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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يقف رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي، 
اليوم األحد، يف مواجهة ثانية مع القوى السياسية 
يف الربملان يف محاولة أخرية لتمرير حكومته التي 
تحظى برفض كبري. ويعلق تحالف سائرون الذي 
يتزعم�ه زعيم التي�ار الصدري مقت�دى الصدر، 
وال�ذي يعد اكرب الداعم�ن لرئيس الوزراء املكلف 
محم�د توفي�ق عالوي آمال�ه عىل تمك�ن االخري 
من اقن�اع الكت�ل الرافضة لكابينت�ه الوزارية يف 
الس�اعات االخرية قبيل انعقاد جلسة منح الثقة 
الي�وم االح�د. وانطلق ع�الوي، املكلف بتش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة، بجول�ة مباحث�ات مع كتل 
سياس�ية مختلفة اهمها التحالف الكردستاني، 
إلقناعهم بتمرير كابينته الحكومية، بعد الرفض 
الذي اعلنت�ه اغلب الكتل السياس�ية له�ا. وقال 
النائب عن تحالف س�ائرون رياض املسعودي، يف 
ترصيح صحفي، إن رئيس الوزراء املكلف محمد 
توفي�ق ع�الوي رشع بسلس�لة م�ن املفاوضات 
السياس�ية بينه وبن القوى املعارضة له. وتابع 
املس�عودي ان »مباحثات الس�اعات االخرية هي 
من ستمرر حكومة عالوي«. واضاف ان »الحوار 
قد يصل اىل اتفاق نهائ�ي لتمرير حكومة محمد 
توفي�ق ع�الوي يف الس�اعات االخ�رية م�ن املدة 
الدس�تورية املمنوحة له«. ويف اكثر من مناس�بة 
اكد تحالف س�ائرون ارصاره ع�ىل تمرير وزراء 
مس�تقلن ودعم ع�الوي يف مجلس الن�واب رغم 
االعرتاض من قبل بعض الكتل السياس�ية، التي 
امل�ح اىل انها تع�رتض عىل الحكوم�ة يف محاولة 

منها لفرض مصالحها الحزبية عىل عالوي.
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       بغداد / المستقبل العراقي

وّقعت واشنطن اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان املتطرفة 
يف الدوحة، أمس الس�بت، لس�حب الجنود األمريكين من 
أفغانستان ضمن فرتة زمنية من 14 شهراً، وذلك بعد 18 

سنة من اندالع أطول الحروب يف تاريخ الواليات املتحدة.
ويأم�ل األفغ�ان أن ي�ؤدي االتف�اق إلنه�اء 4 عق�ود من 
النزاع�ات، وكذل�ك فتح ب�اب الحوار ب�ن حكومة كابول 
والحرك�ة املتطرف�ة به�دف وضع ح�د للمعان�اة يف البلد 
الفق�ري. ووق�ع االتفاق املف�اوض األمريكي زمل�اي خليل 
زاد، ورئيس مكتب الحركة الس�يايس ونائب زعيمها املال 
عب�د الغني برادر بحضور وزير الخارجية األمريكي مارك 

بومبيو، وممثلن عن عرشات الدول.
وتصافح الجانبان وس�ط صيحات ”ألله أكرب“ بن ممثيل 

حركة طالبان الحارضين.

ووفق بيان مش�رتك لواش�نطن وكابول، ستقوم الواليات 
املتحدة وحلفاؤها بس�حب جميع القوات من أفغانستان 
خالل 14 ش�هرًا يف حال التزم�ت حركة طالبان بضمانات 

أمنية ينص عليها اتفاق الدوحة.
وستبدأ القوات األمريكية فوًرا عملية االنسحاب التدريجي 
م�ن أفغانس�تان بع�د توقيع االتف�اق التاريخ�ي، عىل أن 
ينخفض عدد الجنود من 13 ألًفا إىل 8600 ”خالل أش�هر 

معدودة“، بحسب االتفاق.
وقال مس�ؤول أمريك�ي لوكالة فرانس برس: “إذا فش�ل 
الح�ل الس�يايس، وفش�لت املفاوض�ات، ف�ال يشء يجرب 

الواليات املتحدة عىل سحب جنودها“.
وتزامًن�ا م�ع عملي�ة االنس�حاب، م�ن املف�رتض أن تبدأ 
مفاوضات سالم مبارشة غري مسبوقة بن حركة طالبان 
وسلطات كابول بحلول 10 آذار، استكمااًل لالتفاق املوقع 

يف الدوحة، وفًقا ملسؤولن أمريكين.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة والبيئة اكتش�اف 
خمس ح�االٍت جديدة مؤكدة بفريوس 
كورونا املس�تجد، اربعة منهم يف بغداد 
)ثالثة يف الكرخ وواح�دة يف الرصافة( 

والخامسة يف محافظة بابل.
واك�دت ال�وزارة متابعته�ا م�ن قب�ل 
م�الكات وزارة الصح�ة وأُخ�ذت لهم 

العين�ات املطلوبة إلج�راء الفحوصات 
املختربي�ة وتبّن ان نتيجة الفحوصات 
موجبة وهم حالياً يف مؤسسات وزارة 
الصحة والبيئة الخاصة ملتابعة وضعهم 
الصحي. واكدت وزارة الصحة والبيئة 
اتخاذه�ا كاف�ة االج�راءات املطلوب�ة 
للتعام�ل مع الحاالت واملالمس�ن لهم 
وحسب اللوائح الصحية العاملية وتهيب 
ال�وزارة بكافة املؤسس�ات واملواطنن 

اإللت�زام بالتوجيهات الت�ي تصدر عن 
خلي�ة االزم�ة الوزاري�ة ولجن�ة االمر 
الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢0٢0 ملواجهة 
مرض فريوس كورونا املستجد ، مؤكدة  
ع�ىل االلت�زام بالتوصي�ات الت�ي م�ن 
ش�أنها منع انتقال الع�دوى. بدورها، 
خصص�ت هيئ�ة االع�الم واالتصاالت 
رقما مجانيا مخت�رصا، لصالح وزارة 
العراقي�ة، يف إط�ار  الصح�ة والبيئ�ة 

جهود الهيئة للحد من انتشار فايروس 
كورون�ا. وق�ال الهيئة يف بي�ان البيان 
 )1٢3( املخت�رص  املجان�ي  الرق�م  ان 
س�يكون متاحا يف جمي�ع املحافظات 
العراقية، لغرض تواصل املواطنن مع 
وزارة الصحة والبيئ�ة، حول فايروس 
كورونا، وسيعمل عىل جميع الشبكات 

الخلوية يف العراق.
التفاصيل ص2
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لـؤي صـالح:
 الوقت مبكـر للحديـث عن 
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وزير النقل خياطب اخلارجية إلدراج كارس أمواج ميناء الفاو يف موسوعة »غينيس«
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، عن تقديمه طلباً رسمياً إىل وزارة الخارجية بغرض إدراج كارس 
األمواج الغربي مليناء الفاو يف موسوعة غينيس لألرقام القياسية كأطول كارس امواج يف العالم. 
وأف�اد بيان بتقديم الوزير طلباً للخارجية ملفاتح�ة الجهات املعنية إلدراج كارس األمواج الغربي 
باس�م جمهورية الع�راق - وزارة النقل يف موس�وعة غينيس لألرقام القياس�ية، كأطول كارس 
أم�واج يف العال�م، بطول بل�غ )15,306( كم، مش�راً إىل رؤيته يف إمكانية تصنيف�ه ليكون رمزاً 

منافساً للمشاريع املناظرة، واصفاً الخطوة ب� »سابقة يف تاريخ مؤسسات الدولة العراقية«. 
وأوض�ح أن »أب�رز املش�اريع التي أنجزتها وزارة النق�ل يف البرصة الفيحاء ع�ر الرشكة العامة 
ملوان�ئ العراق إنجاز كارس األمواج الغرب�ي والذي يعد من أهم مكونات ميناء الفاو الكبر خالل 
الع�ام 2019«.  وأضاف: »يعد مرشوع الفاو من املش�اريع العمالقة ملا يتميز به موقعه من بعد 
جيوس�راتيجي عىل املس�توى املح�ي واإلقليمي والعاملي ول�ه أبعاد اقتصادية وسياس�ية للبلد 

بشكل عام وملحافظة البرصة بشكل خاص«. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يقف رئيس ال�وزراء املكلف محمد توفيق 
عالوي، الي�وم األحد، يف مواجهة ثانية مع 
الق�وى السياس�ية يف الرمل�ان يف محاولة 
أخ�رة لتمري�ر حكومت�ه الت�ي تحظ�ى 

برفض كبر.
ويعلق تحالف سائرون الذي يتزعمه زعيم 
التي�ار الصدري مقتدى الصدر، والذي يعد 
اكر الداعمني لرئيس الوزراء املكلف محمد 
توفيق ع�الوي آماله عىل تمكن االخر من 
اقناع الكت�ل الرافضة لكابينته الوزارية يف 
الساعات االخرة قبيل انعقاد جلسة منح 

الثقة اليوم االحد.
بتش�كيل  املكل�ف  ع�الوي،  وانطل�ق 
الحكوم�ة الجديدة، بجول�ة مباحثات مع 
كتل سياس�ية مختلف�ة اهمه�ا التحالف 
الكردس�تاني، إلقناعهم بتمري�ر كابينته 
الحكومي�ة، بعد الرفض الذي اعلنته اغلب 

الكتل السياسية لها.
وق�ال النائب عن تحالف س�ائرون رياض 
املس�عودي، يف ترصيح صحفي، إن رئيس 
ال�وزراء املكلف محمد توفيق عالوي رشع 
بسلس�لة من املفاوضات السياس�ية بينه 

وبني القوى املعارضة له.
وتابع املس�عودي ان »مباحثات الساعات 

االخرة هي من ستمرر حكومة عالوي«.
واض�اف ان »الحوار ق�د يصل اىل اتف�اق نهائي لتمرير 
حكومة محم�د توفيق عالوي يف الس�اعات االخرة من 

املدة الدستورية املمنوحة له«.
ويف اكثر من مناس�بة اكد تحالف سائرون ارصاره عىل 
تمرير وزراء مس�تقلني ودعم ع�الوي يف مجلس النواب 
رغ�م االعراض من قب�ل بعض الكتل السياس�ية، التي 
امل�ح اىل انها تع�رض ع�ىل الحكومة يف محاول�ة منها 

لفرض مصالحها الحزبية عىل عالوي.
ورغ�م اته�ام رئي�س ال�وزراء املكل�ف من قب�ل القوى 
السياسية الكردستانية بمحاولة فرض ارادته عليهم من 
خالل بتس�مية الحكومة الجديدة من دون مشاورتهم، 
اال انها اكدت أن املباحثات ما تزال مس�تمرة لغاية االن، 
وان اجتماعات اخرى سيعقدها عالوي مع ممثي الكرد 
يف مجل�س النواب، ربما س�تفيض اىل حل من ش�أنه أن 
يس�هم بتمرير الحكومة، بحسب ما اكده عضو الحزب 

الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان.
وقال ش�عبان أيضا، يف ترصيح�ات صحفية، إن »الكرد 
ليس�وا املك�ون الوحي�د املع�رض عىل سياس�ة عالوي 
بتش�كيل الحكوم�ة، وانما هنالك كتل سياس�ية اخرى 
ترفض آليات عالوي باختي�ار كابينته الوزارية، واقرب 
االدل�ة عىل ذلك الجلس�ة االس�تثنائية االخ�رو التي لم 

يحرضها سوى 100 نائب«.
واتس�عت دائرة الرف�ض لرئيس ال�وزراء املكلف محمد 

توفي�ق عالوي، فبع�د ان كان�ت مخترصة 
عىل القوى السياسية الكردستانية وبعض 
الق�وى الس�نية، بس�بب تجاه�ل ع�الوي 
لالس�تحقاق االنتخاب�ي لهذي�ن املكون�ني، 
بحسب ترصيحات س�ابقة لقيادات سنية 
وكردي�ة عىل حد س�واء، فقد ابل�غ تحالف 
الفت�ح بزعام�ة ه�ادي العام�ري ع�الوي 
برف�ض تمرير مرش�حي الكابينة الوزارية 
الجديدة، خالل جلسة منح الثقة القادمة.

وق�ال النائب عن التحالف وليد الس�هالني، 
يف ترصي�ح صحف�ي، إن »الس�ر الذاتي�ة 
ملرش�حي الكابينة الوزارية للمكلف محمد 
عالوي، دخل�ت يف س�جاالت ومباحثات لم 
تف�ض اىل ب�وادر ايجابي�ة لتمريره�ا امام 
الرمل�ان«، مش�را اىل ان »االعراضات عىل 
اختي��ار بعض املرش�حني حالت دون عقد 

الجلسة«.
واضاف الس�هالني، وهو املتحدث الرسمي 
باس�م كتل�ة ب�در، أن »ع�الوي يمي�ل اىل 
تش�كيل حكوم�ة مس�تقلة عموم�ا الدارة 
االزم�ة الحالية ، لكنه لي�س مخوال بتمثيل 
ان  يس�تطيع  وال  املكون�ات  اس�تحقاقات 
يغادر ذل�ك املبدأ قطعا«، مبين�ا ان »بعض 
املكونات تطالب بح�ق التمثيل يف القرارات 
الس�راتيجية للحكومة، وه�ي وجهة نظر 
مقبولة، واش�رطت دعمها لعالوي مقابل 

ان يحافظ عىل التوازن وتمثيل املكونات«.
واوضح » لقد ابلغنا عالوي: اذا وجدنا ايا من مرشحيك 
الجدد ش�خصيات غر مس�تقلة ومرتبط�ة حزبيا بأي 
جه�ة س�يكون موقفنا رافضا لتمري�ر هذه الحكومة 
قطعا«، مش�را اىل ان »الحكوم�ة املقبلة يجب ان تعمل 
بنهج مختلف عن الحكومات املتعاقبة ، لكن ان تحافظ 
عىل طبيع�ة الت�وازن الس�يايس واملكونات�ي للمجتمع 

العراقي«

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة اكتش�اف 
خم�س ح�االٍت جديدة مؤك�دة بفروس 
كورون�ا املس�تجد، اربعة منه�م يف بغداد 
)ثالث�ة يف الك�رخ وواح�دة يف الرصاف�ة( 

والخامسة يف محافظة بابل.

واكدت الوزارة متابعتها من قبل مالكات 
العين�ات  له�م  وأُخ�ذت  الصح�ة  وزارة 
املطلوب�ة إلج�راء الفحوص�ات املخترية 
وتبنينّ ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم 
حالياً يف مؤسسات وزارة الصحة والبيئة 

الخاصة ملتابعة وضعهم الصحي.
واك�دت وزارة الصح�ة والبيئ�ة اتخاذها 

للتعام�ل  املطلوب�ة  االج�راءات  كاف�ة 
م�ع الح�االت واملالمس�ني لهم وحس�ب 
اللوائ�ح الصحية العاملي�ة وتهيب الوزارة 
بكاف�ة املؤسس�ات واملواطن�ني اإللت�زام 
بالتوجيهات التي تصدر عن خلية االزمة 
الوزارية ولجن�ة االمر الديوان�ي رقم 55 
لس�نة 2020 ملواجه�ة م�رض ف�روس 

كورون�ا املس�تجد ، مؤكدة  ع�ىل االلتزام 
بالتوصيات التي من ش�أنها منع انتقال 

العدوى.
االع�الم  هيئ�ة  خصص�ت  بدوره�ا، 
مخت�رصا،  مجاني�ا  رقم�ا  واالتص�االت 
لصال�ح وزارة الصحة والبيئ�ة العراقية، 
يف إط�ار جه�ود الهيئة للحد من انتش�ار 

فايروس كورونا.
وق�ال الهيئ�ة يف بي�ان البي�ان ان الرق�م 
املجاني املخترص )123( س�يكون متاحا 
يف جمي�ع املحافظ�ات العراقي�ة، لغرض 
الصح�ة  وزارة  م�ع  املواطن�ني  تواص�ل 
والبيئة، حول فايروس كورونا، وسيعمل 

عىل جميع الشبكات الخلوية يف العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

ادان النائب محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، ايقاف 
ع�الوات املوظف�ني يف موازنة ع�ام 2020 لحل مش�كلة 
العج�ز باملوازن�ة وعده�ا مخالف�ة قانونية. وبحس�ب 

الوثيقة املوجهة من النائب محمد ش�ياع الس�وداني اىل 
االمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء، فإن »ح�ل أزمة عجز 
كبر ب�)51( تريليون دينار يف املوازنة االتحادية بحسب 
م�ا جاء يف كت�اب وزارة املالي�ة يف اع�اله، ولتبيني أغلب 
الفق�رات الت�ي ذهبت اليه�ا وزارة املالي�ة والتي تمثلت 

بإجح�اف ح�ق املوظف�ني كاف�ة ع�ر ايق�اف العالوات 
والرفيعات الت�ي كفلها قانون موظفي الدولة والقطاع 

العام، وهو مخالفة قانونية بحق املواطنني.
وأض�اف ان�ه »كان األجدى ب�وزارة املالية ايج�اد حلول 
أخ�رى ال يتأث�ر فيها املوظ�ف من مث�ل مراجعة بعض 

ابواب الرصف يف املوازنة التي باإلمكان تأجيلها يف الوقت 
الحارض. وشدد انه عىل  الحكومة أن ال تشاطر املوظفني 
واملتقاعدين وشبكة الحماية االجتماعية استحقاقاتهم 
والت�ي عملت س�ابقا ع�ىل توفرها يف ظروف التقش�ف 

وانخفاض أسعار النفط والحرب عىل )داعش(«.

دائرة رفض القوى السياسية تضيق اخلناق على »املكلف«.. وسائرون يعلق آماله على مباحثات »الساعات األخرية«

املواجهة الثانية يف الربملان: هل متر حكومة عالوي؟

العدد )2094(   1     آذار    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

الصحة تسجل )5( حاالت جديدة بـ »كورونا« يف بغداد وبابل

السوداين عن ايقاف عالوات وترقيات املوظفني: خمالفة قانونية 

االعالم واالتصاالت ختصص الرقم )123( للتواصل مع املؤسسات الصحية 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د قائ�د عملي�ات األنب�ار اللواء 
الرك�ن ن�ارص الغن�ام، أن توق�ف 
ط�ران التحالف الدويل لم يؤثر عىل 
العملي�ات العس�كرية التي تنفذها 
القوات األمنية، مشرا إىل أن قواته 
نفذت واجب�ات متميزة خالل فرة 

توقف طران التحالف.
وق�ال الغن�ام يف ح�وار م�ع قن�اة 
ط�ران  “توق�ف  إن  العراقي�ة، 
التحال�ف ال�دويل ل�م أي يحدث أي 
خل�ل او ف�راغ او توق�ف لعملياتنا 
العس�كرية”، مبين�ا أن “قطعاتن�ا 

اس�تطاعت تنفيذ واجبات متميزة 
خالل فرة التوقف”.

وأضاف الغنام، ان “قيادة العمليات 
املش�ركة خصص�ت لن�ا ولبقي�ة 
العمليات طائرات اس�تطالع قدمت 
لنا ما نحتاج من معلومات”، مشرا 
إىل أن “ما كنا نحتاجه من التحالف 
الدويل وهي عمليات االس�تطالع قد 

وفرته لنا العمليات املشركة”.
تجدر اإلشارة إىل أن التحالف الدويل 
قرر الش�هر املايض إيق�اف طرانه 
املس�اند للقطعات األمنية وذلك ردا 
عىل قرار الرمل�ان العراقي بإخراج 

القوات األجنبية.

قائد عمليات األنبار: نفذنا عمليات متميزة 
خالل فرتة توقف طريان التحالف الدويل

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الداخلية ياس�ني اليارسي، أمس السبت، بتشكيل 
لجن�ة ملعالج�ة الوضع القانون�ي وترقية املنتس�بني الذين ال 

يحملون الشهادة االبتدائية.
وام�ر اليارسي بحس�ب بي�ان مكتب�ه االعالمي ال�ذي تلقت 

املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، »مدي�ر التفتي�ش اإلداري 
واملهني بتش�كيل لجن�ة عاجلة تكون برئاس�ة اللواء »حاتم 
قاسم هاش�م« وعضوية ممثلني من املوارد البرشية والدائرة 

القانونية والعالقات ومكتب الوزير«.
ووج�ه الي�ارسي »اللجن�ة بج�رد أع�داد املنتس�بني الذين ال 
يحملون الشهادة االبتدائية وتقديم مقرح إىل مجلس النواب 

م�ن خالل مجلس الوزراء لغرض ش�مولهم بالرقية إىل رتبة 
مفوض وحسب االستحقاق«.

كم�ا أكد ع�ىل »أهمي�ة معالج�ة الوض�ع القانون�ي لرقية 
املنتس�بني املعينني يف ظل القانون امللغي الذي أجاز تعيني من 
ال يحمل ش�هادة دراسية واستثناءهم من أحكام قانون عام 

2011 لقوى االمن الداخي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بع�د ورود اخبار ع�ن حصول جريمة 
قتل يف منطقة املزرعة شمال املحافظة 
ع�ىل الف�ور ونظ�راً ألهمي�ة الحادث 
وخطورت�ه توجه�ت مف�ارز مرك�ز 
رشط�ة االم�ام الصادق عليه الس�الم 
ملكان الجريمة ملعرفة مالبساتها حيث 
تم اس�تنفار كافة القوة واالنتشار يف 
منطق�ة حص�ول الجريم�ة واملنطقة 
القريبة من ش�ارع العلم وحتى ضفة 
نهر الف�رات وبعد التحري و التفتيش 
ت�م القاء القب�ض عىل اح�د املتهمني 
وبع�د التعمق بالتحقي�ق معه اعرف 
بارتكاب�ه الجريم�ة باالش�راك م�ع 
مته�م اخر طعناً بالس�كني وبعد بذل 
الجهود االس�تثنائية تم القاء القبض 

عىل املتهم االخر. 
وتمت احالتهم اىل القضاء وقرر قايض 
التحقي�ق توقيفه�م وفق امل�ادة ٤06 
من قانون العقوب�ات العراقي )القتل 
العم�د( وتم�ت إحالته�م اىل املحكمة 

املختصة لينالوا جزائهم العادل.

وزير الداخلية يوجه بتشكيل جلنة ملعاجلة هتدف إىل ترقية
 من ال حيمل الشهادة االبتدائية من املنتسبني

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلية االعالم االمني، أمس الس�بت، 
عن مقتل خمسة عنارص من »داعش« بصد 

هجوم يف جزيرة الكرمة بمحافظة األنبار.
وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه، إن »قوة من الحش�د 

الشعبي يف جزيرة الكرمة بمحافظة األنبار 
تعرض�ت إىل إطالق ن�ار وتم إس�نادهم من 
قب�ل قوة من ل�واء املش�اة االربعني الجيش 

العراقي ردت القوة عىل مصادر النران«.
وأض�اف البي�ان أنه »ت�م قتل خمس�ة من 
عنارص داعش اإلرهابية واستش�هاد مقاتل 

من الحشد الشعبي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نج�ح الحش�د الش�عبي، أمس الس�بت، 
بتدم�ر مضافت�ني لداع�ش االرهاب�ي يف 
اط�راف قض�اء خانق�ني ش�مال رشقي 

دياىل.
وذك�ر الحش�د يف بي�ان تلقت املس�تقبل 

العراقي نس�خة من�ه، ان »قوة من اللواء 
23 نفذت عملية امنية استنادا ملعلومات 
استخبارية دقيقة يف مناطق محمد عباس 

وزور نهر الوند باطراف خانقني«.
واضاف، ان »العملية اس�فرت عن تدمر 
مضافت�ني تحوي�ان ع�ىل م�واد تفخيخ 

ومواد لوجستية واسلحة«.

القوات األمنية تطيح بـ)5( عنارص 
من »داعش« يف جزيرة الكرمة

احلشد الشعبي يدمر مضافتني لـ »داعش« 
يف أطراف خانقني

رشطة البرصة تتمكن من 
كشف جريمة قتل غامضة 
بعد ساعات من ارتكاهبا

        بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر نيابي، أمس الس�بت، بتعطيل الدوام الرس�مي اليوم يف جميع 
دوائر مجلس النواب وذلك لغرض تعقيمه من أي فروسات.

وق�ال املصدر يف ترصي�ح صحفي ان »مجلس النواب عطل الدوام رس�ميا 
)الس�بت( بكافة دوائره وذلك لتعقي�م مبنى الرملان من قبل الدفاع املدني 

والصحة من اي فروس موجود«.
يذك�ر ان رئيس مجلس الن�واب محمد الحلبويس، اعلن ي�وم الجمعة، عن 
موافقته عىل طلب رئيس الحكومة املكلف محمد عالوي بتأجيل الجلس�ة 

االستثنائية اىل االحد.

        بغداد / المستقبل العراقي

عزت وزارة املالية، أمس الس�بت، س�بب عدم ارسال رواتب موظفي اقليم 
كردستان اىل اسباب فنية.

وق�ال النائ�ب ع�ن االتحاد الوطني الكردس�تاني ش�روان مرزا بحس�ب 
حدي�ث نقله اعالم حزبه، ان »س�بب عدم ارس�ال بغ�داد لرواتب موظفي 
اقليم كردس�تان هو اسباب فنية، بحسب قول وزير املالية اثناء اجتماعنا 
م�ع يوم الخمي�س املنرصم«. واضاف، ان »الجهود مازالت مس�تمرة لحل 
مش�كلة عدم وصول رواتب موظفي اقليم كردس�تان م�ن بغداد«، مؤكدا 

ان«امر رصف الرواتب قد صدر قبل ايام«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمني، نج�اح الخط�ة الخاص�ة بزي�ارة اإلمامني 
العسكريني يف مدينة سامراء بمشاركة أكثر من مليون زائر.

ونقل�ت وكال�ة األنباء الرس�مية ع�ن الخلية قوله�ا، إنه “ب�إرشاف قيادة 
العمليات املش�ركة، نف�ذت قيادة عمليات س�امراء عىل م�دار ثالثة اينّام 
متتالية خطة أمنية كبرة خاصة بزيارة اإلمامني العس�كريني يف سامراء، 

والسيد محمد يف قضاء بلد”.
وأضاف بيان الخلية أن “الخطة اشركت فيها قطعات قيادة العمليات من 
الجيش والرشطة االتحادية، والرشطة املحلية، والحشد الشعبي، وبإسناد 

كامل من قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وطران الجيش”.
وأوض�ح أن “13عملية اس�تباقية ُنف�ذت يف مناطق الح�دود الفاصلة مع 
القيادات األخرى، وأس�فرت عن تدمر مضاف�ات وإلقاء القبض عىل عدد 
م�ن املطلوبني للقضاء”، الفتاً اىل أن “ط�ران الجيش نفذ 12 طلعة جوية 

ساندة للخطة األمنية”.
وأش�ار اىل أن “عدد الزائري�ن بلغ مليوناً ومئة ألف زائر”، مؤكداً “انتش�ار 
1050 موكب�اً خدمي�اً يف س�امراء وبل�د والدجيل وعىل ط�ول طريق تنقل 

الزائرين”.
وأظه�ر مقطع مصونّر تواف�د الزائرين من مختلف املناط�ق العراقية ألداء 

الزيارة املقررة الخميس.

الربملان يعطل الدوام الرسمي يف دوائره: 
البناية قيد التعقيم

»أسباب فنية« منعت وصول الرواتب
 إىل إقليم كردستان

اإلعالم األمني تعلن نجـاح خطة تـأمني 
زيارة مرقدي العسكريني )عليهام السالم(

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت الجبه�ة الركمانية العراقية 
ي�وم الس�بت املصادف 29 ش�باط 
الركماني�ة  املناط�ق  ب�أن   2020
الزال�ت تتعرض بني الح�ني واألخر 
وبش�كل مرم�ج لهجم�ات يقول 
به�ا فلول تنظي�م داعش يف اطراف 
قض�اء داق�وق يف جن�وب كرك�وك 
وآخره�ا قي�ام بالهجوم ع�ىل أحد 

النقاط التابعة للقوات االتحادية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة 
الركمانية أن الهجوم جاء عىل بعد 
كيلوم�ر واح�د من قض�اء داقوق 
وراح ضحيت�ه أح�د اف�راد القوات 

العراقية.

وطالبت الجبهة الركمانية، القائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة ووزارتي 
الداخلي�ة والدف�اع بأتخ�اذ تداب�ر 
وأجراءات حازم�ة يف هذا املوضوع 
وبعدم األس�تهانة بال�دم العراقي، 

عىل حد تعبرهم.
وأضافت، أنه من الرضوري تقوية 
داق�وق  قض�اء  يف  األمن�ي  املل�ف 
واالستعانة بأبناء القضاء للحفاظ 
عىل األمن واالس�تقرار عر تشكيل 
قوة إضافية من أبناء القضاء لسد 

الفراغ األمني يف هذه املناطق.
وطالبوا أيضاً برضورة قيام القوات 
اإلتحادية بتمش�يط أطراف قضاء 
داقوق والقرى التابعة لها للحد من 

هذه الهجمات.

اجلبهة الرتكامنية تطالب بتمشيط أطراف 
قضاء داقوق: فيه عنارص لـ »داعش« 
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    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

التقى محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاس�م الخطابي 
رئيس اللجنة املالية يف مجلس النواب هيثم الجبوري«.

وج�رى خ�الل اللقاء مناقش�ة ع�دد من املواضي�ع التي 
تخ�ص املحافظة واهمه�ا نقل طريق االرتال وس�يارات 
الحم�ل من الكمالية اىل طريق الرفيع حيث س�يتم ادراج 

املرشوع بقيمة ٤٧ مليار«.كما تم مناقش�ة اليات اطالق 
االموال من تخصيصات املحافظة«.

واشاد الجبوري برسعة انجاز املشاريع يف كربالء املقدسة 
وحملة االعمار التي تش�هدها املحافظ�ة معربا عن دعم 
اللجن�ة املالي�ة للمحافظ�ة والت�ي ع�ربت ع�ن النموذج 

الحقيقي للنجاح يف كافة االصعدة«.
وع�ى صعي�د آخرق�ام محافظ كرب�الء املقدس�ة بزيارة 

بح�رة ال�رزازة م�ن اج�ل اع�ادة تأهيلها لتك�ون مكان 
ترفيه�ي للعائل�ة الكربالئي�ة والزائري�ن م�ن مختل�ف 
املحافظات العراقية«.ورافق الخطابي »فريق عمل مؤلف 
من معاوني املحافظ ومدراء االقسام يف املحافظة ومدراء 
كافة الدوائر الخدمي�ة وبحضور النائب الثاني للمحافظ 
عيل امليايل وقائ�د عمليات الفرات االوس�ط وقائد رشطة 
كرب�الء ورئيس هيئة اس�تثمار كرب�الء ورابطة اصحاب 

الفنادق«.وتم االطالع واالتفاق عى املرحلة االوىل للتأهيل 
ومكانه حيث تم االتفاق عى اعادة تأهيل س�احل بطول 
كيلو مرت وبناء املظ�الت وكافة املرافق الخدمية الخاصة 
بالعوائ�ل وبأمكاني�ات محلية بمش�اركة كاف�ة الدوائر 
لتكون م�كان ترفيهي ش�امل للعوائل وس�يكون مجانا 
بدون اي رس�وم مقدما من الحكومة املحلية يف املحافظة 

للعوائل الكربالئية الكريمة.

حمافظ كربالء يناقش آليات اطالق االموال من ختصيصات املحافظة مع املالية الربملانية
زار حبرية الرزازة من اجل اعادة تأهيلها

    المستقبل العراقي/ الغانم

اعلن محافظ واسط، محمد جميل املياحي، 
استئناف العمل بكافة مشاريع املحافظة.

وق�ال املياح�ي يف تغري�دة ع�ى )توي�رت(« 
نتاب�ع ميداني�ا مراح�ل االنج�از مل�رشوع 
تطوير الخاچية ورضورة االرساع يف اكمال 
متطلب�ات زي�ادة ف�رق العم�ل«، معلن�اً« 
أعادة إس�تئناف العمل بكافة املش�اريع يف 

املحافظة«.
ودع�ا اصح�اب ال�رشكات اىل« التع�اون يف 
زيادة وترة العمل«، موجهاً« دوائر املهندس 
املقيم« بالتواجد يف كافة املش�اريع واطالق 

السلف الخاصة باملشاريع العاملة«.
م�ن جان�ب آخر وج�ه محافظ ب�أن يكون 
ي�وم األحد دوام�اً رس�مياً لجمي�ع الدوائر 

واملؤسسات الحكومية يف املحافظة«.
وأكد املياحي ان »رؤس�اء الوحدات االدارية 

يتحمل�ون  األقس�ام  ومس�ؤويل  والدوائ�ر 
مس�ؤولية عدم انتظ�ام موظفيهم بالدوام 
خدم�ة للصال�ح العام ومن أج�ل أن تميض 
ديمومة العمل وخدم�ة املواطنني يف جميع 
الدوائر التي كانت معطلة ومصابة بالش�لل 

التام طوال األشهر األربعة املاضية«.
وأوض�ح انه »يس�تثنى من ال�دوام املدارس 
بجمي�ع مراحلها وجامعة واس�ط واملعاهد 

التقنية كونها معطلة بقرار مركزي.

وجه مبباشرة الدوام الرمسي اليوم األحد

حمافظ واسط يعلن استئناف العمل بكافة مشاريع املحافظة
    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر النق�ل عبدالله لعيب�ي ، بأعادة 
النظ�ر بتوصي�ات اللجنة الخاصة بدراس�ة 
املخصصات البحرية ملوظفي الرشكة العامة 
ملوانئ العراق )احدى تشكيالت وزارة النقل( 
وإيق�اف العم�ل بالكتاب املرق�م ١٠٠١٣ يف 
متخصص�ة  لجن�ة  بموج�ب   ٢٣-٢-٢٠٢٠
النصافهم بما يتناسب والجهود التي بذلوها 
يف تأدي�ة واجبه�م اثناء الخدم�ة ». واوضح 

لعيبي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان 
»ه�ذه خطوة أوىل لرفع الغبن الحاصل بحق 
ه�ذه الرشيح�ة املينائية املهم�ة والتي تعد 
عصب املوانئ الحقيقي وإعادة تشكيل لجنة 
جديدة للنظ�ر يف املوضوع ك�ون التوصيات 
األخ�رة مجحفة وال تص�ب بمصلحة العمل 
والطواقم البحرية ».وأكد ان »هذه الرشيحة 
م�ن العامل�ني يف الرشك�ة تس�تحق الثن�اء 
والتكري�م مل�ا تتعرض له م�ن مخاطر جمه 

وصعوبات يف عملهم حني تجوب البحار .

وزير النقل يوجه بأعادة النظر بدراسة 
املخصصات البحرية ملوظفي املوانئ

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / المستقبل العراقي

زار فريٌق فنيٌّ من الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز 
، مواق�ع مختلفة يف محافظة البرصة لغرض الكش�ف 
ع�ى  محددات تضمني ش�بكات الغاز الس�ائل يف الُبنى 
التحتية لهذه املواقع، وضم فريق العمل ضم مهندسني 
فنيني من قس�م ش�بكات الغ�از ، وش�عبة التصاميم ، 
وقسم الصحة والسالمة والبيئة HSE ، وباالشرتاك مع 
مهنديس فرع الرشكة يف الب�رصة«. وافاد بيان للرشكة 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » فريق العمل الهنديس 
زار فندق ومنتجع » ميلينيوم الس�ِيف- برصة » الواقع 
قرب ساحة الطران يف املحافظة ، لغرض متابعة تنفيذ 
منظومة ش�بكات الغاز س�عة ٢.5 ط�ن تحت األرض ، 
ولقائهم بالجهة املنفذة للمرشوع بغية اجراء التعديالت 
الرضورية عى املخطط�ات املُقدمة للرشكة«.  واضاف 
»فيم�ا واصل الفريق جولته وكش�فه عى مجمع األمل 
٢ واجراء الكش�ف املوقع�ي ومتابعة تنفيذ مد ش�بكة 
انابي�ب الب�ويل اثيلني ومطابقتها م�ع املخططات ، بعد 
ارس�ال األخرة اىل الرشكة لغرض استحصال املوافقات 
األصولية الالزمة الكمال عملية مد تلك األنابيب«. جديٌر 
بالذكر أنَّ الرشك�ة العامة لتعبئة وخدمات الغاز احدى 
تشكيالت وزارة النفط تسعى اىل تقديم افضل الخدمات 
بما يتعلّق بالغاز السائل، كمرشوٍع رائٍد يف العراق اسوة 
بدول العالم، السيما مرشوع شبكات الغاز عرب االنابيب 
للمجمعات الس�كنية واملوالت والفنادق واملستش�فيات 

واملرافق الخدمية الصناعية والتجارية.

تعئبة الغاز جتري كشفًا فنيًا 
عىل فندق »ميلينيوم السيِف- برصة« 

وجممع األمل السكني 2 
    النجف / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ النجف األرشف ل�ؤي اليارسي عن »ق�رب افتتاح ال�رصح الطبي الكبر 
)املستش�فى األملان�ي( ال�ذي يعت�رب مطلب�ا أساس�ياً ألبن�اء محافظة النج�ف األرشف 
واملحافظات املجاورة من أجل س�د احتياجاتهم الطبية ، مبيناً » ان املستشفى ستشارك 
يف النهوض بالواقع الصحي هو من أولويات عملنا يف الحكومة املحلية ، حيث ان املواطن 
النجفي يطالَب بالخدمات االساس�ية واهمها الصح�ة ».وأوضح اليارسي ان »الزيارات 
امليداني�ة واملتابعة املس�تمرة مع مديرية بلدي�ة النجف األرشف ألعم�ال الرشكة املنفذة 

للمرشوع اثمرت هذا اإلنجاز العظيم ملحافظتنا املقدسة كونها تستحق اكثر من ذلك .

    ذي قار / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ ذي ق�ار وكالة أب�اذر عمر العمر 
» دائرت�ي التخطيط والبلدية بأع�داد التصاميم 
واملخطط�ات الالزم�ة لتنفيذ مش�اريع تطوير 
ط�رق نموذجي�ة داخلي�ة مهمة وس�ط مدينة 
النارصي�ة للمب�ارشة بتنفيذه�ا ضم�ن خط�ة 
مشاريع العام الجاري ٢٠٢٠ ».وقال العمر خالل 
اجتماع مش�رتك للك�وادر الهندس�ية يف الدوائر 
الخدمية املعنية بحسب بيخان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ان »املش�اريع التي س�يتم املبارشة 
بتطويرها وف�ق املواصفات النموذجية ) مدخل 
النارصي�ة من تقاطع املنصوري�ة حتى تقاطع 

مجرس س�وق الش�يوخ , ش�ارع االزده�ار من 
تقاطع نقابات العمال اىل تقاطع الثورة , شارع 
الش�يباني حتى دائرة نقل الصالحيات , ش�ارع 
جرس النرص باتجاه تقاطع الس�كك («.واش�ار 
العمر اىل »ان مخططات وتصاميم هذه املشاريع 
س�تكون وفق املواصف�ات النموذجي�ة بجميع 
الخدمات الخاصة بها والتي ستس�هم يف تطوير 
البن�ي التحتية ملدينة النارصية وتضيف جمالية 
للش�وارع املهم�ة والتخفي�ف م�ن األزدحامات 
املروري�ة ».وموضحا »ان ادارة املحافظة اعلنت 
عن العديد من املش�اريع الخدمية والتي ستنفذ 
ضم�ن خط�ة الع�ام الج�اري ٢٠٢٠ يف جمي�ع 

مناطق املحافظة«.

حمافظ النجف يعلن عن قرب افتتاح املستشفى األملاين

حمافظ ذي قار يوجه بأدراج تطوير شوارع 
مهمة يف مدينة النارصية ضمن خطة 2020

منتسبة يف مستشفى كربالء التعليمي 
لألطفال تتربع بـ »1000« كاممة طبية

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أف�اد ُمدي�ر مستش�فى كرب�الء لألطف�ال، 
الدكتور أحمد مهدي السعدي ، يف حديث ل�« 
املستقبل العراقي »، إنه » يف إطار إهتمامها 
والتوع�وي  الصح�ي  التثقي�ف  ب�رضورة 
واإلرشادي للمواطنني بشكل عام ، واألطفال 
ملواجه�ة  الخص�وص  وج�ه  ع�ى  منه�م 
الفايروس الوبائي«.قامت املمرض الفني ) 
ماما ش�رين ( بمبادرة جدي�دة ، أثبتت من 
خاللها ش�عورها العايل باملس�ؤولية إتجاه 
بلده�ا وأبناء ش�عبه ، حيث قامت وبش�كل 
طوعي وعى نفقتها الخاصة برشاء ) ١٠٠٠ 

( كمامة طبية ، وتوزيعها بني املُنتسبني واملُراجعني وفئات املجتمع للوقاية من 
اإلصابة بفروس كورونا املُس�تجد ، يف بادرة إنسانية رائعة والكبرة يف معناها 
ومضمونها ، وتركت أثراً طيباً يف نفوسهم » .بدورها ، أوضحت صاحبة املُبادرة 
، إنه » إستجابة لدعوة املدير العام للدائرة ، الدكتور صباح نور هادي املوسوي 
، الهادفة اىل تضافر الجهود لزيادة الوعي الصحي املُجتمعي ، وضمن سلس�لة 
ُمبادرات التثقيف الصحي والتوعوي للوقاية من اإلصابة بهذا الفروس الوبائي 
، قمت بهذه املُبادرة ، إيماناً مني بأن » واجبي الوطني واإلنساني واألخالقي ، 
ُيحتم عيَل الوقوف إىل جانب أبناء ش�عبي العزيز » ، ولن أَتدخر وس�عاً ، والعمل 
كل ما ش�أنه حمايته�م ووقايتهم من اإلصابة باألم�راض اإلنتقالية واملعدية ، 
وخصوص�اً الفروس الوبائي« كارونا املس�تجد » .وبَين�ت ، إن » األيام األخرة 
، ش�هدت أيضاً ، ويف إطار تطبيق الوح�دة لربنامجها التوعوي والتثقيفي املعد 
مس�بقاً ، لق�اءات فردية مع األطفال وذويه�م ، وتعريفهم بأعراض الفروس 
وُطرق إنتقاله وكيفية الوقاية منه ، وتش�جيعهم عى مراجعة أقرب مؤسسة 
صحية يف حال ش�عورهم باي أعراض مرضي�ة ُمفاجئة ، واإللتزام بالتعليمات 
الت�ي ُتصدره�ا وزارة الصح�ة ، كم�ا صاحبه�ا توزي�ع الرس�ائل والفولدرات 
التثقيفية واإلرش�ادية والكمامات ، والتأكيد عى أهمي�ة إرتدائها عند الذهاب 

لألماكن املُزدحمة وغسل اليدين بصورة مستمرة.

بالتعاون مع العتبة.. فرق الدفاع املدين تقوم بحملة تعفري 
الصحن الكاظمي الرشيف 

    بغداد/ المستقبل العراقي

تفادي�اً ملخاط�ر إنتقال ف�روس كورونا، 
 )CBRN( �قام فريق األزم�ات الوطني ال
التاب�ع إىل مديري�ة الدفاع املدن�ي العامة، 
وبالتع�اون م�ع فري�ق وح�دة الس�المة 
العام�ة التابع إىل قس�م حف�ظ النظام يف 
العتبة الكاظمية املقدس�ة بعملية تعفر 
جميع مفاصل أرج�اء الصحن الكاظمي 
الرشي�ف ومحيط�ه الخارج�ي من خالل 
اس�تخدام م�واد طبي�ة مطه�رة، وذل�ك 

ل�تأم�ني الحماية الالزم�ة والحفاظ عى 
صحة وس�المة زائري اإلمامني الكاظمني 

الجوادي�ن »عليهم�ا الس�الم«.وافاد بيان 
للعتب�ة ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، انه 
»يف الوق�ت ذات�ه ت�ويص األمان�ة العامة 
للعتبة الكاظمية املقدسة أصحاب املحال 
التجاري�ة القريب�ة من الح�رم الكاظمي 
الرشيف، وُتهيب بالزائرين الكرام التعاون 
معه�ا يف الحفاظ ع�ى النظاف�ة العامة، 
والس�عي إىل خلق بيئة صحي�ة من خالل 
اإللتزام بالتعليمات واإلرشادات التوعوية 
الصادرة من املؤسسات الطبية والصحية 

الخاصة بمنع انتشار فروس كورونا. 

حمافظ ميسان يفتتح مرشوع انشاء املمر الثاين لطريق عامرة - كحالء بطول )18( كم 
    ميسان / حيدر السعد

افتتح محافظ ميس�ان ع�يل دواي الزم، 
أمس السبت، مرشوع انشاء املمر الثاني 
لطري�ق عمارة - كحالء بطول )١8 كم ( 
ضمن مش�اريع تنمية األقاليم ملحافظة 

ميسان. 
وقال بي�ان ملحافظ ميس�ان أن الطريق 
يربط مركز املحافظ�ة )قضاء العمارة( 
بقضاء الكحالء وال�ذي يعترب دم الطرق 
املهمة والحيوية للنش�اطات االقتصادية 
والتجارية واالجتماعية وسيسهم اسهام 
كبر يف تسهيل تنقل املواطنني يف القاطع 
الجنوب�ي والرشق�ي للمحافظ�ة وكذلك 

عمل ال�رشكات االس�تثمارية العامله يف 
هذه املناطق ، مش�راً ، الطريق س�ابقا 
كان اح�ادي الجان�ب وتس�بب بح�دوث 

الكثر من الحوادث.
وتاب�ع بأن إعم�ال الطري�ق تكونت من 
طبق�ات ترابي�ة وطبقت�ني م�ن الحىص 

الخاب�ط وث�الث طبق�ات من االس�فلت 
)طبق�ة اس�اس وطبقة رابط�ة وطبقة 
س�طحية( اضاف�ة اىل اعم�ال التاثي�ث 
املتمثل�ة باللوح�ات املروري�ة والقناطر 
مي�اه  بترصي�ف  الخاص�ة  النصفي�ة 

االمطار واملزروعات . 
وب�ني املحاف�ظ بان ميس�ان مس�تمرة 
بانج�از مش�اريعها وإدخاله�ا الخدمة 
رغ�م قل�ة التخصيص�ات املالي�ة . حيث 
تم انج�از وافتتاح عرشات املش�اريع يف 
الف�رتة األخ�رة ولكاف�ة القطاعات وتم 
خالل ه�ذا الع�ام اعالن اكثر م�ن )٣٢( 
مرشوع وملختل�ف القطاعات ، الفتاً ، إىل 

أنه سيتم اعالن مشاريع اخرى.

حمافظ البرصة يوجه بتمديد عمل االجراء 
اليوميني لـ »٣« أشهر

    المستقبل العراقي / صفاء الفريجي

اعلنت محافظة البرصة عن توجيه املحافظ اسعد العيداني 
بتمديد عمل االجراء اليوميني لثالثة اشهر.

واف�اد بيان للمحافظ تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، انه »اس�تنادا لتوجيهات محاف�ظ البرصة املهندس 
اس�عد عبد األمر العيداني وبموج�ب قرار مجلس الوزراء 
املرق�م بالعدد )١5( لع�ام ٢٠٢٠ حصلت موافقة محافظ 
الب�رصة بأن يت�م تمديد عمل اإلج�راء اليومي�ني اىل ثالثة 
اش�هر جديدة والذين تم تعيينه�م ضمن)٣٠،٠٠٠( درجة 

وظيفية«.
واض�اف نوض�ح أيض�ا لكافة اهلن�ا يف البرصة أن�ه فيما 
يتعلق بموض�وع رصف رواتب االجراء ف�إن األمر مرتبط 
بمصادق�ة موازن�ة ع�ام )٢٠٢٠( والس�يد املحاف�ظ هو 
بتواصل مس�تمر مع وزارة املالية ومع الحكومة املركزية 

لغرض رصف الرواتب من واردات البرصة.

حمافظ بغداد يعلن ختصيص »20« مليار دينار 
للمشاريع بقضاء احلسينية

    بغداد / طالب ضاحي

ادرج�ْت محافظُة بغ�داد، عددا من املش�اريع 
الخدمية يف ناحية الرشيد ضمن خطة موازنتها 
للعام الحايل، فيم�ا اعلنت تخصيص ٢٠ مليار 
دينار ملشاريع اكساء ومجاري ومدارس ضمن 
قضاء الحس�ينية.وقال محاف�ُظ بغداد محمد 
جابر العط�ا يف ترصيح صحفي ان »املحافظة 
وضمن خططها الالزمة لرفع املستوى الخدمي 
بمناطق االط�راف والنهوض ببناه�ا التحتية، 
ادرج�ت عددا من املش�اريع الخدمية يف ناحية 

الرشيد ضمن خطتها للعام الحايل«.
اكس�اء  تش�مل  »املش�اريع  ان  واض�اف، 
ش�وارع ومجاري وم�دارس وتأهي�ل خطوط 
كهرب�اء وتجهيز ع�دد من املناط�ق باملحوالت 

الكهربائية.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير التعليم العايل والبحث العلمي قيص السهيل الجامعات 
والدوائر التابعة للوزارة كافة بإيقاف العمل بالبصمة االلكرتونية 

للفرتة من ٢٧/٢/٢٠٢٠ ولغاية ٧/٣/٢٠٢٠.
وأك�د الوزير بحس�ب وثيقة له حصلت »املس�تقبل العراقي«عى 
نس�خة منها، انه »يتم فتح س�جالت لتثبيت الحضور ويذيل من 
قب�ل الرئيس االعى للدائرة نهاية الدوام وذلك للحفاظ عى صحة 

املوظف بسبب تفيش فايروس كورونا القاتل.

التعليم توقف العمل بالبصمة 
لكافة اجلامعات ودوائرها

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، إيقاف العمل بدوائر املستمسكات الثبوتية 
يف عموم البالد ملدة ٧ أيام من اجل تفادي إنتش�ار فروس كورونا 

بعد تسجيل حاالت يف النجف االرشف وكركوك.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»التزاماً بتوجيهات لجنة األمر الديواني 55 لس�نة ٢٠٢٠، ونظراً 
ملا تش�هده دوائر االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة من زخم 

برشي، وللوقاية مو انتشار فايروس كورونا«.
و أعل�ن مدي�ر عام األح�وال املدني�ة والجوازات واإلقامة نش�ات 
ابراهيم الخفاجي عن ايقاف العمل بإصدار املستمسكات الثبوتية 
يف جمي�ع دوائ�ر املديري�ة يف بغ�داد واملحافظات ابت�داء من يوم 
االحد املوافق ١/٣/٢٠٢٠ وملدة س�بعة ايام للحفاظ عى س�المة 

املواطنني ، ويستنثى من ذلك الحاالت اإلنسانية والحرجة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، امس الس�بت، قيامها بغلق دور 
الس�ينما و املقاهي و النوادي و املنتديات االجتماعية ملدة عرشة 
ايام و لغاية السابع من شهر اذار تنفيذا لالمر الديواني رقم )55( 
لس�نة ٢٠٢٠ وذلك للمحافظة عى املواطنني من انتش�ار فروس 
كورونا بعد انتشاره يف العديد من دول العالم و البلدان املجاورة.

وب�ني مدي�ر عام دائ�رة صحة بغ�داد الكرخ جاس�ب لطيف عيل 
الحجامي، يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »الدائرة قامت 
بتنفيذ االم�ر الديواني املرقم )55( لس�نة ٢٠٢٠ و عمال باحكام 
امل�ادة )٤6( من قان�ون الصحة العامة املرقم)89( لس�نة ١98١ 
حيث تم غلق كافة دور الس�ينما و املقاهي و النوادي و املنتديات 
االجتماعي�ة يف جان�ب الك�رخ للحفاض ع�ى املواطنني انتش�ار 
ف�روس كورونا بع�د انتش�اره يف دول الجوار و تس�جيل بعض 

الحاالت يف العراق«.
وأك�د الحجام�ي، أن »الدائ�رة قام�ت بتهيئ�ة كاف�ة االجراءات 
االحرتازي�ة و منه�ا تهيئة ردهات العزل و س�يارات االس�عاف و 
توفر االدوية و تهيئة املالكات الطبية و الصحية املدربة الستقبال 
الحاالت املصابة و املشتبه بها ال سامح الله باالضافة اىل مبارشة 
فرق الرقابة الصحية بالتحري و متابعة جميع املناطق و االماكن 

العامة و التجمعات.

ايقاف العمل بدوائر املستمسكات الثبوتية 
يف عموم العراق لـ »٧« أيام

صحة الكرخ تغلق دور السينام واملقاهي 
والنوادي واملنتديات ملدة 10 أيام
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رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 22 / ش / 2020 
التاريخ 27 / 2 / 2020  

اعالن
املدعي / برشى عيل جاسم 

املدعى عليـه / احمد مطر عبيد
اصدرت هـذه املحكمة بحقـك حكماً غيابياً بحقـك يف الدعوى 
املرقمـة اعـاه بتاريـخ 2 / 2 / 2020 يقـي يف الزامك قررت 
املحكمـة الحكم بتمديد حضانة املدعية برشى عيل جاسـم عىل 
املحضونني عيل وشيماء وتأييد حضانتها لاطفال عباس وعيىس 
ابناء املدعى عليه احمد مطر عبيد وذلك لغرض مراجعة الدوائر 
الرسـمية وشبه الرسـمية الرسـمية وبضمنها وزارات الرتبية 
والتعليم العايل والتجارة والصحة والعمل والشؤون االجتماعية 
ودوائر الرعاية االجتماعية ومراكز التموين والبطاقة التموينية 
ووزارة الداخليـة بدوائرهـا مكاتـب املعلومات الصـدار بطاقة 
السكن ومديرية شؤون الجنسية واالحوال املدنية العامة لغرض 
اصدار البطاقة الشخصية وشهادة الجنسية العراقية والبطاقة 
املوحده وليس لها الحق يف مراجعة مديرية الجوازات او السفر 
باالطفـال اال بأذن وموافقـة املدعى عليـه وتحميله املصاريف 
والرسوم واتعاب محاماة وكيلة املدعية وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي وانتقالك اىل جهة مجهولة لذا تقرر 
تبليغـك اعاناً بصحيفتني يوميتني محليتني بقرار الحكم اعاه 
ويف حـال عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً واالعرتاض عىل 
الحكم الغيابي سـوف يكتسـب القـرار الدرجـة القطعية وفق 

االصول . 
القايض / حممد حميسن عيل

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )26(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنيـة مراجعة سـكرتري اللجنة يف بلديـة املوصل خال 
)30( يوم ثاثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعان يف 
الصحف املحلية لاطاع عىل الرشوط مستصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغـة )30%( مـن القيمة املقدرة مـع الترصيح االمني 
للمشـرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقـر مديرية بلدية 
املوصـل الواقـع يف حي املثنى يف السـاعة العارشة صباحا 
لليـوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترسـو بعهدته 
اجـور نـرش االعان واجـور خدمة بنسـبة )2%( من بدل 

االيجار 
1 ـ الدكاكني املرقمـة )459و457و405و397و403و38
8و389و548و550و392و546و547و549و395و39
6( الواقعة يف سـوق الربكة  يف منطقة البورصة عىل جزء 
من القطعة املرقمة )179( محلة الشيخ فتحي وملدة ثاث 

سنوات.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية  
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 127 / ش / 2020
التاريخ 27 / 2 / 2020  

اىل املدعى عليه – قتيبه هاشم عطا – جمهول 
حمل االقامة 

اقامت املدعية سهاد ثامر حسني الدعوى املرقمة 
127 / ش / 2020 والتـي تطلـب فيهـا الحكـم 
باثبات نسـب االطفال كل من وسـام ورواء ابناء 
قتيبه هاشم لوالدهم قتيبه هشام عطا ووالدتهم 
سـهاد ثامـر حسـني وملجهوليـة محـل اقامتـك 
قررت هـذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
رسـميتني واسعة االنتشار وقد تم تحديد يوم 8 / 
3 / 2020 موعداً للمرافعة بالدعوى اعاه وعليك 
الحضـور باملوعد اعاه ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك 

وفق االصول . 

القايض / عبد الرمحن محيد جاسم

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 347/ 2019

التاريخ : 2020/2/27 
اىل  /املنفذ عليه / منتظر رزاق جابر

لقـد تحقق لهـذه املديرية من خال اشـعار 
مركز رشطة مسـلم ابن عقيل بالعدد 3857 
يف 2020/2/16 واشـعار مختـار الرساي يف 
الكوفـة جمعه نزار املـؤرخ يف 2020/2/13   
انك مجهـول محل االقامـة وليس لك موطن 
دائـم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واسـتنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تقـرر تبليغـك اعانـا بالحضـور يف مديرية 
تنفيذ الكوفة خال خمسـة عـرش يوما تبدأ 
مـن اليـوم التـايل للنـرش ملبـارشة املعامات 
التنفيذية بحضـورك ويف حالة عدم حضورك 
ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون
االحـوال  محكمـة  قـرار  املحـرر:  اوصـاف 
/2302 بالعـدد  الكوفـة   يف  الشـخصية 

وتضمـن    2018/11/22 يف  ش/2018 
بواقـع  املسـتمرة  النفقـة  بتأديـة  الزامـك 
ثاثمائة وخمسون الف دينار شهريا للدائنة 
)هند ياسـني كيكو( وتحميلك كافة الرسوم 

واملصاريف واتعاب املحاماة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
ورد يف صحيفة املسـتقبل العراقـي بالعدد ) 
2083( يف 2020/2/13 يف محكمـة االحوال 
الشخصية يف السماوة العدد 241/ش/2020 
حيث ورد رئاسـة محكمة اسـتئناف النجف 
خطأ والصحيح هو محكمة استئناف املثنى 

لذا اقتىض التنويه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت الهوية الصـادرة من غرفـة التجارة 
بأسـم / قاسـم نـوري جعفر – فمـن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت هوية الطالـب ) مكرم صبـاح نور( 
الصـادرة مـن املعهـد التقنـي برصة قسـم 
تقنيات الكهرباء – فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه 
نـرش يف صحيفـة املسـتقبل العراقـي اعان 
محكمـة بـداءة النجـف بالعـدد / 2089 يف 
2020/2/23 جـاء فيـه العقـار املرقم 613 

خطأ والصحيح هو 612 لذا وجب التنويه

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 

القضية املرقمة : 1563 / 2018 
مقتبس حكم غيابي 

1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة 
.

2 – اسـم املجـرم الغائب : الرشطي جبار حسـن جرب رسـن ) مطرود 
من الخدمة ( 

3 – رقم الدعوى : 1563 / 2018 
4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : ....... 

5 – تاريخ الحكم : 24 / 12 / 2018 .
6 – املادة القانونية : ) 30 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل .

7 – وحدته : قيادة حدود املنطقة الرابعة .
8 – خاصة الحكم : عدم شـمول املتهم اعاه بقانون العفو العام رقم 

27 لسنة 2016 وذلك لعدم تسديده املبالغ املرتتبة بذمته .
9 – الحبـس البسـيط ملدة ) سـنة واحـدة ( وفق احكام املـادة ) 30 ( 
مـن ق ع د رقـم 14 لسـنة 2008 املعدل وبداللة املـواد ) 61 / اوال ( و 
) 69 / اوال ( مـن ق أ د رقـم 17 لسـنة 2008 لجمعه بني عمله بصفة 
رشطـي ومنتسـب يف وزارة الدفـاع واسـتامه الراتب من شـهر اب / 
2006 ولغاية شـهر كانون االول / 2010 مبلـغ مقداره ) 227 ، 156 
، 29 ( تسـعة وعرشون مليون ومائة وسـتة وخمسـون الف ومائتان 

وسبعة وعرشون دينار .
10 – الزامه باعادة مبلغ مقداره ) 227 ، 156 ، 29 ( تسعة وعرشون 
مليون ومائة وسـتة وخمسـون الف ومائتان وسـبعة وعرشون دينار 
عـن الرواتـب التـي تقاضاها بـدون وجه حق تسـتويف منـه بالطرق 

التنفيذية .
11 – اخراجـه من الخدمة وتنحيته عـن الوظيفة نهائيا عما باحكام 
املـادة 42 / ثانيا من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 املعدل بعد اكتسـاب 
الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89 / اوال من ق أ د رقم 17 لسـنة 

 . 2008
12 – اعطـاء املوظفني العموميـني صاحية القاء القبـض عليه اينما 
وجد لتنفيـذ الحكم الصادر بحقه والـزام املواطنني باالخبار عن محل 
اختفائه اسـتنادا الحكام املـادة ) 69 / ثانيا وثالثا ( من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 . 
13 – حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة ) 69 / 

رابعا ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
14 – تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جاسب معيبد حسني ( 
البالغة ) 000 ، 25 ( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة ) 60 / سادسا ( 
من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز استنادا الحكام 
املـادة 71 / اوال وثانيـا من نفـس القانون وافهم بتاريـخ 24 / 12 / 

. 2018
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه 

 ورد يف إعان مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة 
يف النجف االرشف املنشور يف صحيفة املستقبل العراقي 
يف عددها املرقـم )2057(  يف 8 / 1 /2020 ورد قانون 
البطاقـة الوطنية رقم 2 لسـنة 2016 خطأ والصحيح 

رقم 3 لسنة 2016  لذا اقتىض التنويه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 444/ 2020
التاريخ : 2020/2/26 

اىل  /املنفذ عليه / عباس جرب حمود
لقد تحقق لهذه املديرية من خال رشح املبلغ القضائي 
لهذه املديرية ومختار املنطقة حيدر محسـن الشمري 
السـام 3  انك مجهول محل االقامـة وليس لك موطن 
دائـم او مؤقـت او مختار يمكـن اجـراء التبليغ  عليه 
واسـتنادا للمادة 27 مـن قانون التنفيذ تقـرر تبليغك 
اعانا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف خال خمسة 
عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات 
التنفيذيـة بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصـاف املحرر: قـرار محكمة بـداءة النجـف بالعدد 
واملتضمـن   2019/11/28 يف  3377/ب2019/1 
تأديتك مبلغ سـتة واربعون مليون دينار اىل الدائن رائد 

ناظم منفي

اعان 
اىل الرشيك / وسيله هاشم محمد 

اقتـىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
العراقي الكائن يف البرصة : كوت الحجاج 
 – واالسـكان  االعمـار  وزارة  مجمـع   –
تقاطع حي الرسالة وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيـام الرشيك ) صفاء عبد 
السـاده حسـني ( بالبنـاء عـىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة ) 2311 / 402 
مقاطعـة الرباط الكبري لغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخال مدة اقصاها 15 
يومـا داخل العراق وشـهرا خارج العراق 
من تاريخ نرش االعان وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعان 
اىل الرشيكة / وفاء فاخر مهدي 

اقتـىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
العراقي الكائن يف البرصة : كوت الحجاج 
واالسـكان  االعمـار  وزارة  مجمـع   –
– تقاطـع حـي الرسـالة وذلـك لتثبيـت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيـام الرشيكة ) 
منتهى احمد مكـي ( بالبناء عىل حصته 
 / 826 ( املرقمـة  القطعـة  املشـاعة يف 
5523 مقاطعـة القبلة لغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخال مدة اقصاها 15 
يومـا داخل العراق وشـهرا خارج العراق 
من تاريخ نرش االعان وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعان 
بناء عـىل الطلب املقدم من قبل السـيد ) 
محمد لطيف خزعـل ( الذي يطلب فيه ) 
اضافة اللقب ( من ) فراغ ( اىل ) االسدي ( 
خال مدة اقصاها خمسة عرش وبعكسه 
سـوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احـكام املـادة 22 مـن قانـون البطاقـة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم شال 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشكاء / 1 ـ رجاء هاشـم عباس 2 ـ غسان 

داخل محمد
توجـب عليكـم الحضـور اىل مقر بلديـة النجف 
االرشف لغرض انجاز معاملة اجازة البناء للعقار 
الحيدريـة مقاطعـة )6(  املرقـم )1801/116( 
اسـم املقاطعة ) خان الحمـاد( خال عرشة ايام 
من تاريخ النرش وبخافه سـتتم االجراءات دون 

حضوركم .
طالب االجازة

رضغام صالح مهدي

مديرية تنفيذ البياع
العدد/2020/197

اىل/املنفذ عليه /مـروان محمد خضري/ مجهول 
محل  االقامة

املديريـة مـن خـال رشح  لهـذه  لقـد تحقـق 
املبلـغ  يف مركـز  رشطـة السـيديةوتاييد ناحية 
املامونانـك مجهـول محـل االقامـة وليـس لـك 
موطـن دائـم او موقـت او مختار  يمكـن اجراء 
التبليغ  عليه واسـتنادا  للمـادة) 27( من قانون 
التنفيـذ تقرر تبليغك اعانـا بالحضور يف مديرية 
تنفيـذ البياعخال  خمسـة عرش يومـا تبداء من 
اليـوم التايل للنـرش  ملبارشة املعامـات التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل  
شذى هاشم

اوصاف املحرر
البيـاع   يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة  قـرار 
 2019/12/16 يف  /ش/2019   8482 بالعـدد 
والـذي يقي الـزام املدين مـروان محمد خضري 
بتسـليم االثاث املدرجة يف القـرار اعاه عينا وان 
تعـذر  فأقيامهـا اىل الدائنة مروة داود سـالم مع 
اتعـاب محاماة وكيل الدائنـة البالغة )500000( 

خمسمائة الف دينار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء 

العدد : 389 / ش / 2019 
التاريخ : 20 / 2 / 2020 

تنويه 
اىل / املدعى عليه ) خالد ابراهيم علوان ( 

بتاريـخ 14 / 10 / 2019 اصدرت هذه املحكمة 
 2019  / ش   /  389 املرقمـة  بالدعـوى  قـرارا 
والخاصة باملدعية ) بسمه محمد مالك ( واملدعى 
عليـه ) خالـد ابراهيـم علـوان ( وصـدر القـرار 
حضوريـا بحق املدعية وغيابيا وعلنا بحق املدعى 
عليه اعاه وتم تبليـغ املدعى عليه بالقرار اعاه 
يف صحيفتـني يوميتـني محليتـني همـا صحيفة 
 2019  /  11  /  21 يف   2027 بالعـدد  املسـتقبل 
وصحيفة طريق الشـعب بالعـدد 70 يف 24 / 11 
/ 2019 وقد ذكر سـهوا يف مضمون القرار اعاه 
ان تاريـخ الطـاق هـو 5 / 8 / 2018 يف حني ان 
الصحيـح هو 5 / 8 / 2019 عليه قررت املحكمة 

التنويه عىل تاريخ الطاق الصحيح .
القايض 

أيار خري الدين خالد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

فقـد وصل القبص املرقـم 3481643 واملؤرخ يف 
2019/4/4 مبلـغ الوصـل 1250000 والصـادر 
من منفذ سـفـوان الحدودي باسم/ خالد حميد 
رحيمة. فمن يعثر عليه يسلمه اىل جهة اإلصدار.

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 98 / ش / 2020

التاريخ 26 / 2 / 2020  
اعالن

اىل املدعـى عليـه  - نهاد مـرشف محمد نايف – 
مجهول محل االقامة

اقامـت املدعيـة صابريـن نعمه محمد جاسـم  
الدعوى املرقمـة 98 / ش / 2020 والذي تطلب 
فيها الحكم باثبات نسـب ابنتهـا مليس مرشف 
محمد نايف تولد 1 / 1 / 2015 لوالدها مرشف 
محمـد نايـف ووالدتهـا صابرين نعمـه محمد 
وملجهوليـة محـل اقامتك قررت هـذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني رسـميتني واسـعة 
االنتشـار وقـد تم تحديـد يـوم 10 / 3 / 2020 
موعداً للمرافعة بالدعوى اعاه وعليك الحضور 
باملوعـد اعـاه ويف حالـة عدم حضـورك او من 
ينوب عنك قانوناً سـوف تجـري املرافعة بحقك 

وفق القانون
القايض / عبد الرمحن محيد جاسم

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الرصافـة  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االعظمية

العدد 6492 / ش / 2019 

اعالن
املدعية / حوراء منصور تقي

املدعى عليه / حمزة ليث عبد الهادي
اصدرت محكمة االحوال الشـخصية يف االعظمية 
حكمـاً غيابياً بحقك بالعـدد 6492 / ش / 2019 
بتاريـخ 30 / 1 / 2020 والـذي يقـي الحكـم 
بالتفريق بني املدعية حوراء منصور تقي واملدعى 
عليـه حمزة ليـث عبد الهـادي للهجـر واعتباره 
طـاق بائـن بينونة صغـرى واقـع للمـرة االوىل 
وملجهوليـة محـل اقامتك تقرر تبليغـك بالنرش يف 
صحيفتني محليتـني يوميتني وعدم اعرتاضك عىل 
الحكم الصادر بحقك ضمن املدة القانونية اعتباراً 
من تاريخ النرش فسـوف يكتسـب الحكم الدرجة 

القطعية  

القايض / عدنان خالد جميد

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

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 1 / كشف / 2020  
التاريخ 27 / 2 / 2020  

اعالن
اىل املطلوب الكشف ضده / مرتىض عبد الكريم 

ناجي  
اقـام طالب الكشـف ) رياض مهـدي هادي ( 
الدعـوى البدائية املرقمة اعـاه يطلب فيها ) 
اجراء الكشف املستعجل ضدك عىل العقار 386 
/ 7 عطيفيـة وملجهولية محل اقامتك حسـب 
رشح املبلـغ القائـم بالتبليـغ وتأييـد املجلس 
البلـدي عليه تقـرر تبليغك اعانـاً بصحيفتني 
محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
السـاعة   2020 / 3 / 8 املصـادف  املرافعـة 
التاسـعة صباحـاً وعند عدم حضـورك او من 
ينوب عنك قانوناً سـوف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون  
القايض / نرباس صباح مهودر

فقدان
فقدت مني املستمسكات التالية )هوية االحوال املدنية الصادرة 
من احوال الرصافة وهوية وزارة الكهرباء وبطاقة الفيزا كارت 
وبطاقـة الناخب وهويـة دخول معـرض بغداد الدويل( باسـم 
)مصطفى صباح حسـني( الرجاء من يعثر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات 
العدد : 2236

التاريخ : 2020/2/20
اعان

قدم املواطن )عبد الحسـني حسـن نارص( طلبا لغرض تسجيل 
لقبـه وجعلـه ) العبديل(  بدال من  )الفـراغ ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خال مده اقصاها )عرشة ايام( وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )24( من 
قانون البطاقـة الوطنية رقم )3( لسـنة  2016 واالمر االداري  

املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء 

نشات ابراهيم الخفاجي
املدير الجنسية  العام  /وكالة

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 68
التاريخ : 2020/2/12
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اإلقطاعية السياسية يف الدول العربية
           حكمت البخاتي

ال ش�ك أن عنارص البنية الداخلي�ة للدولة هي أكثر 
م�ن رضورية ألنه�ا رشط التمكني يف بن�اء الدولة، 
وأن املتغ�ر الس�يايس ال�دويل الصاخ�ب يف امتالك 
زم�ام املبادرة يف رس�م حلق�ات العب�ور واملرور اىل 
مس�توى الدولة صار الرضورة القص�وى يف إدراك 
هذا املس�توى، فلم تعد الدولة يف تكوينها ووجودها 
وميكانزم�ات  الداخ�ي  البن�اء  بعن�ارص  تكتف�ي 
التكوي�ن املعه�ودة يف الدولة التاريخية بل أمس�ت 
حني التحظى بهذا القبول الدويل فإنها فاقدة لركن 
أس�ايس يف وجودها كدول�ة ذات ماهوية حقيقية، 
وبه�ذا يتح�ول القب�ول ال�دويل يف ظل ه�ذا املتغر 
الس�يايس م�ن مج�رد رضورة قص�وى اىل رشط 

يكاف�ئ رشوط عن�ارص البن�اء الداخ�ي.
لق�د كان�ت الدولة تتبل�ور يف تأسيس�ها ووجودها 
بالجغرافي�ا  املتعل�ق  الجيوس�يايس  الداخ�ل  م�ن 
والديمغرافي�ا واالقتص�اد ومن ثّم السياس�ة وهي 
العن�ارص الدافع�ة اىل تأس�يس الدول�ة التقليدي�ة 
وص�وال اىل الدول�ة الحديث�ة وق�د اس�تقرت تل�ك 
املعادلة الت�ي يصح وصفه�ا بالتاريخية منذ فجر 
تاريخ ظهور الدولة القدي�م اىل تلك التطورات التي 
أعقب�ت الحرب العاملية األوىل وما أنتجته من املتغر 
السيايس التاريخي والدويل فتكونت خارطة متسعة 
م�ن ال�دول التي تش�كلت ب�إرادة دولية وق�رارات 
أممية سنتها عصبة األمم املتحدة يف أعقاب الحرب 
العاملي�ة األوىل ث�م هيئ�ة األم�م املتح�دة يف أعقاب 
الحرب العاملية الثانية، وهكذا دخل االعرتاف الدويل 
رشطا أساسيا يف تكوين الدولة وتأسيسها واسباغ 
وجودها باالعرتاف الرس�مي لغ�رض تمكينها من 
البقاء يف الهيئات واملؤسس�ات الدولية التي ترتجم 
االعرتاف الرسمي بها اىل واقع يف الظهور العمي لها 

كدولة ذات سيادة وقرار مستقل.
لقد صنعت تلك العملية التاريخية والسياس�ية بآن 
واح�د العديد من دول العال�م الثالث ولعلها كلها يف 
آس�يا وأفريقي�ا وأم�ركا الجنوبية، وأس�ُتْثِنْت من 
هذه املعادلة التاريخية والسياس�ية دول يف أوروبا 
الغربية كان لها الدور واألس�اس الفاعل يف تشكيل 
دول العالم الحديث وهي بريطانيا وفرنسا واىل حد 
م�ا ايطالي�ا واس�بانيا، بينما خضع�ت دول أوروبا 
الرشقي�ة اىل تدخ�ل االتحاد الس�وفيتي بعد الحرب 
العاملية الثانية يف تشكيل أنظمتها ورسم حدودها.

وم�ن األهمي�ة التاريخية بم�كان أن نعرف أن دول 
أوروب�ا الغربي�ة الت�ي ظل�ت تهيم�ن ع�ى املراكز 
السياس�ية واالقتصادي�ة املهم�ة يف العالم الحديث 
وه�ي بذاتها تش�كل بعض ال�دول منه�ا العظمى 
التي ش�كلت دول العالم الحديث كانت تمر بالدورة 

التاريخية ذاتها، فقد تشكلت هذه الدول يف أعقاب 
الح�روب املذهبي�ة الت�ي عرف�ت بح�روب الثالثني 
عام�ا يف الق�رن الس�ابع ع�رش امليالدي م�ن العام 
1618 م اىل 1642م وش�اركت فيها فرنس�ا وأملانيا 
والسويد واسبانيا وهولندا والدنمارك بانقساماتها 
املذهبية  الكاثوليكي�ة والربوتس�تانتية واس�بابها 
وغاياتها السياس�ية، فقد رس�مت مبارشة بعدها 
الحدود السياسية بني دول أوروبا وتضمنت اعرتافا 
متب�ادال بني ه�ذه املمالك األوروبي�ة بالحدود التي 

وضعت يف أعقاب هذه الحروب.
مما يؤرش أهمية املتغر الس�يايس ال�دويل يف تأكيد 
وتثبي�ت حدود وس�يادة الدول�ة يف التاريخ الحديث 
م�ن خالل االع�رتاف الدويل الذي ينبث�ق عن أوضاع 
وحقائ�ق ع�ى أرض الواق�ع يف ما يتعلق بالش�أن 
والوضع الس�يايس للدولة الحديثة، وهو ما ينطبق 
بحذافره عى الدولة العربية الحديثة التي رسمتها 
وحددت مواقعه�ا إرادات واتفاقيات دولية انضوت 
يف املتغ�ر الس�يايس ال�ذي أعق�ب الح�رب العاملية 

األوىل.
 لكن االع�رتاف الدويل والرس�مي بالدول�ة الحديثة 
ومنه�ا دولتن�ا العربية الحديث�ة ال يمنحها مناهج 
الديموم�ة والبق�اء كأمر واقع وس�يايس مضمون 
املص�ر كدولة تس�تويف رشوطه�ا الخاص�ة بها يف 
بنيتها الداخلية بل يقتيض تفكيك البنى اإلقطاعية 
القديمة التي تشكل حدا فاصال بني مجتمع ما قبل 
الدولة ومجتمع ما بع�د الدولة فاإلقطاعية مرحلة 
تاريخية حاس�مة وأخرة يف مرحل�ة ما قبل الدولة 

الحديثة.
واالقطاعية الت�ي مرت بها مجتمعاتنا وترّس�خت 
وتائره�ا يف ذاتن�ا وبم�ا تحمل�ه م�ن موروث�ات 
اجتماعية وثقافية واقتصادية ظلت تش�كل عائقا 
بنيويا ب�ني مجتمعنا وبناء الدول�ة الحديثة، فهذه 
الدولة تلجأ اىل القانون إلشغال املساحات الفاصلة 
بينها وبني املجتمع وبذلك تحرش املجتمع يف بوتقة 
الدول�ة بالق�ر واحتكار القوة ال�ذي بررته الدولة 
الحديث�ة باملرشوعي�ة يف امتالكها ه�ذا الحق وهو 
ما يصط�دم بالعقلية اإلقطاعية الت�ي تهيمن عى 
تفك�ر مجتمعن�ا يف امتناعه�ا عى االع�رتاف بهذا 
الحق املرشوع للدولة بشكل تطوعي وهو ما تريده 
الدول�ة الحديثة، بينما ترص العقلية اإلقطاعية عى 
االع�رتاف به تحت ضغط فكرة الق�وة والحاجة اىل 
هذه القوة يف معاملة الذات كأبرز موروث إقطاعي 
انغ�رس عميقا يف ذاتن�ا تعود بدايت�ه التاريخية اىل 
العرص العبايس األول حيث بدأت باقطاعات األمراء 
وقادة الجيش ليبقى مراثها السيايس واالجتماعي 
يف عرص الدول األعجمية البويهية والسلجوقية بعد 
انس�حاب العرب من السياس�ة والحوارض وابتداء 

من القرن الخامس الهجري وبعدها استوىل األتراك 
ع�ى م�راث النظ�ام االقطاع�ي ليتقاس�موه هم 
واملمالي�ك يف البالد العربية الس�يما يف العراق وبالد 
الش�ام وم�رص ليس�تمر ع�ى حاله ومع سياس�ة 
التوطني لقبائل البدو التي اتبعتها الدولة العثمانية 
تّم ترس�يم النظام االقطاعي بشكل رسمي لتبقيه 
وفرنس�ا  لربيطاني�ا  االس�تعمارية  السياس�ات 
وتكرّس�ه نظاما  اقتصاديا أنت�ج أنظمة اجتماعية 
ظل�ت فاعل�ة يف الحي�اة العربي�ة اىل نهاي�ة عرص 
امللكيات يف دولنا لتتحول اىل اقطاعيات سياس�ية يف 
عرص الجمهوري�ات العربية لتظل تلك االقطاعيات 
السياس�ية ومن قبلها االجتماعي�ة العامل البنيوي 
املعوق لكل مبادرات التنمية والتطوير التي شهدتها 
دولن�ا العربي�ة من�ذ عرشيني�ات الق�رن العرشين 
فه�ي ظلت دائم�ا تصط�دم بالرتكيب�ة االقطاعية 
لعقلنا العربي الذي ترتّس�ب فيه مقوالتنا وأفكارنا 

وثقافاتنا.
االقطاعي�ة  الذهني�ة  س�لوكيات  تتوق�ف  ل�م  إذ 
كاقتصاد ينظ�م العالقة الجائرة ب�ني مالك األرض 
والفالح املستخدم فيها بل امتدت آثارها اىل السلوك 
الف�ردي والجماعي ملجتمعاتنا يف مج�ال العالقات 
االجتماعي�ة وص�وال اىل العالقات السياس�ية التي 
كانت يف الصدارة منه�ا العالقة بالدولة التي أخذت 
تعتمد مفهوم األبوية الحاكمة اس�تمدادا من نظام 
األبوي�ة الحاكم�ة يف األرسة العربي�ة ذي الصياغة 
االقطاعي�ة التي حل�ت محل نظام األبوي�ة الراعية 
ذي الصياغ�ة الدينية يف نظ�ام األرسة العربية الذي 
أراد االس�الم تكريسه، وكان من شأن نظام األرسة 
ذي الصياغ�ة االقطاعي�ة أن ينقل مفه�وم األبوية 
الحاكمة اىل العالقة بالحاكم العربي الذي بدوره نقل 
هذا املفهوم اىل الذهنية العربية صيغة التماهي بني 
الحاكم العربي والدولة ولم تعد تلك الذهنية العامة 
قادرة ع�ى الفصل ب�ني النظام الس�يايس والدولة 
وهو ما تسبب يف س�قوط الدولة العربية يف أعقاب 
سقوط أنظمتها، وكذلك يمكن تفسر ذلك التجاوز 
ع�ى امل�ال الع�ام ومؤسس�ات الدولة ضم�ن هذه 
األط�ر الضيقة يف تماهي النظام الس�يايس بالدولة 
يف تل�ك الذهنية التي تعد نتاج�ا خطرا لم نتخلص 
من موروثه االجتماعي االقطاعي يف بناءات الدولة 
العربي�ة، ولعل م�ن نتائج هذا امل�وروث االقطاعي 
األكث�ر رضرا بالدول�ة ه�و االس�تحقاق الوهم�ي 
بالنسبة اىل املسؤول الس�يايس يف الدولة العربية يف 
تمس�كه باملنصب الس�يايس واالداري بوصفه حقا 
مقتطع�ا له أمام امتيازاته الحزبية واالجتماعية يف 
ظل الذهنية االقطاعية السياس�ية، وهو ما تشكو 
من�ه الديمقراطي�ات الحديث�ة يف الدول�ة العربي�ة 

املعارصة بعد سقوط أنظمتها الدكتاتورية.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثالث )21(  والصادر يف 2020/1/28 
تعل�ن اللجن�ة اعاله عن تأج�ر العق�ارات املدرجه تفاصيله�ا يف ادناه  
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  بعشيقة  وفقا الحكام القانون )21( 
لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية . فعى الراغبني بااليجار مراجعة 
مديري�ة بلدي�ة  بعش�يقة وخالل مدة )15(  ي�وم  تبدأ م�ن اليوم التايل 
لنرش االعالن  بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
)50%( م�ن القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخر من مدة 
االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور نرش االعالن واملصاريف 
االخرى عى ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام 
العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه 
يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعى حساب الناكل 
وتحمل�ه فرق البدلني وكافة املصاري�ف االخرى املرتتبة عى ذلك اضافة 
اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون 

املزايدة يف مقر مديرية بلدية بعشيقة   
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط .

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
676 بعشيقة كشك داخل الحديقة 1

480/281 م3 بعشيقة بمساحة 3000م2  حديقة 2
485 بعشيقة الدكان 3و46و47 3
655 بعشيقة الدكان 44 4

650 / بعشيقة  الدكاكين 16و24و25و29و30 5
326/ 3 م3 بعشيقة الشرقية ساحة بيع الغاز بمساحة 1000م2 6

640 / بحزاني  الدكاكين 39 و 40 7

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجر االمالك 
املدرج�ة تفاصيله�ا ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية( وملدة )حس�ب ما مؤرش ازاءها (  فعى من 
يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الحرية او اللجنة خالل 
)15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون 
بالدخ�ول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب  السيد 
املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة 
)15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدي�ة الحرية( ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 

النرش واملصاريف املرتتبة عى ذلك 
الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
1 � عى املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن + 

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ى املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاري�خ تصديق قرار االحالة لغرض 

تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف / مكت�ب الس�يد املحاف�ظ املرق�م 10881 يف 
2014/9/28 يل�زم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة 

املهنة عند الدخول باملزايدة عى االمالك التي تؤجر لهم

العدد /34 
التاريخ 2020/2/16

مدة التأجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

سنة واحدة  السوق العصري 19م2 10 حانوت 1

سنة واحدة  سوق ذو الطابقين 16م2 24/3 ـ 25/3 حوانيت 2

ثالث سنوات على جزء من القطعة 281/26 مقاطعة 
48 )45*36(م بال ملعب كرة قدم 

خماسي 3

سنة واحدة  الشارع العام / قرب كراج المهناوية 19,5 م2 1/6 حانوت )نكول(  4

سنة واحدة  الشارع العام / قرب كراج المهناوية 23,4م2 2/6 حانوت )نكول(  5

سنة واحدة  الشارع العام / مقابل السوق العصري 5,5م2 14 حانوت )نكول(  6

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : االمالك والعقارات
اعالن رقم )2862(

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجر 
املش�يدات ادناه يف محافظة )ميسان( يف اليوم )الثالثني( تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013 املع�دل والرشوط الت�ي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة 
اع�اله لقاء مبلغ )5000( دينار غ�ر قابلة للرد فعى الراغبني الحضور 
يف الس�اعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة )ميسان( عى  ان 
يق�دم املزايد كتاب يؤيد ب�راءة ذمته من الرضيبة معن�ون اىل )الرشكة 
العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 
او )البطاقة الوطنية املوحدة(  وبطاقة السكن )النسخ االصلية( ويدفع 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 20% مرضوبا يف عدد س�نني العقد بصك 
مصدق ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة بنس�بة 2% كذلك 
ويتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد  ويف حالة مصادفة موعد 

املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار سنتان... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة  
كريم هاشم حسني اجلابري

املدير العام 
رئيس جملس االدارة

العدد : 2862
التاريخ : 2020/2/26 م

المالحظات التأمينات اسم العقار ت

لكل محل 107,100 الف 
دينار

محالت رقم )47/13( في مرأب 
العمارة الموحد 1

لكل محل 134,400 الف 
دينار 

محالت رقم )29/28( في مرأب 
العمارة الموحد 2

117,600 الف 
دينار

محل رقم )69( في مرأب العمارة 
الموحد 3
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

تكث�ر التنق�ات والزي�ارات وورش�ات العمل، 
لحس�ن الح�ظ ان�ت تتمت�ع برسع�ة خاط�ر 
وت�رف، لكن س�يطر ع�ى انفعاالتك تضطر 

لتقديم املساعده الحد االخوه

من اجمل ايام الش�هر تقرر عى جديد وانفراج 
وتق�دم ملم�وس بع�د مراوح�ه ورك�ود عليك 
التحى بحكمه وواقعيه لامور تش�تد غزيمتك 
فرتتف�ع املعنوي�ات وتس�تعيد س�يطرتك عى 

االمور وتحقق نجاحا باهرا

تقي�م األوض�اع املالي�ة وتقرر خط�وات مهمة 
لتعزيز اإلستقرار فاتترسع ىف إنهاء الصفقات 
التجاري�ة بل دق�ق ىف التفاصيل واس�ترشاهل 

اإلختصاص والخرباء.

أج�ل أى بداي�ات ال تراه�ن عى خ�رب أو نتيجة 
يوم�ني فارغني م�ن الحيوية هناك قلق بش�أن 
أح�د أفراد العائلة و تع�ب التبدأ جديد وال تقرر 

عى يشء بتاتاً،
 

فرته مناس�به لانضم�ام اىل ن�ادى او جمعيه 
او تجم�ع لتنهى حالة الضج�ر وتفرح بجانب 

االصدقاء واالحباء،

ه�دي م�ن روع�ك وتمهل ك�ى ال تضي�ع عليك 
الفرصه تجنب الكام الجارح التشوه سمعتك 

وال تستخف بالواجبات اطلب االستشاره

حظوظك جيده وما عليك اال ان تكرر املحاوالت 
التى فش�لت فيها سابقا قد تنجح االن تتنفس 
الصع�داء وتنج�ز عم�ا مهما او تس�مع خربا 

سارا،

حاذر من التحديات ال تس�تفز احدا وال تتكابر 
ب�ل كن مرن�ا وقدم بع�ض التنازالت لتس�هيل 

امورك ومعامات الرضورية

تجنب ردات الفعل العنيفه الفرته س�يئه تهدد 
باملخاط�ر واملش�اكل والح�وادث ربم�ا تك�ون 
مضطرب�ا ومره�ف الح�س وتش�عر باالرتباك 

والغضب لكنك تتمتع بطاقه كبرية

ح�اول ايجاد الحل�ول وعالج املس�ائل الطارئة 
بالتوص�ل اىل اتف�اق ابحث عن حلي�ف او دعم 
وتجنب االساءة اىل اصدقائك او رشكائك وحاذر 

الرتاجع الصحى

باس�تطاعتك تكريس لتقيي�م وضعك الصحي 
ولثق�ة االخريني بك ترافقك ري�اح مؤاتية رغم 
الضغوط�ات االخرية ك�رر املح�اوالت اذا اردت 

الدعم والتاييد

ح�اول ان تلع�ب دورا فعاال وايجابيا لتحس�ني 
أم�ورك وظروف حيات�ك الش�خصية التلجأ ايل 
التحدي واث�ارة الخافات وتجنب النزاع العائيل 

واضبط أعصابك.

العذراء

احلوت

فوائد التوت الربي
فوائد التوت الربي خارقة بكل ما للكلمة 
من معن�ى. حيث يعدُّ الت�وت الربي أحد 
العن�ارص الغذائي�ة التي تتص�ّدر الئحة 

ال�«توب فود« يف العالم.اكتشف فوائد 
التوت الربي مع اختصاصية التغذية 
 Diet of عب�ري أبو رجييل، من عي�ادة

the Town، يف السطور اآلتية:
محارب�ة  يف  ال�ربي  الت�وت  فوائ�د 
األمراض الرسطانية : يحتوي التوت 
عى عدد ال ُيس�تهان به من مضادات 
األكس�دة الت�ي تؤّم�ن الوقاي�ة م�ن 
التوت  .فوائ�د  األم�راض الرسطانية 

ال�ربي يف حماي�ة القل�ب : اس�تناًدا إىل 
دراس�ات عدي�دة وأبحاث علمية ش�ّتى، 
تب�نّي أنَّ م�ادة البوليفين�ول املتوافرة يف 

الت�وت، تحم�ي القلب وتق�ي من خطر 
القلبية.فوائ�د  باألم�راض  اإلصاب�ة 
الت�وت ال�ربي يف محارب�ة بكترييا املعدة 
: بكتريي�ا ال�«هيليكوباك�رت« تصيب 
املعدة، وترفع خط�ر اإلصابة بقرحة 
املعدة. فاس�تعيني  املعدة ورسط�ان 
بالتوت ال�ربي ملحاربة هذه البكترييا 
التوت  وتعزي�ز صح�ة املعدة.فوائ�د 
الربي يف الحفاظ عى صحة األس�نان 
: يس�اعد الت�وت ال�ربي ع�ى تأمني 
الحماي�ة للف�م واألس�نان، من خال 
مكافحت�ه للبكترييا الضاّرة، ومنعها 

من االلتصاق باألس�نان، كما يملك دوًرا 
فاعًا يف حماية اللث�ة أيًضا.فوائد التوت 
ال�ربي يف الوقاي�ة من التهابات املس�الك 
البولي�ة : يحتوي الت�وت الربي عى مواد 
فّعال�ة تمن�ع البكتريي�ا م�ن االلتصاق 
بجدار املسالك البولية، وهو مدرٌّ طبيعي 
للبول، ما يجعله رشاًبا رائًعا للوقاية من 
التهاب�ات املس�الك البولية.فوائ�د التوت 
ال�ربي لصحة الدم�اغ : تتّب�ع العلماء يف 
إحدى الدراس�ات العلمية الربيطانية 21 
طف�ًا تراوح�ت أعمارهم م�ن 7 إىل 10 

أعوام.

»قطة رشيرة« حتبس امرأة يومني
ام�رأة روس�ية ملوقف  تعرض�ت 
مخي�ف اضطرها للبق�اء رهينة 
داخل مطبخها ملدة يومني، وذلك 
بس�بب قطته�ا الرشس�ة الت�ي 

هاجمتها كلما حاولت الخروج.
إلنق�اذ  مؤسس�ة  ون�رشت 
الحيوانات يف مدينة أرخانجيلسك 
الروس�ية، بيان�ا أوضح�ت في�ه 
مجري�ات األحداث، قائل�ة إنه يف 
التاس�ع عرش من يناير الجاري، 
ملح�ت ام�رأة تس�ري يف الش�ارع، 
سيدة تلوح من ش�باك مطبخها 
الكائ�ن يف الطابق الثالث من أحد 

املباني.
إنه�ا  للم�ارة،  امل�رأة  وقال�ت 
بحاج�ة للمس�اعدة لتخ�رج من 
مطبخها، ال�ذي بقيت داخله ملدة 

يوم�ني، خوف�ا من قطته�ا التي 
كانت تت�رف بطريق�ة غريبة 
وعدواني�ة، وف�ق ما ذك�ر موقع 
»أوديتي سنرتال«. وبعد االتصال 
مؤسس�ة  يف  الط�وارئ  بخدم�ة 
إنق�اذ الحيوان�ات باملدين�ة، ت�م 
إرس�ال املس�اعدة لتحرير املرأة. 
وألن ب�اب منزلها كان مغلقا من 
الداخل، اضطر رج�ال اإلنقاذ إىل 
تسلق س�لم للوصول إىل نافذتها، 

وإخراجها بسام من املطبخ.
كم�ا تمك�ن رج�ال اإلنق�اذ من 
»الرشيرة«،  ب�القط�ة  اإلمس�اك 
عرضه�ا  إىل  صاحبته�ا  داع�ني 
ع�ى طبيب بيط�ري للتعرف عى 
الس�بب ال�ذي دفعه�ا للت�رف 

بعدوانية.

تعرف عىل صداع اجليوب األنفية
يع�د ص�داع الجي�وب األنفية م�ن أكثر 
أن�واع اإلص�ابات املزعج�ة والتي تنترش 
كثرياً حول العالم؛ حيث يشعر املص�اب 
بص�داع الجيوب األنفية بآالم ش�ديدة يف 
رأس�ه وجبينه، يزداد عند تحريك الرأس 
لألم�ام. االنحن�اء  أو  مفاج�ئ  بش�كل 

والجيوب األنفية هي عبارة عن فراغات 
ممتلئة باله�واء تقع خلف جرس األنف، 
وعندم�ا تص�اب بالتهاب�ات ناتجة عن 
الحساس�ية والعدوى تتضخم وتس�بب 

الشعور بآالم شديدة ودوخة، ويحدث ذلك 
نتيجة الضغط الزائ�د يف الجيوب األنفية.

وأوض�ح مختصون صحي�ون وفقاً ملوقع 
»وي�ب ط�ب«، أن صداع الجي�وب األنفية 

ينت�ج ع�ن اإلص�اب�ة بالجي�وب األنفية، 
واملتمثلة يف 5 أعراض وهي:

آالم ش�ديدة يف مناط�ق الجي�وب األنفي�ة 
تش�مل منطقة خلف جرس األنف وعظام 
الخ�د، وس�يان األن�ف وتراك�م املخ�اط 

والشعور بألم وصعوبة يف التنفس بشكل 
طبيعي، والشعور بامتاء األذنني؛ نتيجة 
الضغ�ط ع�ى ال�رأس املصح�وب بألم، 
وارتفاع درجة حرارة الجس�م والشعور 
بالتع�ب واإلعياء، وت�وّرم الوجه خاصة 
املنطق�ة املحيط�ة بالجي�وب األنفي�ة.

وأش�ار املختص�ون إىل أن ع�اج ص�داع 
الجيوب األنفية مكون من أدوية مضادة 
للهس�تامني وط�اردة للمخ�اط، وكذلك 
أدوي�ة احتق�ان األن�ف لك�ن ال ينص�ح 
باستخدامها أكثر من 3 أيام.ويمكن كذلك 
اتباع بعض اإلجراءات لتخفيف األلم، مثل 
استنش�اق البخار ووضع منش�فة دافئة 

عى منطقة الجيوب األنفية.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 4 ع�دد س�مكة كاملة )ب�ورى مفتوح ومنظ�ف( - x 4 عدد عي�دان كرفس 
)مقطع( - x 3 معلقة كبرية زيت عباد ش�مس - x 2 عدد بطاطس - x 2 عدد 
ج�زر )حلق�ات( - x 2 ع�دد فلفل أخرض حل�و )حلق�ات( - x 2 معلقة كبرية 
عص�ري ليم�ون - x 1 معلقة صغرية ملح )أو حس�ب الرغبة( - x 1 عدد بصلة 

)حلقات( - x 1 معلقة صغرية فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(
الخطوات:

تقطع البطاطس حلقات وتحمر يف الزيت .
يت�م مزج البصل مع الكرفس املقطع ويتب�ل بامللح والفلفل والليمون ) عدد 4 

أو 5 ليمونات (.
ويتم حش�و السمك بنصف الخليط والباقي يوضع يف صينية الطهي ثم يوضع 

فوقها السمك.
ويجم�ل الوجه برشائح الفلفل االلوان ويرش الوجه بزيت الذرة ويغطى بورق 

األلومنيوم.
ويوضع يف الفرن يف الوس�ط عى درجة حرارة 180 ملدة 20 دقيقة ثم يكش�ف 

الوجه ملدة 5 دقائق.
وتخرج من الفرن وتقدم مع أرز بالبصل وساطة وبالهناء والشفاء.

سمك بوري بالبطاطا واجلزر

؟؟هل تعلم
* هل تعلم ان العسل يحتوي عى طبيعة 
كيميائي�ة ممي�زة تجعله قاب�ًا للحفظ 
لفرتاٍت طويلة دون أن يفس�د أو يتعفن، 
باإلضاف�ة لوجود بع�ض إنزيمات النحل 

الهاضمة بداخله.
*ه�ل تعلم ان الغيوم تتك�ون من تجمع 
قط�رات م�اء صغ�رية ج�داً أو الجليد أو 
كليهما معاً، ويبل�غ نصف قطرها حوايل 
0.01 مل�م، وتع�د هذه القط�رات املائية 

ثقيلة جداً مقارنة بحجمها.
* هل تعلم ان مدة حمل الفيلة األفريقية 
22 ش�هراً، والتي تعت�رب أطول مدة حمل 
يف الحيوان�ات الثديي�ة، ثم تق�وم برعاية 

صغارها مدة ال تقل عن ثاث سنوات.
* هل تعلم ان الخنفس�اء تلجأ إىل إطاق 
خليط قوي من السوائل الحارة واملركبات 
الكيميائية الس�امة التي تقوم بتخزينها 
يف البط�ن ملحارب�ة الطي�ور والحيوانات 

املفرتسة التي تهاجمها.
ع�ام  بالصدف�ة  اخ�رُتع  امليكروي�ف  أّن 
1946م عند انهماك العالم برييس سبنرس 
يف صناعة بع�ض التكنولوجيات املتعلقة 
بالرادار، حيث اكتشف أّن الطاقة املنبعثة 
م�ن املوج�ات القص�رية له�ا ق�درة عى 
تسخني األشياء برسعة كبرية، وذلك عند 
ذوب�ان قطعة الش�وكوالتة التي كانت يف 

جيبه.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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لؤي صالح: الوقت مبكر للحديث 
عن لقب الدوري العراقي

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د ل�ؤي ص�اح امل�درب املس�اعد 
للقوة الجوي�ة، أن الحديث عن لقب 
الدوري العراقي املمتاز، ال زال مبكرًا 

للغاية.
وقال صاح »الق�وة الجوية حالفه 
التوفيق يف الج�والت الثاث املاضية 

رغم بعض املاحظات«.
وأضاف »املهم تصدر جدول الرتتيب 
بالعامة الكاملة حت�ى اآلن برصيد 
9 نق�اط، نطمح الس�تمرار النتائج 
اإليجابي�ة للفري�ق«. وتابع »تصدر 
الرتتي�ب ال يعن�ي أن الفريق حس�م 
اللق�ب، الج�والت املقبلة قد تش�هد 
تغي�رات كث�رة وبالت�ايل ال يمك�ن 
الحدي�ث اآلن عن اللقب، يجب علينا 

الرتكيز يف جميع املباريات«. وأش�ار 
»س�نكون يف حال�ة انتظ�ار خ�ال 
الجولة الرابعة، يجب علينا استثمار 

املنافس�ة  الفرق  الراحة ومتابعة 
فريقن�ا  أوراق  ترتي�ب  وإع�ادة 

ملواصلة التقدم يف النتائج«.

الرياضة النيابية تقرتح تأجيل الدوري 
املمتاز حلني ارتفاع درجات احلرارة

             المستقبل العراقي/ متابعة

اقرتح نائ�ب رئيس لجنة الش�باب والرياض�ة النيابية 
ديار برواري، تأجيل مباريات دوري الكرة املمتاز لحني 
ارتف�اع درجات الح�رارة، بدل إجرائه�ا بدون حضور 
الجمه�ور، معترباً أن ع�دم حض�ور الجماهر ُيفقد 
املباريات جماليتها ويتسبب بمشاكل مالية لألندية.

وكان وزي�ر الش�باب والرياض�ة يف حكومة ترصيف 
األعم�ال، أحمد ري�اض أعلن، أم�س األول الخميس، 
إقام�ة مباريات الدوري العراق�ي املمتاز لكرة القدم، 
م�ن دون جمه�ور، مبين�اً أن الق�رار يأت�ي تنفي�ذا 
لتوجيه�ات خلي�ة األزم�ة »الخاصة بت�دارك الوضع 
العام الذي سببه فايروس كورونا«.وقال برواري، إن 
»الرياضة العراقية تأث�رت بالعديد من القضايا التي 
حصلت س�ابقا واآلن، حيث نالت حصتها من جميع 

األحداث التي مر بها البل�د واألوضاع االقتصادية واليوم تأثرت 
أيض�اً باألوضاع الصحي�ة وانتش�ار فايروس كورون�ا«، مبيناً 

أن »الفاي�روس ينتق�ل بالعدوى خ�ال التجمعات واملامس�ة 
الس�كانية وال�رذاذ بالتايل جاء ق�رار االتحاد بإج�راء املباريات 

بدون جمهور وفق توصيات صحية بخطورة التجمعات«.

النجف يستعيد خدمات أمري 
صباح قبل مواجهة الكهرباء

              المستقبل العراقي/ متابعة

استعاد نادي النجف خدمات العبه أمر صباح، بعد تماثله 
للشفاء التام من اإلصابة التي لحقت به.

وع�اد الاعب من تركيا مؤخ�را، بعدما خضع لفحوصات 
شاملة.

وق�ال مدرب النجف حس�ن أحمد ل: »أم�ر عاد من تركيا 
بعد تش�خيص دقيق لحالته، واس�تعاد وضعه البدني من 
خال التدريب�ات املتواصلة خال األس�بوع املايض، وبات 

جاهزا للمباريات املقبلة يف الدوري«.
وأض�اف: »س�يتم إرشاك�ه بش�كل تدريج�ي يف املباريات 
املقبل�ة، وقد تش�هد مب�اراة الكهرب�اء يف الجول�ة املقبلة، 

مشاركة أمر لوقت محدود«.
وزاد: »أم�ر يمثل إضاف�ة قوية للفريق، ونأم�ل أن يعود 

رسيعا ملستواه ويكون عونا لزمائه«.

مانشسرت يونايتد كاد يضم نجم بايرن ميونخ

تأجيل قمة يوفنتوس وإنرت ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

أفلت الكندي ألفونسو ديفيز، ظهر بايرن 
ميونخ، من قبضة مانشسرت يونايتد قبل 
بض�ع س�نوات، بعدما كان عىل مش�ارف 

االنتقال للشياطني الحمر.
 صاح�ب ال��19 عاًم�ا انض�م إىل النادي 
البافاري، مطل�ع العام املايض، قادًما من 
نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، ليصبح 

مؤخرًا أحد ركائز الفريق األساسية.
 ونقل�ت صحيف�ة »س�بورت بيل�د«، عن 
تقاري�ر إنجليزية، إن مانشس�رت يونايتد 
كان قريًبا من الظفر بتوقيع الدويل الكندي 
يف عه�د املدرب الربتغ�ايل جوزيه مورينيو 

عام 2017 مقابل 2.3 مليون يورو.

 ودعا النادي اإلنجليزي الاعب الش�اب إىل 
فرتة اختبار ملدة أسبوعني يف يناير/كانون 
الثان�ي 2018، لكن وايتكاب�س أبلغه بأن 
ديفيز سيكون متواجًدا بمعسكر منتخب 

كندا تحت 23 عاًما يف ذلك التوقيت.
 وبذلك، فش�ل مانشس�رت يونايتد يف جلب 
ديفي�ز لرؤيته عن قرب يف فرتة معايش�ة 
م�ع الفريق، ليدخ�ل الباي�رن بعدها عىل 
خط املفاوضات وينجح يف التوصل التفاق 

مع وايتكابس.
 وتعاق�د بايرن ميونخ م�ع ديفيز مقابل 
10 مايني يورو، قابلة للزيادة عند إضافة 
الحوافز اإلضافية التي ينص عليها العقد 

املربم بني الطرفني.
 وتحول ديفيز م�ن جناح إىل ظهر أيرس، 

منذ بداية املوس�م الحايل، وذلك بعدما لجأ 
إليه مدرب�ه هانز فليك لتعويض الغيابات 

يف الخ�ط الخلف�ي، ليثب�ت نفس�ه يف هذا 
املركز ويصبح ركيزة أساسية بالفريق.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتح�اد اإليط�ايل لكرة الق�دم، تأجي�ل 5 مباريات 
بالكالتش�يو كان مق�رًرا إقامته�ا ه�ذا األس�بوع بدون 

جمهور.
ووفًقا لبيان االتحاد اإليطايل، فإنه تقرر تأجيل 5 مباريات 

م�ن الجول�ة ال� 26 بال�دوري، وهي يوفنت�وس ضد إنرت 
ميان، وبارما أمام سبال، وميان ضد جنوى، وساسولو 

أمام بريشيا، وأودينيزي ضد فيورنتينا.
وكان االتح�اد اإليطايل قد قرر إقامة هذه املباريات بدون 
جمه�ور يف وقت س�ابق، بس�بب زي�ادة ع�دد اإلصابات 

بفروس كورونا.

وأش�ار البيان إىل أن املباريات املؤجلة سيتم خوضها يوم 
13 مايو/آيار املقبل.

وأوضح أن املب�اراة النهائية لبطول�ة كأس إيطاليا تقرر 
 20 ي�وم  إقامته�ا 
ر  ي�ا آ / يو ما

املقبل.

إنفانتينو ال يستبعد إلغاء املباريات الودية
              المستقبل العراقي/ متابعة

رصح رئي�س االتح�اد ال�دويل لكرة الق�دم )فيف�ا( جياني 
إنفانتينو، بأنه قد يتم إلغاء مباريات الش�هر املقبل الودية، 
بما فيها مباراتي املنتخب اإلنجليزي، بس�بب تفيش فروس 

كورونا يف القارة األوروبية.
 وأرص إنفانتين�و، يف الوقت ذات�ه، عىل أن عالم كرة القدم ال 

يجب أن يش�عر بالذعر، متوقعا إقام�ة بطولة كأس أوروبا 
2020 يف موعدها الصيف املقبل.

 ورد إنفانيتن�و عىل س�ؤال مبارش من صحيف�ة »ذا صن«، 
عم�ا إذا كان هن�اك داع إللغ�اء مباريات م�ارس/آذار، بما 
فيه�ا مباراتي إنجلرتا أم�ام إيطاليا والدنم�ارك، قائا: »لن 
أس�تبعد أي يشء يف هذه اللحظة، أتمنى أال نضطر أن نسلك 
هذا االتجاه«. وأضاف: »سيكون صعبا يف أي حالة أن نتخذ 

قرار إيقاف عامل�ي، ألن األوضاع مختلفة من مكان إىل آخر، 
لكن صح�ة الناس أهم بكثر من أي مباراة كرة قدم، ولهذا 
يج�ب أن ننظر إىل الوضع الحايل، عىل أمل أن يتقلص الخطر 

ال أن يزيد«.
وتاب�ع: »يف هذه اللحظة يب�دو أن الوضع يزداد خطورة، إذا 
اضطررن�ا إللغ�اء مباري�ات أو إقامته�ا دون جمهور حتى 

ينتهي الوضع، فسنفعل ذلك«.

رونالدو: أشعر بضغط أكرب ألنني كريستيانو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى الربتغايل كريس�تيانو رونالدو مهاجم 
يوفنت�وس اإليطايل، احرتامه الش�ديد ألفكار 
مدربه ماوريس�يو س�اري.وقال كريستيانو 
خ�ال ترصيح�ات أبرزته�ا ش�بكة س�كاي 
س�بورتس »نح�رتم أف�كار س�اري، أعم�ل 
وأواص�ل التدري�ب واالس�تعداد للمباري�ات 
القادم�ة، أح�اول تقدي�م املس�اعدة للفريق 

والاعبني باألهداف والتمريرات الحاس�مة«.
وتابع »يف بعض األحيان، ال تستطيع فعل ما 
تقوم به يف التدريبات أثن�اء املباراة. ولكن ال 
يجب علينا صنع دراما بسبب ذلك. كرة القدم 
هكذا دائًما. يف بعض األحيان تخرس وأحياًنا 
تف�وز«.  وأكم�ل »ال أرى أن الفريق يف لحظة 
حرج�ة، أنا مقتنع ب�أن موس�منا يمكن أن 
يكون رائًعا وأن األفضل لم يأت بعد«.وأردف 
»الضغ�ط يف املباري�ات؟ أنا معت�اد عىل ذلك، 

كم�ا أن ل�دى زمائي يف الفريق مس�ؤوليات 
أيًضا«.واستطرد »ربما أش�عر أحياًنا بمزيد 

من الضغ�ط ألنن�ي كريس�تيانو. الناس 
تتوقع الكثر مني، لكن هذا ال يقلقني، 

أنا مس�تعد لذل�ك«.  وأتم »أنا س�عيد، 
ألنن�ي ألعب يف أفض�ل فريق بإيطاليا 

وأتواجد مع أفضل العبني. لقد فزنا 
ببطوالت خال العام املايض، وآمل 

أن أفعل نفس اليشء هذا العام«.

نادال يعرتف: 
هناية مسرييت تقرتب

              المستقبل العراقي/ متابعة

أقر اإلسباني رافائيل نادال، املصنف الثاني 
عامليا ب�ني العبي التنس املحرتفني، بوعيه 
ب�أن مس�رته تقرتب م�ن النهاي�ة يوما 
بع�د يوم، لكن�ه أكد أنه سيس�تمر بنفس 
الش�غف طاملا س�محت له حالته البدنية 
والذهنية بذل�ك.ويف مؤتمر صحفي عقب 

حس�م تأهله لنهائي بطولة أكابولكو، 
ق�ال ن�ادال »النهاية تق�رتب يوما بعد 
يوم، لكنني استمتع بمواصلة ما أقوم 

به بشكل تنافيس«.
وأبرز نادال أن دعم الجماهر »هو أحد 
األس�باب الرئيس�ية لاس�تمرار، حني 
تش�عر بالناس معك يمنحك هذا دفعة 

قوية من الطاقة«.
املكس�يكية،  البطول�ة  نهائ�ي  ويف 
أم�ام  اللق�ب  ن�ادال ع�ىل  س�ينافس 
األمريكي تايلور فريتز صاحب ال� 22 

عاما.وعن منافسه األمريكي، قال املرشح 
األول للق�ب إن�ه »العب متماس�ك ويلعب 

بشكل جيد، ستكون مباراة صعبة«.
وتعقيبا عىل مواجهة نصف النهائي التي 
تغل�ب فيها ع�ىل ديمي�رتوف بواقع 3-6 
و6-2، أك�د ن�ادال أن النتيج�ة ال تعكس 
م�ا ح�دث يف املب�اراة الت�ي كان�ت يف رأيه 

متكافئة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي فرنيس، عن موعد عودة بول بوجبا، 
العب وسط مانشسرت يونايتد، من اإلصابة.

ووفًقا لصحيفة »ليكيب« الفرنس�ية، فإن بوجبا س�يعود 
للمشاركة يف التدريبات الجماعية خال األسبوع املقبل.

وأشارت إىل أنه إذا كانت الحالة البدنية لبوجبا جيدة، سيتم 
اختيار الاعب ضمن كتيبة املدرب أويل جونار سولس�كاير 

يف ديربي مانشسرت.
وأوضح�ت أن املوع�د األرجح لع�ودة بوجبا س�يكون بعد 

أسبوعني ضد توتنهام يف الربيمرليج.
وقال�ت الصحيف�ة، إن بوجب�ا أخ�رب أصدقاءه أن�ه يريد 
املشاركة ضد مانشس�رت سيتي، أو عىل األقل التواجد عىل 

مقاعد البدالء فقط.
يذكر أن بوجبا لم يش�ارك يف أي مب�اراة هذا العام 2020، 
بس�بب خضوع�ه لعملي�ة جراحية يف الكاح�ل أبعدته عن 

املاعب ألكثر من شهرين.

اجتامعات مهمة لتأمني ملعب الشهداء خالل املباريات
              المستقبل العراقي/ متابعة

إدارة  أن  والرياض�ة،  الش�باب  وزارة  أعلن�ت 
ملعب الش�هداء يف العاصمة بغداد، تعمل عىل 

تأمني امللعب اثناء املباريات قبل افتتاحه.

وذكرت الوزارة، أن »إدارة ملعب الش�هداء 32 
ألف متفرج يف العاصمة بغداد، عقدت اجتماعا 
مع القيادات األمنية يف العاصمة بغداد، لتأمني 

امللعب أثناء املباريات«.
وأوضح�ت أن�ه »تم خ�ال االجتم�اع االتفاق 

بش�أن تنس�يق العم�ل لحماية امللع�ب خال 
املباريات واألنش�طة التي س�تقام عىل امللعب 
وأبدى املس�ؤولون اس�تعدادهم ع�ىل التعاون 
التام لتوفر اي قوة لحماية امللعب واألنش�طة 

املقامة عليه«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تطور جديد بشأن عودة كني
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي بريطان�ي، تطوًرا جديًدا بش�أن 
عودة هاري كني، مهاجم توتنهام، من اإلصابة.

 ووفًق�ا لصحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية، فإن كني خاض 
بالفع�ل أول تدريباته عىل أرض امللعب خال عملية إعادة 

التأهيل.
 وأش�ارت إىل أن ذل�ك يؤك�د التوقعات بش�أن ع�ودة كني 

للمشاركة يف املباريات بشكل أرسع من املتوقع.

 وكان�ت تقاري�ر بريطانية قالت مؤخرًا إن كني يس�تطيع 
املشاركة يف املباريات خال 6 أسابيع فقط.

 وق�د يلح�ق كني بآخ�ر 7 جوالت م�ن ال�دوري اإلنجليزي 
املمت�از، باإلضاف�ة إىل مباري�ات فريق�ه يف كأس االتح�اد 

ودوري أبطال أوروبا، إذا استمر السبرز يف البطولتني. 
وكان�ت التوقع�ات يف البداي�ة تش�ر إىل أن ك�ني، س�يعود 
للمشاركة يف التدريبات منتصف أبريل/نيسان املقبل، لكن 
بحس�ب آخر املس�تجدات فإنه قد ينخ�رط يف مران فريقه 

قبل ذلك.

الكشف عن موعد 
عودة بوجبا
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اإلعدام األخالقي حجية التسجيل الصويت يف اإلثبات اجلنائي

أميمة عبد العزيز زاهد القاضي إياد محسن ضمد

 لكل ش�خص نربة ص�وت تميزه ع�ن اآلخريناذ ال يوجد ش�خصان متطابقان 
يف االم�واج الصوتي�ة الت�ي تبعث منهما وكم�ا ان هنال�ك بصمةألصابع اليدين 
واخ�رى للعين�ن فان هنالك ما يع�رف ببصمة الصوت التي م�ن خاللها يمكن 
تمييزش�خص ما عن أش�خاص آخرين. االثبات الجنائي يش�هد جدال متس�مرا 
حول حجية التسجيل الصوتي يف اثبات الجرائمونسبتها اىل املتهمن يف ارتكابها 
واول العقب�ات الت�ي تواجه مرشوعي�ة اإلثبات بالنسبةللتس�جيل الصوتي هو 
م�ا يذهب اليه الفقه�اء الذين يعارضون اإلثبات من خالل التس�جيل الصوتياذ 
يرون ان تس�جيل صوت األش�خاص دون علمهم يعترب خرقا واضحا لحقهم يف 
الخصوصية وشكل فاضحمن اشكال التلصص عىل رسية أحاديثهم سيما حن 
تجري التس�جيالت دون علمهم يف حن يرى اتجاهآخ�ر من الفقهاء ان حماية 
امن املجتمع والتوصل اىل مرتكبي الجرائم اوىل من حماية خصوصيةاالفراد وان 
حرية الفرد يجب ان تنحني أمام املصلحة العامة وطاملا ان املجرمن طوروامن 
أساليب ارتكاب جرائهم فيجب ان يواكب ذلك تطورا يف استخدام وسائل االثبات 
وال ضرييف اللجوء اىل التس�جيالت الصوتية كوس�يلة من وسائل اإلثبات.  الواقع 
العميل يف العرق يميل إىل االتجاهالفقهي الثاني حيث ان محاكم الجزاء تس�تند 
يف إثبات الجرائم التي تنظرها اىل ما يقدمأمامها من تسجيالت صوتية ألصوات 
سجلت بناء عىل قرارات مسبقة صادرة منها او ما يقدمامامها من ذوي العالقة 
بحس�ب األح�وال إال أن اإلثب�ات من خالل التس�جيل الصوت�ي يف العراقيخضع 
ملجموع�ة ضوابط قانونية واخرى فني�ة فالضوابط القانونية تقتيض ان يكون 
التس�جيل قدجرى بامر قضائي من املحكمة كذلك ان ال يكون التس�جيل قد تم 
باس�تخدام اي وسيلة من وس�ائالالكراه اما الضوابط الفنية فاهمها ان يكون 
املقطع الصوتي خاليا من التالعب واالضافةوان يثبت عائديته لش�خص املتهم 
من خالل ارس�ال املتهم مع التس�جيل الصوتي اىل خ�رباء االدلةالجنائية الجراء 
املضاهاة واملطابقة الصوتية ومن ثم تحديد عائدية الصوت بموجب تقريرفني 
مع�د م�ن قبل خ�رباء مختص�ن ويجب االش�ارة اىل ان االس�تناد للتس�جيالت 
الصوتي�ة وافراغمحتواه�ا بموجب محارض اصولية هو اج�راء ينضوي ضمن 
اج�راءات التفتي�ش الت�ي نص عليه�ا قانوناص�ول املحاكم�ات الجزائية بحثا 
ع�ن ادلة الجريم�ة يف املادة 74 التي اج�ازت لقايض التحقيق�ان يطلب من اي 
ش�خص تقديم ما لديه من اش�ياء او أوراق اذا كانت تفي�د التحقيق واملادة75 
الت�ي أجازت لقايض التحقيق تفتيش االش�خاص واالش�ياء واالماكن بحثا عن 
ادل�ة الجريمةورغم اهمية التس�جيل الصوتي يف االثب�ات الجنائي اال ان قيمته 
الثبوتي�ة ال تعدو كونهقرينة وليس دليال كافيا لإلثبات فهي ال توازي يف قيمتها 
الثبوتية اعرتاف املتهم اوش�هادة الش�هود او املس�تندات الرس�مية وقد أشارت 
املادة 213 من قانون اصول املحاكمات الجزائيةاىل وجوب اس�تناد املحكمة عند 
اصدار الحكم اىل قناعتها املس�تندة اىل ادلة الدعوى مناإلقرار وش�هادة الشهود 
والكشوف الرسمية ومحارض التحقيق وتقارير الخرباء والقرائن واألدلةاألخرى 
ويبقى تقدير قيمة التسجيل الصوتي يف اإلثبات مناطا بتعزيزه بأدلة او قرائن 
أخرىومدى إقناعه للمحكمة بانه يصلح أن يكون س�ندا وس�ببا للحكم بحسب 

ظروف وحيثيات كل قضية.

تنال املوظفة بعد انتهاء مدة خدمتها مكافأة أو راتباً تقاعدياً، سواء 
كان�ت تعم�ل يف القطاع الحكومي أو الخاص ولو فكرت باالس�تقالة 
تن�ال مس�تحقاتها عن املدة الت�ي قضتها يف خدمة مؤسس�تها، وقد 
يختل�ف امل�كان والزمان ولك�ن األحداث تتش�ابه، وقد يعي�د املوقف 
نفس�ه ولكن بثوب جديد، ففي أعظم وأرقى وأهم مؤسسة يف العالم 
وه�ي الزواج، قد تنتهي حالة الزوجة التي كافحت وتحملت وصربت 
أعوام�اً.. أقول ق�د تنتهي خدمته�ا إجبارياً وبأس�وأ مكافأة تعرفها 
املجتمع�ات، فهن�اك م�ن تعاق�ب بنكران الجمي�ل، إم�ا باإلهمال أو 
بالط�رد أو الحرمان من أبنائها، أو بالتنازل عن حقوقها كإنس�انة، 
وقد يصل الحال بأن تحرم حتى من بيتها الذي س�اهمت يف بنائه من 
ماله�ا الخاص.. إن القصص كثرية، ولكن العربة منها قليلة، فعندما 
يفكر بعض األزواج بالزواج بأخرى بعد مرور س�نوات عىل زواجهم، 
لحجج غري منطقية، س�واء لكرب س�ن الزوج�ة أو إلصابتها بمرض، 
أو ألنه اكتش�ف بأنها ال تناس�به يف الثقافة والتفكري، ويختار زوجة 
بعمر ابنته، وينىس الزوج بأن عش�ريته عندما تزوجها كانت ش�ابة 
وق�ادرة ع�ىل العطاء، وبأنها ص�ربت وكافحت معه لتس�اهم وتوفر 
متطلب�ات الحياة، فهي تعبت صغرية لرتت�اح وهي كبرية، وأياً كانت 
األسباب فالقضية ال تكمن بالزواج يف حد ذاته؛ ألنه رشع الله، ولكن 
تكمن يف مصري الزوجة األوىل وتكمن يف آدميتها وإنس�انيتها.جاءتني 
إحداهن، بقايا امرأة تحمل فوق مالمحها انكساراً، ويف صوتها حزن 
دفن يرفض أن يغادرها، قالت هل من املمكن أن ينهي إنس�ان حياة 
اآلخر يف لحظة؟ وأن يصدر عليه حكماً باإلعدام املعنوي وهو عىل قيد 
الحياة؟ إن عش�ريي قطع بيده الش�عرة الرقيقة التي تربطني بهذه 
الدنيا، طلقني ألنه اكتش�ف بعد زواج أعوام وجود هوة سحيقة بيني 
وبينه فكرياً ونفس�ياً وثقافياً، تركن�ي يف مهب الريح، وهو يعلم بأن 
لي�س يل مكان أذه�ب إليه، وال مورد مايل أعتم�د عليه.وأخرى تقول: 
بأن زوجها بعد كل تلك العرشة أخربها بأنها أصبحت ال تروق له، ولم 
تعد جديرة به، فهو ما يزال يف كامل رش�اقته وشبابه، وذهب يبحث 
عن شابة تناس�به، وعندما تقدم لألخرى اشرتطت عليه ليتم الزواج 
أن يطلق أم أبنائه؛ حتى يتفرغ لها، فلم يرتدد عن تنفيذ طلبها، وكأن 
الزم�ن أوقف نموه، إنه�ا معادلة غري عادلة، فيه�ا إجحاف للعرشة 
واأللف�ة، وهناك من طلقها زوجها غيابياً، وتوس�لت إليه ليعيدها إىل 
عصمت�ه، واختار الوقت غري املناس�ب، فهو بقراره ه�ذا قد دمرها، 
فليس لها معن وال مصدر رزق، وال حتى بقية عمر لتبدأ حياة أخرى، 
ووجدت نفس�ها فجأة بال بيت وال زوج وال مال، وهي يف سن تحتاج 
فيه�ا إىل الحنان والرعاية، ال أن يقتلعها اقتالعاً من جذورها، كنخلة 

شاخت ولم تعد تسقط ثماراً بعد أن استظل بظلها سنوات.

كش�ف خرباء الطب يف مستشفى بريغهام النسائي يف بوسطن بالواليات 
املتح�دة، أن املراقبة املس�تمرة ملس�توى ضغط الدم يس�اعد ع�ىل إطالة 
العمر بضع سنوات. ويفيد موقع EurekAlert، بأن أكثر من تسعة آالف 
ش�خص أعمارهم 50 س�نة وأكثرهم كانوا يعانون من ارتفاع مس�توى 
ضغط الدم االنقبايض )130-180 مليمرتا عمود زئبق(، اشرتكوا يف هذه 
الدراس�ة. وقد قس�م الباحثون املشرتكن يف الدراس�ة إىل مجموعتن، كل 
مجموعة تناولت أدوية لتخفيض مس�توى ضغط الدم، بحيث يكون لدى 
أفراد املجموعة األوىل 120 ملمرتا عمود زئبق، ولدى أفراد املجموعة الثانية 
140 مليم�رتا عمود زئبق. وتوص�ل الباحثون من نتائج هذه التجارب إىل 
اس�تنتاج يفيد، بأنه من خالل املراقبة املستمرة املنتظمة ملستوى ضغط 
الدم تمكنوا من إطالة عمر املشرتكن من 1.5 سنة إىل ثالث سنوات وفقا 

لعمرهم.  
ويش�ري الباحث�ون، إىل أن�ه للحص�ول عىل نتائ�ج إيجابية يج�ب مراقبة 

مستوى ضغط الدم مدى الحياة، وعند عدم وجود أمراض خطرة طبعا.

كشف طريقة إلطالة العمر
 بضع سنوات

املواد الغذائية وعالقتها بخطر اجللطة الدماغية
أن  دويل،  علم�اء  فري�ق  كش�ف 
تن�اول بع�ض امل�واد الغذائية له 
عالق�ة بخط�ر اإلصاب�ة ببعض 

أنواع الجلطات الدماغية.
 European Heart وتفيد مجل�ة
Journal، بأن�ه وفق�ا للخ�رباء، 
إىل اآلن كان�ت غالبية الدراس�ات 
عن العالقة بن النظ�ام الغذائي 
وخطر الجلط�ة الدماغية. ولكن 
بح�ث  الجدي�دة،  الدراس�ة  يف 
الخ�رباء يف امل�واد الغذائي�ة التي 
يمك�ن أن تك�ون س�ببا بحدوث 
جلط�ة دماغي�ة أو جلطة نزفية 
اخصائي�و  ويش�ري  الدم�اغ.  يف 

أن  إىل  الدموي�ة،  واألوعي�ة  القل�ب  أم�راض 
الجلط�ة الدماغي�ة اإلقفاري�ة تنتجه�ا خثرة 
دم تس�د الرشي�ان الذي يمد الدم�اغ بالدم، ما 
ي�ؤدي إىل موت خالي�اه. أما الجلط�ة النزفية 
فتح�دث نتيجة ن�زف دموي يف الدم�اغ، يؤدي 
إىل م�وت الخاليا املحيطة. وقد درس الباحثون 
يف ه�ذه الدراس�ة بيانات ع�ن 418 ألف رجل 
وامرأة من تس�عة بلدان أوروبية جمعت أعوام 
1992-2000، أج�اب خالله�ا املتطوعون عن 

أسئلة يف اس�تمارة االس�تطالع حول نظامهم 
الغذائي ونم�ط حياتهم واألم�راض والعوامل 

الديموغرافية االجتماعية.
وخالل 13 س�نة تابع األطباء حالة املشرتكن 
يف هذه الدراس�ة، حيث سجلت خاللها حدوث 
أكثر م�ن 4200 جلطة دماغية و1430 جلطة 
نزفية بينهم. وخ�الل مقارنة جميع البيانات، 
توص�ل الباحثون إىل اس�تنتاج يفيد بأن تناول 
الغذائي�ة  واأللي�اف  والخ�روات  الفواك�ه 
والحليب واألجبان والزبادي يخفض من خطر 

الجلط�ات الدماغي�ة، ولكن هذا ال 
يشمل الجلطات النزفية.

ويؤك�د الباحث�ون،  أن انخف�اض 
خط�ر الجلط�ة الدماغي�ة مرتبط 
األلي�اف  بتن�اول  كب�رية  بدرج�ة 
الفواك�ه  يف  املوج�ودة  الغذائي�ة 
والخ�روات والحب�وب والبق�ول 
واملك�رات والب�ذور. فمث�ال م�ع 
كل زيادة يف كمي�ة األلياف بمقدار 
10 غرام�ات يف الي�وم ، انخف�ض 
ه�ذا الخط�ر بنس�بة 23% )أي ما 
يعادل ح�وايل حالتن من الس�كتة 
الدماغي�ة ل�كل أل�ف نس�مة ع�ىل 
مدى عرش س�نوات(. فيم�ا يتعلق 
بتناول الفواكه والخروات، فلكل 200 غرام، 

انخفضت املخاطر بنسبة %13.
ول�م تكش�ف الدراس�ة عن م�واد غذائي�ة لها 
عالق�ة بزي�ادة مخاط�ر اإلصاب�ة بالجلطات 
الدماغية، ولك�ن اإلفراط يف تن�اول البيض له 
عالق�ة يف زيادة مخاطر الجلط�ة النزفية. وقد 
بينت نتائج تحلي�ل البيانات، أن كل 20 غراما 
إضافية يتناولها الش�خص يف الي�وم تزيد من 

خطر الجلطة النزفية بنسبة %25.

نجدة بغداد تشن محلة عىل متاجري ومتعاطي املخدرات
أنقذت رجل حاول االنتحار

بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت دوريات رشطة نجدة بغداد من إلقاء 
القبض عىل أش�خاص يحملون مواد مخدرة 
»الكريستال، حبوب مخدرة، وجهاز تعاطي«، 
ضم�ن مناط�ق ح�ي اور، بغ�داد الجدي�دة، 
النهضة. وج�اء ذلك خالل إجراء ممارس�ات 
أمنية ضمن املناطق املذكورة. وتم االش�تباه 

باألش�خاص ولدى تفتيش�هم عثر بحوزتهم 
عىل املواد املخدرة.

وألق�ت النج�دة القبض عليهم وس�لمتهم إىل 
مراكز الرشطة.  

كما تمكنت دوريات رشطة نجدة  الدورة من 
إنقاذ ش�خص حاول االنتحار من أعىل جر 
الجادري�ة. وج�اء ذلك خ�الل تج�وال دورية 
النج�دة ضمن املنطق�ة املذكورة، وش�اهدت 

رجالً يحاول االنتحار من أعىل الجر.
وتوجه�ت ال�دورة إىل الرج�ل وتمكن�ت م�ن 
إنق�اذه.  يف الغضون، تمكنت دوريات رشطة 
نج�دة بغ�داد من ضب�ط  عدد من الس�يارات 
املطلوبة )عليها إش�ارة حجز( ضمن مناطق 
متفرق�ة من العاصم�ة بغداد ع�دد 7 وايضا 
القب�ض ع�ىل حام�يل األس�لحة النارية غري 

املرخصة عدد 1.

كش�فت رشكة ناش�ئة أنها نجحت يف إنتاج حليب الثدي يف املخترب، والذي 
يحت�وي عىل عنرصين رئيس�ين من حليب األم الطبيع�ي، وهما الالكتوز 

والكازين.
ويع�د هذا العم�ل، الذي وقع اإلعالن عنه يف وقت س�ابق من هذا الش�هر، 
بمثابة خط�وة لألمام يف املهمة الخاصة بالرشكة إلنتاج نس�خة مطابقة 
لألص�ل )أو قريبة( م�ن حليب الثدي، باس�تخدام الخالي�ا الثديية، والذي 

يمكنه تغذية وتنمية الرضع بأمان.17
وتعترب الرشكة الناش�ئة التي تحمل اس�م Biomilq، اخرتاعها بمثابة حل 
لألمه�ات الالئ�ي ال ُيمنحن الوق�ت واملكان لتمكن أطفاله�ن من رضاعة 
طبيعية، وأيضا األمهات غري القادرات عىل إنتاج ما يكفي من الحليب من 

الناحية البدنية.
وكتبت مؤسس�تا Biomilq، ليىل س�رتيكالند وميش�يل إيغر: »ُيرتك اآلباء 
ومقدم�و الرعاية أمام خيارات دون املس�توى األمث�ل، ويريدون خيارا ال 

يفرض مفاضلة بن تغذية األطفال ورفاه األمهات«.

إنشاء نسخة طبق األصل من »حليب األم«
 يف املخترب

زيت الزيتون حيتفظ بخصائصه حتى بعد املعاجلة احلرارية
يمتاز زيت الزيتون بفوائده الصحية الكثرية 
الحتوائ�ه ع�ىل نس�بة عالي�ة م�ن مضادات 
األكسدة. ولكن ليست هناك معلومات كافية 

تؤكد أفضليته حتى يف الطبخ.
وقد أجرى علماء جامعة برشلونة الربتغالية، 
دراس�ة بهذا الشأن، أظهرت نتائجها أن زيت 
الزيتون يحتفظ بمستوى مضادات األكسدة 
الت�ي يحتويها حتى عند تعرض�ه  للمعالجة 
الحراري�ة خ�الل عملي�ة تحض�ري الطع�ام. 
وه�ذه النتائج مهمة للتوصيات املس�تقبلية 
بش�أن الغذاء. وتق�ول روزا الموي�ال، مديرة 
معه�د البح�وث يف مج�ال التغذية وس�المة 
املنتجات الغذائية  )INSA-UB(، »لقد درس 
تأث�ري تحضري الطعام يف البوليفينول املوجود 
يف زيت الزيتون س�ابقا يف ظ�روف املختربات 

أو الصناع�ة، بعي�دا عن الظ�روف الحقيقية 
يف منازلن�ا«. وقد أظه�رت النتائج، أن الطهو 
بدرج�ة ح�رارة 120 درج�ة مئوية، خفضت 
نس�بة البوليفين�ول بنس�بة 40% ، وبنس�بة 
75% يف درج�ة ح�رارة 170 درج�ة مئوي�ة. 

كم�ا أن الوق�ت ال�الزم لطهو الطع�ام أثر يف 
الفينوالت الفردية - هيدروكيس إيروس�ول ، 
ولكن ليس يف املحتوى الكيل للفينول. عموما 
يبق�ى مس�توى مض�ادات األكس�دة ضم�ن 
املعاي�ري الت�ي وضعه�ا االتح�اد األوروبي يف 

مجال الصحة.
إىل  جانب�ه  م�ن  لوزان�و  خولي�ان  ويش�ري 
أن�ه »بغ�ض النظ�ر ع�ن انخف�اض تركي�ز 
البوليفين�والت أثناء املعالجة الحرارية، يبقى 
زيت الزيتون محتفظا بمستوى املعايري التي 
وضعه�ا االتحاد األوروب�ي. وه�ذا يعني أنه 
يتمس�ك بخصائصه املضادة ألكس�دة دقائق 
الكوليس�رتول الض�ار«. ويعت�زم الباحث�ون 
دراسة تأثري اس�تخدام زيت الزيتون يف طهو 

مواد غذائية مثل اللحوم والبقوليات.

ال تح�دث النوب�ات القلبية بن عش�ية وضحاها، 
ولكنه�ا ع�ادة ما تك�ون نتيج�ة تراكمات لس�وء 
القرارات الغذائية التي ُتتخذ عىل مدى فرتة طويلة. 
وُيصاب الف�رد بالحالة القاتلة عندما ُيحظر إمداد 
القل�ب بال�دم فجأة، وع�ادة ما يكون ذلك بس�بب 
جلط�ة دموي�ة. ويمك�ن أن تتش�كل الجلط�ات 
الدموي�ة عن�د انس�داد األوعية التي تنق�ل الدم إىل 

القل�ب، تبعا مل�واد دهنية تس�مى الكوليس�رتول. 
وتب�ن أن بع�ض األطعم�ة واملرشوب�ات تزيد من 
مستويات الكوليسرتول يف الدم، ما يؤدي إىل ظهور 
آلي�ات قد ت�ؤدي إىل أزمة قلبية.وكش�فت دراس�ة 
ُن�رشت يف مجلة »جمعي�ة القل�ب األمريكية«، أن 
تناول مرشوب غازي واحد فقط يوميا يف منتصف 
العمر، يؤدي إىل ارتفاع مستويات الكوليسرتول يف 

الدم، م�ا يزيد من خطر ح�دوث جلطات تؤدي إىل 
انقطاع إمدادات الدم إىل القلب أو الدماغ.

الكوليس�رتول  مس�تويات  رف�ع  إىل  وباإلضاف�ة 
الض�ارة يف الدم، وجدت دراس�ة أجريت عىل حوايل 
6 آالف ش�خص ف�وق األربع�ن، أن املس�تهلكن 
العادي�ن كانوا أكثر عرضة النخفاض مس�تويات 

الكوليسرتول الجيد.

مرشوب شائع هيدد حياتك!


