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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت مص�ادر سياس�ية متطابف�ة، أم�س 
األربعاء، ع�ن تفاصيل الكابين�ة الوزارية املقرر 
طرحه�ا يف مجلس النواب اليوم الخميس، وفيما 
تضمن�ت الكابني�ة ١٩ وزي�راً وخل�ت من بعض 
الوزارات، تح�ر عالوي وأرفق بع�ض الوزراء 
الب�دالء يف ح�ال رف�ض الربمل�ان التصوي�ت عىل 

بعض األسماء.
وقالت املصدر، يف ترصيح ل�«املستقبل العراقي« 
إن »الكابينة الوزارية املقرر طرحها يوم الخميس 
عىل مجل�س النواب تتضمن قيص عبد املحس�ن 
عبي�د عبد الل�ه وزي�راً للدفاع، وحس�ن الجلبي 

وزيراً للنفط، ومازن الحكيم وزيراً للرتبية«.
وأضافت أن »جاسب عبد الزهرة وزيراً للكهرباء، 
ومظه�ر محمد صالح وزي�راً للتخطيط، ومر 

زكي هداب الخري الله وزيراً للصحة«.
وتضمنت القائمة ١٩ وزارة مع اكثر من مرشح 
لبعض الوزارات، كما خلت قائمة الرتشيحات من 
وزارات، الداخلي�ة، باالضافة اىل وزارات يفرتض 
انها من حصة الكرد مثل املالية والتجارة والعدل 

ووزارة الدولة لشؤون االقليم.
وأعلن رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي 
أن التصوي�ت ع�ىل الكابينة الحكومية س�يكون 
)اليوم( الخميس، مش�ريا اىل ان البالد س�تطوي 
»صفحة املحاصصة«. وكتب عالوي عىل حسابه 
يف موق�ع »توي�رت«، »)الخمي�س( بمش�يئة الله 
سيكون التصويت عىل أول كابينة من مرشحن 
مس�تقلن أكفاء ونزيهن، س�يعيدون للش�عب 

حقه وللعراق هيبته«.
التفاصيل ص2
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هيئتي الوقف السني واالثار العامة

وزير االعامر يعلن انجاز 
املخططات االساسيـة ملدينـة 

الطارق السكنية يف بغداد

مصنع نسيج احللة يعلن 
استعداده لتوفري الكاممات الطبيـة 

بسعر »١00« دينار للقطعة الواحدة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت إثيوبي�ا، أمس األربعاء، انس�حابها من املش�اركة 
يف االجتماع الثالثي بش�أن س�د النهضة املق�رر عقده يف 

العاصمة األمريكية واشنطن يوم الخميس 27 شباط.
ونقل�ت وكالة األنباء الرس�مية ع�ن وزارة املي�اه والري 
والطاق�ة اإلثيوبي�ة، »إن فري�ق التف�اوض اإلثيوب�ي لن 
يشارك يف االجتماع ألنه لم يكمل بعد التشاور مع أصحاب 

املصلحة داخل البالد«، دون مزيد من التفاصيل.
يش�ار إىل أن إثيوبيا ومرص والس�ودان تج�ري محادثات 
مكثف�ة منذ م�ا يقرب من 8 س�نوات لح�ل خالفها حول 
اس�تخدام مي�اه النيل. وعق�دت الدول الث�الث جولة من 

املحادثات بوس�اطة الواليات املتح�دة والبنك الدويل، حول 
سد النهضة اإلثيوبي الكبري، لحل الخالفات.

وكان وزي�ر الري الس�وداني، ي�ارس عباس، ق�د أعلن أن 
واشنطن سلمت الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، مسودة 
اتف�اق، حول آلية ملء وتش�غيل »س�د النهضة«. ورصح 
يارس عباس بأن »الدول الثالث تس�لمت مس�ودة االتفاق 
م�ن الخزان�ة األمريكية لتدرس�ها، وتجتمع ي�وم 28 من 
هذا الش�هر يف واش�نطن«. وأضاف وزير الري السوداني، 
أن�ه تم االتفاق عىل ٩0% من القضايا، وخاصة الرئيس�ية 
منه�ا بخصوص امللء والتش�غيل، مش�ريا إىل أن ما تبقى 
من نقاط تعد بسيطة وفنية. وأشار عباس إىل أن املسودة 

تعترب ثمرة تفاوض استمر أعواما بن الدول الثالث.

      بغداد / المستقبل العراقي

قرر العراق، األربعاء، وقف منح سمات 
دخ�ول الوافدي�ن »الفي�زا« ملواطن�ي 
س�بع دول أعلنت إصاب�ات بفايروس 

كورونا.
وق�ال املتحدث باس�م وزرة الخارجية 
أحمد الصحاف يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه، »شهدت عدد من 
دول العال�م إصاب�ات ع�ّدة بفايروس 
كورونا االنتقايلّ، وقد اتخذت الحكومة 
عدداً من اإلجراءات الوقائّية؛ للحفاظ 
ع�ىل س�المة املُواِطن�ن العراق�ّي�ن، 

وللحيلولة دون انتشار هذا الفايروس 
يف العراق«.

وأوضح الصح�اف »وبقدر تعلّق األمر 
بوزارة الخارجّية فيما يخّص مضمون 
ق�رارات لجنة األمر الديوان�ّي رقم 55 
لس�نة 2020 وّج�ه وزي�ر الخارجّي�ة 
بالعم�ل بما ج�اء بالنقط�ة ثانياً من 
القرار، واس�تمرار تمدي�د إيقاف منح 
س�مات الدخ�ول للوافدي�ن األجان�ب 
بصورة مب�ارشة أو غ�ري مبارشة من 
جمهورّية الصن الشعبّية، وجمهورّية 
إيران اإلسالمّية إىل إشعار آخر، والعمل 
بالنقط�ة ثالث�اً بإيقاف منح س�مات 

الدخ�ول إىل الوافدي�ن بصورة مبارشة 
أو غ�ري مب�ارشة م�ن ال�دول »تايلند، 
الجنوبّية، واليابان، وإيطاليا،  وكوريا 

وسنغافورة« وإىل إشعار آخر أيضاً«.
ولفت املتحدث باس�م وزرة الخارجية 
الق�رار  ه�ذا  اس�تثنى  »ق�د  ان�ه  اىل 
العراق�ّي�ن الوافدين م�ن هذه الدول، 
والدبلوماس�ّين العامل�ن يف البعث�ات 
الرس�مّية  والُوُف�ود  الدبلوماس�ّية، 
رشيطة أن يخضعوا إلج�راءات وزارة 

الصحة«.
تداب�ري  جمل�ة  اتخ�ذ  الع�راق  وكان 
احرتازي�ة إثر تس�جيل ح�االت إصابة 

يف  الجدي�د«  ب�«كورون�ا  ووفي�ات 
الج�ارة الرشقي�ة إي�ران، بينها حظر 
دخ�ول اإليرانين إىل الب�الد عرب املعابر 
الحدودي�ة، وتعلي�ق رح�الت خطوط 
الجوي�ة العراقية الحكومي�ة إىل إيران 

من مطاري بغداد والنجف.
ويف كانون الثاني املايض، قررت بغداد 
حظر دخول األش�خاص القادمن من 
الص�ن إىل البالد، فيم�ا أجلت رعاياها 
من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفيش 
»كورونا«، حيث تم اإلبقاء عليهم ملدة 

أسبوعن يف الحجر الصحي.
التفاصيل ص2
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رسميًا.. العراق يطالب
 بنقل مباراته امام هونغ كونغ 
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الرتبية متدد عطلة نصف السنة يف بغداد والبرصة
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة، امس األربع�اء، حصول 
موافق�ة وزي�رة الرتبي�ة الدكتورة س�ها خليل 
الع�ي ب�ك ع�ى تمدي�د عطل�ة نص�ف الس�نة 
لتالمي�ذ وطلب�ة محافظت�ي بغ�داد والب�رة 
ملدة اس�بوع واح�د. واوضحت ال�وزارة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان قرار 
التعطي�ل ج�اء كاجراء اح�رتازي وحفاظا عى 
صح�ة طلبتن�ا وتالميذن�ا االعزاء اثر تس�جيل 
ح�االت مؤكدة بفاي�روس »كورون�ا« يف البالد، 
وتمنت معايل الوزيرة الصحة والسالمة لجميع 

الطلبة والكوادر الرتبوية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشفت مصادر سياس�ية متطابفة، أمس األربعاء، عن 
تفاصي�ل الكابين�ة الوزاري�ة املقرر طرحه�ا يف مجلس 
الن�واب الي�وم الخميس، وفيم�ا تضمن�ت الكابنية ١٩ 
وزيراً وخلت من بع�ض الوزارات، تحرض عالوي وأرفق 
بع�ض ال�وزراء البدالء يف حال رف�ض الربملان التصويت 

عى بعض األسماء.
وقالت املص�در، يف تري�ح ل�«املس�تقبل العراقي« إن 
»الكابين�ة الوزاري�ة املق�رر طرحها ي�وم الخميس عى 
مجل�س الن�واب تتضمن ق�ي عبد املحس�ن عبيد عبد 
الله وزيراً للدفاع، وحس�ن الجلبي وزيراً للنفط، ومازن 

الحكيم وزيراً للرتبية«.
وأضاف�ت أن »جاس�ب عب�د الزه�رة وزي�راً للكهرباء، 
ومظهر محم�د صالح وزي�راً للتخطي�ط، ومرض زكي 

هداب الخري الله وزيراً للصحة«.
وتضمنت القائمة ١٩ وزارة مع اكثر من مرشح لبعض 
ال�وزارات، كم�ا خلت قائمة الرتش�يحات م�ن وزارات، 
الداخلي�ة، باالضاف�ة اىل وزارات يفرتض انها من حصة 
الكرد مثل املالية والتجارة والعدل ووزارة الدولة لشؤون 

االقليم.
وأعل�ن رئيس ال�وزراء املكلف محمد توفي�ق عالوي أن 
التصوي�ت ع�ى الكابين�ة الحكومية س�يكون )اليوم( 
»صفح�ة  س�تطوي  الب�الد  ان  اىل  مش�ريا  الخمي�س، 

املحاصصة«.
وكتب عالوي عى حسابه يف موقع »تويرت«، »)الخميس( 
بمش�يئة الله س�يكون التصوي�ت ع�ى أول كابينة من 
مرشحن مس�تقلن أكفاء ونزيهن، سيعيدون للشعب 

حقه وللعراق هيبته«.
واضاف »)الخميس( موع�د إلتقاء الرشفاء من أعضاء 
مجلس النواب أصحاب املواق�ف الوطنية الذين صمدوا 
أم�ام التحدي�ات الكبرية مع الش�عب الذي ق�اوم القتل 

والقمع«، بحسب تعبريه.
وتاب�ع عالوي »س�ويا ش�عبا ونوابا ومرش�حن وقوى 

سياسية وطنية س�نطوي صفحة املحاصصة ونتطلع 
إىل عراق حر قوي وأبي«.

وبش�أن املنه�اج الحكومي، أعل�ن مكت�ب النائب األول 
لرئيس مجلس النواب أن لجنة دراسة املنهاج الحكومي 
انتهت من تقديم توصياته���ا النهائية لرئيس الوزراء 
املكل�ف محم�د توفي�ق ع�الوي تمهي�داً للتصويت عى 

الحكومة الجديدة الخميس.
وقال مكتب حس�ن الكعب�ي، يف بيان تلقت »املس�تقبل 

املنه�اج  دراس�ة  “لجن�ة  إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
الحكومي برئاس�ة النائب االول لرئيس مجلس النواب، 
أنهت اجتماعها الثاني الستكمال دراسة فقرات املنهاج 
الوزاري لحكومة رئيس الوزراء املكلف محمد عالوي«.

وج�رى خ�الل االجتم�اع »تضم�ن مالحظ�ات اعضاء 
اللجنة من النواب واملستشارين وبعض اللجان النيابية 
والن�واب، حيث انهت اللجن�ة توصياته�ا النهائية التي 
اك�دت ع�ى رضورة تضمينه�ا يف التقري�ر املرس�ل من 

عالوي، بع�د التصويت عى حكومته يف جلس�ة يوم غد 
الخميس«.

ويواج�ه ع�الوي صعوبة حقيقي�ة يف تمري�ر حكومته 
يف الربمل�ان، إذ إضاف�ة إىل رفض تحال�ف القوى حضور 
جلس�ة الربملان، ما ي�زال التحالف الكردس�تاني مراً 
ع�ى رفض حكومة عالوي من دون القبول بمرش�حيه 

للوزارات يف حكومته.
ويواج�ه عالوي أيض�اً رفضاً ش�يعياً، إذ أعل�ن تحالف 
الفت�ح بزعامة هادي العام�ري عن موقفه من حكومة 

»محمد توفيق عالوي«.
وق�ال رئيس كتل�ة التحال�ف يف مجلس الن�واب محمد 
الغب�ان يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة إن 
»ع�الوي اعتم�د مب�دأ املحاصص�ة بطريق�ة مبطنة يف 
تش�كيل حكومت�ه الجدي�دة«، مؤك�دا رف�ض تحالف�ه 

ل�«تشكيل الحكومة بهذه الطريقة«.
 وأضاف الغبان أن »ع�الوي يحاول ارضاء بعض الكتل 
السياسية من خالل منحها بعض الوزارات تحت اسماء 

مستقلن مقابل الحصول عى دعمها ».
وأردف »س�وف لن نصوت ع�ى هكذا حكومة ال تحظى 

باجماع وطني«. 
وبش�أن املنه�اج الحكوم�ي ال�ذي قدم�ه ع�الوي، قال 
الغب�ان أن »املنه�اج الحكوم�ي ال�ذي قدمه ع�الوي اىل 
مجلس النواب لم يتضمن بش�كل واضح التعهد باجراء 
انتخاب�ات مبك�رة، وه�ذا خ�الف توجيه�ات املرجعية 

ومطالب الشعب«. 
وتاب�ع الغب�ان يف بيان�ه أن »رئيس ال�وزراء املكلف هو 
مرش�ح توافقت عليه غالبية الكتل السياس�ية، برشط 
ان يشكل كابينة من املستقلن ويقدم منهاجا حكوميا 

يتضمن االلتزام باجراء انتخابات مبكرة«.
وكان�ت رئاس�ة مجل�س الن�واب ق�ررت تحدي�د ي�وم 
الخميس، موعدا لعقد الجلس�ة االس�تثنائية ملنح الثقة 
لحكومة رئيس الوزراء املكلف محمد عالوي، فيما هدد 
رئيس املجلس محمد الحلبويس بالغاء الجلسة، يف حال 

عدم ارسال اسماء الكابينة الوزارية قبل انعقادها.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر الع�راق، األربع�اء، وقف منح س�مات 
دخول الوافدين »الفيزا« ملواطني س�بع دول 

أعلنت إصابات بفايروس كورونا.
وق�ال املتحدث باس�م وزرة الخارجية أحمد 
الصحاف يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، »ش�هدت عدد م�ن دول العالم 
إصاب�ات عّدة بفاي�روس كورون�ا االنتقايلّ، 

وق�د اتخ�ذت الحكومة عدداً م�ن اإلجراءات 
الوقائّي�ة؛ للحف�اظ ع�ى س�المة املُواِطنن 
العراق�ّي�ن، وللحيلول�ة دون انتش�ار ه�ذا 

الفايروس يف العراق«.
وأوضح الصحاف »وبقدر تعلّق األمر بوزارة 
الخارجّية فيما يخّص مضمون قرارات لجنة 
األمر الديوانّي رقم 55 لسنة 2020 وّجه وزير 
الخارجّية بالعمل بما جاء بالنقطة ثانياً من 
القرار، واس�تمرار تمديد إيقاف منح سمات 

الدخول للوافدين األجانب بصورة مبارشة أو 
غري مبارشة من جمهورّية الصن الشعبّية، 
وجمهورّية إيران اإلس�المّية إىل إشعار آخر، 
والعمل بالنقطة ثالثاً بإيقاف منح س�مات 
الدخ�ول إىل الوافدين بصورة مبارشة أو غري 
مبارشة من الدول »تايلند، وكوريا الجنوبّية، 
واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة« وإىل إشعار 

آخر أيضاً«.
ولفت املتحدث باس�م وزرة الخارجية اىل انه 

»قد استثنى هذا القرار العراق�ّين الوافدين 
من ه�ذه ال�دول، والدبلوماس�ّين العاملن 
يف البعثات الدبلوماس�ّية، والُوُفود الرسمّية 
وزارة  إلج�راءات  يخضع�وا  أن  رشيط�ة 

الصحة«.
وكان العراق اتخذ جملة تدابري احرتازية إثر 
تس�جيل حاالت إصابة ووفي�ات ب�«كورونا 
الجدي�د« يف الج�ارة الرشقي�ة إي�ران، بينها 
حظ�ر دخول اإليراني�ن إىل البالد عرب املعابر 

الحدودي�ة، وتعليق رح�الت خطوط الجوية 
العراقي�ة الحكومي�ة إىل إيران م�ن مطاري 

بغداد والنجف.
ويف كانون الثاني املايض، قررت بغداد حظر 
دخ�ول األش�خاص القادمن م�ن الصن إىل 
البالد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان 
الصيني�ة، ب�ؤرة تف�ي »كورون�ا«، حي�ث 
ت�م اإلبقاء عليه�م ملدة أس�بوعن يف الحجر 

الصحي.

»املكلف« يرتك »احلصة الكردية« بدون مرشحني.. ويتحرك لتقليص »جبهة الرافضني« يف الوقت بدل الضائع

اإلعالن عن تشكيلة عالوي: )١٩( وزارة والبدالء عىل الطاولة
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العراق يوقف منح »الفيزا« ملواطني )٧( دول بسبب »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

التق�ت رئي�س االدارة االنتخابي�ة 
اح�الم  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  يف 
الجاب�ري مجموعة م�ن موظفي 
العقود، فيما شددت عى ان واجب 
بالكفاءات  االس�تثمار  املفوضي�ة 

والخربات.
وتحدثت رئي�س االدارة االنتخابية 
يف  العم�ل  اهمي�ة  ع�ن  الب�دء  يف 
املفوضية ك�ون االنتخابات ركيزة 
اساس�ية يف ارس�اء الديمقراطي�ة 

بالعراق،
واضاف�ت ان من واجبنا اس�تثمار 

املتوف�رة  والخ�ربات  الكف�اءات 
واالمكانيات املؤهل�ة إلدارة العمل 
بالش�كل ال�ذي يس�هم يف عملي�ة 

البناء الصحيح للمؤسسة.
واطلع�ت الجابري بش�كل مبارش 
عى ملف�ات املتعاقدين وتوزيعهم 
يف  به�م  املنوط�ة  االعم�ال  وف�ق 
املؤسس�ة واملناس�بة لتحصيله�م 
ال�درايس واملتوافقة م�ع قدراتهم 

املهنية.
وتاتي هذه املقابالت واللقاءات يف 
اط�ار خطة مفوضي�ة االنتخابات 
لتأهيل موظفيها واعادة توزيعهم 

عى الدوائر بالشكل االمثل. 

رئيس االدارة االنتخابية جتري
 مقابالت مع »العقود« لتوزيعهم عىل الدوائر 

بالشكل األمثل

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس الوزراء املس�تقيل عادل عبداملهدي، 
أمس االربع�اء، مع املمثلة الخاص�ة لألمن العام لألمم 
املتحدة يف العراق، جينن هينيس بالسخارت التطورات 

السياسية وجهود تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال املكتب االعالمي لرئاس�ة ال�وزراء يف بيان صحفي 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إن »عبد املهدي 
اس�تقبل املمثلة الخاصة لألمن الع�ام لالمم املتحدة يف 

العراق جينن بالسخارت«.

واضاف ان »الطرفن بحثا التطورات السياسية وجهود 
تش�كيل الحكومة، اىل ج���انب تعزيز عالقات التعاون 
بن الع�راق ومنظمة األم�م املتحدة وإس�تمرار دعمها 
ألم�ن العراق واس�تقراره ونموه االقتص�ادي وتحقيق 

تطلعات شعبه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب باب�ا الفاتيكان فرنس�يس ع�ن أمله 
بشأن “الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب 
العراقي”، منوها بأنه لن يس�تطيع الذهاب 

لزيارة البالد هذا العام أيضاً.
ويف وق�ت التحيات عند نهاي�ة لقاء األربعاء 

املفت�وح م�ع الن�اس يف س�احة القدي�س 
بطرس بالفاتيكان، وجه فرنس�يس كالمه 
للعراقي�ن، قائال “إن�ي قريب كث�رياً منكم 
ألنك�م تعيش�ون يف س�احة معرك�ة، أنت�م 

تعانون من الحرب”.
وخلص بريغولي�و اىل القول “أصي من أجل 
الس�الم يف بالدك�م الت�ي كان م�ن املقرر أن 

أزورها هذا العام”.
وكان رئي�س الجمهوري�ة العراقي�ة بره�م 
صالح، ق�د وج�ه يف حزيران امل�ايض دعوة 

رسمية للبابا فرنسيس لزيارة العراق.
وق�ال بي�ان للرئاس�ة العراقية إن�ه “خالل 
اس�تقبال س�يادة الرئيس يف قر الس�الم 
غبط�ة  للكل�دان  باب�ل  بطري�رك  ببغ�داد، 

الكاردينال مار لويس روفائيل األول ساكو، 
أش�ار يف الرس�الة املوجهة اىل قداسة البابا، 
اىل ان زيارته تكتسب أهمية تاريخية كبرية 
يف دع�م العراق دولياً، مل�ا تحمله من دالالت 
ومع�اٍن كب�رية”، فضال ًعن “أنها تس�هم يف 
تعزي�ز التماس�ك االجتماعي ب�ن مكونات 

الشعب العراقي”.

        بغداد / المستقبل العراقي

زار عض�و مجلس املفوضن يف املفوضية 
عب�اس  لالنتخاب�ات  املس�تقلة  العلي�ا 
فرحان حس�ن مكت�ب انتخاب�ات املثنى 

والقادسية.
وعق�د عب�اس فرح�ان لق�اًء م�ع لجنة 
تسيري اعمال املكتب وناقش معهم االمور 

االدارية والقانونية العادة هيكلية مكتب 
املثنى واالس�تعدادات الفنية واللوجستية 

لالستحقاقات املقبلة.
وت�رأس الس�يد فرح�ان لجن�ة مقابل�ة 
املوظف�ن الج�دد واطلع بش�كل مبارش 
العق�ود  تقيي�م موظف�ي  ع�ى عملي�ة 
واختي�ار االفض�ل منه�م وف�ق الخ�ربة 
الت�ي تؤهله�م  والكف�اءة واالمكاني�ات 

للعم�ل باملفوضي�ة.  وزار عباس فرحان 
حس�ن مكتب انتخابات القادسية، وعقد 
عددا من اللقاءات مع ادارة املكتب وايضا 
مع مسؤويل املكاتب الفرعية يف املحافظة 
وناقش معهم االمور االدارية والقانونية 
الع�ادة هيكلي�ة املكت�ب واالس�تعدادات 
لالس�تحقاقات  واللوجس�تية  الفني�ة 
املقبل�ة. والتقى عب�اس فرحان موظفي 

ع�ى  مب�ارش  بش�كل  وارشف  العق�ود 
عملي�ة تقييمهم واختي�ار االفضل منهم 
وفق الخربة والكف�اءة واالمكانيات التي 

تؤهلهم للعمل باملفوضية.
يذكر ان مجلس املفوضن يواصل زيارته 
املس�تمرة ملتابع�ة مكات�ب املحافظ�ات 
ومراك�ز التس�جيل التابع�ة له�ا ميدانياً 

وتهيئتها بالشكل الالزم.

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل حسن كريم الكعبي النائب 
االول لرئيس مجلس النواب، أمس 
األربع�اء، ممث�ي مكت�ب برنامج 
االمم املتح�دة االنمائ�ي يف العراق 
» UNDP » يف الع�راق وال�ذي ضم 
كل م�ن الخبري االقتصادي االممي 
ش�ييهو  الدي�ن  رشف  االلبان�ي 
والسيدة مهاب مدني وغيمار ديب 

وحيدر سعد.  
وج�رى خالل اللقاء، الذي حرضه 
النائ�ب ع�ي س�عدون الالمي عن 
واالس�تثمار  االقتص�اد  لجن�ة 
النيابية، ملف االصالح االقتصادي 

يف العراق واليات تحقيقه.
واك�د الكعب�ي ان مفهوم االصالح 
الحقيق�ي يتضمن ملف�ات عديدة 
وال تش�مل قطاع االقتصاد بمعزل 
االخ�رى،  الق�����طاع�ات  ع�ن 
يف ح�ال توجهن�ا لتحقي�ق اصالح 
حقيق�ي وفع�ي وملم�وس ع�ى 

ارض الواقع. 
وتابع ان بلوغ هذا الهدف يتطلب ان 
تتظافر جهود الس�لطات العراقية 
والتنفيذي�ة  الترشيعي�ة  الثالث�ة 
والق����ضائية والتنس�يق بشكل 
مب�ارش م�ع برامج االم�م املتحدة 

وجميع الرشكاء الدولين.

عبد املهدي يبحث مع بالسخارت التطورات السياسية وجهود
 تشكيل احلكومة اجلديدة

بابا الفاتيكان يلغي زيارته إىل العراق: أنا قريب منكم

عضو جملس مفوضية االنتخابات يزور مكاتب املثنى والقادسية
لإلطالع عىل سري عملها

 الكعبي: االصالح 
االقتصادي لن يتحقق 
بدون رشاكة حقيقية 
مع املنظامت الدولية 

املتخصصة  

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاس�ة اس�تئناف بغ�داد الرصافة 
االتحادية حكما بالس�جن ملدة س�ت س�نوات بحق امرأة تسرتت عى احد 

اإلرهابين.
وق�ال بيان صادر ع�ن املركز االعالم�ي ملجلس القضاء االع�ى إن »مدانة 
اعرتف�ت باس�تقبال انتحاري يدع�ى )ابو مها( والصعود معه يف الس�يارة 
املفخخ�ة ن�وع هون�داي س�تاريكس بالقرب من س�يطرة الش�عب بغية 
إبعاد الش�ك عنه بعد أن كان يروم تنفيذ عملي�ة انتحارية تحقيقا لغايات 

إرهابية«.
وأضاف البي�ان أن »املدانة اعرتفت بأنها مع زوجه�ا انتموا اىل صفوف ما 
يسمى دولة العراق االسالمية«، الفتا إىل أن »املحكمة اصدرت حكمها بحق 
املدانة وفقا الحكام املادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة االرهاب رقم ١3 

لسنة 2005«.

اجلنائية املركزية 
حتكم بالسجن )6( سنوات عىل امرأة 

تسرتت عىل إرهايب

        بغداد / المستقبل العراقي

وق�ع رئيس مجلس القضاء األعى رئي�س محكمة التمييز االتحادية فائق 
زي�دان بتاري�خ اتفاقية توأمة وتع�اون بن محكمة التميي�ز يف جمهورية 
العراق ومحكمة التمييز يف دولة قطر التي يمثلها رئيسها حسن بن لحدان 

الحسن املهندي«.
وذكر بيان صادر عن املركز االعالمي ملجلس القضاء االعى ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، أن » رئي�س مجلس القضاء االعى الق�ايض فائق زيدان أكد ان 
ه�ذه االتفاقية تعد االوىل من نوعها والتي تم توقيعها بن مجلس القضاء 
االع�ى يف العراق واملجلس االعى للقضاء يف دولة قطر الش�قيقة والتي من 

شأنها ان تعزز تبادل الخربات بن البلدين يف املجال القضائي«.
وأض�اف البيان أن »االتفاقية وقعت عى هامش مش�اركة الوفد القضائي 
العراق�ي يف االجتم�اع )الثان�ي ع�ايل املس�توى للش�بكة العاملي�ة للنزاهة 

القضائية(.

رئيس جملس القضاء يوقع
 اتفاقية توأمة وتعاون بني حمكمتي التمييز 

العراقية والقطرية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة الحش�د الش�عبي، 
حمل�ة  اط�الق  ع�ن  األربع�اء، 
توعوية بش�أن مخاطر فريوس 
كورونا املس�تجد يف إطار زيادة 
الوعي الصح�ي والتثقيفي لدى 
منتس�بي الهيئة بش�كل خاص 

وعموم املواطنن بشكل عام.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان إنه “يف 
اطار اإلجراءات االحرتازية التي 
تتخذه�ا وزارة الصح�ة والبيئة 
ودوائ�ر الدول�ة للتوعية بش�أن 
ف�ريوس كورونا ومن�ع دخوله 
من خارج العراق، اطلقت هيئة 
الحش�د الش�عبي حملة )وعي( 
للتثقيف بشأن مخاطر فريوس 
كورون�ا وط�رق الوقاي�ة من�ه 
والخطوات التي يجب ان يتبعها 
الش�خص يف ح�ال استش�عاره 
أن  مبين�ا  امل�رض”،  بأع�راض 
“الحملة ستس�تمر ملدة س�بعة 

ايام”.
“الحمل�ة  أن  البي�ان،  وأض�اف 

تحمل عدة رسائل ابرزها الحث 
ع�ى التع�اون م�ع اإلج�راءات 
الحكومي�ة م�ن قب�ل املواطنن 
الطبي�ة  بالط�رق  والتثقي�ف 
والعلمية الدقيقة يف التعامل مع 
الفريوس والتقليل من املخاوف 
واألخب�ار  الش�ائعات  ودح�ض 
الكاذبة ومنع التوظيف السلبي 

للفريوس”.
“الحمل�ة  أن  البي�ان  وأوض�ح 
ع�دة  عاتقه�ا  ع�ى  س�تأخذ 
خطوات ابرزها العمل التنسيقي 
العالق�ة  ذات  الجه�ات  م�ع 
واط�الق حملة اعالمية تثقيفية 
تتضمن رس�ائل اعالمية وفنية 
حم�الت  وتنفي�ذ  واجتماعي�ة 
تس�تهدف  وتوعوي�ة  وقائي�ة 
واملناطق  البرشي�ة  التجمع�ات 
النائية م�ن قبل مف�ارز طبابة 
الحشد الش�عبي”، مشريا إىل أن 
“قسم الصحة العامة يف مديرية 
الطبابة بارش بحملة ارش�ادية 
وتوعوي�ة للوقاية م�ن فريوس 

كورونا يف قواطع العمليات”.

هيئة احلشد الشعبي
 تطلق محلة »وعي« للتثقيف بشأن خماطر 

فريوس »كورونا«
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    بغداد / المستقبل العراقي

أع�ن وزي�ر التجارة محمد هاش�م العان�ي، اتخاذ حزمة 
إج�راءات احرتازي�ة وتش�كيل لج�ان فرعي�ة ومركزي�ة 

ملواجهة وباء فريوس كورونا.
وذك�رت ال�وزارة، يف بي�ان نقل�ه الناط�ق الرس�مي ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »وزير التجارة محمد هاش�م 
العاني ترأس اليوم، اجتماعا استثنائيا ملناقشة االجراءات 
االحرتازية للوقاية من وب�اء كورونا بعد االعالن عن عدة 
اصاب�ات يف محافظت�ي النج�ف وكركوك نتيج�ة انتقال 

طلبة وعوائل من بعض الدول التي يوجد فيها الوباء«.

من جانب�ه، أك�د العاني، »أهمي�ة اس�تنفار كل الجهود 
املمكنة للوقاية من هذا الوباء خاصة يف الدوائر التي فيها 
اعداد كبرية من املراجعني مما يتطلب اتخاذ اعىل درجات 
الحيط�ة والحذر ملواجه�ة الوباء من خ�الل التوعية عرب 
ندوات تقام بالتنس�يق مع جه�ات اختصاصية يف وزارة 

الصحة«.
وأش�ار إىل، »أهمية اس�تحداث وح�دات طبية يف رشكات 
ودوائر الوزارة، فضال عن تعطيل الدوام يف مواقع الوزارة 
يف املحافظات التي اعلن فيها الوباء واستخدام الكمامات 

والتعقيم لجميع مواقع العمل«.
وأشار الوزير العاني، إىل »منح صالحيات واسعة لالدارات 

العام�ة للتعامل م�ع الوباء وامكاني�ة التثقيف والتوعية 
يف من�ع املصافح�ة والتقيي�ل وتحديد ومن�ع التزاور بني 
موظف�ي الوزارة كذلك اصدار ملصق�ات خاصة للتوعية 

والتثقيف ».
وتابع، أن�ه »تقرر كذلك إلغاء بصم�ة الدخول والخروج، 
وتنظي�ف الحمامات الداخلي�ة، فضال عن منع اي طابور 

للموظفني، وتوفري مياه الرشب بشكل كامل«.
ولف�ت إىل، أن »من القرارات ايضا، ارت�داء الكمامات من 
قبل املوظفني واملراجعني، وإيقاف إجازات الس�فر وفتح 
النوافذ يف الغرف، وأن يكون الدوام عىل ش�فتات حس�ب 

خطوط النقل«.

وب�ني، أن »اجتم�اع الهيئ�ة أوىص بعدم ترطي�ب أصابع 
اليد من الفم عند تصفح الربيد، وتش�كيل لجان متابعة، 
وإجراء ج�والت ميدانية من قبل امل�دراء، إضافة إىل عدم 
اس�تخدام املصاع�د وإيقاف ال�دورات والن�دوات واملؤت 

مرات، وعدم املصافحة والتقبيل اثناء التحية«.
وأوض�ح بيان ال�وزارة، أن »هيئة ال�رأي يف الوزارة قررت 
تش�كيل لجنة مركزية برئاس�ة وكيل ال�وزارة وعضوية 
عدد من املدراء العامني، فضال عن تشكيل لجان فرعية يف 
الرشكات تأخذ ع�ىل عاتقها وضع التعليمات واالجراءات 
العاجل�ة ملواجهة الوب�اء والتعامل مع الح�االت التي قد 

يشك يف وجودها.

وزير التجارة يعلن اختاذ حزمة إجراءات احرتازية وتشكيل جلان فرعية ومركزية بصالحيات واسعة
إلغاء البصمة وتعطيل الدوام باحملافظات اليت سجلت إصابات بـ »كورونا«

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لس�كك حدي�د العراق 
)احدى تشكيالت وزارة النقل( ، تغيري طفيف 
يف مواعيد س�ري قطارات املسافرين من بغداد 
اىل الب�رة وبالعك�س م�رورا باملحافظ�ات 
الجنوبي�ة اعتب�ارا من تاريخ 26 ش�باط من 

العام الحايل نزوال لرغبة املواطنني الكرام« .
واوضح�ت الرشكة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، انه »س�ينطلق قطار املس�افرين 
م�ن محطة بغداد املركزية الس�اعة )00/7( 
مساءا ليصل إىل محطة قطار البرة الساعة 
)10/5( صباح�ا بينم�ا يغ�ادر م�ن محطة 
قطار البرة الس�اعة )30/7( يصل محطة 

بغداد املركزية الساعة )10/5( صباحا.
كما اشارت الرشكة اىل ان »قطارات املسافرين 
الصاع�دة والنازلة تم�ر باملناط�ق الجنوبية 
م�ع  )النارصية.الس�ماوة.الديوانية.الحلة( 
تقديم افضل الخدمات للمس�افر وتوفري أهم 
مستلزمات الرحلة )الرسعة والراحة واألمان( 

اضافه اىل الوجبات الرسيعة داخل القطار.

النقل تعلن تغيري مواعيد سري قطارات املسافرين
من بغداد اىل البرصة

    المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

ش�ارك محافظ كربالء املقدسة نصيف 
جاسم الخطابي يف املؤتمر االول للعلوم 
الرف�ة الذي اقي�م برعايته وبارشاف 
نقيب األكاديميني العراقيني فرع كربالء 
املقدس�ة وبالتعاون مع االمانة العامة 
ومرك�ز  املقدس�ة  الحس�ينية  للعتب�ة 
بحوث النان�و تكنولوجي واملحفزات يف 

جامعة ماليا يف ماليزيا«.
واك�د الخطاب�ي خ�الل املؤتم�ر ع�ىل 
اهمية ه�ذه املؤتم�رات العلمية والتي 
تبق�ي البل�د يف حال�ة تحديث مس�تمر 

مع مايس�تجد من تحديثات مس�تمرة 
يف مختل�ف العل�وم من اج�ل تطبيقها 
ع�ىل ارض الواق�ع واس�هامها يف بن�اء 
واعم�ار البلد«. من جانب آخر وبرعاية 
الخطاب�ي ايضا اعلن�ت املديرية العامة 
للرتبية يف محافظة كربالء املقدسة عن 
»دورات تقوي�ة مجاني�ة لطلبة الصف 
الس�ادس العلم�ي بفرعي�ه االحيائ�ي 
والتطبيقي من البن�ني يف بناية اعدادية 
كرب�الء للبنني حيث س�يبدأ التس�جيل 
يف ي�وم 2020/3/8 يف بناي�ة اإلعدادية 
بمش�اركة نخبة م�ن اس�اتذة اعدادية 

كربالء للبنني.

حمافظ كربالء املقدسة يرعى املؤمتر العلمي 
االول للعلوم الرصفة

رعى دورات جمانية لطلبة السادس العلمي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

النفطي�ة،  املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة  أعلن�ت 
تخصي�ص كميات من النف�ط األبيض ملخيمات 
العوائل النازحة املتواجدة يف محافظات )نينوى، 
كركوك، دياىل( لتغطية إحتياجاتهم من املنتوج 
الت�ي  الصعوب�ات  وتذلي�ل  الش�تاء  موس�م  يف 

تواجههم ».
وق�ال وكي�ل مديرع�ام رشكة توزي�ع املنتجات 
ان  ل�ه،  تري�ح  يف  طال�ب  حس�ني  النفطي�ة 
»الحص�ة املخصصة للنازحني م�ن مادة النفط 
األبي�ض بلغ�ت )200( ل�رتاً لكل عائلة وس�يتم 
توزيعها بواقع )100( لرت / ش�هرياً  لكل عائلة 
نازحة )مجاناً( يتم دفع أقيامها من حس�ابات 
اللجنة العليا لإلغاثة مش�رياً اىل أن تلك الكميات 
يت�م تجهيزه�ا م�ن خ�الل لجان مش�رتكة من 
مالكات الفروع التوزيعية والتفتيش�ية التابعة 
للرشك�ة يف تل�ك املحافظ�ات مع ممث�ي وزارة 
الهجرة واملهجرين وبالتنسيق مع االدارة املحلية 
للمنطقة. وتابع طالب، ان »الرشكة قد إعتمدت 
آلي�ة محكم�ة ومناس�بة للمواطن�ني يف عملية 
التجهيز لضمان تحقيق العدالة يف التوزيع وذلك 
ع�رب قوائم تجهيزي�ة تتضمن إس�م رب االرسة  
ورقم البطاقة الوقودية أو أي مستمس�ك ثبوتي 
) كهوية االحوال املدنية أو ش�هادة الجنسية أو 
جواز س�فر( مع اس�تحصال توقيع رب األرسة 
عىل الكمية املستلمة  وبتأييد من أعضاء اللجنة 
واالدارة املحلي�ة . يف الس�ياق ذات�ه لف�ت مدير 
هي�أة التجهيز يف الرشكة إحس�ان موىس اىل أن 
اللجنة املكلفة بالتجهيز قد وضعت آلية مناسبة 
لتوزي�ع النفط األبيض ع�ىل النازحني من خالل 
ع�دة منافذ ) محطة حكومي�ة ، وكالء جوالني ، 
س�يارات مزودة بعدادات نظامية ( ويتم تزويد 
اللجنة بتقارير نصف شهرية وشهرية بالكميات 
املجهزة اىل املخيمات وتحتوي عىل أعداد العوائل  
لضمان اس�تالمهم حصصهم املخصصة مؤكداً 
أن الرشك�ة تأخذ ع�ىل عاتقها تذلي�ل كل أعباء 
الن�زوح قدر تعلق االمر به�ا لحني عودة العوائل 

النازحة اىل مدنها االصلية .
يذكر أن وزارة النفط ومن خالل رشكة التوزيع 
ق�د أول�ت ملل�ف النازح�ني أهمي�ة كب�رية من�ذ 
ب�دء عملي�ة النزوح وتح�رص عىل اس�تمرارية 
تجهيزه�م بمختلف ان�واع املش�تقات النفطية 

طوال العام.

املنتجات النفطية ختصص »200« لرتًا 
من النفط األبيض للعوائل النازحة 

يف نينوى وكركوك ودياىل

    البصرة / المستقبل العراقي

عق�د الدكت�ور رضغام األج�ودي النائب الثان�ي ملحافظ البرة 
اجتماعا مهما بديوان محافظة البرة مع مدراء اقسام الرتبية 
يف األطراف ملناقشة جملة من القضايا الرتبوية واهم األستعدادات 
للفص�ل الدرايس الثاني . وقد تطرق االس�تاذ األج�ودي اىل ما تم 
تحقيق�ه من مكتس�بات العملية الرتبوية بتظاف�ر جهود جميع 
الرتبوي�ني وطالب الك�وادر الرتبوية بمضاعف�ة الجهودمن أجل 
مس�تقبل اجيالنا الذين هم امانة يف اعناقنا جميعا .  وتم التطرق 
اىل اهم املشاكل التي يعاني منها القطاع الرتبوي وامكانية وضع 
الحلول الناجعة لها وكذلك الس�بل الكفيلة بجعل مدارسنا بمنأى 
عن خطر فايروس كرونا وتفعيل الجوانب الصحية واستنفار كل 
الطاقات للحفاظ عىل صحة ابنائنا وبناتنا الطلبة والتالميذ . ويف 
ختام اللقاء قدم الس�يد النائب الثاني ش�كره وتقديره للحضور 

راجيا لهم دوام التوفيق يف مهامهم خدمة للعملية الرتبوية ..

نائب حمافظ البرصة يبحث مع  مدراء اقسام 
الرتبية مجلة من القضايا

    بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه مرف الرافدين فروعه كافة باس�تئناف ترويج معامالت 
الق�روض بكافة أنواعها والتس�هيالت املالي�ة اضافة اىل قروض 
املش�اريع االس�تثمارية ع�ىل ان يت�م اس�تكمال وانج�از كاف�ة 
املوافق�ات ال�واردة س�ابقا«.ودعا املكتب االعالم�ي للمرف يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، »ف�روع املرف 
يف بغ�داد واملحافظ�ات برضورة اكتش�اف الفرص االس�تثمارية 
ودراستها بشكل شامل للمش�اريع الجديدة والقروض التجارية 
التي يمكن اقامتها عىل ان تتم ارش�فتها بش�كل س�ليم ومتابعة 
النش�اط االئتماني لدى فروع املرف«.كما حث املرف »دوائر 
ومؤسس�ات الدول�ة بإل�زام موظفيهم لتس�ديد م�ا بذمتهم من 
ديون واس�رتداد حقوق املرف املتأخرة واملرتتبة بذمة املوظفني 
واملواطنني املتخلفني عن تسديد ما بذمتهم من األموال لتجنيبهم 

التبعات القانونية بسبب إلحاقهم الرضر باملال العام.

الرافدين يوجه فروعه باستئناف منح القروض 
للمواطنني بكافة انواعها

    النجف / المستقبل العراقي

ضم�ن إطار س�عيه لتوفري كمام�ات ومواد التعقيم لعم�وم ابناء املحافظ�ة تعاقد محافظ 
النجف االرشف لؤي اليارسي مع معمل البسة النجف االرشف لتزويد صحة النجف االرشف 
بملي�ون كمامة عىل وجه الرسعة«.جاء ذلك خالل زيارة املحافظ برفقة مدير صحة النجف 
رض�وان الكندي للمعمل واالطالع عىل عمل الكوادر اثناء تصنيعهم كمامات البناء املحافظة 
املقدس�ة«.اليارسي ويف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، اكد »هذا االجراء لتوفري الكمامات 
الطبي�ة لجميع ابن�اء املحافظة عن طريق صحة النجف واملراكز الصحية والحد من جش�ع 
بعض التجار والصيدليات التي تعتاش عىل االزمات ورفع اسعار الكمامات مؤكدا ان املليون 
كمام�ة الت�ي تعاقدنا عليه�ا قابلة للزيادة من توفريها بش�كل رسيع لجمي�ع ابناء النجف 
الكرام«.م�ن جهته ثمن مدير صحة النجف مب�ادرة املحافظ ودعمه البناء النجف مؤكدا ان 

الكمامة التي اطلعنا اليها ممتازة جدا ووفق املعاير الصحية التي توكد عليها الصحة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات 
لش�هر  املتحقق�ة  واالي�رادات  النفطي�ة 
كان�ون الثاني املايض ، بحس�ب االحصائية 
النهائية الصادرة من رشكة تسويق النفط 
العراقي�ة )س�وم�و( ، حي�ث بلغ�ت كمية 
الصادرات من النفط الخ�ام )102( مليوناً 
و)485( الف و)591( برميل ) مائة واثنان 
مليون�ا واربعمائ�ة وخمس�ة وثمانون الفا 
برمي�ال(  وتس�عون  وواح�د  وخمس�مائة 
بلغ�ت )6( ملي�ارات و)163(  بإي�رادات   ،
مليونا و )383( الف دوالر ) س�تة مليارات 
ومائ�ة وثالث�ة وس�تون مليون�اً وثالثمائة 
وثالثة وثمانون الف دوالر(« .وقال املتحدث 
باس�م وزارة النف�ط عاصم جه�اد يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »مجموع 
الكمي�ات املصدرة من النفط الخام لش�هر 

كانون الثاني املايض م�ن الحقول النفطية 
يف وسط وجنوب العراق بلغت )101( مليونا 
و)62( ال�ف و )366( برمي�ال ، بإي�رادات 
بلغت )6( ملي�ارات و)85 ( مليونا و )32( 
الف دوالر ، فيما كانت الكميات املصدرة من 
نفط كرك�وك عرب ميناء جيهان )1( مليون 
و)114( الف و)35( برميال ، بايرادات بلغت 
)63( مليون�ا و)663( الف و)137( دوالرا ، 
فيم�ا كانت الكميات املص�درة عرب مصفى 
و)190(  ال�ف   )309( االردن  اىل  الصم�ود 
مليون�ا   )14( بلغ�ت  باي�رادات   ، برمي�ال 
دوالرا«.واوض�ح  و)108(  ألف�ا  و)688( 
جهاد ان »معدل س�عر الربمي�ل الواحد بلغ 
الكمي�ات  ان  اىل  دوالراً.واش�ار   )60.139(
املص�درة تم تحميلها م�ن قبل )36( رشكة 
عاملي�ة مختلف�ة الجنس�يات ، م�ن موانئ 
البرة وخور العمي�ة والعوامات االحادية 

عىل الخليج وميناء جيهان الرتكي .

حمافظ النجف يتعاقد مع معمل االلبسة لتزويد 
صحة املحافظة بمليون كاممة

النفط تعلن عن االحصائية النهائية للصادرات 
وااليرادات املتحققة لكانون الثاين

وزير االعامر يعلن انجاز املخططات 
االساسية ملدينة الطارق السكنية يف بغداد

مصنع نسيج احللة يعلن استعداده لتوفري الكاممات 
الطبية بسعر »100« دينار للقطعة الواحدة

امانة بغداد متنع جتريف بستان شامل بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة بنكني ريكان�ي عن انجاز 
املخططات االساس�ية ) املدينة الطارق( الس�كنية الثانية يف محافظة بغداد 

بعد انجاز املخططات ملدينة ) عي الوردي( السكنية االوىل يف املحافظة ».
واوض�ح الوزير يف بيخان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »املدينة الس�كنية 
س�كني  ومجم�ع  س�كنية  ارض  قطع�ة   )38333( مايق�ارب  س�توافر 
عم�ودي و ع�دد م�ن قط�ع االرايض ت�رتاوح بمس�احات مختلف�ة ماب�ني 
)200م2_300م2_400م2_600م2( فضال عن توفري وتهيئة الخدمات كافة 
يف جميع هذه املدن الس�كنية عىل مستوى املحلة والحي والقطاع ومستوى 
مرك�ز املدين�ة ومناطق ترفيهي�ة مفتوحة ومناطق تجاري�ة وتحتوي ايضا 
عىل العديد من الفرص االس�تثمارية الكبرية ».واكد ان »هذه املدن السكنية 
تأتي ضمن اطار الربنامج الحكومي واملبادرة الوطنية للسكن يف سياق رؤية 
الوزارة العداد تصاميم مدن ترتقي بمعايري الس�كان الحرضي ,مشريا اىل ان 
اعداد تصاميم هذه امل�دن وتنفيذها جاءت بتوجيهات تخطيطية وعمرانية 
حديثة تكون نقلة نوعية يف تخطيط املدن لحل ازمة الس�كن وتوفري االرايض 

السكنية لفئات املجتمع املختلفة وبانماط سكنية متنوعة.

    بابل / المستقبل العراقي

اعل�ن مصن�ع النس�يج يف الحلة عن 
الطبية  الكمامات  اس�تعداده لتوفري 
املتكون�ة م�ن ث�الث طبق�ات بجودة 
عالية.وذك�ر اع�الم املصن�ع يف بيان، 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 

عن« امكانية تجهيز كافة املؤسسات 
الطبية واملذاخ�ر والصيدليات بطاقة 
إنتاجية 50 الف قطعة باليوم الواحد 
وبسعر 100 دينار للقطعة الواحدة«.

ودع�ا الراغب�ني اىل« مراجع�ة قس�م 
التس�ويق يف مق�ر املصن�ع للحج�ز 

وقطع الكميات املطلوبة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت أمانة بغداد، عن منع تجريف بس�تان شمال العاصمة.وذكرت االمانة 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن مالكاتها »يف بلدية الشعب 
وبإس�ناد القوات األمني�ة ومتابعة مكتب امني بغداد قامت بمنع اش�خاص 
حاولوا تجريف البستان املعروف شعبياً ببستان السادة ضمن حي البساتني 
ش�مال بغ�داد بغية تقطيعه وبيعه كقطع س�كنية والتنس�يق م�ع القوات 

األمنية من اجل منع تجريفه مستقبالً.

حمافظ البرصة يوجه برصف رواتب األجراء املحالني 
إىل عقود بالرسعة املمكنة

    البصرة / صفاء الفريجي

وج�ه محافظ الب�رة »أس�عد عبداالمري 
العيداني« دوائ�ر البلدي�ة والبلديات واملاء 
واملج�اري يف البرة برف رواتب األجور 
اليومية الذين تم تحويلهم إىل عقود حسب 
ق�راري مجل�س ال�وزراء )315( و )337( 
من إيرادات تلك الدوائر وحس�ب الس�يولة 

املتوفرة«.
وأض�اف محاف�ظ الب�رة يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه،  انه »تم 
توجيه مدير مكتبه،  بالتنس�يق والتشاور 
م�ع االقس�ام ذات العالق�ة،  ومخاطب�ة 
رصف  ع�ىل  والعم�ل  الخدمي�ة،  الدوائ�ر 
املستحقات املالية للعاملني فيها بالرسعة 

املمكنة.

استقبل وفدًا من رابطة خرجيي بغداد القدامى لبحث مطالبهم

حمافظ بغداد يؤكد خلو العاصمة من »كورونا« ويدعو 
اىل توخي الدقة يف نقل االخبار

    بغداد / طالب ضاحي

اك�د محافظ بغ�داد محم�د العطا، ان 
»العاصمة بغداد لم تس�جل اية إصابة 
بفريوس )كورونا( حتى اآلن«، مضيفا 
ان »املؤسس�ات الصحي�ة تنفذ خطتها 

اإلجرائية والوقائية بانسيابية تامة«.
وق�د وّج�ه العط�ا رس�الة اىل وس�ائل 
االع�الم واملدون�ني يف صفح�ات مواقع 
التواص�ل االجتماعي، داعي�ا اياهم اىل 
توخي الدقة يف نقل املعلومات واالبتعاد 
عن الش�ائعات الت�ي من ش�أنها نرش 

الذعر يف صفوف املواطنني«.
وع�ىل صعي�د آخ�ر اس�تقبل محاف�ظ 

بغداد ، وفدا م�ن رابطة خريجي بغداد 
القدامى«.

إىل  اللق�اء  خ�الل  املحاف�ظ  واس�تمع 
أه�م املعوق�ات التي تواج�ه الخريجني 
العليا،  الش�هادات  القدامى وأصح�اب 
يف  الكف�اءات  إرشاك  رضورة  مؤك�ًدا 

التعيينات املقبلة«.
ودع�ا العطا الرابطة بتقديم املقرتحات 
الخاص�ة ملخاطب�ة الجه�ات املعنية يف 

ذلك«.
م�ن جانبه�م ع�رب الوف�د عن ش�كره 
للمحاف�ظ ل�دوره وجه�وده املبذول�ة 
الرتبوي�ة  للمس�رية  الدع�م  تقدي�م  يف 

والعلمية.

     المستقبل العراقي / زهراء علي

أجرى حس�ن العالف النائب الفني ملحافظ نينوى زيارة اىل موقع 
العمل إلعمار الجام�ع النوري ضمن مرشوع إحياء روح املوصل 
عن طريق اعادة اعمار معاملها التاريخية واملنفذ من قبل منظمة 
اليونسكو وبدعم وزارة الثقافة يف حكومة دولة االمارات العربية 
املتحدة. والتقى العالف وفدي هيئتي الوقف السني واالثار العامة 
من السادة املدراء العامني املختصني بملف إعمار الجامع النوري، 
حيث قدمت ماريا ريتا مدير املش�اريع االقدم يف مكتب اليونسكو 
يف الع�راق رشح�ا مفصال عن مراح�ل العمل املنجزة واالس�اليب 
الفنية واملعمارية واالثاري�ة املعتمدة يف العمل والتي تعمل ضمن 
الحفاظ عىل التاريخ واالثر الحض�اري للجامع النوري واملنطقة 
املحيطة به. وأش�ار النائب الفن�ي اىل اهمية هذا العمل التاريخي 
لفري�ق اليونس�كو مع الوقف الس�ني واالثار وع�رب خطط فنية 
وهندس�ية واثارية مهنية وعلمية تص�ب يف نتاج متكامل واعادة 
الحي�اة لهذا املوقع االثاري والتاريخ�ي املهم الهل املحافظة وهو 
الجام�ع الن�وري، ولالهمية التاريخي�ة واالجتماعي�ة يف وجدان 
االهايل حيث يرتبط الجامع النوري بالحياة اليومية واالجتماعية 

الهل املوصل.

النائب الفني ملحافظ نينوى يتابع أعامل إعامر 
اجلامع النوري مع فريق اليونسكو ووفدي هيئتي 

الوقف السني واالثار العامة
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )693 يف 2020/2/19(.
ت�ر )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي 

الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  )إيصال املاء الخام اىل منطقة العذبة والكاهن(   
 - وبكلف�ة  تخمينية قدرها)561,850,000(  خمس�مائة وواحد وس�تون ملي�ون وثمانمائة 

وخمسون الف  دينار عراقي
- ضمن الخطة التشغيلية لعام 2020

- مدة التنفيذ ) 120  يوم ( .
-موقع املرشوع ) الدير (

- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرجة / الع�ارشة  والصنف /  انش�ائية –كهرب�اء ميكانيك 
كيمياوي وان تكون الهوية نافذة .

  أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطني�ة التي حددتها 
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، 

ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثاني�اً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م 
العقود الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا 

اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات صاحب العمل( 

ما ييل :
*القدرة املالية:

 عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن 
)56,185,000( س�تة وخمسون مليون ومائة وخمس�ة وثمانون الف دينار عراقي عىل شكل 
كش�ف مرصيف يبني حرك�ة التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة مالية باملبل�غ املطلوب من خالل 

التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة  
2- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل

 ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني 
يف  العنوان أدناه* ودف���ع رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق���درة )100,000( مائ�����ة 
ال�����ف دين�����ار عراق����ي اعتب�����ارا م�����ن ي�����وم الخمي�س  املص����ادف 

.  2020/2/27
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني   املصادف 2020/3/9   

الساعة العارشة صباحاً
سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2020/3/18 الساعة 2:00 

ظهرا حس�ب التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات 
املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا 

الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2020/3/18 .
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة

 ) 5,619,000 ( خمسة مليون وستمائة وتسعة عرش الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق 
او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم 
الرابع من الوثيقة القياس�ية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات 

ملقدمي العطاءات .
 3- تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العط�اء املخول بالتوقيع عىل العط�اء.4- الوثائق املصادق 
عليه�ا من الجه�ات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم 

العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

اح�دى عرش - اذا ص�ادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغل�ق يف يوم الدوام 
الرسمي الذي ييل يوم العطلة .

اثنى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضل�ة  وحس�ب مقتضيات املصلح�ة العامة و اليحق للمرشك�ني يف املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
ثالث�ة عرش -  العنوان املش�ار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود 

الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

خمس�ة  عرش – ال�زام الرشكات برشاء منتج�ات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما جاء 
بكت�اب وزارة التخطي�ط /دائرة العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدري�ب ذي العدد 

16135/7/4 يف 2017/8/3 .

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية / شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
العدد : 1512                                                                                                           ) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (                                                                                    التاريخ : 2020/2/26

)إيصال املاء اخلام اىل منطقة العذبة والكاهن ( مناقصة )1/ ماء  (

املهندس / حممد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البرصة

تنويه 
ت�م تأجيل موعد املزاي�دة العلنية 
بانشاء مركز تخصيص  الخاصة 
لعالج الكىل واالمراض الرطانية 
عىل االرض ) 2 / 54 ( مقاطعة 13 
هيبة خاتون مساحتها )1736 / 
90 ( ومل�دة ) 21 ( ي�وم تبدأ من 
اليوم التايل لن�رش االعالن – علما 
ان موعد املزايدة الساعة العارشة 

صباحا .
مالحظة : اذا صادف يوم االعالن 
عطلة يؤجل اىل اليوم الذي يليه .

رئاسة اجلامعة العراقية

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني 
العراقية قسم الكهرباء بأسم / ارساء عيل ناجي 

– فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة شط العرب 
العدد : 128 / ب / 2019 
التاريخ : 13 / 2 / 2020 

اعالن 
اىل املدعى عليه / وس�ام رحي�م لفته – بناء عىل 
الدع�وى البدائية املقامة م�ن قبل املدعي ) مدير 
بلدية شط العرب اضافة اىل وظيفته ( موضوعها 
تجدي�د القوة التنفيذية للق�رار املرقم 13 / ب / 
2008 والص�ادر من محكمة بداءة ش�ط العرب 
للعق�ار 39 / 927 مقاطع�ة 27 االكوات ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي ملنطقة االصمعي 
الجدي�د ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفتني يوميتني مش�هوريتني للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 15 / 3 
/ 2020 الس�اعة العارشة صباحا ويف حال عدم 

حضورك سوف تجري املرافعة غيابيا بحقك .
القايض 

اياد احمد 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد : 86 / ب / 2020 

التاريخ : 25 / 2 / 2020 
م / اعالن 

اىل / حسني عبد الكاظم حسن 
اق�ام املدعي ) س�لمان عدنان كاظ�م ( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 86 / ب / 2020 امام محكمة 
بداءة اب�ي الخصي�ب والتي يطلب فيه�ا الحكم 
بالزام�ه بتس�ديد املبل�غ املطال�ب ب�ه ولثب�وت 
مجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم بالحضور 
اىل ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق 8 / 
3 / 2019 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة 
عدم حضوركم او حضور من ينوب عنكم قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

مصطفى شاكر عيل
����������������������������������������

تنويه
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل  بالع�دد )2088( يف 
اعالن ب�داءة النجف ذكر العدد 505/ب2020/2 
خط�أ والصحي�ح 505/ب2020/4 ل�ذا اقتىض 

التنويه

اعالن 
اىل الرشيك / فوزيه ساحت فياض 

االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ىض 
العراق�ي الكائن يف الب�رصة – كوت الحجاج 
– مجمع وزارة االعمار واالسكان – تقاطع 
حي الرس�الة وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
ع�ىل قي�ام الرشي�ك ) ماجد كاظ�م رحيم ( 
بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة 
 /  62 ( ( مقاطع�ة   1146  /  1 ( املرقم�ة 
ارايض الصب�خ ( لغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االس�كان وخالل مدة اقصاه�ا ) 15 ( يوما 
داخل العراق وشهرا خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .
����������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوي�ة الصادرة من غرف�ة التجارة  
بأس�م / ابراهي�م حي�در صال�ح – املدي�ر 
املف�وض لرشك�ة النب�أ اليق�ني للخدم�ات 
واالنش�اءات الهندس�ية – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
����������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوي�ة الصادرة من غرف�ة التجارة  
بأس�م / صفاء مهدي صالح  –– فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
����������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوي�ة الصادرة من غرف�ة التجارة 
بأس�م / رعد كاظم ج�واد – املدير املفوض 
لرشك�ة الريام للخدم�ات النفطي�ة – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
����������������������������������������

فقدان 
فقدت هوية املوظف ) وصفي خليل ابراهيم 
( الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء – املديرية 
العامة لنق�ل الطاق�ة الكهربائية ش�بكات 
ش�مال البرصة – فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .
����������������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفية املحامية فرح حازم ايوب لرشكة 
رم�ق الجم�ال للتج�ارة العامة وال�وكاالت 
التجارية محدودة املسؤولية – ادعو كل من 
له ح�ق او دين عىل الرشك�ة مراجعتي عىل 
العنوان التايل – بغداد االعظمية م 310 ز 17 

د 37 .
املصفية املحامية 

فرح حازم ايوب

اعالن دعوة دائنني 
ان�ي املصفي نصري مكي محم�د لرشكة ارشاقة 
االمل للتجارة العامة املحدودة – ادعو كل من له 
ح�ق او دين عىل الرشك�ة مراجعتي عىل العنوان 
التايل – بغداد الصالحية م / 220 ز 19 ش شقة 

. 59
املصفي 

نصري مكي محمد 
����������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد: 57/ش/2020
التاريخ: 2020/2/26

م/تبليغ 
اىل/ املدعى عليه )محمود جبار جواد( 

ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة 57/
ش/2020 واملقام�ة م�ن قب�ل املدعية )اس�ماء 
نافع عيل( و املدعى عليه )محمود جبار محمود 
( واملتضمن�ة  دع�وى تأيي�د حضان�ة وبالنظ�ر 
ملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر اج�راء تبليغ�ك بصحيفتني 
يوميت�ني يف موعد املرافعة املصادف 2020/3/3 
الساعة التاسعة صباحاً ويف حالة عدم حضورك 
او حض�ور من ين�وب عنك قانوناً س�وف تجري 
القانون...م�ع  وف�ق  غيابي�اً  بحق�ك  املرافع�ة 

التقدير
القايض 

يغرب عيل جاسم
����������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد: 60/ش/2020
التاريخ: 2020/2/26

م/تبليغ 
اىل/ املدعى عليه )ايوب شاكر محمود( 

ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 
60/ش/2020 واملقامة من قبل املدعية )ارساء 
من�ذر حاتم( ع�ىل طليقها  املدع�ى عليه )ايوب 
ش�اكر محمود ( واملتضمنة اثبات نس�ب الطفل 
)عبد الباس�ط ايوب ش�اكر( وبالنظر ملجهولية 
محل إقامتك لذا تق�رر اجراء تبليغك بصحيفتني 
يوميتينبق�رار الحك�م املرق�م )60/ش/2020( 
والذي يقيض باثبات نسب الطفل من رحم والدته 
ارساء منذر حاتم ومن صلب والده ايوب ش�اكر 
محم�ود الديانة مس�لم القومي�ة عربية الجنس 
ذك�ر محل الوالدة صالح الدين االس�حاقي...مع 

التقدير
القايض 

يغرب عيل جاسم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 319

التاريخ :2020/2/24 
م/ نرش فقدان

للطلب املقدم من قبل املدعوة )وحيدة حسني نجم( التي تروم 
فيه نصبها قيمة عىل زوجها املفقود )س�عد سهيل نجم عبد 
الله( قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو )س�عد س�هيل 
نج�م عب�د الله( الذي فق�د يف محافظة ص�الح الدين بتاريخ 
2015/10/13 ول�م يعرف مصريه لح�د االن وعىل من يعثر 
عليه وتتوفر لدي�ه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني 
يف محافظة صالح الدين/ ناحية االس�حاقي او مركز رشطة 

االسحاقي خالل شهر من اليوم التايل لنرش اإلعالن. 
القايض 

يعرب عيل جاسم

����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 264/ب2020/5
التاريخ 2020/2/25

اىل املدعى عليه / احمد عبد الجبار شاكر
اقام املدعي )حي�در خرض جالب( الدع�وى  البدائية املرقمة 
اع�اله والتي يطل�ب فيها الحكم ب ) من�ع معارضة كال من 
املدعى عليهما وهم كل من ) 1 � حس�ن مصحب خضري 2 � 
احمد عبد الجبار ش�اكر ( للمدع�ي املذكور اعاله يف االنتفاع 
بالعق�ار املرق�م 48026/3 ح�ي النداء ( ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
حي الغري 2  كاظم محمود االس�دي لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2020/3/11 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن 

����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد 3841/ب2019/4
التاريخ : 2020/2/26

اعالن
اىل املدعى عليه  )فيصل حنون علوان( 

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 3841/ب2019/4 يف 
2019/12/31 واملتضمن الحكم ب )اوال : الزام املدعى عليه 
فيصل حنون علوان بتأديته للمدعي السيد مدير بلدية النجف 
اضافة لوظيفته مبلغا قدره ) 387,000( ثالثمائة وس�بعة 
وثمان�ون الف دين�ار والذي يمث�ل بدالت االيجار املس�تحقة 
للمدعي بموجب عقد املس�اطحة املربم بني الطرفني واملؤرخ 
يف 2002/9/4 عىل العق�ار العائد اىل مديرية بلدية النجف يف 
الغري جزء من التصميم 691 بمس�احة 100 مرت واملس�تغل 
م�ن قبل املدع�ى عليه بموجب عقد املس�اطحة اعاله كفرن 
للف�رتة م�ن 2009/9/4 ولغاي�ة 2016/2/15 ثانيا : الزام 
املدعى عليه فيصل حنون علوان بتأديته للمدعي السيد مدير 
بلدي�ة النجف اضافة لوظيفته الفوائد القانونية والبالغة %5 
من املبلغ املذكور اعاله واعتبارا من تاريخ املطالبة القضائية 
يف 2019/8/26 ولغاي�ة التأدية الفعلية ( ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة 
الكوفة واشعار مختار حي كندة / 2 � أ حسان حميد املحنة 
ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك ح�ق الطعن ع�ىل الق�رار املذكور خ�الل املدة 
املق�ررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 46 / ش / 2020 

اعالنالتاريخ 25 / 2 / 2020  
املدعي / باسم عبد الواحد فالح 

املدعى علي�ها / ايمان صباح حمد     
اص�درت هذه املحكم�ة بحقك يف الدع�وى املرقمة اعاله بتاري�خ 30 / 1 / 2020 
يقيض باس�قاط النفقة عىل املدعي باس�م عبد الواحد قاس�م بموجب قرار الحكم 
الص�ادر من محكمة االحوال الش�خصية يف ذات السالس�ل بالع�دد 2287 يف 21 / 
1 / 2018 بحق�ه للطف�ل مصطفى وبقطعها اعتباراً من تاري�خ 30 / 1 / 2020 
وااليعاز اىل املوظف املختص يف محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل بتأشري 
ذلك بعد اكتس�اب الق�رار الدرجة القطعي�ة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي وانتقالك اىل جه�ة مجهولة لذا تق�رر تبليغك اعالن�اً بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بق�رار الحكم اعاله ويف ح�ال عدم حضورك او م�ن ينوب عنك 
قانوناً واالعرتاض عىل الحكم الغيابي س�وف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق 

االصول. 
القايض / هنابة بريس عداي
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ثنائية الرفض والقبول
           نوزاد حسن

أظّن أّن أتعس البرش هو ذلك اإلنسان 
ال�ذي يعي�ش يف ظل أزمة سياس�ية 
ته�دد وج�ود البل�د كله. ذل�ك يعني 
أّن اإلنس�ان س�يكون صورة تعكس 
أجواء الرصاع الس�يايس القائم بكل 
تفاصيل�ه. وم�ن املؤك�د أّن مواطناًّ 
يحمل همَّ وطنه لن يكون س�عيدا. ال 
أح�د يتمتع بقراءة كت�اب وهو يرى 
الش�ّد والجذب ال�ذي يراف�ق حديث 
املتظاهرون  تشكيل حكومة يرفض 

رئيسها املكلف. كما أّن األمان يموت، 
ونظ�ل نتحدث عن فلس�فة القضاء 
عىل املحاصصة بش�كل مس�تمر من 
دون أن نصل إىل نتيجة جيدة، وبهذا 
نعيش أزمة شخصية سببها الرصاع 
السيايس الذي يجعل بعضهم يهربون 
إىل ق�راءة تاري�خ الع�راق الحدي�ث 
لعله�م يج�دون م�ا يس�اعدهم عىل 
فهم أح�داث هذه األيام وما يرافقها 
م�ن غموض. دعونا نقف عند لحظة 
تبدو يل غامضة جدا، وال أعرف كيف 
أفهمها جيدا. ومع أّني أتابع ما يقال 

هنا وهناك م�ن كالم يف الفضائيات، 
لكني ل�م أتمكن م�ن معرفة حكاية 
اللحظ�ة.  يج�ري حت�ى ه�ذه  م�ا 
لنأخ�ذ املوض�وع ببس�اطة ش�ديدة 
وكم�ا نس�معه. رَف�ض املتظاهرون 
تكليف محمد توفيق عالوي لتشكيل 
الحكومة، والسبب معروف للجميع، 
فهذا املكلف ال يمثل رشوط ساحات 

االعتصام.
القوى السنية رفضته كذلك، ويبدو أّن 
هذه القوى وجدت أّن هناك تقاطعاً 
كبرياً بينها وبني وجهة نظر عالوي. 

ولعل ما رش�ح من مواقف يش�ري إىل 
رْفض عالوي جميع املرشحني الذين 
تقدمه�م أحزاب تبحث عن الحصول 
عىل وزارة أو وزارتني تحت مس�مى 
االنتخابي.  أو االس�تحقاق  املك�ّون، 
يرف�ض  الكردس�تاني  التحال�ف 
هو اآلخ�ر ولم يك�ن رفض�ه ابتداًء، 
إّنم�ا جاء بع�د فرتة من مش�اورات 
عالوي مع األط�راف والكتل جميعا. 
باس�تثناء التيار الصدري الذي أعلن 
زعيمه الس�يد الصدر يف تغريدة تبدو 
حازمة أن يتم التصويت عىل حكومة 

مس�تقلني وغري محاصصاتية، وإاّل 
فإّنه سيدعو إىل مليونية.

رف�ض  عاصف�ة  أم�ام  نح�ن  إذاً، 
محم�د  الس�يد  يواجهه�ا  غامض�ة 
توفيق، اّتس�عت بمرور الوقت وكأّن 
ه�ذه الجه�ات الرافض�ة عرفت أن 
رئيس ال�وزراء املكلف مىض بعيدا يف 
اختيار وزراء مس�تقلني بعيدين عن 
مرش�حي األح�زاب. ويف الحقيقة أنا 
ال أج�د تفس�ريا أفضل من التفس�ري 
ال�ذي يرّج�ح أن األح�زاب أدركت أّن 
ع�الوي ابتع�د ع�ن تلبية م�ا طلبته 

منه. وقد أش�ار نائب يف اتحاد القوى 
إىل امتعاض�ه م�ن ع�دم االلتفات إىل 
االس�تحقاق االنتخاب�ي، وم�ن هن�ا 
رّجح هذا النائب مقاطعة الربملان يف 
حال انعقاد الربملان لغرض التصويت 

عىل حكومة عالوي املرتقبة.
لنكن واضحني أكثر، ولنتس�اءل عن 
امكاني�ة أن يق�دم ع�الوي أس�ماء 
لوزراء ينتمون ألحزاب وقد تعهد بأنه 
س�يبتعد عن املحاصص�ة والحزبية 
كلي�ا. ه�ذا التس�اؤل س�يتوضح لنا 
قريبا جدا. ومن هنا أجد أن األسماء 

س�تعلن وس�نعرف إن كان�ت ه�ذه 
األسماء مستقلة أم غري ذلك.

لكن لنتصور أّنها حكومة مس�تقلة 
رّد س�احات  كلّي�ا فم�اذا س�يكون 
االعتص�ام الرافض�ة ل�ه؟ ه�ل حقا 
س�تكون املحاصص�ة يف خط�ر بعد 
أعوام انتعش�ت فيها وأورثتنا خرابا 
سياس�يا واضحا. لننتظ�ر كي نرى 
األمور ع�ىل حقيقتها. ولعل غموض 
املراقب�ني  الس�يايس جع�ل  املوق�ف 
س�يواجه  ع�الوي  ب�أّن  يتكهن�ون 

صعوبة يف تمرير حكومته.

احلق املطلق عند العقل االحتجاجي
           محمد شريف أبو ميسم

ال يبدو الّدعاء الحق املطلق الذي نتبناه يف أحاديثنا وسلوكنا 
من تفس�ر إاّل يف إط�ار التناقضات التاريخي�ة التي رافقت 
نش�وء وتطور أس�افنا عىل هذه األرض، فورثن�ا، بنعمتها، 

خافاً حتى يف تفسر الظاهرة ذاتها، 
متش�ّبثني يف طرف من أطراف معادلة التفس�ر عىل حساب 
الط�رف اآلخ�ر منها؛ فت�ارة قس�اوة الصحراء الت�ي فعلت 
فعله�ا يف التكوي�ن الجين�ي ملوروثاتن�ا العقلي�ة، وأخ�رى 
النزع�ات البدوي�ة يف الاوعي، وس�واها قروي�ة التفكر، أو 
النزعة العش�ائرية، وفريق يعزوها لجغرافية الطفولة يف بلد 
شهد سلس�لة طويلة من االنقابات العس�كرية التي انتهت 
بعس�كرة املجتمع إّبان الحكم االستبدادي ألكثر من عقدين، 
يف ح�ني يقف بعضهم عند عنرص غي�اب العدالة االجتماعية 
وازدي�اد الفوارق الطبقي�ة بوصفها مدعاة لع�دم قبول من 
صادر الحق�وق لصالحه وزاد من أعباء تحمل املس�ؤوليات 

عىل غرمائه. 
وعىل النقيض، يرى الطرف اآلخر، يف تفسر الظاهرة، حقدا 
طبقي�ا، ع�اوة عىل ما يراه بعضهم بش�أن م�ا كان مدعاة 
لتوري�ث ع�دم قبول اآلخر، وهك�ذا وصوال إىل فك�رة هيمنة 
الوع�ي التقليدي عىل املجتمع بوصفه وعي�ًا طغيانياً قمعياً 

بحكم مكوناته. 
ويف اإلط�ار التاريخ�ي ذات�ه، تجتمع كل محاوالت التفس�ر 
لتزي�د من إرصار اآلخ�ر يف قناعته باحت�كار الحق لصالحه، 
ومن إرصارنا عىل حيازته، ما جعل مس�احة الحوارات، عىل 
مدار س�بعة عرش عاما، عقيمة وغر منتجة يف كل املس�ائل 

الخافية. 
نع�م، قد نتفق جميعا مع فرانس�يس فوكويام�ا  »إّن اّدعاء 
الح�ق املطلق س�لوك طغياني«. ولكِن اّتفاقن�ا هذا نابع من 
رغب�ة فردية يف إدان�ة رأي اآلخر ودعوته للقب�ول برأينا من 
دون مراجعة للذات، ودليلنا هنا هو ممارس�ة ذات الس�لوك 

املتط�رف يف وقت ندي�ن هذا الس�لوك عند اآلخ�ر. وعىل هذا 
امتّدت مس�احات الحوار لس�نوات من منطلق رغبة التفوق 
ع�ىل اآلخ�ر، وأغرق�ِت الرأي الع�ام باليق�ني الزائ�ف، اّدعاًء 

وحقيقًة، لدى هذا الفريق أو ذاك. 
نعم، ال أس�تبعد هنا ال�دور الخارجي يف صناعة هذا التطرف 
عرب توظي�ف التناقض�ات يف اإلرث التاريخ�ي، بالتزامن مع 
تأث�رات أدوات العومل�ة الثقافية عىل الوع�ي الجمعي، التي 
أس�همت يف صناعة عق�ل احتجاجي تحت مظل�ة اإلرباك يف 
املش�هد الكيل املتخ�م بالتجاذبات، وصوال ملزي�د من اإلرباك 
باّتج�اه بل�ورة معطي�ات صدم�ة التح�ول، به�دف القبول 
بالحل�ول الجاهزة التي لم يكن باإلمكان قبولها يف الس�ابق. 
وأق�ّر أّن الخطورة، هنا، تكمن يف العقل ال�ذي دّجنته أدوات 
العوملة الثقافي�ة وصنعت القطيعة بينه وبني مجموعة األنا 
األعىل، وصوال لقناع�ات القبول بالحلول الجاهزة عىل ضوء 
اإلبهار الناتج ع�ن التأثرات الس�معية والبرصية ملخرجات 
ش�كل الدول�ة الحديث�ة، يف الوق�ت نفس�ه ال�ذي أظهر من 
التطرف ما يتجاوز حدود احتكار الحقيقة، حني مارس حقه 
الديموقراطي بسلوك استبدادي، فأطاح ببقايا أحام القبول 
باآلخر يف بيئة التكّيف مع مرشوع الدولة املدنية القائمة عىل 
التع�دد. ومن هنا تبدو الحاجة ماّس�ة إىل االعرتاف بالوجود 
املوضوع�ي له�ذا العق�ل االحتجاجي ذي الس�لوك املتناقض 
بوصف�ه الوريث الرشعي للوعي االس�تبدادي الحالم بفضاء 
الحرية، ومن ثم التنقيب عن آثار سرورة هذا العقل ووضع 
توصيف دقيق لس�لوكه التعس�في تجاه األغلبية الصامتة، 
باتج�اه البح�ث عن مخ�رج له ولن�ا من رشنقة اإلمس�اك 
بالحقيق�ة واحتكارها نحو القبول بالتوزيع العادل للحرية، 
وبخافه فإن هذا العقل الذي سيقود املراحل املقبلة، معرض 
للنكوص نحو االس�تبداد بمع�اول ديموقراطية، من منطلق 
القوة يف إطار سياس�ة يلّ األذرع ما س�يجعله خامة مناسبة 
ملرشوع النف�وذ والهيمنة الخارجية يف س�ياق عوملة واقعها 

الغلبة تحت مظلة سلطة املال.

اجلزائر واألزمة الليبية
           بوبي جوش

وسط تعايل األصوات الدولية املتنافرة بشأن الحرب 
األهلي�ة يف ليبي�ا، كان م�ن الس�هل تجاهل صمت 
الجزائر، خاصة أن هذا البلد األكرب يف شمال أفريقيا 
كان جد منش�غالً بش�ؤونه الداخلية حتى يسهم يف 

الحوار بشأن النزاع املتواصل إىل الرشق.
الي�وم، تحاول حكوم�ة جديدة يف الجزائر إس�ماع 

صوتها وسط هذه الجلبة. 
ولنل�ق نظرة هنا عىل كل البل�دان التي لها مصلحة 
يف الح�رب األهلية الليبية. ف�كل واحد من الطرفني 
الرئيس�يني – »حكوم�ة الوفاق الوطن�ي« املعرتف 
به�ا من قب�ل األمم املتح�دة يف طرابل�س، والجيش 
الوطن�ي الليبي بقي�ادة خليفة حف�رت – لديه عدد 
من الداعمني. ف»حكوم�ة الوفاق الوطني« تتلقى 
دعماً عس�كرياً مهماً من تركيا، ومس�اعدة مالية 
من قطر، وبع�ض الدعم الدبلوم�ايس من إيطاليا. 
ه�ذا يف حني تش�مل قائم�ة داعمي حف�رت كال من 
روسيا وفرنسا. كما تتميز ساحة املعركة بتشكيلة 

متنوعة من املرتزقة واإلرهابيني. 
كل ه�ذا مزعج ج�داً للجزائر، الت�ي تواجه عواقب 
انعدام االس�تقرار السيايس يف البلد املجاور – تدفق 
لالجئني، ليس لليبيني فقط ولكن أيضاً لألفارقة من 
جنوب الصحراء وتس�لل اإلرهابي�ني. وقد ارتفعت 
تكالي�ف تأمني حدود الجزائر م�ع ليبيا منذ هجوم 
إرهابي عىل محطة للغاز يف 2003 أسفر عن مقتل 
أكث�ر من 40 من العمال، معظمهم أجانب. ويعتقد 
أن العدي�د م�ن اإلرهابي�ني املنتم�ني إىل »القاعدة« 

تسللوا إىل البلد من ليبيا. 
الجزائر، التي تعترب نفس�ها ذات أهمية مركزية يف 

ش�مال أفريقيا، كانت تاريخي�اً مرتابة يف أي وجود 
أجنبي يف جوارها. وكان النظام يف الجزائر سيكون 
الوسيط املنطقي يف النزاع الذي اندلع عقب سقوط 

معمر القذايف يف أواخر 2011. 
بي�د أن اعتالل صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
ال�ذي لعب دوراً مهم�اً يف ش�ؤون منطقتي املغرب 
العربي والساحل لوقت طويل، كان يعني أن الجزائر 
ال تس�تطيع فرض نفس�ها ع�ىل الش�ؤون الليبية. 
وحت�ى يف الوق�ت ال�ذي تدخل�ت في�ه دول أخرى، 
ضع�ف س�عي الجزائ�ر وراء الص�دارة اإلقليمية – 
وكذلك اقتصادها املدعوم بالنفط والغاز والحكومة 

املستقرة. 
والواق�ع أن�ه حتى قب�ل أن ترغ�م حركة ش�عبية 
بوتفليقة عىل االستقالة الربيع املايض، كان أبطال 
الدراما الليبية يتجاهلون تحذيرات الجزائر بش�أن 
انعدام االستقرار. فالجزائريون اعرتفوا ب�»حكومة 
الوفاق الوطني«، ولكنهم حاولوا اإلبقاء عىل الحياد، 
فشجعوا الطرفني املتناحرين عىل إيجاد حل سلمي. 
هذه الجهود التي تس�تهدف الدبلوماس�ية لم تكن 
تضاهي األس�لحة واألموال الت�ي ينفقها الالعبون 

اآلخرون. 
ويف األس�ابيع األخرية، حاولت الحكومة الجديدة يف 
الجزائر العاصمة إعادة تأس�يس املساعي الحسنة 
للبالد كَحك�م إقليمي. ويف هذا الصدد، اس�تضافت 
الجزائر الش�هر املايض وزراَء خارجي�ة الدول التي 
لها حدود مع ليبيا من أجل بحث الوضع. االجتماع 
أثمر مناس�بة اللتق�اط الصور، ولك�ن رسعان ما 
غطى علي�ه بس�هولة مؤتمران أكث�ر أهمية حول 

ليبيا يف موسكو وبرلني. 
والحقيق�ة أن الزعي�م الجزائ�ري الجدي�د الرئيس 

عبد املجيد تبون لدي�ه أولوياته اآلن، وهي معالجة 
املشاكل التي كانت وراء خروج املحتجني إىل الشارع 
ووالدة »الحراك« العام املايض، وليبيا ليست واحدة 
منه�ا. ويف ه�ذا اإلطار، أف�رج تبون ع�ن كثري من 
الس�جناء ووعد بإصالح�ات دس�تورية، وبتطهري 
الحكومة م�ن عنارص النظام القديم، وباس�تعادة 
األم�وال املختلس�ة من قبل ش�خصيات من النخبة 

الحاكمة السابقة. 
ويمكن القول إن التحدي األكرب بالنسبة ل�»تبون« 
هو إعادة إحياء االقتصاد الجزائري، وهي مهمة ال 
يساعد عليها انخفاض أس�عار النفط. وقد وصف 
رئي�س وزرائه عبد العزي�ز جراد صح�َة االقتصاد 
ب�»الدقيق�ة«، الفت�اً إىل أن الدين الع�ام ارتفع من 
26 يف املئ�ة من الناتج املحيل اإلجمايل إىل 45 يف املئة 

خالل العامني املاضيني. 
ج�راد قد يك�ون محق�اً يف أن كل هذا ه�و »الرتكة 
الكارثية« لبوتفليقة، ولكن إصالح الرضر سيكون 
صعب�اً بش�كل مضاعف بس�بب انخفاض أس�عار 
النفط، ذل�ك أن عائدات املحروق�ات التي بلغت 30 
ملي�ار دوالر خ�الل ال��11 ش�هراً األوىل من 2019 
مّثل�ت انخفاض�ا ق�دره 14.5 يف املئ�ة مقارنة مع 
الفرتة نفس�ها قبل عام. كما انخفضت احتياطات 
النق�د األجنبي ب��10.6 مليار دوالر خالل التس�عة 
أش�هر األخرية. غري أن خفضاً كب�رياً لإلنفاق يظل 
مستبعداً: ذلك جراد ال يستطيع ملس املواد الغذائية، 
والوقود، واألدوي�ة تجنباً الضطراب�ات اجتماعية، 
وذلك خشية اندالع موجة أخرى من االحتجاجات. 
وبالنظر إىل ه�ذه األزمات الداخلية، س�يتعني عىل 
آم�ال الجزائ�ر يف لع�ب دور يف إنه�اء األزم�ة التي 

يتخبط فيها البلد الجار أن تنتظر.

فقدان
فق�دت وصوالت االامنة الص�ادرة من مديرية بلدية الرميثة وحس�ب 
كت�اب مكت�ب التحقي�ق القضائي يف قض�اء الرميثة املرق�م 3472 يف 

2020/2/20 من يعثر عليها تسليمها اىل مصدرها 

�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد 639/ب2020/3
التاريخ : 2020/2/26

اعالن
اىل املدعى عليه  )جعفر كاظم حمزة( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 639/ب2020/3 يف 2020/2/26 
واملتضم�ن الحكم )بابطال قيد العقار تسلس�ل 3/76139 م4 جزيرة 
النجف حي الس�الم املسجل بالعدد 285/ك2001/1 مجلد 944 باسم 
املدع�ى علي�ه الثان�ي جعفر كاظ�م حمزة واالبق�اء عىل قي�د العقار 
املس�جل بالعدد 317/ايل�ول /2000 مجلد 887 باس�م مديرية بلدية 
النج�ف ثاب�ت الحكم ( ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي كون العن�وان وهميا لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ول�ك حق الطعن ع�ىل القرار 
املذك�ور  خالل امل�دة القانونية بكافة  طرق الطعن املقررة  وبعكس�ه 

سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد  : 819
التاريخ 2020/2/19

اىل / املدعوه / هيفاء حموي هادي 
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  حمودي هادي س�لمان طلبا اىل هذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدع�و ) هيفاء حموي هادي( 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك  يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها 
خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب 

وفق القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب

�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 638/ب2020/3

التاريخ : 2020/2/26
اعالن

اىل االش�خاص الثالث�ة / )رجم�ان مصطف�ى حس�ني وكاظ�م عبيد 
كاظم(

اق�ام املدعي ) الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته ( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيها الحك�م )بابطال كافة قيود 
العقار املرقم 3/76141 حي الس�الم ( واعادة تس�جيله باس�م دائرة 
املدعي مدير بلدية النجف وقد قررت املحكمة ادخالكم اشخاصا ثالثة 
اكم�اال للخصوم�ة( وملجهولية مح�ل اقامتكما كون العن�وان وهميا 
واس�تنادا لكتاب مكتب معلومات النجف بالعدد 490 يف 2020/2/24 
علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغكما اعالن�ا  بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم  2020/3/2 وعند 
عدم حضوركما او ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

اىل الرشيك  نعيمه نعمه سعيد
توج�ب عليك الحض�ور اىل بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار 

اجازة بناء للعقار املرقم 3/83121 حي النداء 
طالب االجازه 

باسم عباس عزيز
�����������������������������������������������

فقدان
فقدت هوية نقابة مهندس�ني النجف بأس�م )زيد فاضل 
جعفر( تاري�خ االصدار 2013 من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
�����������������������������������������������

فقدان 
فقدت هوية نقابة املهندسني العراقية بأسم ) احمد عبد 
الرزاق ياس�ني عب�د الله( يف محافظ�ة النجف اختصاص 
تقني�ات الحاس�وب  تاري�خ االص�دار 2016/7/26 رقم 

االنتساب 190597 
من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

�����������������������������������������������
اىل الرشيك / عيل حسني عجيل 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف 
االرشف  وذلك لتثبيت اقرارك يف العقار املرقم 116/6532 
النج�ف / الحيدري�ة مناصفة مع الرشي�ك ) عالء طالب 
ص�ايف( وعند عدم حضورك س�وف تصدر االج�ازة وفقا 

للقانون والضوابط الالزمة 
�����������������������������������������������

اىل الرشكاء / 1 � رجاء هاش�م عباس   2 � غس�ان داخل 
محمد

اقت�ىض حضورك�م اىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع 
النجف االرشف  وذلك لتثبيت اقراركم  باملوافقة عىل  قيام 
رشيكك�م )رضغ�ام صالح مهدي (  بالبن�اء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقم�ة 1801/116 الحيدرية  رقم 
املقاطعة )6( اسم املقاطعة خان الحماد   لغرض تسليفه 
قرض االس�كان خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن  

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : 820

التاريخ 2020/2/19
اىل / املدعوه / نوال حموي هادي سلمان 

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  حمودي هادي س�لمان طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو 
) نوال حموي هادي س�لمان ( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام 
م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب 

وفق القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب

حمافظة نينوى
قسم العقود

A 2020/ 13 م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

جتهيز معدات حمطة يارجمة اجلنوبية مع املحولتني 
) ضمن تخصيصات خطة تنمية االقاليم  لعام 2019 ملحافظة نينوى(  
وبكلفة تخمينية )2,241,420,000 دينار ( ملياران ومائتان وواحد 
واربعون مليون واربعمائة وعرشون الف دينار عراقي  وبمدة تنفيذ 

)360( يوم .
ع�ىل مقدم�ي العطاءات م�ن ال�رشكات الراغبني بدخ�ول املناقصة 
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة )خالل اوقات الدوام الرسمي 
وابت�داءا من تاري�خ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم 
2020/3/9( للحصول عىل نس�خة م�ن الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 
ق�دره 500,000 دين�ار فقط ) خمس�مائة الف دين�ار ( غري قابلة 

للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله, بظرف مغلق 
ومخت�وم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مق�دم العطاء وعنوانه 
وي�ودع يف صن�دوق العطاءات املوجود يف قس�م العق�ود مرفقا معه 
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم املوافق 2020/3/10 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وسوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء 
املوافق 2020/3/3 لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف 

وثيقة العطاء
مع التقدير

العدد : 5054
التاريخ : 2020/2/24

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: تسنح لك الفرصة للتعرف عىل أشخاص 
ق�د يفيدونك يف خطواتك املس�تقبلية. عاطفياً: 
يتفهم الرشيك احتياجاتك ويبادر إىل مس�اعدك 
لتخطي األزمة التي تمّر بها. اجتماعياً: ال تنَس 
الوع�د ال�ذي قطعته ألحد األصدق�اء وال تخّيب 

أمله فهو بحاجة إليك

عش�وائية،  بطريق�ة  أموال�ك  تنف�ق  مهني�اً: 
ادرس ميزانيت�ك ألن�ك قد تك�ون يف مأزق مايل. 
عاطفي�اً: كن حذراً يف عالقات�ك ألنك قد تندم يف 
املس�تقبل بس�بب املش�اكل التي تجرّها عليك. 
اجتماعي�����اً: لقاء مفاجئ مع أحد األصدقاء 

يسعدك وتمضيان وقتاً ممتعاً معاً 

مهني�اً: اس�تغل قدراتك يف تميي�ز األمور وابذل 
طاقاتك لتحصل عىل النتائج املرجوة. عاطفياً: 
يشتاق إليك الحبيب ويطالبك بتخصيص املزيد 
م�ن الوقت له، إص�ِغ إليه. اجتماعي�اً: يمنحك 
تعبريك عن أفكارك ومبادئك شعبية طاملا كنت 

بعيداً عن األنانية

مهني�اً: العقب�ات التي تواجه�ك يف هذه الفرتة 
ت�زول تدريج�اً، اص�ر فاملس�تقبل لصالح�ك. 
عاطفي�����اً: ب�ادر إىل مصالحة الحبيب فهو 
يتألم بس�بب الكالم القايس ال�ذي وجهته إليه. 
اجتماعياً: كن واقعياً وأص�ِغ اىل النصائح التي 

يسديها اليك األهل،ألنها تحمل إليك الحل

مهني�اً: أع�رض أف�كارك بجدي�ة حت�ى تلقى 
القب�ول الذي تري�ده م�ن الرؤس�اء والزمالء. 
عاطفي�اً: تم�ي أوقات�اً جميلة م�ع الرشيك 
وتحظى ببعض الوقت للراحة وتهدئة أعصابك. 
اجتماعياً: الوقت مناس�ب لالس�تجمام وازالة 

عوارض التعب التي ظهرت عليك

مهنياً: اعرض مساعدتك عىل زميل فهو بأمّس 
الحاجة إليها ألنه يمّر بمحنة قاسية. عاطفياً: 
إحذر من الوقوع يف حّب ش�خص غري مناسب، 
ألنك قد تقع يف املش�اكل. اجتماعي��اً: تساعدك 
األنش�طة التعليمية عىل التعرف عىل أشخاص 

ممتعني ومفيدين

مهني�اً: تخول�ك قدرت�ك ع�ىل االقن�اع تج�اوز 
األزم�ات واملصاعب الت�ي تواجهه�ا. عاطفياً: 
تتخذ خطوة حاسمة عىل الصعيد العاطفي قد 
تب�دو للبعض مته�ورة. اجتماعياً: تخّطط منذ 
فرتة إلرس�اء حيات�ك العائلية عىل أس�س أكثر 

ثباتاً وفاعلية ،انتبه وابتعد عن االستفزاز.

مهنياً: لديك طريقة مميزة إلتمام أعمالك وتثري 
انتباه املحيطني بك بأدائ�ك املنطقي. عاطفياً: 
تحّس�ن تدريجي يف حياتك العاطفية، إصر وال 
تتخذ قرارات مترّسعة. اجتماعي�اً: تجدد ثقتك 
بنفس�ك والجميع معج�ب بمهارات�ك املتنوعة 

وشخصيتك الجذابة

مهني�اً: ب�ادر إىل تنظي�م أولويات�ك وترتيبه�ا، 
تحتاج إىل ذلك يف هذه املرحلة الدقيقة. عاطفياً: 
ع�ّر للحبي�ب عما ي�دور يف بالك ب�كل رصاحة 
وأزل التش�نج القائم بينكم�ا. اجتماعياً: تعمل 
بنش�اط وحيوية وتجد احالمك تتحول تدريجاً 

اىل حقائق بعد طول انتظار

مهني�اً: ال ت�دع مش�اكلك الش�خصية تؤث�ر يف 
املرتاكم�ة.  مهام�ك  إنج�از  وتؤّخ�ر  أعمال�ك 
ع����اط���في������اً: عالقة عاطفية جديدة 
تتضح معاملها فتقرر خوضها بكل ثقة وتفكر 
يف االرتب�اط. اجتماعي�ًا: تعام�ل م�ع اآلخرين 

لتوسيع دائرة معارفك

مهنياً: زد ثقتك بنفس�ك لتتمك�ن من مواجهة 
الصعوب�ات الت�ي تواجه�ك وتؤخ�ر تقّدم�ك. 
عاطفي�اً: راِع ظ�روف الحبي�ب أكث�ر وقف إىل 
جانبه يف ه�ذه الفرتة ألنه بأمّس الحاجة إليك. 
اجتماعياً: ال تترسع يف الحكم عىل األمور فليس 

كل ما تراه وتسمعه صحيحا

مهني�اً: املحاورة واالتص�االت لعبتك التي تنعم 
به�ا، إقن�ع اآلخرين بوجه�ة نظ�رك. عاطفياً: 
تج�اه موض�وع  الحبي�ب  تفاجئ�ك المب�االة 
ناقشته معه منذ فرتة وتبعدك عنه.   اجتماعياً: 
لقى دعوة لحضور لق�اء اجتماعي هام إال أنك 

ترتدد يف تلبيتها.

العذراء

احلوت

طرق طبيعية لعالج برد املعدة
ت�زداد اصابتنا ب�رد املع�دة خاصة يف 
فصل الشتاء، لذا دعونا نقدم لكم اهم 
العالج�ات الطبيعي�ة له�ذا واعراض�ه 

املزعجة تعرف عليها .
برد املع�دة هو من األمراض الش�ائعة 
واملعدي�ة التي تصيب الكب�ار والصغار 
عىل حد سواء يف كل أوقات السنة لكنه 

يزداد بشكل كبري يف فصل الشتاء.
ولكن وقبل الخوض يف الطرق الطبيعية 
املس�تخدمة يف عالج برد املعدة، دعونا 
نتعرف ما هو برد املعدة أو ما يس�مى 

التهاب املعدة.

برد املع�دة هو عبارة ع�ن التهابات يف 
املعدة واألمعاء، ويش�خص هذا املرض 
بأنه ع�دة أمراض مجتمع�ة وال يوجد 
ف�ريوس واح�د فق�ط يكون املس�بب 
للحال�ة بل توجد عدة فريوس�ات منها 
فريوس النورو وفريوس الروتا فريوس 

االدينو.
وعند حدوث اإلصابة تس�تمر األعراض 
م�ن ث�الث أي�ام وحت�ى ع�رشة أي�ام 

وتختفي دون تدخل طبي.
1- بعض العالج�ات املنزلية لعالج برد 

املعدة

نق�دم لكم اه�م النصائ�ح والعالجات 
املنزلية عند االصابة برد املعدة

الراح�ة التام�ة: يعت�ر أفض�ل ع�الج 
طبيعي هو الراح�ة وعدم بذل مجهود 
خاص�ة يف االي�ام االوىل حتى يس�تعيد 

جسمك عافيته.
الن�وم: عليك النوم ق�در اإلمكان بما ال 
يقل عن 8 ساعات يوميا وذلك للتقليل 

من أعراض برد املعدة املزعجة.
التوق�ف ع�ن األكل: إذا كن�ت تش�عر 
بالقيء، البد أن تعطي معدتك اسرتاحة 
وان ترتك األمور تستقر لبضع ساعات 

وال تأكل أي يشء.
الح�رارة: القي�ام بالتدفئ�ة الرسيع�ة 
لتخفي�ف  املع�دة  وخاص�ة  لجس�مك 

تقلصات واالم املعدة.
2- سوائل عليك االهتمام بها للمساعدة 

يف عالج برد املعدة
احرص عىل تناول السوائل أدناه فهي 

مفيدة ملثل تلك الحاالت
املاء: علي�ك برشب كمي�ات كافية من 
املاء لتعويض الس�وائل التي تم فقدها 
جس�مك بس�بب التع�رق النات�ج ع�ن 

ارتفاع درجة الحرارة.

اخلبز األغىل يف العالـم
ابتك�ر طاه إس�باني يف ملقة رغيف 
خب�ز يع�د األغ�ىل بالعال�م بع�د أن 
استخدم يف وصفته غراما واحدا من 
الذهب وغراما م�ن الفضة، وفقا ملا 

جاء يف موقع »مريور« الريطاني.
ويبلغ سعر رغيف الخبز 
الواح�د ال�ذي يبلغ وزنه 
400 غرام، 1380 يورو، 

مايعادل 1521 دوالر.
وق�ال الط�اه إن�ه خبز 
ألن  فق�ط  لألثري�اء 
انتقائي�ة  مكونات�ه 

وباهظة الثمن.
الذه�ب  قي�اس  ويت�م 
والفض�ة بعناي�ة وتت�م 
مزي�ج  إىل  إضافتهم�ا 
الخبز قبل الخبز إلضافة 

إىل  التوه�ج  م�ن  إض�ايف  مس�توى 
العجينة.

وتلق�ى العمالء طلباته�م من الخبز 
الذهبي يف دول مثل الواليات املتحدة 

والصني وروسيا.

الربوتني.. أمهيته للجسم وأسباب نقصه
ي�ؤدي نق�ص الروتني يف الجس�م إىل 
مش�اكل صحية متعددة، كما يتسبب 
نقصه بمشاكل يف عدد من الوظائف، 
كون الروتني يعتر عنرصا أساس�يا 
لبن�اء جمي�ع أنس�جة الجس�م، مثل 
العض�الت واإلنزيم�ات والهرومونات 

وغريها.
وتتع�دد أس�باب نق�ص الروت�ني يف 
الجس�م ومنه�ا: اإلصاب�ة بأم�راض 
الكب�د، واإلصاب�ة بمش�اكل يف الكىل، 

بال�داء  واإلصاب�ة  التغذي�ة،  ونق�ص 
الزالقي.

وي�ؤدي نق�ص الروت�ني للعدي�د م�ن 
اإلصاب�ة  مث�ل:  الصحي�ة،  املش�كالت 

بالوذم�ة »تورم وانتف�اخ يف أحد أجزاء 
الجس�م«، وده�ون الكب�د، ومش�اكل 
الجلد والش�عر واألظافر، وفقدان كتلة 
العض�الت، وكس�ور العظ�ام، وضعف 
وزي�ادة  لألطف�ال،  بالنس�بة  النم�و 

التهابات الجس�م، واإلفراط يف تناول 
الطع�ام. ولزيادة الروتني يف الجس�م 
يجب تعدي�ل النظام الغذائ�ي املتبع، 
بالروتينات  الغني�ة  األغذي�ة  وتناول 
س�واء الروتني الحيوان�ي أو النباتي، 
وتن�اول املك�رسات بانتظ�ام خاصًة 
اللوز الحتوائه عىل مس�تويات عالية 
م�ن الروتني، وإضاف�ة أطعمة غنية 
بالروت�ني إىل الس�لطة مث�ل ص�دور 

الدجاج أو التونة.
أم�ا يف حال كان س�بب نقص الروتني 
يف الجس�م يرج�ع إىل مش�كلة صحية، 
فيج�ب حينه�ا الب�دء يف ع�الج ه�ذه 

املشكلة.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

 املقادير:
 x 1 - عدد بطاطس x 3 - معلقة كبرية زبدة x 4 - عدد فص ثوم مهروس x 5
رش�ة ملح - x 1 حزمة بقدونس طازج  )مفروم( - x 1 كيلو س�مك فيليه - 1 
 x ¼ - رشة كمون x 1 - معلقة كبرية دقيق x 1 - رشة فلفل اسود مطحون x

كيلو بسلة - ¼ x كيلو جزر
الخطوات:

نغس�ل كل م�ن الج�زر والبطاطس ويس�لق كل منه�م عىل حدى ث�م يصفوا 
ويهرسوا جيدا.

ثم ىف الكبة نفرم الس�مك مع الخرض والثوم والبقدونس ونتبل بامللح والفلفل 
األسود والكمون حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة.

ثم ىف وعاء عميق نضع خليط السمك والخرض والبسلة ونعجهم جيدا.
ثم نحرض ورق األلومنيوم ونفرد العجينة ثم نلفها عىل هيئة رول.
ثم نضع الرول ىف حلة بها كمية من املاء املغىل حتى تمام النضج.

ث�م ترفع من عىل النار وتقطع طرنش�ات س�ميكة ونح�رض الدقيق ونغمس 
الطرنشات.

ث�م ىف زيت س�اخن غزير نقىل طرنش�ات الس�مك وتحمر ع�ىل الجانبني حتى 
تأخذ لون ذهبى ثم تنش�ل عىل ورق ماص للمادة الدهنية تقدم ساخنة بالهنا 

والشفا.

كفتة السمك باخلرض

؟؟هل تعلم
�� ه�ل تعل�م أن م�دة حي�اة الذبابة 

ترتاوح ما بني 10 إىل 25 يوما .
* ه�ل تعل�م أن أع�داد البكترييا التي 
تعيش داخ�ل الجس�م وخارجه تبلغ 
نح�و ع�رشة أضع�اف خاليا جس�م 
اإلنس�ان، كما تفوق أع�داد البكترييا 
التي تعيش داخل أمعاء اإلنس�ان عدد 

خاليا الجسم.
* هل تعلم ان أوراق الصنوبر تحتوي 
عىل زي�ت يض�م جزيئات ألف�ا وبيتا 
وليمون�ني، والذي يس�تخدم كمضاد 
لاللتهابات لعالج الس�عال ومش�اكل 
الش�عب الهوائية مثل الربو وأمراض 

الجهاز التنفيس.
الفيدي�و  ألع�اب  ان  تعل�م  *ه�ل 
والحاسوب تس�اعد عىل تقوية ذاكرة 
اإلنس�ان، باإلضافة إىل تقوية القراءة 

والتخفيف من حدة التوتر.
* ه�ل تعل�م ان القه�وة تع�د واحدة 
م�ن األدوية املنبهة األكث�ر إدماناً، لذا 
يص�اب الكث�ري م�ن متن�اويل القهوة 
بالغض�ب يف حالة عدم تناولها أو عند 

بداية انسحاب أعراضها من الجسد.
* ه�ل تعل�م ان الب�كاء يس�اعد عىل 
تخفي�ف ح�دة التوتر العصب�ي الذي 
يش�عر به اإلنس�ان نتيجة اس�تيائه، 
كما تعمل الدموع عىل تنظيف العني.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2093( الخميس  27  شباط  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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رسميًا.. العراق يطالب بنقل مباراته 
امام هونغ كونغ بسبب كورونا

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدير ش�ؤون االتحاد العراقي لكرة القدم، 
احمد عباس، ان االتح�اد طالب االتحاد الدويل 
»فيفا« بنقل مباراته رسمياً امام هونغ كونغ 
يف التصفيات املزدوجة املؤهلة لنهائيات كأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ومن املق�رر ان تقام املباراة ع�ى ارض هونغ 
كون�غ يف ال�31 من ش�هر اذار املقبل لحس�اب 

الجولة الثامنة للتصفيات املزدوجة.
وقال مدير ش�ؤون اتحاد الك�رة احمد عباس 
يف مؤتم�ر صحفي، إن »االتح�اد العراقي لكرة 
الق�دم، خاط�ب نظريه ال�دويل من اج�ل نقل 
مب�اراة املنتخب الوطني من ارض هونغ كونغ 

بسبب مرض كورونا«.
وأوض�ح أن »االتح�اد الدويل حت�ى اللحظة لم 
يغري مكان املباراة، بالتايل بادرنا نحن وبلغناه 

رسمياً كي تكون املباراة يف ارض أخرى خاصة 
وان هون�غ كونغ من الدول الت�ي ينترش فيها 

مرض كورونا بشكل كبري«.
وتقول الس�لطات يف هونغ كونغ إنها س�جلت 

69 إصابة مؤك�دة بالفريوس يف 
هونغ كونغ، إضافًة إىل 

م�وت ضحيتني حتى 
اآلن.

احتاد الكرة ينتظر كتابًا رسميًا إلقامة مباريات 
الدوري املمتاز من دون مجهور

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعل�ن االتح�اد العراق�ي 
الق���دم،  لك���رة 
الجولة  مباري�ات 
م���ن  الثالث�ة 
ال������دوري 
العراق�����ي 
ز  ملمت�ا ا

بحض�ور  س�تقام  الق�دم،  لك�رة 
الجماه�ري لح�ني وص�ول كتاب من 
الدوائ�ر ذات العالق�ة بش�ان حملة 

محاربة فايروس كورونا.
وكان مدي�ر ش�ؤون اتح�اد الك�رة، 
احمد عب�اس، ان مباري�ات الجولة 
املقبلة م�ن الدوري املمتاز س�تقام 
من دون جمهور بناًء عى توجيهات 

وزارة الصحة.
تلقت�ه  بي�ان  يف  االتح�اد  وذك�ر 
السومرية نيوز، أن »مباريات الدور 
الثالث لدوري الكرة املمتاز، تس�تمر 
بحضور الجمه�ور اىل املالعب لحني 
وصول كت�اب رس�مي م�ن الدوائر 
ذات العالقة يب�ني املوقف والترصف 
املطل�وب ع�ى ض�وء املس�تجدات 
الالحقة وحمى الله بلدنا وشعبنا 

من كل سوء«.
وكان�ت وزارة الصح�ة، ق�د أعلن�ت 
أمس تس�جيل أربع ح�االت بمرض 

كورون�ا يف محافظة كرك�وك، فيما 
ش�هدت محافظ�ة النجف تس�جيل 

حالة واحدة.

جثري: نراهن عىل االنسجام 
أمام مرص

أوسبينا: أعتذر ملييس

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال مدرب منتخب شباب العراق، قحطان جثري، إن العبي 
الفري�ق ب�دأوا يهضمون الوح�دات التدريبي�ة، ويطبقون 
الواجبات بالشكل الصحيح، من أجل عبور عقبة مرص إىل 

نصف نهائي كأس العرب، تحت 20 عاما.
وأض�اف جث�ري، خ�الل ترصيح�ات: »صححن�ا األخطاء 
الدفاعي�ة الت�ي حدثت يف املب�اراة األوىل أم�ام تونس.. قلة 
خ�رة العبي الفريق، جعلته�م يرتكبون بعض األخطاء يف 
منطقة الجزاء، التي أس�همت يف إه�دار النقاط باملواجهة 

األوىل والثانية«.
وأردف: »أنا راٍض عن أداء الفريق، ألن العبينا لم يستعدوا 
بالش�كل الصحيح للبطولة، نظرا للظ�روف التي يمر بها 
الع�راق.. هذه املس�ابقة تع�د خري إع�داد لنهائيات كاس 

آسيا للشباب«.
وختم بقوله: »هذا الفريق يمثل مس�تقبل الكرة العراقية، 
وعلي�ه أن يظهر بالصورة اإليجابية، يف هذا املحفل العربي 

املهم، ونراهن عى االنسجام لتخطي مرص«.

عيل عدنان: العراق قادر عىل التأهل لـمونديال 2022

بيكيه يكشف موقفه من الكالسيكو

              المستقبل العراقي/ متابعة

ون�ادي  الوطن�ي  املنتخ�ب  نج�م  اك�د 
فانكوف�ر واي�ت كاب�س الكن�دي، عيل 
عدنان، أن منتخب اس�ود الرافدين قادر 
عى التأهل لكأس العالم 2022 يف قطر.

وقال عدنان يف حوار مع املوقع الرسمي 
لالتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«، إن »كل 
يشء يس�ري عى ما يرام فثي التصفيات 
املزدوجة املؤهلة ملونديال 2022 وكأس 
آس�يا 2023، كفريق واحد، نحن نعيش 
لحظات جيدة، لدينا اآلن ثالث مباريات 
متبقية يف هذه املرحلة الثانية، وآمل أنه 
بعد ذلك، سنتخذ خطوة أخرى أقرب إىل 

كأس العالم«.

وأض�اف »لق�د تأه�ل الع�راق إىل كأس 
العالم م�رة واح�دة فقط ع�ام 1986، 
لكنني أعتقد أنن�ا وصلنا اآلن إىل لحظة 
الالعب�ني  لدين�ا  أخ�رى،  التأه�ل م�رة 
واالمكان�ات والدع�م من بلدن�ا - لدينا 
كل ما نحتاجه، لهذا الس�بب أعتقد أننا 
س�نكون هناك يف قط�ر يف عام 2022«.
وأوض�ح أن »هن�اك امر دائًم�ا ما أفكر 
في�ه عندما ألعب م�ع املنتخب الوطني: 
كي�ف يمكنني أن أس�عد ه�ؤالء الناس 
)يقصد الجماهري(، لهذا السبب شعرت 
بحالة جي�دة بعد الفوز إيران، الش�عب 
العراق�ي يح�ب ك�رة الق�دم، يف الفرتة 
الت�ي س�بقت مب�اراة ايران، ت�م إغالق 
كل يشء - املتاج�ر وامل�دارس - حت�ى 

يتمك�ن الناس م�ن مش�اهدة املباراة«.
وأض�اف »لق�د كنت ألعب م�ع املنتخب 
الوطني لف�رتة طويلة وبالنس�بة يل ما 
زال األفض�ل بالنس�بة يل، هناك ش�عور 
مختل�ف ع�ن اللع�ب يف نادي�ك، يمكنك 

أن تش�عر بمالي�ني األش�خاص الذي�ن 
يتطلعون إليك ويرغبون يف الفوز، وهذا 
أمر مميز للغاية«.وبني »إذا لعب العراق 
عى ارضه، فسنكون قادرين عى التأهل 
لكأس العالم كل أربع سنوات أنا متأكد 
من ذلك، نحصل ع�ى الكثري من الدعم، 
وبغ�ض النظر ع�ن الفريق ال�ذي نلعب 
امامه سواء كان كبريًا أو صغريًا، فنحن 
نحصل عى دعم ملع�ب كامل يضم 60 
إىل 70 ال�ف ش�خص هناك«.وتابع »من 
املؤكد أن اللع�ب أفضل بكثري يف العراق، 
حي�ث يمكن ألفرادك هن�اك وعائلتك أن 
ي�روك وانت تلع�ب، آمل حًق�ا أن تكون 
لدينا الكثري من املباريات يف العراق، وأن 

نستمر يف جعل الناس سعداء«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أث�ار ج�ريارد بيكيه مدافع برش�لونة، القل�ق بني جماهري 
الفري�ق الكتالوني، خالل مواجهة ناب�ويل اإليطايل )1-1(، 
يف ذهاب ثم�ن نهائي دوري أبط�ال أوروبا.وتعرض بيكيه 

إلصابة يف الكاحل، تسببت يف عدم استكماله للمباراة، حيث 
ش�ارك بدال منه لينجليت.لكن بحسب صحيفة »سبورت« 
الكتالونية، فإن بيكيه أكد أنه يش�عر بحالة جيدة، ويعتقد 
أنه س�يكون الئًقا للمش�اركة يف الكالس�يكو ض�د الغريم 
التقليدي، ريال مدريد، األحد املقبل، عى ملعب س�انتياجو 

برنابيو، ضمن منافسات الجولة ال�26 من الليجا.وأشارت 
الصحيفة إىل أن بيكيه، كان يسري عقب املباراة 
عى قدميه، لكن�ه كان يعرج 
شيًئا بسيًطا أثناء ذهابه 

إىل حافلة الفريق.

ماريا شارابوفا تعتزل التنس
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت نج�م التنس الروس�ية، ماري�ا ش�ارابوفا، اعتزالها 
عال�م الك�رة الصفراء.وكتبت ش�ارابوفا يف مجل�ة )فانيتي 
فري(، أنه�ا اعتزلت اللعبة عى املس�توى االحرتايف، عن عمر 
32 عاما.وأضافت »منح�ت حياتي للتنس، والتنس منحني 
حياة.. س�أفتقده كل يوم«.واعتزلت ش�ارابوفا بعد مسرية 

حافل�ة باإلنج�ازات، أبزرها التتويج ب��5 ألقاب يف بطوالت 
الجران�د س�الم، كان آخره�ا يف ع�ام 2014، عندم�ا فازت 
بلقب روالن جاروس للمرة الثانية يف مسريتها.وجاءت آخر 
مش�اركة للروسية، يف بطولة أس�رتاليا املفتوحة هذا العام، 
الت�ي ودعتها من الدور األول ع�ى يد دونا فيكيتش.وأردفت 
ش�ارابوفا: »س�أفتقد التدريبات واألنظمة اليومية املعتادة، 
من االس�تيقاظ يف الفجر، ورب�ط حذائي األيرس قبل األيمن، 

وغلق أبواب امللعب قبل تسديد أول كرة يف اليوم«.
وأضافت: »س�أفتقد فريقي واملدربني، واللحظات التي كنت 
أجلس فيها مع والدي، يف مقاعد مالعب التدريب.. س�أفتقد 
مصافح�ة الرياضي�ني عن�د املكس�ب والخس�ارة، فهم من 
دفعوني لكي أكون األفضل«.وواصل�ت: »بالنظر إىل الوراء، 
أدرك أن التنس كان بمثابة الجبل بالنس�بة يل، فطريقي عج 

باألودية، لكن النظر من أعاله كان رائًعا«. 

مسرية بطلة
وظهرت ش�ارابوفا عى س�احة التن�س العامل�ي، بعمر 17 
عاًم�ا، يف 2004، عندم�ا تغلب�ت ع�ى املصنف�ة األوىل عاملًيا 
س�ريينا ويليامز، يف نهائي بطولة ويمبلدون، لتتوج بلقبها 

األول يف الجراند سالم.
ووصل�ت إىل ص�دارة التصني�ف العامل�ي للم�رة األوىل، عام 

.2005

مبايب يروي قصة لقائه األول 
مع زيدان

              المستقبل العراقي/ متابعة

روى كيلي�ان مباب�ي، نجم باريس س�ان 
جريمان، قصة أول لقاء له مع األسطورة 
الفرنس�ية، زين الدين زيدان، املدير الفني 

لريال مدريد.
وكشف مبابي خالل ترصيحات، أن الريال 
تواصل مع والديه لرتتيب رحلة إىل مدريد، 
للتدرب مع املريينجي وهو يف عامه الرابع 
عرش، وأن زي�دان )املدير الريايض وقتها( 

قابله يف ملعب التدريب.
وقال مبابي: »لن أنىس أب�ًدا اللحظة التي 
وصلن�ا فيه�ا إىل مركز التدري�ب.. التقينا 
زي�دان يف موقف الس�يارات، ثم عرض أن 
يقودن�ي إىل امللع�ب، كان يش�ري إىل املقعد 

األمامي: )هيا.. ادخل(«.
وتابع مازًحا: »لكنني اندهش�ت وسألته: 

)هل يجب أن أخلع حذائي؟(«.
وأكم�ل: »ال أعرف مل�اذا قلت ذل�ك، لكنها 

كان�ت س�يارة زي�دان.. إال أن�ه ق�ال يل: 
)بالطبع ال، هيا، ادخل(«.

وواص�ل: »لقد قادن�ي إىل ملعب التدريب، 
وكنت أفكر فقط يف نفيس: )أنا يف س�يارة 
زي�زو، أنا كيلي�ان من بون�دي، هذا ليس 
حقيقًي�ا، يبدو أنني ال أزال نائًما عى متن 
الطائ�رة(«.ورصح زي�دان علًن�ا يف وق�ٍت 
س�ابق بأنه »يعش�ق مبابي كش�خص«، 
ليع�زز التقاري�ر التي أش�ارت إىل اهتمام 

ريال مدريد بضم النجم الشاب.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس مرمى 
ناب�ويل، بليوني�ل مي�يس، قائد برش�لونة، عقب 

مواجهة الفريقني.
وتعادل نابويل وبرشلونة بهدف ملثله، عى ملعب 
س�ان باولو، يف ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري 

أبطال أوروبا.
وتسبب أوس�بينا خالل املباراة يف إصابة مييس، 
بعد لعبة مخادعة قام بها الحارس الكولومبي.

وق�ال أوس�بينا يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة 
»سبورت« الكتالونية: »أعتذر ملييس عن إصابته، 

لم أقصد بكل تأكيد«.
وأت�م: »لي�و ش�خص رائ�ع والعب عظي�م، من 
حس�ن حظي أنني واجهته هن�ا مع نابويل ومع 

منتخب بالدي«.
جدي�ر بالذك�ر أن لق�اء العودة س�يقام يوم 18 

مارس/ آذار املقبل بملعب كامب نو.

مانشسرت سيتي يستأنف ضد عقوبة يويفا
              المستقبل العراقي/ متابعة

اتخذ مانشس�رت س�يتي خطوة رس�مية، ضد 
قرار االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم »يويفا«، 
بحرمانه من املشاركات القارية ملدة موسمني، 
باإلضاف�ة لتغريمه 30 مليون ي�ورو، بدعوى 

خرقه قواعد اللعب املايل النظيف.
وقدم الس�يتي اس�تئناًفا رس�مًيا، يف محكمة 

التحكيم الرياضية )كاس(، ضد قرار يويفا.
وم�ن جانبها، أعلن�ت )كاس( تس�جيل طلب 
النادي.وأوضح�ت  م�ن  املق�دم  االس�تئناف 
املحكم�ة، يف بي�ان نرشت�ه ع�ر موقعها عى 

اإلنرتنت، أنه ال يمكن يف الوقت الحايل، اإلشارة 
إىل موعد حس�م القرار النهائي بش�أن هذه 
القضية.ويستعد الفريق اإلنجليزي ملواجهة 

مضيف�ه ريال مدريد، الي�وم األربعاء، عى 
ملعب س�انتياجو برنابيو، يف ذهاب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

            المستقبل العراقي/ متابعة

ف�ازت الكازاخية إلين�ا ريباكينا عى منافس�تها البلجيكية 
أليس�ون ف�ان يوتفان�خ، يف دور ال��32 م�ن بطولة قطر 

املفتوحة للتنس.
لكنه�ا قررت االنس�حاب من املس�ابقة بعدما تعرضت 
إلصاب�ة، لتهدي بذلك األس�رتالية أش�يل بارتي بطاقة 

تأهل مبارش لربع النهائي.
وتغلبت املصنفة 17 عامليا واملرش�حة 14 للقب، عى 
منافستها البلجيكية )62( بنتيجة 5-7 و6-2 و6-7 

)10-8(، لتحقق بذلك االنتصار رقم 21 منذ بداية املوسم.
ومع ذلك، لن تواصل ريباكينا مشوارها بالبطولة.

وقالت يف بيان »أش�عر باألس�ف الش�ديد حيال انسحابي من 
الدوح�ة، لكنن�ي أعاني من ش�د بس�يط يف س�اقي، وال أريد 
املخاطرة كي ال يس�وء األمر.. س�أعود العام القادم وش�كرا 
لدعمكم«.وبهذا االنسحاب عرت بارتي، املصنفة األوىل عامليا 
الت�ي كانت س�تواجه ريباكين�ا يف دور ال�16، لرب�ع النهائي 
مبارشة، حيث س�تنافس عى بطاقة تأهلها للمربع الذهبي، 
أمام الفائزة من مواجهة اإلس�بانية جاربيني موجوروزا مع 

األوكرانية دايانا ياسرتيمسكا.

ريباكينا تنسحب من قطر وتؤهل باريت

ألكانتارا يدعم كيبا بعد شائعات الرحيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد العب وس�ط بايرن ميون�خ، تياج�و ألكانتارا، 
بمواطنه وزميله يف منتخب إسبانيا، كيبا أريزاباالجا، 
حارس مرمى تشيليس.وال يمر حارس »البلوز« البالغ 
م�ن العمر 25 عام�ا، بأفض�ل أوقاته يف س�تامفورد 
بري�دج، حيث غاب عن املش�اركة م�ع فريقه يف آخر 
خم�س مواجه�ات، ليح�ل مكان�ه األرجنتين�ي وييل 
كاباي�ريو كحارس أس�ايس، بقرار من امل�درب فرانك 

المبارد.وبعد خس�ارة تش�يليس عى أرضه، يف ذهاب 
دور ال�16 بدوري األبطال، أمام بايرن بثالثية بيضاء، 
خ�الل مب�اراة كان تياجو أساس�يا فيه�ا، قال العب 
الفريق البافاري »كيبا صديق رائع وأحبه كثريا«.وتابع 
»حققنا الكثري سويا يف املنتخب.. ال أعلم الوضع الذي 
يعيشه كيبا تحديدا يف تشيليس، لكنه حارس عظيم«.
وكان�ت تقارير قد أكدت أن »البل�وز« يتفاوضون مع 
حارس أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبالك، لضمه 
خ�الل الصيف املقبل نظري 30 مليون يورو، باالضافة 

لالس�تغناء عن كيبا 
ل�«الروخيبالنكوس«.

اق�رتاب فريقه من  وعن 
بلوغ ربع النهائي، قال تياجو »يف التشامبيونز 

لي�ج ال يمك�ن التفك�ري به�ذا األمر، نس�ري 
خطوة بخطوة، اآلن علينا االس�تمتاع مع 

جماهرينا والتفكري يف مباراة الدوري«.
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ع�ر احتالل امريك�ي فرض مخططات�ه واهدافه ع�ى الواقع ودمر 
جمي�ع البنى التحتية للبلد. كما أن النظام الرملاني الذي تم اعتماده 
يف الع�راق هو نتاج العقل الغرب�ي وهو نظام ليرايل يحتاج اىل مهارة 
عالية يف ادارته ومجتمع متخم بالثقافة الديمقراطية ناهيك عما قام 
به االحت�الل االمريكي بفرض تقليد خاص يف تجربة النظام الرملاني 
وهو مبدأ املحاصصة س�واء كانت يف االستحقاق الطائفي او العرقي 

او يف االستحقاق االنتخابي فافسد التجربة برمتها. 
ث�م إن حجم التدخ�ل الخارجي اضاع هوي�ة التجرب�ة الديمقراطية 
فطغى الفس�اد يف جميع مفاصل الدولة من قمة هرم املس�ؤولية اىل 
ادن�ى درجة وظيفية يف الدول�ة. تداعيات املوت والدم�ار الذي جلبته 
لن�ا تنظيم�ات القاعدة وداعش والبعث الصدامي اث�ر كثرياً عى بنية 
املجتم�ع ورك�ز الطائفية وقس�م البلد اىل كونتات عى اس�س العرق 
والطائف�ة والدين وص�وال اىل حجم التده�ور يف التجربة السياس�ية 
وفق�دان الحلول لألزمات املرتاكمة مما عقد املش�هد الس�يايس اكثر 
مع غي�اب الكتلة األك�ر يف ال�دورة الترشيعية الرابعة، ف�كان خيار 
ش�خصية التس�وية الس�يد عادل عبد امله�دي عنواناً لس�قوط حمل 
التجربة السياس�ية برمتها اىل االرض وكش�ف زي�ف واخطاء جميع 

املراحل السابقة. 
ل�م تكن اس�تقالة عبد امله�دي بغ�ري املتوقع�ة أو ألن الرجل يخضع 
عمله للمزاج كما عرف عنه كما عمل االعالم املضاد يف الس�يطرة عى 
ال�راي العام  وايقاد االزمات واش�عال الفتن وبعي�دا عن تفاصيل ما 
بعد اس�تقالة عبد املهدي وسط ضغط الحراك الجماهريي وصوال اىل 
تكلي�ف محمد توفيق ع�الوي املقبول واملرف�وض واللغز والال واضح 
يف معالم الش�خصية واملقبول شيعيا بحكم االضطرار وليس اإلختيار 
باعتبار من )اليش�وف املوت يرضه بالصخونة( فان املناطق الغربية 
ملزمة ب�الرضا النها بني امرين االول ان تذهب اىل االقلمة وهو خيار 
غ�ري مضمون النتائج وفيه معارضة كب�رية داخلية وخارجية، وفيه 
مس�ؤولية ايضاً.  يف الوقت ذاته، فان احزاب االقليم الكردي  يدركون 
ان عالوي ماض يف وضع البدائل عن وزرائهم الس�ابقني وس�يحتلون 
الوزارات املصنفة له واي خيار اخر س�يخلق لهم مش�كلة مع بغداد 
التي يف الخالف معها تداعيات تذكرهم بتداعيات االس�تفتاء واالزمة 
االقتصادية وغريها. أخريا وليس آخرا نقول سوف تتم املصادقة عى 
كابين�ة عالوي تحت الفتة الحد االدن�ى الن الخيارات االخرى هي اما 
الفوىض او الحرب االهلية او املجهول الذي ال نعرف مجاهليه واىل اين 

يأخذ البالد والعباد.

ان اع�داد الش�باب وتأهيل�ه لبن�اء مجتمع والحف�اظ عليه 
وتهيئ�ة الظ�روف واالمكان�ات الالزم�ة والعمل ع�ى تنظيم 
الطاق�ات الش�ابة لرف�ع مس�توى الخدم�ات وبن�اء االرسة 
وتقوي�ة روابطها وغرس الس�لوكيات واالخ�الق القويمة يف 
نفوس الش�باب وتوف�ري القيادات الوطني�ة الالزمة للعمل يف 
مجال املؤسسات الشبابية ونرش الوعي والتعاون بني الشباب 
واحياء املسابقات االدبية والعلمية والعمل التطوعي لحمالت 
مح�و االمية او االس�عافات ورعاية الش�باب هي مجهودات 
وقائية تعتمد عى تنظيم واعداد هيئات للش�باب مثل االندية 
واملراكز واملعس�كرات لخل�ق اجواء صالح�ة لنموهم وكذلك 
تعتر عالجية تهدف عى املس�اعدة لالرتقاء بالشباب بحياة 
تسودها عالقات طيبة لنمو شخصية الفرد وتحقيق رفاهيته 
واصبح�ت رعاية الش�باب رضورة ملحة لخل�ق جيل صالح 
تغ�رس فيه الش�عور باألم�ن والطمئناني�ه وتكوين عالقات 
طيبه مع الغري بما يريض املجتمع وهي عملية تربوية متصلة 
ومس�تمرة ومتكامل�ة تع�م الش�باب يف ففراغه�م وعملهم 
والتوجه وف�ق ميولهم وقدراتهم ورغباتهم وتؤمن فلس�فة 
رعاية الش�باب باحرتام االنس�ان كفرد ل�ه كرامته وحقه يف 
الحياة وتشعر الشباب بقيمته واذا احرتمنا الشباب دفعناهم 
اىل النمو وهيأنا لهم فرص النجاح وعندئذ يصبحون مواطنني 
صالح�ني وافراد قادرين عى التواف�ق يف حياتهم االجتماعية 
وهذه الرعاية تس�اعد عى تحقيق اه�داف املجتمع وتدعيم 
اتجاهاته والتخلص م�ن التفكري الضيق واالناني والعبور اىل 
التفك�ري الجماعي التعاوني واملجتم�ع ال يرتقي دون احرتام 
النظم العامة لتعويد الش�باب عى ممارس�ة القيادة وتحمل 
املس�ؤولية يف بع�ض املواق�ف والقدرة عى التفك�ري الواقعي 
بجعل الش�باب يعيش يف حارضة ويحدد لنفس�ه اهدافه عى 
ضوء امكانياته وتمنح ه�ذه الرعاية درجة كبرية من الدعم 
املعنوي ويدرك الشاب بأنه غري مهمل ومرغوب فيه ونهضة 
املجتمع مرهون بنهضة الش�باب ويصب�ح قادرا عى االنتاج 
وقوة االمة من قوة ش�بابها وهم الدعامة القوية التي يعتمد 
عليه�ا تطوير املجتم�ع واعادة بن�اءه يف ضوء القي�م العليا 

واالهداف التي وضعها املجتمع لنفسه. 

ارتفع�ت اآلم�ال بتطوير أول عالج جديد للس�عال من�ذ 50 عاما، بعد أن 
أظهر علماء أنه يمكن تخفيف األعراض باس�تخدام أقراص يجب تناولها 
مرتني يوميا. ووجد أطباء من جامعة مانشس�رت، أن عقارا جديدا يسمى 
gefapixant، قد يخفف الس�عال بنس�بة الثلثني. وُكش�ف ع�ن العالج يف 
تجربتني ملس�اعدة األفراد املصابني بالس�عال املزمن بش�كل كبري، بما يف 

ذلك أولئك الذين عانوا من السعال ألكثر من 8 أسابيع.
ويف الوق�ت الح�ايل، ال توج�د طريقة لع�الج هؤالء امل�رىض، الذين أصيب 
بعضهم بس�عال دائم لسنوات. ومع مرور الوقت، يأمل العلماء أن يجري 

توفري العقار ملاليني األفراد، الذين يعانون من سعال شائع.
وقال رئيس الدراس�ة، الروفيس�ور جاكي س�ميث، ال�ذي يعالج املرىض 
يف مستش�فى Wythenshawe يف مانشس�رت: »هذا العق�ار له آفاق مثرية 
ل�دى املرىض الذين يعانون من حالة الس�عال املزمن يف كثري من األحيان. 
وتعد العالجات الفعالة للسعال حاجة رسيرية كبرية لم تلب االحتياجات 

الطبية، مع عدم اعتماد عالجات جديدة ألكثر من 50 عاما. 

تطور طبي يبرش بأول عالج جديد
 للسعال منذ 50 عامًا!

املكان األكثر خطورة اللتقاط فريوس »كورونا«
كش�ف أحد خراء السفر ويدعى 
س�ايمون كالدر عن وجود مكان 
املس�افرون  في�ه  يك�ون  واح�د 
أكثر عرض�ة لإلصاب�ة بفريوس 
»كورون�ا« الفتاك، حي�ث يزدهر 

فيه بكثرة.
 Good يف  حض�وره  وأثن�اء 
Morning Britain، أوضح كالدر 
أنه ينبغي عى الن�اس أن يكونوا 
أقل اهتماما بمدى خطر الطريان 
إىل املناط�ق املصاب�ة بالفريوس، 
املط�ارات  بش�أن  قلق�ا  وأكث�ر 
نفس�ها. وعن�د مناقش�ة حادثة 
وقع�ت يف مط�ار هيث�رو، الت�ي 

 British ش�هدت إجبار طائرة تابعة للخطوط
Airways عى الع�ودة إىل املطار، بعد أن أصيب 
أحد الركاب بالذعر من السفر إىل إيطاليا، أشار 
كال�در إىل أن املطار أكثر خطورة من الرحلة إىل 

املنطقة املصابة بفريوس »كورونا«.
وأض�اف أيضا: »ليس من الس�هل جدا التقاط 
الف�ريوس إذا اتبعت إجراءات الس�فر املعتادة. 
ع�ى س�بيل املثال، يف ه�ذه امل�رة، كانت هناك 
رحلة لرشكة الخط�وط الريطانية إىل ميالنو، 

ابتعدت ع�ن البوابة يف مط�ار هيثرو ثم عادت 
ألن أحد الركاب رفض الذهاب إىل ميالنو. وكان 
ذل�ك، من وجه�ة تقيي�م املخاطر، أم�را مثريا 
للس�خرية، ألنهم مروا بالفعل بأخطر جزء من 
الرحلة، وهو مطار دويل حيث يتش�ارك الناس 

كل الجراثيم من جميع أنحاء العالم«.
ومع ذل�ك، عى الرغم من األع�داد املتزايدة من 
املصاب�ني، تق�ول منظمة الصح�ة العاملية إنه 
يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة نفسها املتبعة 

للحماية من أي عدوى تنفسية.

وُينصح املسافرون بااللتزام بغسل 
اليدين باملاء والصابون، والتأكد من 
اس�تخدام معقم اليدين القائم عى 

الكحول.
ع�ى  الس�يطرة  مرك�ز  ويق�ول 
األمراض والوقاي�ة منها األمريكي 
أيض�ا: »تجن�ب ملس عيني�ك وأنفك 

وفمك بأيد غري مغسولة«.
ويف ح�ني أصبح�ت أقنع�ة الوج�ه 
ش�ائعة جدا يف املطارات، تبني أنها 
قد ال تكون أفضل وس�يلة للحماية 
Express. من املرض. ويف حديثه إىل

co.uk، أوض�ح الدكت�ور ريتش�ارد 
 :Fleet Street Medical داود م�ن
»أقنع�ة الوج�ه ذات قيم�ة مح�دودة: األقنعة 
الطبي�ة ال توفر أي حماي�ة ملرتديها عى الرغم 

من أنها قد تحمي اآلخرين إذا كنت مصابا«.
وتضيف الدكتورة كارمن دوليا، رئيس�ة أمانة 
اللوائ�ح الصحي�ة الدولي�ة يف منظم�ة الصحة 
العاملي�ة: »إذا كان عليك الس�فر، س�تذهب إىل 
املطار. وإذا كنت تريد التقليل من خطر إصابتك 
بالعدوى، فمن األفضل االبتعاد عن األشخاص 

الذين يشتبه يف إصابتهم بالفريوس«.

نجدة بغداد تنفذ محلة للحد من »التسول« وتضبط خمالفني للقانون
ضبطت سيارات واشخاص مطلوبني ومواد كيمياوية غري مرخصة

بغداد / املستقبل العراقي

بأرشاف مبارش من قبل مدير نجدة بغداد العميد 
عيل كريم بارشت دوريات النجدة بحملة للحد من 
ظاهرة التس�ول والتي انترشت يف االونة االخرية 
حي�ث تمكن�ت دوريات نجدة بغ�داد من القبض 
عى ١٧8 متس�وال يف عموم العاصمة بغداد. كما 
نفذت، وبحسب بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
حملة ع�ى كل من يخالف التعليم�ات القانونية 
ويعرض حياة املواطن�ني للخطر حيث تم ضبط 
عج�الت مخالفة ع�دد ١٤2 والدراج�ات النارية 

عدده�ا ١٧١ مخالف�ة للقانون تم تس�ليمهم إىل 
الجه�ات املختصة.  واضاف البي�ان انه »تمكنت 
دوري�ات رشطة نجدة بغداد م�ن ضبط عدد من 
الس�يارات املطلوبة )عليها إش�ارة حجز( ضمن 
مناط�ق متفرق�ة م�ن العاصمة بغ�داد عدد ١2 
وايض�ا القب�ض عى عدد م�ن حاميل األس�لحة 
الناري�ة الغري مرخص�ة عدد 3، ج�اء ذلك خالل 
إجراء ممارس�ة أمني�ة ادت إىل ضب�ط العجالت 
واالسلحة وتم تسليمهم إىل مراكز الرشطة. وتابع 
البيان ان »دوريات رشطة نجدة الزهور ضبطت 
ش�خص يحمل أدوية غري مرخص�ه عدد ١085 

كارتون�ة أدوي�ة مختلفة االن�واع ضمن منطقة 
الحس�ينية مقاب�ل قائمقامية الراش�دية وجاء 
ذلك خالل إجراء ممارس�ة أمني�ة ضمن املنطقة 
املذكورة أعاله أس�فرت عن القب�ض عليه.  كما 
ضبطت دوريات نجدة الزهور عجلة تحمل مواد 
كيميائي�ة زراعية ع�دد ١00 كي�س ال يحمل أي 
مستمك رس�مي باملواد املذكورة، جاء ذلك خالل 
إجراء ممارس�ة أمنية ضمن منطقة الحس�ينية 
قرب األس�واق. حيث تم االشتباه بالعجلة ولدى 
اس�تيقافها وتفتيش�ها عثر بداخله�ا عى املواد 

املذكورة أعاله.

أول عملية جراحية يف العالـم لزرع كف من شخص إىل آخر
يف  العس�كريون  الجراح�ون  أج�رى 
مستش�فى هان�وي الفيتنام�ي أول 
عملية جراحية ناجحة لزرع كف من 

مترع حي إىل شخص آخر.
 VNExpress بواب�ة  وقال�ت 
اإللكرتوني�ة إن العملي�ة أجريت يوم 
2١ يناير املايض لش�خص قطع كفه 
نتيجة حادث وقع عام 20١6 يف أحد 
املراف�ق اإلنتاجي�ة بمدين�ة هان�وي 
الفيتنامي�ة، مضيف�ة أن ك�ف الي�د 
اليرسى للمري�ض تكيفت تماما مع 
الي�د الغريب�ة بعد مرور ش�هر واحد 

من إجراء العملية الجراحية.
وج�اء يف تقري�ر طب�ي أص�دره املستش�فى 
أن املترع هو ش�خص آخ�ر آصيب بجرح يف 

ذراعه األيرس. وق�رر األطباء  برت يده بعد أن 
فشلوا يف إبقائها وتعرض اليد للغنغرينا، مع 

العلم أن الكف لم تصب أبدا.

وأجرى األطباء محادثات مع املريض 
وأف�راد عائلت�ه القناعه�م بالت�رع 
بالك�ف. وق�ال كب�ري الجراح�ني يف 
املستشفى، نغوين تخي هوانغ، الذي 
ت�وىل اإلرشاف عى األم�ر إن العملية 

الجراحية استغرقت 8 ساعات.
وأضاف أن عملية زرع الكف ترافقها 
عادة مشاكل كثرية، إذ أن يد اإلنسان 
له�ا بنية معق�دة. وفيم�ا يتعلق بيد 
املري�ض ف�إن نس�يج عضالته�ا لم 
يس�تخدم مل�دة ٤ أع�وام، م�ا اعتر 
لألطب�اء  بالنس�بة  خط�ريا  تحدي�ا 
واملري�ض نفس�ه. وعالوة ع�ى ذلك 
كان من الرضوري اتخاذ خطوات تحول دون 

إصابة اليد بالغنغرينا مرة أخرى.

كش�فت دراس�ة حديث�ة أن الرج�ال أكث�ر عرضة 
النخف�اض ع�دد الحيوان�ات املنوي�ة وصغر حجم 

الخصيتني، إذا تناولوا الوجبات الرسيعة.
وأظهر الباحث�ون أن أولئك الذي�ن يتناولون نظاما 
غذائيا غنيا باألس�ماك والدجاج والفواكه والخضار 
وامل�اء، ينتج�ون أكر ع�دد ممكن م�ن الحيوانات 

املنوية مع كر حجم الخصيتني لديهم.

ووجدت جامعة هارفارد أن تناول األطعمة الرسيعة 
واللحوم الحمراء، له تأثري معاكس.

وتأت�ي النتائج بع�د تحليل الصحة وع�ادات الغذاء 
لنح�و 2935 رج�ال دنماركي�ا، بمتوس�ط عمر ١9 
عاما، خالل امتحانات القبول بالخدمة العسكرية.

وق�اس الباحثون حجم الخصية ل�دى الرجال، كما 
حلل�وا عدد وش�كل وق�درة الحيوان�ات املنوية عى 

الس�باحة، وفقا لتقارير »ذي ص�ن«. وقالت قائدة 
الدراس�ة، الدكت�ورة فيبي ناس�ان، يمك�ن للرجال 
زي�ادة ف�رص أن يصبحوا آب�اء، عن طري�ق تناول 
نظ�ام غذائ�ي مت�وازن. وتظه�ر نتائج الدراس�ة، 
التي ن�رشت يف مجل�ة JAMA Network Open، أن 
النباتيني يحتل�ون املرتبة الثانية عادة عندما يتعلق 

األمر بقياس حجم الخصية والحيوانات املنوية.

دراسة تكشف عن وجبات غذائية ترض بخصوبة الرجال!

كش�ف هيدرون ش�وبرت، خبري التغذي�ة األملاني عن امل�واد الغذائية التي 
تعتر مفيدة للصحة ولكنها تسبب سوء النوم واألرق.

وتفي�د مجلة Focus، بأن القائمة التي أعدها خب�ري التغذية األملاني تضم 
املواد التالية- الخرضوات الطازجة والفلفل الحار والزنجبيل والشوكوالتة 
والعرقس�وس واملرشوبات املحتوي�ة عى الكافيني.ويش�ري الخبري، إىل أن 
العرقس�وس، نبات عش�بي يتبع الفصيل�ة البقولية من رتب�ة الفوليات، 
ويحتوي عى نس�بة عالية من حمض الجليرسيزي�ك. هذا الحمض يرفع 
مس�توى ضغ�ط الدم ويؤث�ر يف الت�وازن امللح�ي – املائي، مس�ببا األرق. 
ويضي�ف، الخرضوات الطازجة تنش�ط عمل الجه�از الهضمي، ما يمنع 
الجس�م من النوم. وأما الفلفل الحار والزنجبيل فينشطان عملية التمثيل 

الغذائي ويمكن أن يرفعا درجة حرارة الجسم.
والكافي�ني يحفز الجهاز العصبي، ما قد يس�بب األرق. والكافيني موجود 
لي�س يف القهوة فقط، بل ويف الش�اي ومختلف مرشوب�ات الطاقة، وملادة 

ثيوبرومني املوجودة يف الشوكوالتة وخاصة الداكنة منها، نفس املفعول.

مـواد غـذائيـة تسبـب سـوء
 النوم واألرق


