث خوض
مباراة ودية

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
أك�د حس�ن أحمد م�درب النجف ،أن الفري�ق يواصل
تدريباته اليومية يف ملعب النادي ،تحضريا الستئناف
الدوري.
وق�ال أحم�د« :نتم�رن يومي�ا م�ع اتباع اإلج�راءات
الوقائية ،كون الفريق بحاجة إىل التدريب ،للبقاء عىل
الجاهزية التامة ،حال تم استئناف الدوري».
وأوض�ح أن فريقه لم يحصل عىل فترة إعداد كافية
قب�ل انطلاق ال�دوري ،مضيفا« :نس�عى الس�تثمار
التوقف لرفع الجاهزية البدنية».
وزاد« :االنقطاع عن التدريبات س�يزيد من معاناتنا،
لذلك قرارنا كان باتجاه مواصلة التدريب».
وأش�ار إىل أن الجه�از الفن�ي يس�عى لتأمين مباراة
تجريبي�ة خالل األيام املقبل�ة يف محاولة إلبقاء الالعبني بأجواء
املنافسة.
واستطرد« :التأجيل ملدة أس�بوعني واالبتعاد خالل هذه الفرتة

الليجا تنتظر قبلة احلياة
من البطوالت القارية

طالب حازم تيمور ،أمني رس نادي الحدود ،لجنة املسابقات
بتحدي�د مصير الدوري العراق�ي ،واتخاذ ق�رار نهائي
بـ»استئنافه أو إلغائه».
وق�ال تيم�ور« :إدارات األندية ال تتحم�ل مزيدا من
العبء املايل ،كون مس�ابقة الدوري املوس�م الحايل
بدأت عرجاء وش�هدت تأجيال ملدة  4أش�هر ،بسبب
مشاكل االتحاد واالحتجاجات الشعبية».
وأض�اف« :الن�ادي يواص�ل تدريبات�ه ،ك�ون لجنة
املس�ابقات أعلن�ت أن اس�تئناف ال�دوري يف الثالث
الش�هر الج�اري ،لك�ن
والعرشي�ن م�ن
قررت قطع الطرق بني
خلي�ة األزم�ة
محا فظ�ا ت
الع�راق ،وبالتايل
املش�هد م�ا زال
مشوشا».
وطالب تيمور لجنة

ع�ن املباري�ات ،سيتس�بب يف تراج�ع
االستعداد النفيس والبدني لالعبني».
يشار إىل أن النجف يحتل املركز الرابع
يف الئحة الرتتيب برصيد  8نقاط.

كورونا يطرد إريكسن
من حمل إقامته

خطوة تفصل تري شتيجن عن التجديد لربشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
ذكر تقرير صحفي إسباني ،أن املفاوضات بني إدارة برشلونة
وح�ارس مرم�ى الفريق ،األملان�ي مارك أندريه تري ش�تيجن
لتجديد عقده ،عادت بقوة يف الساعات القليلة املاضية.
وقال�ت صحيف�ة مون�دو ديبورتيف�و ،إن وكي�ل أعمال تري
شتيجن ،جريد فوم بروخ التقى إريك أبيدال السكرتري الفني
للبارس�ا ،للتفاوض حول تمديد عقد الحارس الذي ينتهي يف
ً
ملموس�ا ،بجانب
صيف .2022وش�هدت املفاوضات تقدمً ا
وج�ود رغبة م�ن الطرفين لتوقي�ع العقود يف أق�رب وقت

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،عن خطة رابط�ة الليجا
بشأن استكمال مسابقة الدوري يف املوسم الحايل.
وكان�ت رابط�ة الليج�ا ق�د أعلن�ت تأجي�ل كل مباري�ات
املسابقة ملدة أس�بوعني عىل األقل ،بسبب مخاوف انتشار
فريوس كورونا.
ً
ووفق�ا لصحيفة «س�بورت» ،ف�إن رابط�ة الليجا تدرس
كل الس�يناريوهات لبطولة الدوري يف املوسم الحايل ،لكن
األولوي�ة تظل تحديد البطل واملتأهلني للبطوالت األوروبية
والهابطني من خالل خوض كل الجوالت.
وأش�ارت إىل أن رابط�ة الليجا ال تميل لتحدي�د البطل هذا
املوسم بقرار إداري مثل اعتماد الرتتيب الحايل للجدول.
وأوضح�ت أن خط�ة الليج�ا ينقصه�ا تأجي�ل البطوالت
القاري�ة (اليورو وكوبا أمريكا) ،ك�ي يتم تنظيم مباريات
الدوري اإلس�باني خلال الفرتة م�ن  15مايو/آيار إىل 30
يونيو/حزيران املقبلني.
ويف حالة عدم وجود فرتة كافية لخوض كل املباريات ،فقد
يتم تحديد البطل واملتأهلني للبطوالت األوروبية والهابطني
من خالل مباريات فاصلة.

المستقبل العراقي /متابعة

بع�ث اإلس�باني أندري�س إنيس�تا ،الع�ب
فيس�يل كوبي الياباني برس�الة دعم ألهل
بلده ،يف ظل األزمة الصحية التي تعيش�ها
إس�بانيا ،بس�بب انتش�ار فريوس كورونا
املستجد.وطالب إنيستا يف فيديو ،بااللتزام
بالتوصي�ات الطبي�ة ملكافحة ه�ذا املرض
ال�ذي ب�ات يؤثر بش�كل كبري على أوروبا.
وقال« :أريد البعث برس�الة دعم وتشجيع
وتوعية ،يف ظل هذا الوضع الخطري واملعقد
الذي نعيشه هذه األسابيع وهذه الشهور».
وأض�اف« :أعيروا انتباه�ا للربوتوك�والت
واإلج�راءات الوقائي�ة والتوصي�ات الت�ي
يقوله�ا املتخصص�ون ،والت�ي نقرأه�ا

المستقبل العراقي /متابعة

انتش�ار فيروس كورونا ،كما تم تأجيل مباريات األس�بوع
املقبل بدوري أبطال أوروبا.
وقال�ت صحيفة ماركا ،إن فريوس كورونا رّ
غي من األجندة
الكروية لربشلونة خالل املوسم الحايل ،وربما يجعل الفريق
أكثر قوة للمنافسة عىل لقبي الليجا ودوري األبطال.
وأش�ارت إىل أن املنافس�ات يف املوس�م الحايل قد تمتد لوقت
أطول من املعتاد ،بسبب فرتات اإليقاف الحالية.

كورونا يربك حسابات
مانشسرت سيتي

المستقبل العراقي /متابعة

أصب�ح الطعن ال�ذي تقدم به مانشستر
سيتي حامل لقب الربيمريليج ،إىل محكمة
التحكي�م الرياضية ض�د إيقافه األوروبي
ملدة عامني ،يف مهب الريح ،يف الوقت الذي
دخل فيه فريوس كورونا عىل الخط ،وهو
ما أربك برنامج املحكمة.
وكان الس�يتي يأمل أن تنظ�ر املحكمة يف
طعن�ه بداي�ة الصي�ف املقبل ،لكن�ه ربما
يك�ون متفائلا يف ذل�ك ،بع�د أن أرج�أت
املحكم�ة  3جلس�ات اس�تماع ،وأمامه�ا
النظر يف  16قضية أخرى حتى  18مايو/
آي�ار املقب�ل ،يف الوقت الذي ل�م يحدد فيه
موعد بعد لنظر قضية السماوي.
وق�ال ماتيو ريب األمني الع�ام للمحكمة
«نق�وم بالفع�ل ببع�ض التعديلات يف
املواعي�د ،نراقب الوضع ع�ن كثب بصفة
مس�تمرة م�ن أج�ل التكي�ف م�ع بعض

الظروف املتغرية».
وأض�اف يف رس�الة بالربي�د اإللكرتون�ي
«جلس�ات التحقيق بحضور األش�خاص
ال ت�زال تتم برشط موافق�ة األطراف عىل
ذلك».
وتاب�ع «عندم�ا يتواج�د املش�اركون يف
الجلس�ات يف مناط�ق عالي�ة الخط�ورة،
نع�رض عليه�م اس�تخدام الفيدي�و أو
الهواتف أو التأجيل إىل تاريخ الحق».
ويف فرباير/ش�باط املايض ،عاقب االتحاد
األوروب�ي ،امل�ان س�يتي بالحرم�ان م�ن
املش�اركة باملس�ابقات األوروبي�ة يف
املوس�مني املقبلني مع تغريمه  30مليون
ي�ورو ،بع�د تحقيق يف انته�اكات خطرية
لقواعد اللعب املايل النظيف.
ويف ح�ال تأيي�د الحك�م ،لن يتمك�ن املان
سيتي من املشاركة يف النسخة املقبلة من
دوري أبطال أوروبا ،إذا تأهل للمس�ابقة
القارية الكربى.

ونش�اهدها .يجب أن نكون األكثر تضامنا
يف العال�م يف هذه اللحظات».وأبرز إنيس�تا
أهمية التفكري كمجموع�ة ،مؤكدا« :يجب
أن نكون متماسكني ومتسقني مع ما نقوم
به ،ومع أنفسنا من أجل جميع من حولنا.
هذه مش�كلة اجتماعية تمس�نا جمي ًعا».
وأوضح الدويل اإلس�باني السابق ،أنه يتابع
ما يحدث يف إس�بانيا عن بع�د ،وقال« :كما
تعلم�ون نح�ن يف اليابان .امل�دارس مغلقة
من�ذ أس�ابيع ،ونخ�رج للش�وارع بش�كل
محدود ..يبدو أن الوضع بدأ يس�تقر لكننا
نواص�ل اتباع كاف�ة اإلج�راءات الوقائية».
وزاد« :أود أن أق�ول لكم أننا نتابع عن قرب
كل ما يحدث يف إس�بانيا .أرسنا واصدقاؤنا
هناك...نتاب�ع ما يحدث لحظ�ة بلحظة».

وتوج�ه برس�الة ملعالج�ي امل�رض ،قائال:
«أبعث إليكم بالدعم وكل الش�كر ،إىل كافة

األطب�اء واملمرضين واملمرض�ات وكل من
يعملون عىل احتواء املرض».

اقرتاح جديد يبرش باستكامل التشامبيونزليج

المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف تقرير صحفي بريطاني ،عن اقرتاح جدي�د قد يعيد الحياة
ملنافس�ات دوري أبط�ال أوروب�ا يف املوس�م الح�ايل.وكان االتح�اد
األوروب�ي ،ق�د قرر أم�س الجمعة ،تأجي�ل جمي�ع مبارياته خالل

كورونا يمنح برشلونة سالح ًا رسي ًا

أكد تقرير صحفي إس�باني ،أن فيروس كورونا ربما يمنح
ً
سلاحا رس ًي�ا ،للمنافس�ة عىل البط�والت خالل
برش�لونة
املوسم الحايل.
وكان�ت رابط�ة ال�دوري اإلس�باني ق�د أعلن�ت تأجي�ل كل
مباريات املس�ابقة ملدة أسبوعني عىل األقل ،بسبب مخاوف

ممكن.وأضاف�ت الصحيف�ة «النقاش اآلن حول م�دة العقد
الجدي�د بين  4أو  5مواس�م ،نظرًا لوجود ف�روق دقيقة عىل
املستوى املادي ،فكلما كانت املدة أقرص زادت احتمالية ارتفاع
مطالب تري ش�تيجن لراتبه السنوي».وأش�ار التقرير ،إىل أنه
مهما كان االتف�اق النهائي عىل املدة ،ف�إن الزيادة يف الراتب
س�تكون كبرية ،وسيصعد تري ش�تيجن لقمة جدول الرواتب
لح�راس املرمى يف العالم.يذكر أن الخلاف بني الطرفني كان
بس�بب املطالب املادية للحارس األملاني الذي يرى أنه األفضل
يف العالم يف مركزه ويستحق أعىل راتب ،لكن ال يوجد لديه أي
نية للرحيل حتى اآلن.

إنيستا يبعث رسالة بشأن كورونا :تنتابني القشعريرة

تس�بب فيروس كورون�ا املس�تجد ،يف ط�رد الدنمارك�ي
كريس�تيان إريكس�ن العب وس�ط إنرت ميلان ،من محل
إقامته يف إيطاليا.
ً
ووفق�ا لصحيفة ماركا ،فإنه تم إغلاق الفندق الذي كان
يقيم به إريكس�ن يف إقليم لومبارديا بسبب تفيش فريوس
كورونا.
وأش�ارت إىل أن كريستيان إريكسن اضطر مؤخرًا ،للبحث
عن سكن بديل يف مدينة ميالنو.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن إنرت ميالن تدخ�ل رسي ًعا ،ووجد
شقة ،سيقيض خاللها الالعب ،فرتة الحجر الصحي.
يذك�ر أن كل العبي إنتر ميالن ويوفنت�وس يف فرتة حجر
صح�ي ،عق�ب إصاب�ة دانيللي روجان�ي مدافع الس�يدة
العجوز بفريوس كورونا املستجد.
وقررت إيطاليا ،إيقاف جميع املس�ابقات الرياضية ،حتى
 3أبريل/نيس�ان املقب�ل ملواجه�ة تفيش فيروس كورونا
املستجد.

المستقبل العراقي /متابعة

املسابقات بالتواصل مع خلية األزمة لتحديد مصري الدوري.
وزاد« :ال يمكن أن تستمر التأجيالت لوقت أطول ،ألن األندية ال
تتحمل تكاليف مالية إضافية».
يش�ار إىل أن الدوري العراقي انطلق هذا املوس�م بمشاركة 20
نادي�ا ،وبعد توق�ف دام  4أش�هرُ ،غريت اآللية بنظ�ام مرحلة
واحدة وبمش�اركة  15ناديا ،كون املش�اركة كان�ت اختيارية،
ودون هبوط للدرجة األدنى.

وأوضح�ت أنه إذا ت�م تأجيل يورو  ،2020فاملنافس�ات قد
تمت�د حتى الصي�ف املقبل ،وه�ذا س�يجعل املهاجم لويس
ً
متاحا م�ع املدرب كيكي س�يتني خلال املباريات
س�واريز
الحاسمة بالبطوالت.
وذكرت أن س�واريز تعرض إلصاب�ة يف الركبة خالل يناير/
كان�ون ثان املايض ،ومن املقرر تعافي�ه تمامً ا يف مايو/آيار
املقبل وسط توقعات بعودته مبكرًا خالل أبريل/نيسان.

األس�بوع املقب�ل ،يف مس�ابقات دوري األبطال وال�دوري األوروبي
ودوري أبطال أوروبا للش�باب ،بس�بب االنتش�ار الرسيع لفريوس
ً
ً
اقرتاحا باس�تكمال
كورونا.ووفق�ا لصحيفة «مريور» ،فإن هناك
دوري األبطال عن طريق لعب ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة
عىل ملعب محايد.وأش�ارت إىل أن األمر سيتم دراسته خالل اجتماع

االتح�اد األوروب�ي ،الثالث�اء املقبل ،لوض�ع بع�ض التعديالت عىل
البطول�ة القارية.ونوهت الصحيفة إىل زي�ادة التأييد داخل اليويفا
املقبلة من مب�اراة واحدة ،هو الحل
ب�أن إقام�ة األدوار
الواقعي الوحيد الستكمال
دوري األبطال.

وش�ددت على أن ع�ودة س�واريز س�تمثل إضاف�ة قوي�ة
لربش�لونة ،الذي عانى بشكل عام عىل مستوى أداء الفريق،
وخاصة يف الهجوم عقب إصابة لويس.
وأنه�ت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن أنطوان جريزمان يف
كثير من األحيان لم يظهر بالش�كل املنتظ�ر ،وبات اعتماد
برش�لونة بش�كل كبير على ليوني�ل ميسي من أج�ل هز
الشباك.

التسيو يسعى لتأمني نجمه من أطامع برشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
أكد تقرير صحفي إيطايل ،أن برشلونة يراقب
نج�م التس�يو ،تمهي� ًدا للتعاقد مع�ه ،يف فرتة
االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وبحس�ب صحيفة «كوريري ديللو سبورت»،

فإن برش�لونة راق�ب الربازييل لوي�ز فيليبي،
مدافع التس�يو ،طوال األس�ابيع املاضية ،من
أجل التعاقد معه يف الفرتة املقبلة.
وأضافت أن النادي الكتالوني تابع فيليبي عن
كث�ب يف الجوالت الخم�س األخرية من الدوري
اإليط�ايل ،قبل تعلي�ق البطولة؛ بس�بب تفيش

فريوس كورونا يف البالد.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن كالودي�و
لوتيتو رئي�س التس�يو ،وإيجيل تاري
املدي�ر الري�ايض للنس�ور ،واللذي�ن
اكتشفا الالعب عندما كان يف فريق إيتوانو
الربازييل ،ليس لديهما نية لبيعه.

يوفنتوس يفكر يف بيع نجمه
المستقبل العراقي /متابعة
أكد تقرير صحفي إيطايل ،أن نادي يوفنتوس يفكر
يف بي�ع نجم�ه البوس�ني مريالي�م بيانيت�ش للمرة
األوىل.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «الجازيت�ا ديلل�و س�بورت»
اإليطالي�ة ،ف�إن أداء يوفنت�وس ضد إنتر ميالن يف
كالسيكو إيطاليا يشري إىل انتهاء وقت بيانيتش مع
السيدة العجوز.

وأوضح�ت أن بيانيت�ش كان يعاني عىل مس�توى
األداء يف األش�هر األخيرة ،حتى تم اس�تبعاده من
التشكيل األسايس يف موقعة إنرت.
وأشارت إىل أن ماوريسيو ساري ،مدرب يوفنتوس،
اعتمد عىل رودريجو بنتانكور كقائد لخط الوسط،
بدالً من بيانيتش ،وأدى هذا القرار إىل تقديم السيدة
العجوز ألفضل أداء هذا املوسم.
وش�ددت الصحيف�ة على أن نج�اح بنتانكور ضد
إنرت يقود يوفنتوس للتفكري يف بيع بيانيتش بشكل

جاد ،للمرة األوىل.
وذك�رت أن بيانيتش لديه عقد حتى يونيو/
حزيران  ،2023ولكن باريس س�ان جريمان
ً
عرض�ا لضم�ه يف الصي�ف
يمك�ن أن يق�دم
املقبل.
وزعم�ت أن الي�ويف سيس�تخدم أم�وال
بيانيت�ش ،لتموي�ل صفق�ات مث�ل« :ب�ول
بوجب�ا (مانشستر يونايتد) وس�اندرو تونايل
(بريشيا)».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2104االحد  15آذار 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

عدنان أبوزيد

نحن وترامب واملعادلة

اليمني واليسار يف العراق

أال يتعظ ويخجل ساس�ة العراق من ترصيحات وترصفات
الرئيس ترامب املهينة واملش�ينة بح�ق العراقيني بني الحني
واآلخ�ر؟! الرجل ال يعرتف بالع�راق أصالً ،كما انه ال يعرتف
بالعملية السياس�ية ،وقد رصح أكثر من مرة بهذا الش�أن.
إنه يتحدث اليوم عن خططه املستقبلية يف رسقة آبار النفط
والغ�از العراقي ومع ذلك نجد من ال يرتدد وال يس�تحي من
كبار الساسة والرئاسات حني يس�تقبل املسؤول األمريكي
ويرحب بهم بل ويطلق عليه الحليف والصديق .ال اعرف عن
اي صداقة ورشاكة امريكية يتحدثون.
هل يتحدث�ون عن رشاكة املوت الت�ي جلبوها لنا من خالل
«داع�ش» واملنظمات اإلرهابي�ة األخرى وقبلها التأس�يس
الطائفي للعملية السياس�ية يف الع�راق؟! هل يتحدثون عن
مرشوع بايدن لتقس�يم العراق وهو املرشح الحايل للرئاسة
االمريكي�ة ام عن تلك املحاصص�ة اللعينة الت�ي ابتلينا بها
ام ع�ن الدور املش�بوه ال�ذي يلعبه ورقة امري�كا وارسائيل
يف الع�راق مس�عود برزان�ي بحماية مب�ارشة ودعم مبارش
منهم؟!
ال ادري بماذا يتحدثون او س�يتحدثون عن اغتيال املهندس
وسليماني وبقية الشهداء ومن ثم هذه املسيرّ ات اإلرسائيلية
التي تصول وتجول يف سماء العراق وتستهدف من تريد من
الرموز واملجاهدين .الغريب العجيب اننا نس�مع ونس�تمع
للكثري من ساس�ة الع�راق يتحدثون بالرفض واإلس�تنكار
لقص�ف معس�كر التاجي يق�ال انه�ا بصواري�خ املقاومة
الحش�دية وفعال ال حياة ملن تنادي! العراق وشعبه وحشده
ومطاراته تقصف وقتل ودماء وأموال وارض مستباحة من
قبل املحتل االمريكي وهم يعلنون أس�فهم وبعضهم يدعوا
ملحاربة الحشد تحت يافطة حرص السالح بيد الدولة والذي
نؤيده ولكن برشطه ورشوطه وفقا لقانون حازم وعادل.
نح�ن اليوم على املحك ويف مفرتق الط�رق ،فأمريكا تمادت
واعلن�ت عدائه�ا للع�راق جيش�ا ورشطة وحش�د ورعونة
ترام�ب وفوضويت�ه تدعونا ألن نتذكر ونض�ع نصب اعيننا
وحدة املوقف ونبذ الخالف واالختالف ليتسنى ألبطال العراق
املخلصني من الرجال األش�داء يف اعطاء أمريكا الدرس الذي
تس�تحقه وتعرف ان احالم ترامب التي يشكر عليها محمد
بن سلمان ما هي اال احالم العصافري واأليام القادمة ستثبت
صحة ما نقول والله نارص عباده املؤمنني.

توغ�ل الحال�ة السياس�ية يف العراق من�ذ  ،2003يف حالة الخصام بني تيار اإلسلام
ِ
الس�يايس (املحافظ) والجماعات املدنية التي ال يمكن اطالق اسم «التيار» عليها اىل
االن لع�دم ّ
اطرادها يف جبهة واضحة األهداف واألدوات والزعامات ،فال زالت محض
تش�كيالت من متظاهرين نش�طاء ّ
وكتاب وفاعلني سياسيني ،عىل عكس جماعات
اإلسلام الس�يايس النس�قية يف أح�زاب ،وليّ�ة األدوات املادية يف الس�لطان ،واملنابر
الخطابية ،من مس�اجد س�نية وحس�ينيات ش�يعية وتجمعات دينية يصلها املئات
ْ
إن لم يكن االالف ،فيما لم تس�تطع الجماعات املدنية او اليس�ارية س�وى التحشيد
للعصيان املضاد لفرتات قليلة يف س�احة التحرير ،وهو أوج انجاز جماهريي وصلت
الي�ه.ال ش�ك يف ان هناك قطيع�ة تاريخية بين الطرفني .ويف حقب�ة البعث ،تهافت
ّ
وتمكن «الحزب الواحد» يف ذلك الوقت من
حضور كليهما وته�اوى تحت الرضبات،
اس�تيعاب جماهري كليهما ،ففي وجهه اليساري هضم البعث اشرتاكيني ويساريني
وحتى شيوعيني ،ويف حملته االيمانية ،التي أطلقها ،أوحى لإلسالميني بانه يستطيع
ان يقودهم ،وقد كان من نتائج ذلك انه تحوّل اىل حزب «ايماني» يف سنواته األخرية.
االضطهاد الذي القاه اليس�اريون واإلسالميون مقرونا بالقمع العنيف ،ترك بصمة
ّ
املتخفي تحت األرض ،بيْد ّ
ان ذلك ،لم يش�كل تجربة يس�تفيد
قوي�ة عىل نش�اطهم
منه�ا الطرفان يف حقب�ة  ،2003فقد تناىس كالهما ،االح�داث التاريخية ،وطفقا يف
منافس�ة حادة ،إعالمية وتواصلية افرتاضية على األقل ،ويمكن ْ
ان تتحول اىل حالة
من رصاع مسلح ،اذا ما ادرك اإلسالميون ،ان الشيوعيني واليساريني باتوا عىل نفس
الق�درة من الحضور واالس�تقطاب ،وأدوات القوة.األيديولوجي�ة والغلواء يف التعبري
عنها ،تبعد الجانبني عن العمل ضمن السجال املرشوع ،وضمن النظام الذي يتوجب
حمايته ،والخش�ية ان يتحول س�باق النفوذ اىل االس�تنجاد بأدوات التنكيل والقمع
املادي واملعنوي ،فما انفك الناشطون اليساريون عرب وسائل االعالم السيما منتديات
التواصل ،يجاهرون بالعداء للجماعات اإلسلامية ،ويش ّهرون بهم ،ويعيبون عليهم
أفكارهم« ،اكثر» ربما مما يفعله اإلسلاميون يف العراق ،االمر الذي ينذر بمس�تقبل
مرير من الرصاع.االستقطاب الحاد يشري اىل والدة جمهور من املتدينني ينبذ املدنيني،
ويع� ّدد مخاطره�م ،هذا اذا لم ّ
يكفرهم الحقا ،فيما راحت الرصامة اليس�ارية التي
ّ
يمثلها أولئك الذين يوصفون أنفس�هم بـ»الثوريني املخلصني» ،يتبنى رؤية أحادية
يف تفسير االحداث من�ذ  ،2003تقوم عىل قاعدة فش�ل اإلسلاميني يف الحكم .لكن
ذلك لن يس�تمر اىل االبد ،فحتى لو ارتفع اليساريون اىل السلطة فان أسباب الفشل،
س�تبقى قائمة ،كونها موجودة يف اص�ل النظام واملجتمع ،وبنية القوى االجتماعية
املؤثرة.الحال�ة اإليجابية يف العراق هو يف اس�تمرار قواعد اللعب�ة الديمقراطية ،عىل
رغم الغطرسة والعجرفة يف االس�تقطاب الفكري والسيايس بني الطرفني ،وقد نتج
ع�ن ذلك رصاع واضح بني األس�لمة وبني تدجين املجتمع على العلمانية ،وقد أدى
ذلك اىل إعادة انتاج الكثري من األفكار اليسارية واإلسالمية ،بطريقة هجينة تكشف
تحوالت مهمة يف املجتمع العراقي لخلق وس�طية سياس�ية وفكرية تنفذ اىل التشدد
والغلو اليس�اري واليميني عىل حد س�واء باتجاه األفكار الرباغماتية ووسائلها من
دون أدلجة مسبقة.
جيالن يف العراق:
نم�وذج الش�باب اليس�اري الرادي�كايل ،صاحب املزاج الث�وروي يف نش�وة الطفولة
اليسارية ،واملفتون بأساطري الرصاع الطبقي.
اليميني ال ُعصبوي ،املتطرف ،دينيا ،املنتعش من املراهقة العقائدية.

كـاريكـاتـير

صحفيو البرصة يناقشون مع االطباء خماطر االصابة والوقاية من فريوس كورونا
المستقبل العراقي /عباس الفريجي
عق�دت نقاب�ة اطب�اء البصرة ورش�ة
للتعاون املشترك مع نقابة الصحفيني يف
البصرة ح�ول مخاطر االصاب�ة والوقاية
م�ن فريوس كورونا وذلك عىل قاعة نقابة
االطب�اء بحض�ور ع�دد م�ن الصحفيين
واالطباء االختصاص .
وتح�دث الدكتور مش�تاق جاس�ب نقيب
اطب�اء البصرة ع�ن الوقاية م�ن فريوس
كورونا  ،موضحا ذلك بتجنب االزدحامات
والتجمعات التي يكثر فيها التالمس وكذلك
املصافحة والتقبيل وملس االشياء  ،مشددا
على رضورة اس�تخدام املعقمات بغس�ل
اليدي�ن واالهتم�ام بالنظافة الش�خصية
واستخدام اقنعة الوقاية بالنسبة للعاملني
يف الدوائر الصحية والرسمية .
وحث جاسب املواطنني عىل تقوية املناعة
للوقاي�ة م�ن ه�ذا الفيروس م�ن خلال
تن�اول فيتامين  cواالكث�ار م�ن الفواكه
والخضراوات خصوص�ا م�ن قب�ل كبار
السن الذين تضعف عندهم املناعة .
وق�ال عب�اس الفي�اض رئي�س نقاب�ة

الصحفيين يف البرصة  ،ان هذه الورش�ة
جاءت بمب�ادرة من نقاب�ة اطباء البرصة
هدفه�ا الخ�روج بمحصلة مهم�ة تخدم
اه�ل البصرة خصوص�ا والع�راق عموما
للوقاي�ة من فيروس كورونا  ،مشيرا اىل
دور الصحفيين ه�و مس�اندة االطب�اء
واملؤسسات الصحية الداء واجبهم الصحي
يف خدمة املواطنني .
واض�اف الفي�اض  ،فيما يتعل�ق بالجانب
الصحفي ه�و احاطة الجمهور بالحقيقة

مصاب بـ «كورونا» عىل متن طائرة ركاب..
ولـم يبلغ أحد ًا

تعم�د راك�ب إخفاء معلومة أنه أج�رى اختبار فريوس «كورونا» املس�تجد قبل
صع�وده عىل مت�ن طائرة أمريكية ،فيم�ا أكدت النتائج أنه مص�اب ،مما يعني
احتمالية أن يكون قد نقل املرض ملس�افرين آخرين.وقالت خطوط «جيت بلو»
الجوي�ة األمريكي�ة إنها حظرت راكبا س�افر م�ن نيويورك إىل فلوري�دا ،تبني يف
النهاي�ة أنه كان ينتظر نتائ�ج اختبار «كورونا» التي ج�اءت إيجابية.ووفق ما
ذك�رت ش�بكة «يس إن إن» اإلخبارية ،فإن املس�افر كان عىل متن رحلة مس�اء
األربع�اء ،و»بع�د وصول�ه إىل فلوريدا ،أبلغ طاق�م الطائرة أنه توص�ل إىل نتائج
اختب�ار كورونا الت�ي كان ينتظرها ،قائال إنها ج�اءت إيجابية».وذكرت «جيت
بل�و» ،يف بيان ،أن املس�افر لم يكش�ف يف البداية ألي موظ�ف يف الرشكة أنه كان
ينتظ�ر نتائج اختب�ار الفريوس املس�تجد.وتابعت« :مبارشة بع�د إبالغه طاقم
الطائرة ب�أن النتائج كانت إيجابية ،بدأت عملي�ات تنظيف كل املناطق التي مر
منها ،مثل البوابات ونقاط التفتيش واملصاعد ودورات املياه».وأوضحت الرشكة
األمريكية منخفضة التكلفة أن املسافر وضع طاقم الطائرة واملسافرين يف حالة
ارتباك بعد الرحلة ،مضيفة« :كان بإمكانه تجنب األمر بسهولة.

العراقـي

لضم�ان ان يك�ون هن�اك اداء صح�ي
للحفاظ عىل البرش يف املدينة ودورنا يتسم
بنق�ل املعلوم�ات التوجيهي�ة والنصائ�ح
واالرش�ادات للوقاي�ة م�ن ه�ذا امل�رض ،
مشيرا اىل واجب الصحفي بنقل الحقائق
ع�ن ع�دد االصاب�ات ومخاط�ر االصاب�ة
وبشكل تفصييل ليطمنئ املواطن .
وش�دد الفياض عىل الصحفيني ان ينقلوا
الحقيق�ة ضمن مبدأ ع�دم ترويع املواطن
وتش�ويه الحقائ�ق والنقل بش�كل مجتزأ

فيم�ا يتعل�ق بامل�رض  ،ونق�ل املعلوم�ة
بطريقة يستوعبها الجمهور بدون تهويل
.وتاب�ع الفياض  ،ان هن�اك ترددا من قبل
املؤسس�ات الصحي�ة يف كش�ف الحقائق
ونقله�ا  ،وابتعادهم ع�ن الصحافة ونقل
حقيق�ة الح�االت املرضي�ة بع�د ان كانت
االس�تجابة جيدة يف بداية حصول املرض ،
معتربا االحجام والرتدد يف طرح ما يحصل
م�ن اصابات غري مربر النه س�وف يخفي
الحقيقة عن املجتمع .
ام�ا الدكت�ور منتظر املس�افر االس�تاذ يف
كلية الطب  ،قال ان الجهات التي تقع عىل
عاتقه�ا املهم�ة هي دائرة صح�ة البرصة
وبالتع�اون مع نقابة االطباء وكلية الطب
واالعالم وبذل الجهود لتوضيح هذا املرض
وتوعية املواطن يف بيان مخاطره والوقاية
منه .وأكد املسافر عىل اننا نحتاج اىل بعض
االختصاص�ات الت�ي تعط�ي التوجيهات
املب�ارشة لحل االمور الصعب�ة التي تواجه
عمل املؤسس�ات الصحية  ،مشيرا اىل ان
تجرب�ة الصين يف محاربة ه�ذا الوباء من
خالل تثقيف املواطن باس�تخدام وس�ائل
االعالم وارشاد املواطنني برضورة االبتعاد

ع�ن االزدحامات وغس�ل اليدين والحفاظ
عىل النظافة الشخصية ولبس قناع الوقاية
.واش�ار املس�افر اىل اننا نواجه صعوبة يف
اقن�اع الناس يف البرصة بضرورة الوقاية
خصوصا االبتعاد عن االسواق والتجمعات
املجتمعي�ة  ،مؤكدا على ان دور االعالم ال
يقل عن عم�ل الجهات املختص�ة الحتواء
ه�ذه االزم�ة  ،مطالب�ا بع�زل املحافظ�ة
باعتبارها غري موب�وءة وان املرض يأتيها
من الخ�ارج بواس�طة الوافدي�ن .وكانت
هن�اك مداخالت من قبل بعض الصحفيني
واالطب�اء ح�ول اهمي�ة الوقاي�ة واتخ�اذ
االج�راءات الرضوري�ة بتوعي�ة املجتم�ع
وتطهير اماك�ن التجمع�ات خصوص�ا
االسواق واملستشفيات والسجون  ،وطرح
اح�د الزمالء برضورة تش�كيل خلية ازمة
خاصة للوقاية من هذا الوباء برئاسة مدير
عام صحة البرصة وعضوية نقابة االطباء
ونقاب�ة الصحفيني وتمثيل كاف�ة الدوائر
الرس�مية واالمنية فيها لتعم�ل عىل مدار
الس�اعة يف التوعية ومكافح�ة اية اصابة
محتملة قب�ل ان ينترش لكون البرصة غري
موبوءة وانما يأتيها من الخارج .

ضبط سيارات عليها إشارات حجز ..وأوقفت متجاوزين على املواطنني

رشطة نجدة بغداد تلقي القبض عىل رساق وتضبط أسلحة غري مرخصة
بغداد  /املستقبل العراقي
ّ
نف�ذت دوري�ات رشط�ة نجدة
بغداد ع�دد من العملي�ات التي
أس�فرت عن اعتق�ال مطلوبني
وضب�ط مخالفين للقوانين،
ً
فضلا ع�ن مص�ادرة أس�لحة
وسيارات غري قانونية.
وتمكن�ت دوريات رشطة نجدة
الش�عب وبالتع�اون مع مفارز
الرشط�ة االتحادي�ة م�ن إلقاء
القب�ض على ش�خص يحم�ل
رمان�ة هجومية ضمن منطقة
حي النرص دور التجاوز ،وجاء
ذلك خالل إجراء ممارسة أمنية
ضمن املنطقة املذكورة أسفرت
عن القبض عليه.
وألق�ت دوري�ات رشط�ة نج�دة
بغداد الجديدة القبض عىل س�ارق
ضمن منطق�ة زيونة محلة ،٧١٢
وجاء ذلك من خالل اتصال طالب
النجدة بسيطرة النجدة عىل الرقم
 ١٠٤مخربا ً برسقة مواد كهربائية
م�ن دار مش�يدة حديث�اً .وكانت

املرسوق�ات عب�ارة ع�ن اسلاك،
وجه�از دريل.وت�م القب�ض على
السارق وبصحبته املواد املرسوقة
واعرتف بقيامة بالجريمة .وأثناء
تجوال دورية رشطة نجدة الحرية
ضمن منطقة الوش�اش ،استنجد
طال�ب نجدة بالدوري�ة مخربا ً عن
تعرضه لحادث مش�اجرة واعتداء
ضم�ن املنطق�ة املذكورة.وقامت

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

تص���در عن مؤسس���ة المس���تقبل العراقي���ة
للصحاف���ة والطباع���ة والنش���ر

الدوري�ات بت�م بتفتي�ش املنطقة
بدالل�ة طال�ب النج�دة ،والق�ي
القبض عىل املعتدي وعثر بحوزتة
على سلاح غير مرخ�ص ن�وع
مسدس.
من جانب آخر ،وبأرشاف ومتابعة
ميدانية من قبل مدير نجدة بغداد
العمي�د عيل كريم قام�ت دوريات
رشط�ة النج�دة بحمل�ة واس�عة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

للح�د م�ن الظواه�ر الس�لبية
ش�ملت مناط�ق اب�و ن�ؤاس
واملناط�ق املحيط�ة بها ،واعىل
جرس الجادرية .وتأتي الحملة
بع�د ورود مناش�دات من قبل
املواطنين للحد م�ن الظواهر
غير االخالقية الت�ي تحدث يف
املناطق املذكورة.ويف عملياتها
لضبط األمن ،ضبطت دوريات
النج�دة أش�خاص يحمل�ون
أس�لحة غير مرخص�ة ع�دد
 ٢ضم�ن مناط�ق النه�روان،
النهض�ة .وتم ضبط س�يارات
مطلوبة -عليها إش�ارة حجز-
ع�دد  ١٢ضمن مناطق متفرقة
م�ن العاصم�ة بغ�داد م�ن خالل
إجراء ممارسات أمنية ،فضال عن
عدد من الدراجات النارية وعددها
.٣٠وألقت دوريات النجدة القبض
عىل ثمانية من املتسولني .وأوقفت
 ١١مخمورا ً كانوا يعرتضون سبيل
املارة ضمن مناط�ق مختلفة من
العاصمة بغداد.

07801969233
07901463050
07709670606

«تويرت» تطالب موظفيها بالعمل
من املنزل

طلب�ت رشكة «تويتر» من موظفيها يف أنحاء العال�م العمل من منازلهم
يف محاول�ة للح ّد م�ن تفيش فريوس كورونا الذي انتشر يف العالم.وحتى
اآلن ،بلغ�ت حصيل�ة الوباء يف العال�م حوايل  4600قتي�ل وأكثر  126ألف
مص�اب ،وهو ما أدى إىل وض�ع قيود عىل الس�فر.وكانت رشكة «تويرت»
ق�د أعلمت موظفيها يف هون�غ كونغ وكوريا الجنوبي�ة واليابان بوجوب
العمل من املنزل يف وقت س�ابق من هذا الش�هر ،فيما علقت الس�فر غري
الرضوري ونش�اطاتها يف فرباير.وقالت مديرة املوارد البرشية يف «تويرت»
جنيف�ر كريس�تي يف تعلي�ق نرشته على مدونته�ا األربعاء «لق�د ع ّدلنا
إجراءاتنا الس�ابقة ...وأعلمنا موظفينا يف كل أنحاء العالم بوجوب العمل
م�ن املن�زل .نعلم أن هذه الخطوة غري مس�بوقة ،لكنن�ا نعيش يف أوقات
غير مس�بوقة».وبادرت العدي�د م�ن رشكات التكنولوجي�ا يف العالم إىل
فرض سياس�ات خاصة لحماية موظفيها من العدوى.ويف هذا الس�ياق،
فرض�ت «غوغل» قيودا عىل زيارات مكاتبها يف وادي الس�يليكون وس�ان
فرانسيس�كو ونيويورك االثنني ،فيما شجعت «أبل» املوظفني عىل العمل
من املنزل.وأغلقت رشكة «فيسبوك» مكاتبها يف سنغافورة ولندن بسبب
عمليات التنظيف والتعقيم التي قامت بها األس�بوع املايض بعد اكتشاف
إصابة موظفة بالفريوس.

هجوم إلكرتوين يستهدف
مرضى «كورونا»
توقف مستش�فى تشيكي كان يعالج س�يدة مصابة بفريوس «كورونا»
املستجد ،عن العمل ،بعدما تعرض لهجوم إلكرتوني.
ووف�ق ما ذكرت صحيف�ة «دييل ميل» الربيطانية ،فإن مستش�فى برنو
الجامع�ي يجري م�ا يصل إىل  20اختبارا للفيروس يوميا منذ بدء تفيش
املرض.وأضاف�ت أنه كان يحتضن امرأة مس�نة أصيبت بـ»كورونا» قبل
أيام قليلة.وقال املتحدث باسم املستشفى بافيل زارا ،إن حواسيب املنشأة
الطبي�ة تعرض�ت مس�اء الخمي�س لهج�وم إلكرتوني اس�تهدف بيانات
املرىض ،عىل ما يبدو الستخدامها يف األبحاث.
ويف أعقاب الهجوم ،تم منع موظفو املستش�فى من إعادة تشغيل أجهزة
الكمبيوتر الخاصة بهم إىل حني التأكد من سالمتها.
وق�ال رئيس الوزراء التش�يكي أندريه بابيش إن الوكال�ة الوطنية لألمن
اإللكرتوني واملعلوماتية فتح�ت تحقيقا يف الهجوم اإللكرتوني الذي طال
الحواس�يب.وقال متخصصون يف األمن اإللكرتوني إن املنش�آت ستكون
هدفا رئيس�ا للقراصنة خالل هذه الفترة ،مع وجود أزمة صحية عاملية
متمثل�ة يف فيروس «كورونا» ،مشيرين إىل أن املخرتقني سيس�تهدفون
باألساس بيانات املصابني.يشار إىل أنه تم تشخيص الحالة األوىل املصابة
بفيروس «كوفيد  »19يف التش�يك ي�وم  1مارس الج�اري ،قبل أن يرتفع
العدد اإلجمايل إىل  117إصابة.
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