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جملـس الـوزراء: ندعـم وزارة الصحـة فـي مـواجهـة »كورونـا«
األمـم املتحـدة: املصـالـح احلزبيـة اخلاصـة تعيـق نجـاح العـراق
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف النائب عن تحالف الفتح حنني القد عن 
ترسيب�ات اجتم�اع رئي�س الجمهوري�ة برهم 
صالح مع القيادات السياس�ية يف قرص الس�ام 
ليل�ة االثنني، مؤك�دا أن االجتم�اع ناقش أربعة 

أسماء لرئاسة الوزراء.
وقال الق�دو، يف ترصيح صحف�ي، إن “اجتماع 
رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح م�ع القيادات 
السياسية ناقش أربعة أسماء مرشحة لرئاسة 
ال�وزراء”، مبين�ا أن “األس�ماء ه�ي مصطفى 
الكاظمي ومحمد شياع السوداني وعيل الشكري 

ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.
وأض�اف الق�دو، أن “العبادي كان الش�خصية 
األبرز التي تم مناقش�تها يف اجتماع الرئيس مع 
القي�ادات”، مبين�ا أن “األس�ماء األربعة كانت 
مح�ط النق�اش والتداول ولم يج�ر االتفاق عىل 
احده�م”. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح 
عق�د، االثنني، اجتماع�ا مع عدد م�ن القيادات 
واملالك�ي  العام�ري  مقدمته�م  يف  السياس�ية 

والحكيم والعبادي.
ب�دوره، كش�ف النائ�ب ع�ن تحالف س�ائرون 
ري�اض املس�عودي ع�ن وض�ع تحالف�ه ثاثة 
رشوط لدعم أي مرش�ح لرئاس�ة الوزراء خلفا 
للمعتذر محمد توفيق عاوي. وقال املس�عودي، 
يف ترصي�ح صحف�ي، إن “الحدي�ث ع�ن إعادة 
تكليف عبد املهدي مرة أخرى يجوز من الناحية 
الدس�تورية، اال ان إعادة التكليف يتطلب إعادة 
النظر من قبل املرجعية التي استقال عبد املهدي 

امتثاال لنصيحتها”.
التفاصيل ص2

قرص السالم تداول أربعة مرشحني لرئاسة الوزراء
»املرشحون القدماء« يعودون إىل الواجهة.. و »سائرون« يضع شروطًا للتمرير.. و »الفتح«: املنصب لن خيرج من الشيعة الـجـبـوري

 يـفـتـتـح مـعـرض اعـمـار
 نينوى الثـانـي

خالل اجتامع وقائي مهم... 
مدير دائرة صحة البرصة يؤكد خلو املحافظة 

من اإلصابات بفايروس »كورونا«

التخطيط تعلن توفري
 )100( ألف فرصة عمل يف القطاع اخلاص 

خالل العام اجلاري
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»كورونا« خيفت يف الصني ويكتسح كوريا اجلنوبية وينترش يف املانيا
نائب رئيس الربملان: الوزارات ملزمة بتعيني محلة الشهادات العليا 
عبـداملهـدي: صفـة القـائـد العـام غري قابلـة للتخويـل
أمانة جملس الوزراء ترد عىل إجراءات املالية بشأن الرتقيات والعالوات واخلدمة والتعيينات

الصني تقدم للعراق نصف مليون كاممة وأجهزة 
للكشف عن »كورونا« 
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تعقيم طائرات اخلطوط 
اجلـويـة العـراقيـة احتـرازًا 

من »كورونا«

حمافظ كربالء يرتأس اجتامع 
خلية األزمة اخلاصة بالتصـدي 

لفايروس »كورونا«

القضاء يوجه رئاسات االستئناف 
باختاذ االجراء املناسب للتقليل من 

زخم املراجعني يف املحاكم

       بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت الصني عن تس�جيل 125 إصاب�ة جديدة بفريوس 
كورونا، أم�س الثاثاء، يف أدنى حصيلة يومية منذ ظهور 

الفريوس املستجد قبل ستة اسابيع.
كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، 
وجميعها يف مقاطعة هوباي مركز انتش�ار الفريوس، ما 
يرفع الحصيلة االجمالية للوفيات اىل 2934 داخل الصني. 

بينما يبلغ الرقم العاملي للوفيات 3100 حالة.
وظهر الف�ريوس يف مدينة ووهان عاصم�ة إقليم هوباي 

الصيني قبل أن ينترش يف أكثر من 60 بلدا.
وس�جلت االصابات انخفاض�ا يف الصني بش�كل عام بعد 
جهود الحجر الصحي الكبرية، عىل الرغم من أن اإلصابات 

ال��11 الجديدة التي تم اإلباغ عنها الثاثاء خارج هوباي 
هي األعىل منذ خمسة أيام.

أم�ا أك�ر عدد م�ن اإلصابات الجدي�دة فق�د أعلنت عنها 
كوريا الجنوبية حيث كشفت مراكزها ملكافحة األمراض 
عن تس�جيل 600 إصابة جديدة وثاث حاالت وفاة أخرى 
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد. وبه�ذا يرتفع إجم�ايل عدد 
ح�االت اإلصابة يف الب�اد إىل 4812 حالة.  من جهته، قال 
معه�د روبرت كوخ األملاني إن عدد حاالت اإلصابة املؤكدة 
بف�ريوس كورون�ا يف الباد ارتف�ع إىل 188 بعدما س�جل 
157 حال�ة االثن�ني. وأضاف أن 13 من ب�ني واليات أملانيا 
البالغ عددها 16 والية أعلنت عن حاالت إصابة بالفريوس 
املس�تجد فيه�ا لكن معظ�م املصابني يف والية ن�ورد راين 

فستفاليا الغربية. ولم تعلن أملانيا أي وفاة بالفريوس.

      بغداد / المستقبل العراقي

قررت الص�ني الترع للحكوم�ة العراقية 
بمجموعة من أجهزة تش�خيص فريوس 

كورونا املستجد )كوفيد-19(.
وج�اء االع�ان ع�ن تقديم الت�رع خال 
لقاء وكيل وزارة العراقية األقدم للشؤون 
السياس�ية والعاقات الثنائية عبدالكريم 
هاش�م مصطف�ى مع س�فري الصني لدى 
بغداد تشانغ تاو. وقالت سفارة الصني يف 
بيان عر موقعها الرس�مي إن اللقاء جاء 
»لتب�ادل وجهات النظر ح�ول التعاون يف 

مكافحة فريوس كورونا الجديد«.

ونق�ل البيان عن تش�انغ قول�ه، انه »بعد 
ظهور فريوس كورون�ا الجديد يف الصني، 
ظ�ل الع�راق الصدي�ق حكوم�ة وش�عبا 
يتضامن مع الصني وقدم لنا املس�اعدات 
املادية واملعنوية الثمينة، فتش�كر الصني 
من صميم قلبها عىل هذا الدعم«. وأضاف 
أن�ه »كالصديق الحقيق�ي الذي يقدر عىل 
املش�اركة يف الرساء وال�راء مع العراق، 
ومن أجل ترسيخ الصداقة التقليدية التي 
تصم�د أم�ام اختب�ار الزمان ومس�اعدة 
الع�راق ملكافح�ة تفيش ف�ريوس كورونا 
الجدي�د، قررت الحكوم�ة الصينية الترع 
للحكومة العراقي�ة بمجموعة من أجهزة 

 .»)diagnostic kits(تش�خيص الفريوس
وتكفي كمية األجهزة املقدمة لتش�خيص 
أل�ف م�ن ح�االت االصاب�ة املش�تبه بها. 
»الجان�ب  أن  تش�انغ  الس�فري  وأوض�ح 
الصين�ي ي�درس حالي�ا بش�كل إيجاب�ي 
إمكاني�ة الت�رع بامل�واد الطبي�ة األخرى 
وتقدي�م الدعم الفني للجان�ب العراقي«. 
بدوره�ا، قال�ت وزارة الخارجية العراقية 
يف بي�ان، ان لق�اء هاش�م م�ع الس�فري 
تش�انغ الذي رافقه وفد دبلومايس وفني، 
بحث »العاقات الثنائية، وس�بل االرتقاء 
بآف�اق التعاون بني بغداد وبكني«. وأعرب 
مصطف�ى، عن ح�رص الع�راق عىل دعم 

العاق�ات العراق�ي�ة- الصيني�ة وص�وال 
إىل تحقي�ق رشاك�ة اس�راتيجية بالنحو 
الذي يلبي طموحات، وتطلعات الش�عبني 
الصديقني، ويحقق مصالحهما املشركة 

يف التقدم، واالزدهار، والتنمية.
وأوض�ح أن الحكوم�ة الصينية قدمت إىل 
الع�راق مس�تلزمات الفح�ص املخت�ري 
لف�ريوس كورون�ا وذلك بتوف�ري )1000( 
رشي�ط للفح�ص الطّبي له�ذا الفايروس 
 500000 خّصص�ت  كم�ا   ،)RT-PCR(

كمامة.

التفاصيل ص2
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مسؤول باحتاد الكرة املستقيل: 
لـم نستغل اموال فيفا بتوفري أراض 

للمشاريع الرياضية
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التخطيط تعلن توفري )100( ألف فرصة عمل يف القطاع اخلاص خالل العام اجلاري
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، توفري 100 ألف فرصة عمل يف القطاع الخاص خالل العام الجاري 
ضمن مرشوع تشغيل الشباب يف جميع املحافظات. وقالت الوزارة إن »الدليمي استقبل يف ديوان الوزارة، بالل 
رب�اح الصغ�ري املمثل املقيم ملؤسس�ة التمويل الدولية )عض�و مجموعة البنك الدويل( يف الع�راق والوفد املرافق 
له، وجرى خالل اللقاء بحث س�بل تعزيز الدعم للمرشوع الوطني لتش�غيل الش�باب«. وأضافت، أن »الدليمي 
بحث خالل اللقاء الجهود الحكومية التي تقودها وزارة التخطيط لتفعيل مرشوع تش�غيل الش�باب يف جميع 
املحافظات بهدف توفري 100 ألف فرصة عمل يف القطاع الخاص خالل العام الجاري، مثمنا بذلك جهود مجموعة 
البنك الدويل الداعمة ملختلف قطاعات التنمية يف العراق«، مؤكدا »أهمية املرشوع باعتباره أحد أولويات الوزارة 
االس�راتيجية يف تمك�ن وتطوير القطاع الخ�اص«. ولفت إىل أن »الجهود التي مضت ال�وزارة يف تحقيقها مع 
جميع الفعاليات الوطنية والدولية لتطوير قدرات الش�باب املهنية وتمكينهم من إدارة مش�اريعهم التي سيتم 
تنفيذه�ا م�ن خالل املرشوع الوطني لتش�غيل الش�باب، مؤكدا بذلك أهمية تأس�يس معه�د مهني متخصص 

بتدريب الشباب عىل مختلف املهارات الفنية والتقنية واإلدارية، وإعداد دراسات الجدوى االقتصادية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشف النائب عن تحالف الفتح حنن القدو 
ع�ن ترسيبات اجتم�اع رئي�س الجمهورية 
بره�م صال�ح م�ع القي�ادات السياسية يف 
قرص السالم ليلة االثنن، مؤكدا أن االجتماع 

ناقش أربعة أسماء لرئاسة الوزراء«.
وقال القدو، يف ترصيح صحفي، إن “اجتماع 
رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات 
السياسي�ة ناق�ش أربع�ة أسم�اء مرشحة 
لرئاس�ة ال�وزراء”، مبين�ا أن “األسماء هي 
مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني 
وعيل الشكري ورئيس الوزراء السابق حيدر 

العبادي«.
وأضاف القدو، أن “العبادي كان الشخصية 
األبرز الت�ي تم مناقشتها يف اجتماع الرئيس 
مع القي�ادات”، مبين�ا أن “األسماء األربعة 
كان�ت مح�ط النق�اش والت�داول ول�م يجر 

االتفاق عىل احدهم«.
وكان رئي�س الجمهورية برهم صالح عقد، 
االثن�ن، اجتماع�ا م�ع ع�دد م�ن القيادات 
السياسي�ة يف مقدمتهم العام�ري واملالكي 

والحكيم والعبادي«.
ب�دوره، كشف النائب ع�ن تحالف سائرون 
ري�اض املسعوديع�ن وض�ع تحالف�ه ثالثة 
رشوط لدع�م أي مرش�ح لرئاس�ة ال�وزراء 

خلفا للمعتذر محمد توفيق عالوي«.
وقال املسعودي، يف ترصي�ح صحفي، إن “الحديث عن 
إعادة تكلي�ف عبد املهدي مرة أخرى يجوز من الناحية 
الدستوري�ة، اال ان إعادة التكلي�ف يتطلب إعادة النظر 
م�ن قب�ل املرجعية الت�ي استق�ال عبد امله�دي امتثاال 

لنصيحتها«.
وأضاف املسعودي، أن »إع�ادة النظر بموقف املرجعية 
أم�ر غري ممكن يف الوقت الح�ارض، مبينا أن »سائرون 

سيبق�ى ملتزما بقراره يف ع�دم الدخول بمشاورات او 
لق�اءات بشأن اختيار مكلف بديل اال انها وضعت ثالثة 

رشوط يجب توفرها باملرشح للتكليف«.
وأوض�ح املسع�ودي ان »الرشوط الثالث�ة تتلخص بأن 
تك�ون شخصي�ة قوي�ة ومعروف�ة وان يأت�ي بكابينة 
بعي�دة جدا ع�ن األحزاب وتعم�ل بجد للتهيئ�ة إلجراء 
انتخاب�ات مبكرة وق�ادرة عىل مواجهة مل�ف الفساد 
وقيامه�ا بتحقي�ق ج�دي بالكش�ف عن قتل�ة القوات 

األمني�ة واملتظاهري�ن«. إىل ذلك، كش�ف تحالف الفتح 
عن سبب تأييده لتمرير حكومة محمد توفيق عالوي، 
مستبعداً اختيار مرشح لرئاسة الوزراء من غري املكون 

الشيعي يف البالد«.
وقالت عض�و التحالف النائب سه�ام املوسوي لشبكة 
رووداو اإلعالمية إن »االجتماعات بن الكتل السياسية 
الزال�ت مستمرة، الختيار شخصي�ة لرئاسة الحكومة، 
عق�ب عدم تمري�ر محمد توفيق ع�الوي«، مؤكدة عىل 

»رضورة أن »تتف�ق الكت�ل السياسي�ة عىل 
مرشح لتويل مهام الحكومة املؤقتة«.

أي  اآلن  لح�د  يوج�د  »ال  أن�ه  وأوضح�ت 
اتف�اق عىل ترشيح شخصي�ة معينة لشغل 
املنصب«، مبينة »ننتظر االجتماعات لحسم 

املرشح الجديد«.
وأش�ارت املوس�وي إىل »احتم�ال أن يستمر 
املستقي�ل ع�ادل عب�د امله�دي يف حكوم�ة 
ترصي�ف األعم�ال، وف�ق برنام�ج يحدده، 
يتضم�ن اج�راء انتخاب�ات مبك�رة وأم�ور 

أخرى«.
وش�ددت ع�ىل أن »تحال�ف الفت�ح كان مع 
تمرير محمد توفيق عالوي، بهدف الخروج 
من األزم�ة السياسية الحالية«، الفتة إىل أن 
»بعض األطراف السياسية لم تقتنع بعالوي، 
منه�م السن�ة والك�ورد والقان�ون والنرص 
وقسم م�ن الحكم�ة، لذلك لم يح�روا إىل 

جلسة التصويت عىل الكابينة«.
وبش�أن امكانية تويل شخصي�ة من خارج 
املكون الشيع�ي املنصب، أوضحت املوسوي 
أن »الحك�م يف الع�راق بع�د 2003 أصب�ح 
توافقي�اً، حي�ث ت�م توزيع منص�ب رئاسة 
الجمهورية إىل الكرد، ورئاسة مجلس النواب 
إىل السن�ة، ورئاسة الحكوم�ة إىل الشيعة«، 
مستبعدة أن »يتم التوافق عىل شخصية غري 
شيعي�ة لت�ويل رئاسة الحكوم�ة، اال يف حال 
تغي�ري التوافق�ات التي بنيت ع�ىل أساسها 

العملية السياسية يف البالد«.
وأعلن محمد توفيق ع�الوي، يف وقت متأخر من مساء 
األحد، اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة 
العراقي�ة للف�رة االنتقالي�ة، خلف�اً لرئي�س ال�وزراء 
املستقيل عادل عبد امله�دي. وجاء اإلعالن بعد ساعات 
ع�ىل إخفاق الربملان يف عقد جلسة استثنائية للتصويت 

عىل منح الثقة لحكومته.

      بغداد / المستقبل العراقي

ناقش مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، س�بل 
مواجه�ة فايروس »كورون�ا« بحضور عدد 
م�ن املحافظ�ن وممث�ل منظم�ة الصح�ة 
العاملي�ة يف الع�راق، مؤك�داً دعم�ه ل�وزارة 

الصحة يف مواجهة الفايروس. 
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن »مجل�س ال�وزراء عق�د، اليوم، جلس�ته 
االعتيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير 
النف�ط ثامر الغضبان، وخصصت الجلس�ة 

لبحث مواجهة فايروس كورونا«.
وأضاف البيان، أن »املجلس استضاف لجنة 
األمر الديوان�ي)٥٥ لس�نة 2020(، وناقش 
املجل�س س�بل مواجه�ة فاي�روس كورونا 
املس�تجد يف عموم العراق واتخ�اذ القرارات 
اإلحرازي�ة الالزم�ة للح�د م�ن خطورت�ه، 

بحض�ور عدد من املحافظ�ن يف املحافظات 
الحدودي�ة وممثل منظمة الصحة العاملية يف 

العراق«.
وتاب�ع البيان، أن »مجلس الوزراء أكد دعمه 
ل �وزارة الصح�ة والبيئ�ة وأثنى ع�ىل جهود 
لجن�ة األم�ر الديواني )٥٥ لس�نة 2020(«، 

مش�رياً إىل أن »وزير الصح�ة والبيئة جعفر 
صادق عالوي عرض آخر التطورات وجهود 
الس�يطرة الصحية والتوعوي�ة واملقرحات 
الالزمة لزيادة فعالية عمل اللجنة والتعاون 
مع الوزارات واملؤسس�ات لتنفي�ذ مقررات 

لجنة األمر الديواني«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قررت الص�ن التربع للحكومة العراقي�ة بمجموعة من 
أجهزة تشخيص فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(.

وج�اء االعالن عن تقديم التربع خ�الل لقاء وكيل وزارة 
العراقية األقدم للش�ؤون السياس�ية والعالقات الثنائية 
عبدالكريم هاشم مصطفى مع سفري الصن لدى بغداد 
تش�انغ تاو. وقالت س�فارة الصن يف بيان عرب موقعها 
الرس�مي إن اللق�اء جاء »لتب�ادل وجه�ات النظر حول 

التعاون يف مكافحة فريوس كورونا الجديد«.

ونقل البيان عن تش�انغ قوله، ان�ه »بعد ظهور فريوس 
كورونا الجدي�د يف الصن، ظل الع�راق الصديق حكومة 
وش�عبا يتضامن مع الصن وقدم لنا املس�اعدات املادية 
واملعنوية الثمينة، فتش�كر الصن من صميم قلبها عىل 
هذا الدع�م«. وأض�اف أن�ه »كالصديق الحقيق�ي الذي 
يق�در عىل املش�اركة يف ال�رساء وال�راء م�ع العراق، 
وم�ن أج�ل ترس�يخ الصداق�ة التقليدي�ة الت�ي تصم�د 
أم�ام اختبار الزمان ومس�اعدة الع�راق ملكافحة تفيش 
فريوس كورونا الجديد، قررت الحكومة الصينية التربع 
للحكوم�ة العراقي�ة بمجموع�ة م�ن أجهزة تش�خيص 

الف�ريوس)diagnostic kits(«. وتكف�ي كمي�ة األجهزة 
املقدمة لتش�خيص ألف من حاالت االصابة املشتبه بها. 
وأوض�ح الس�فري تش�انغ أن »الجانب الصين�ي يدرس 
حالي�ا بش�كل إيجاب�ي إمكانية الت�ربع بامل�واد الطبية 
األخرى وتقديم الدعم الفني للجانب العراقي«. بدورها، 
قال�ت وزارة الخارجية العراقية يف بيان، ان لقاء هاش�م 
مع الس�فري تش�انغ الذي رافقه وف�د دبلومايس وفني، 
بحث »العالقات الثنائية، وس�بل االرتقاء بآفاق التعاون 
ب�ن بغداد وبكن«. وأعرب مصطفى، عن حرص العراق 
ع�ىل دع�م العالق�ات العراق�ي�ة- الصيني�ة وص�وال إىل 

تحقيق رشاكة اسراتيجية بالنحو الذي يلبي طموحات، 
وتطلع�ات الش�عبن الصديق�ن، ويحق�ق مصالحهما 

املشركة يف التقدم، واالزدهار، والتنمية.
الع�راق  إىل  قدم�ت  الصيني�ة  الحكوم�ة  أن  وأوض�ح 
مس�تلزمات الفحص املخت�ربي لف�ريوس كورونا وذلك 
بتوفري )1000( رشيط للفح�ص الطّبي لهذا الفايروس 

)RT-PCR(، كما خّصصت ٥00000 كمامة.
وذكر البيان أن الجانبن بحثا اإلستفادة من الخربة التي 
توافرت ل�دى الصن يف مج�ال مواجهة ه�ذا الفريوس، 

والوقاية منه.

»املرشحون القدماء« يعودون إىل الواجهة.. و »سائرون« يضع شروطًا للتمرير.. و »الفتح«: املنصب لن خيرج من الشيعة

قرص السالم تداول أربعة مرشحني لرئاسة الوزراء
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جملس الوزراء: ندعم وزارة الصحة يف مواجهة »كورونا«

الصني تقدم للعراق نصف مليون كاممة وأجهزة للكشف عن »كورونا« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائ�ب االول لرئي�س مجلس 
النواب حس�ن كريم الكعبي، أمس 
الثالثاء، أن الوزارات ملزمة بتنفيذ 
القرار 373 بتعين حملة الشهادات 

العليا. 
وقال مكتب الكعب�ي يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»النائب االول لرئيس مجلس النواب 
اس�تقبل يف مكتب�ه الي�وم الثالثاء، 
ممثلن ع�ن املعتصمن امام وزارة 
النفط من حملة الش�هادات العليا 

باالختصاصات الهندسية«.
ونق�ل البي�ان ع�ن الكعب�ي قوله، 
بوج�ود  يفتخ�ر  »الجمي�ع  إن 
ش�باب يحمل�ون ش�هادات علي�ا 
بإختصاص�ات هندس�ية وعلمي�ة 
ن�ادرة ومن حقه�م ان يجنوا ثمار 
تعبهم وجهودهم املضنية لسنوات 
طويلة من الدراس�ة وطل�ب العلم 
ومن واجب الدولة ممثلة بالحكومة 

تأمن ف�رص عم�ل لهم تتناس�ب 
وتخصصهم العلمي«.

وأض�اف أن »البعض من مس�ؤويل 
الوزارات استغل ضغط التظاهرات 
واملتظاهري�ن ومطالبتهم بالتعين 
للحص�ول ع�ىل مكاس�ب اضافية 
ورسق�وا جه�ود واص�وات ش�باب 
قضوا اي�ام طويلة ام�ام الوزارات 
ويف الشوارع مطالبن بحق التعين 
وهذا ال نقبل به وسنحاسب كل من 
اس�تغل هذا االمر«، مؤكدا ان »حق 
الحص�ول ع�ىل فرصة عم�ل متاح 
اس�تثناء  العراقي�ن دون  لجمي�ع 
وليس حكرا عىل من يتمتع بعالقات 

نافذة هنا او هناك«. 
وخاط�ب الكعبي »كاف�ة الوزارات 
ق�رار  بتنفي�ذ  االلت�زام  ب�رورة 
 373 رق�م  ال�وزراء  مجل�س 
بتعي�ن  والق�ايض   ،2019 لس�نة 
حمل�ة الش�هادات العلي�ا بحس�ب 
ال�وزارات  تخصصاته�م س�واء يف 

التخصصية ام بقية الوزارات«.

نائب رئيس الربملان: الوزارات ملزمة 
بتعيني محلة الشهادات العليا 

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه مجل�س القض�اء االعىل رئاس�ات 
االستئناف االتحادية كافة باتخاذ االجراء 
املناسب الذي يكفل تقليل زخم املراجعن 
وحس�ب ظروف عمل كل محكمة، فيما 

نفذت خلي�ة االزمة الخاص�ة بفايروس 
كورون�ا حمل�ة التعف�ريو التعقيم ملبنى 

املجلس.
وقال بي�ان ص�ادر عن املرك�ز االعالمي 
ملجلس القض�اء االعىل إن »املجلس اوعز 
اىل كافة رئاس�ات االس�تئناف االتحادية 

كافة برورة اتخاذ االجراءات املناسبة 
الت�ي تكف�ل الح�د م�ن زخ�م املراجعن 
وحسب ظروف عمل كل محكمة ملواجهة 

مخاطر انتشار فايروس كورونا«.
املدن�ي  الدف�اع  »ك�وادر  أن  وأض�اف 
والف�رق الطبي�ة بارشت بأعم�ال تعفري 

وتعقي�م مبنى املجلس بم�ادة الفاركون 
وهايبو كاربون�ات الصوديوم فضال عن 
فح�ص املوظف�ن للتاكد من س�المتهم 
الصحية«الفتا اىل ان »ه�ذا االجراء يأتي 
كأجراء وقائي واحرازية اتخذه املجلس 

لوقاية من فايروس كورونا«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تبعدت لجن�ة الربي�ة النيابي�ة، أمس 
الثالث�اء، تأجي�ل او الغ�اء الع�ام الدرايس 
الح�ايل بس�بب انتش�ار فريوس«كورونا«، 
فيم�ا أكدت اس�تئناف الدوام يف األس�بوع 
املقبل بعد العطلة التي أقرتها اللجنة العليا 

ملتابعة انتشار الفريوس.
وذكرت عضو اللجن�ة، منتهى الطليباوي، 
يف ترصيح صحف�ي، تابعه ديجيتال ميديا 
إن آر تي، اليوم، 3 آذار 2020، ان إجراءات 
وزارة الربي�ة مرتبط�ة بما تتخ�ذه خلية 

»كورون�ا«  انتش�ار  بخص�وص  االزم�ة 
وتعطي�ل ال�دوام م�ن عدم�ه للح�د م�ن 
خطورة انتش�اره، مشرية إىل ان »الجهات 
املعنية اتخ�ذت اجراءات وقائية كثرية ملنع 
إصاب�ة التالمي�ذ والطلبة يف امل�دارس بهذا 

الفريوس«.
واوضح�ت ان »من بن اإلج�راءات تعقيم 
امل�دارس وتوف�ري ادوات لتطه�ري األي�دي 
باإلضاف�ة إىل املس�تلزمات الصحي�ة التي 

تمنع االصابة بالفريوس«.
وأش�ارت الطليباوي، إىل ان »العام الدرايس 
ال يمكن ان يتوقف او يؤجل اكثر من ذلك 

به من ظروف صعبة،  الرغم مما مر  عىل 
والدوام سيستأنف بعد العطلة التي منحتها 
فريوس  انتشار  ملتابع�ة  العليا  اللجنة 
الربيعية،  العطلة  اعقبت  التي  كورونا 
خالل  والطلبة  للتالميذ  التعويض  وسيتم 
الصيفية  العطلة  وتقليص  املقبل�ة  االيام 

والغاء عطلة يوم السبت االسبوعية«.
 وك�ان املتح�دث باسم وزارة الربية حيدر 
»كل  ان  ساب�ق،  وق�ت  يف  أف�اد  فاروق، 
خلية  قبل  من  ستكون  املتخ�ذة  القرارات 
الصحة  برئاسة وزارة  التي شكلت  االزمة 
وامانة  والربية  العايل  التعليم  ومعية 

بتمديد  قرارات  هناك  كانت  واذا  بغداد، 
العطلة الربيعية او بايقاف الدوام الرسمي 
او باستئنافه االسبوع املقبل فانه سيكون 

من قبل خلية االزمة«.
 وب�ن أن »الوزارة ارسلت اعمام�ا لجميع 
املديري�ات العامة بأن يكون هناك تقليص 
منه  يستثنى   %٥0 بنسبة  الرسمي  للدوام 
امل�دراء العامون والوكالء ورؤساء االقسام 
والشعب، والتقليص سيكون عىل املوظفن 
ملن�ع التجمعات ومن اجل أن تكون هناك 
فرصة سانحة لوزارة الصحة الداء عملها 

بشكل جيد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف�ت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة، 
أم�س الثالث�اء، ع�ن تاجي�ل جلسات 
الربملان لح�ن ال�7 من الشهر الجاري 
بعد انتهاء العطل�ة الترشيعية، مبينة 
أن اج�راءات الحكومة بشأن مواجهة 
كورونا واخفاق رئيس الوزراء املكلف 
محمد توفيق ع�الوي هي ابرز ملفات 
الجلس�ة املقبل�ة. وقال عض�و اللجنة 
صحق�ي  ترصي�ح  يف  هم�زة  سلي�م 
عطلت�ه  انه�ى  الن�واب  “مجل�س  ان 
الترشيعية يوم 3/ اذار اال ان الخالفات 
السياسية اجلت انعقاد الجلسة لحن 
السابع م�ن الشهر الجاري”. واضاف 
هم�زة، أن “مجلس الن�واب سيناقش 
العرشات من القوانن العالقة بضمنها 
املحكم�ة االتحادي�ة وقان�ون الخدمة 
املدنية وغريها من القوانن”. واوضح 
ان “اجراءات الحكومة بشأن مواجهة 
ف�ريوس كورون�ا وكذل�ك الخروق�ات 
االمنية االخرية واسباب اخفاق رئيس 
ال�وزراء املكلف محم�د توفيق عالوي 
ستكون ابرز ملفات الجلسة املقبلة”.

القضاء يوجه رئاسات االستئناف باختاذ االجراء املناسب للتقليل من زخم املراجعني يف املحاكم
خلية االزمة باشرت اعمال التعفري والتعقيم ملبنى اجمللس

الرتبية الربملانية تنفي وجود نوايا لتأجيل العام الدرايس احلايل

الربملـان يمـدد عطلتـه 
الترشيعية اىل )٧( آذار 

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس األمن الوطن�ي جلسته الدورية، امس الثالثاء، برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة اعادل عبداملهدي 
، الذي�رأس جانبا من الجلسة وع�رض ان صفة القائد العام لصيقة 
بصفته رئيس�ا ملجلس الوزراء حسب امل�ادة 7٨ من الدستور وهي 
مسؤولية حرصيةغ�ري قابلة للتخويل ، كما رشح األوضاع يف البالد 
ومضام�ن رسالته اىل رئاسة الجمهوري�ة ومجلس النواب وبعدها 
غ�ادر الجلسة، وطلب مننائ�ب رئيس مجلس ال�وزراء وزير املالية 
السي�د فؤاد حس�ن إدارة الجلسة نيابة عن�ه حسب جدول االعمال 

املقرح.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت ممثلة األمن العام لألمم املتح�دة يف العراق جينن بالسخارت أمس 
الثالث�اء إن املحتجن العراقين لن يتخلوا ع�ن تطلعاتهم التي يتظاهرون 

بشأنها منذ ترشين األول املايض.
وأضاف�ت بالسخارت خ�الل إحاطة ملجلس األمن الدويل ح�ول العراق، إنه 
»يجب االعراف بانتهاك�ات حقوق اإلنسان التي يتعرض لها العراقيون«، 
مرتكب�ي  ومحاكم�ة  املتظاهري�ن،  حماي�ة  الدول�ة  »ع�ىل  أن  مش�ددة 

االنتهاكات«.
وأش�ارت إىل أن »هناك مجموع�ات مسلحة خارج نط�اق الدولة العراقية 
تمنعه من العم�ل بصورة طبيعية«، منوه�ة إىل »وجوب »حل املجموعات 

املسلحة غري الرشعية يف العراق«.
وأردف�ت بالسخ�ارت ب�أن »مشاركة النس�اء بالتظاهرات غ�ري مسبوقة 
يف الع�راق«، مضيف�ة أن »عىل كل طرف سيايس العمل ع�ىل إستعادة ثقة 

الشارع العراقي«.
وتابع�ت بالقول، إن »إصالح النظام العراقي من الفساد رضوري لتحقيق 

حياة أفضل. وال تزال املصالح الحزبية الخاصة تعيق نجاح العراق«.
وبش�أن الوض�ع األمني، قال�ت بالسخارت، إن�ه »ال يمك�ن تجاهل تهديد 

اإلرهاب يف العراق«، مبينة أن »داعش يحاول التصعيد يف العراق«.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غري مسبوقة منذ ترشين األول املايض.

وتخللت االحتجاج�ات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما يصل إىل 600 
قتيل، غالبيتهم من املتظاهرين.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مؤسسة الشه�داء، التوصل اىل مواقع ملقاب�ر جماعية تعود للكرد 
الفيلين.

وذك�ر بيان للمؤسسة تلقت�ه »املستقبل العراقي«، ان�ه »بعد جهد جهيد، 
استطاع�ت كوادر دائرة شؤون وحماية املقابر الجماعية التابعة ملؤسسة 
الشهداء ، تحليل بع�ض الصور الجوية ومقاطعتها مع معلومات متوفرة 
لديه�ا، حيث تم التوصل إىل عدة مواقع ملقابر جماعية تعود لضحايا الكرد 

الفيلين وضحايا جرائم حزب البعث«.
وأضاف »بتوجيه مبارش من قبل رئيس املؤسسة كاظم عويد ، تم تشكيل 
فريق برئاسة مدير عام دائرة املقابر ضياء كريم الساعدي وكوادر الدائرة 

إلعداد املخططات واملرتسمات وتثبيت االحداثيات الخاصة بتلك املواقع«.
وب�ن انه »سيتم إدخال هذه املواقع ضمن خطط الدائرة لفتحها يف أرسع 

وقت ممكن حال توفر التخصيصات املالية الالزمة لذلك«.
ولف�ت البي�ان اىل ان »دائ�رة املقاب�ر وفريقه�ا، اكتشفوا ع�ددا كبريا من 
املقابر الجماعية خالل السن�وات السابقة واىل االن، حيث تعود اىل ضحايا 
جرائ�م النظام الصدام�ي ، واخريات ارتكبتها عصاب�ات القاعدة وداعش 

االرهابين.

عبداملهدي: صفة القائد العام غري قابلة 
للتخويل

األمم املتحدة: 
املصالح احلزبية اخلاصة تعيق

 نجاح العراق

الصور اجلوية تقود مؤسسة الشهداء 
إىل مقابر مجاعية للكرد الفيليني



Apago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2097( االربعاء  4  آذار  2020 محليات3

    بغداد / المستقبل العراقي

بارشت رشكة توزيع املنتجات النفطية، بتجهيز املولدات 
السكنية ومولدات دوائر الدولة والقطاع الخاص بمنتوج 
زيت الغ�از لكافة املحافظات لش�هر آذار الجاري«.وذكر 
بي�ان للرشكة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه »لضمان 
استمرار إنس�يابية التوزيع وس�عياً منها لتوفري الطاقة 
الكهربائي�ة للمواطن�ن ، حيث جهزت الرشك�ة املولدات 
السكنية يف محافظات ) بغداد - النجف األرشف – كربالء 
املقدسة - البرصة – ميسان - ذي قار، املثنى - الديوانية 

 kva بابل - دياىل - واس�ط - كرك�وك( ب� )10( لرت لكل -
من زيت الغاز وبالس�عر الرس�مي بمتابعة وكيل الوزارة 
لشؤون التوزيع وتوجيه معاون مدير عام رشكة التوزيع 
حس�ن طالب ».وعن مولدات القط�اع الخاص واملختلط 
لتلك املحافظات كش�ف طالب عن »تجهيزهم بكمية )5( 
لرت لكل kva من زيت الغاز بالسعر التجاري البالغ )700( 
دينار / لرت فيم�ا ُجهزت مولدات دوائر الدولة ب� )5( لرت 
أيضاً لكل kva بالسعر الرسمي«.وفيما يتعلق باملحافظات 
األخرى فقد أفصح مدير هيئة التجهيز يف رشكة التوزيع 
ع�ن »تجهيز األقضي�ة والنواحي يف محافظ�ات املنطقة 

الغربي�ة ) نينوى ، صالح الدين واألنبار( ب� )15( لرت لكل 
kva م�ن مادة زي�ت الغاز للمولدات الس�كنية يف املناطق 
 kva الت�ي التجهز بالكهرب�اء الوطنية ، و)10( ل�رت لكل
للمول�دات الس�كنية يف املناطق التي تجه�ز بمعدل )15( 
  kva س�اعة فم�ا دون كهرب�اء وطني�ة ، و)5( لرت ل�كل
للمول�دات الس�كنية  يف املناطق التي تجه�ز بمعدل ) 16 
فأعىل( س�اعة كهرباء وطنية وبالسعر الرسمي ، يف حن 
Kva س�يتم تجهيز مولدات دوائر الدولة ب� )10( لرت لكل

من زيت الغاز  بالس�عر الرس�مي للمواق�ع التي ال يوجد 
فيه�ا كهرباء وطنية وحس�ب الضوابط أم�ا فيما يتعلق 

بدوائ�ر الدولة التي توجد فيه�ا كهرباء وطنية فتجهز ب� 
)5( لرت لكل kva«.وتابع ان »عملية التجهيز تكون حسب 
الضوابط والتعليمات وبعد التأكد من عمل هذه املولدات 
وتجهيزها للمناطق املذكورة بالطاقة الكهربائية الالزمة 
فيما ت�م تجهي�ز مولدات القط�اع الخ�اص واملختلط يف 
هذه املحافظات ب� )5( لرت لكل kva وبالس�عر التجاري« 
.ومن املقرر تجهيز  املولدات السكنية الخاضعة اىل نظام 
الخصخص�ة يف محافظة بغداد  ب�� )5( لرت لكل kva من 
منتوج زيت الغاز لش�هر آذار وبالسعر الرسمي ألغراض 

تجهيز الطاقة الكهربائية يف املحافظة.

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

ت�رأس محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة نصيف 
جاس�م الخطاب�ي اجتم�اع خلي�ة االزمة 
الخاصة للتصدي ملرض كورونا وبحضور 
معاون املحافظ للش�ؤون اإلدارية واملالية 

ومدراء الدوائر الحكومية يف املحافظة«.
اخ�ر  بح�ث  االجتم�اع  خ�الل  وج�رى 
املس�تجدات وتحديث االج�راءات الخاصة 
وتكثيف الجهود من اج�ل ابعاد املحافظة 
واهله�ا من هذا امل�رض الوبائي خصوصا 
وان املحافظ�ة ولله الحم�د خالية من اي 

اصابة تماما«.
تكثي�ف  »اهمي�ة  ع�ىل  املحاف�ظ  واك�د 
االج�راءات ورضورة تعقي�م الدوائ�ر قبل 
ونهاي�ة ال�دوام وع�دم الس�فر اىل خ�ارج 
املحافظ�ة اال لل�رورة القص�وى وغلق 
كاف�ة اماك�ن التجمعات وتوجي�ه الدوائر 

املكتضة باملوظفن ان تكون نس�بة تواجد 
املوظف�ن فيه�ا 50 باملئة ويس�تثنى من 
الق�رار م�دراء الدوائر واملعاون�ن ومدراء 
والهندس�ية  الفني�ة  والك�وادر  االقس�ام 

العاملة يف ميادين العمل«.
والتوجي�ه اىل دوائ�ر الريب�ة والتقاع�د 

والتس�جيل العق�اري بان تك�ون مراجعة 
املواطن�ن عىل اس�اس الوح�دات االدارية 
لتقليل اعداد املراجعن وعدم حصول زيادة 
عددية يف اعداد املراجعن لتلك الدوائر فضال 
عن نرش البوس�رتات واللوح�ات االعالنية 

حول طرق الوقاية من هذا املرض.

املنتجات النفطية جتهز املولدات بحصصها املخصصة من زيت الغاز لشهر آذار اجلاري

حمافظ كربالء يرتأس اجتامع خلية األزمة اخلاصة بالتصدي لفايروس »كورونا«

    البصرة/مصطفى محمد األسدي

أك�د مدير دائرة صحة البرصة الدكتور »عب�اس خلف التميمّي«، خالل 
اجتم�اٍع جمعه م�ع املفوضية العلي�ا لحقوق اإلنس�ان وقيادة رشطة 
البرصة ومديرية الدفاع املدنّي، عدم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا 
املس�تجد يف املحافظة، موضح�ًا تفاصيل الحاالت املش�تبه بها، ومعلناً 
عن أهم اإلجراءات الوقائّية التي سيتم اتخاذها للوقاية من الفايروس. 
وقال التميمّي: إن “دائ�رة صحة البرصة عقدت اجتماعاً مهماً للوقاية 
من فايروس كورونا، تمخَض بتش�كيل لجنة لتعقيم األماكن املزدحمة 
كالس�جون والدوائر املكتضة باملراجعن واألماكن الدينّية، وس�تنطلق 
الحملة بإجراءاتها الوقائّية يوم الثالثاء القادم”.وأوضح، إن “هناك 13 
حالة مش�تبه بها أجريت لها التحاليل وظهرت إنها سليمة من اإلصابة 
بالفايروس، وبقيت حالة واحدة س�جلت يف مستش�فى أبي الخصيب، 
ل�م تظه�ر نتائجها حتى اآلن، وم�ن املؤمل أن تظهر الي�وم”، مؤكداً إن 

“العائل�ة التي تم حجرها يف مستش�فى الب�رصة الجمهورّي قضت 11 
يوماً يف الحجر، من دون تسجيل أي إصابة وبقي لها 3 أيام”.

خالل اجتامع وقائي مهم... مدير دائرة صحة البرصة يؤكد خلو 
املحافظة من اإلصابات بفايروس »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

اوعز وزير النقل عبد الله لعيبي ، تقليص 
ال�دوام الرس�مي بنس�بة % 50 ملنس�وبي 
الوزارة وتش�كيالتها م�ن مجموع الكادر 
بالتناوب وحسب الحاجة للحد من انتشار 
فاي�روس كورون�ا وحفاظا عىل س�المة 

املوظفن ».
وق�ال لعيب�ي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »هذا االجراء جاء اس�تنادا 
اىل بيان لجنة االمر الديواني رقم 55 لسنة 
2020 وعمال بأحكام املادة 46 من قانون 
الصح�ة العام رقم 89 لس�نة 1981 تقرر 
اتخ�اذ عدة اجراءات احرتازية للوقاية من 

انتشار فايروس كورونا ».
واوض�ح لعيب�ي »كما ت�م ايق�اف العمل 
بنظ�ام البصمة مؤقت�ا والتأكيد عىل منع 
الت�زاور واملراجع�ة بن اقس�ام ال�وزارة 
واعتم�اد الربيد االلكرتوني ب�دال عن ذلك 
،كذل�ك وجهن�ا بايق�اف عق�د املؤتمرات 
وورش العمل واالس�تعانة عنها بالربامج 

واملواد املكتوبة وتوزيعها عىل املعنين« .
واكد عىل »االقس�ام املعنية برورة نرش 
التوعية واالرشاد بأستخدام املواد املعقمة 
واملس�تلزمات الطبي�ة والوقائي�ة لكاف�ة 
املوظف�ن ل�زرع روح الثقاف�ة العامة يف 
التعامل واخ�ذ الحيطة والحذر من تفاقم 

انتشار هذا املرض .

وزير النفل يوعز بتقليص الدوام الرسمي 
بنسبة »٥٠« باملئة من جمموع املوظفني بالتناوب

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بابل / المستقبل العراقي

أعلن معمل انتاِج الزيوت النباتية يف بابل، عن تحقيق 
س�قف انتاجي تجاوز املليون طن س�نويا لسد حاجة 

السوق املحلية بنسبة بلغت 100 باملئة«.
وقال مدير املعمل مصطفى جابر كامل يف بيان اطلعت 
عليه »املستقبل العراقي«، إن »املرحلة املاضية شهدت 
تنفي�ذ الخط�ة التطويري�ة الخاصة بالبن�ى التحتية 
للمعم�ل الس�يما املتعلقة بزيادة الخط�وط االنتاجية 
والتي اس�همت بزيادة االنتاج ليصل سقفه اىل مليون 
طن سنويا، مشددا عىل ان »ذلك خلق مرونة توزيعية 
كبرية يف الس�وق املحلية ليس�د الحاجة بنس�بة 100 

باملئة«.
واضاف كامل، ان »عملية التطوير تمت عرب مرحلتن، 
حي�ث اصبحت الطاقة النتاجية تقدر ب�3 االف و200 
ط�ن يومي�ا بعد اضافة بلغ�ت الف�ا و600 طن يوميا 
ضم�ن املرحلة الثانية اي بمعدل 45 الف عبوة زيت يف 

الساعة«.
وب�ن كامل ان »املعمل بتلك الطاق�ة االنتاجية اصبح 
يس�د احتياجات وزارة التجارة من البطاقة التموينية 
واالس�واق املحلي�ة يف عم�وم البلد، ع�ادا ذلك »خطوة 
مهم�ة يف تنش�يط البيئ�ة االس�تثمارية والصناعي�ة 
وتحريك العجلة االقتصادية للمحافظة بشكل خاص 

وللبلد بشكل خاص«.
ونوه بأن »الرشكة العامة التحاد الصناعات الغذائية 
حرص�ت من خالل تلك املش�اريع عىل اعادة الحياة اىل 
املنتج املحيل الس�يما انها تمتل�ك اكثر من مرشوع يف 
مجال الصناعات الغذائية منها معمل الس�كر االبيض 
الذي اصبح يس�د احتياجات السوق املحلية والبطاقة 

التمونية واصحاب معامل العصائر«.
وتاب�ع ان »املعمل قام خالل الع�ام املايض بفتح خط 
انتاج الس�منة النباتية الذي يش�هد اقباال من السوق 
املحلية واملس�تهلك، اذ تم وف�ق آلية تتالءم مع طبيعة 
املس�تهلك، مبين�ا ان »املعم�ل يعم�ل وف�ق معاي�ري 

السيطرة النوعية والصحة والسالمة.

بابل حتقق االكتفاء الذايت 
من الزيوت النباتية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، ع�ن ع�دد املعام�الت املنج�زة لها خالل 
االسبوع املايض.

وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة تصدر 39990 
جواز س�فر و 31645 معاملة قيد االنجاز و102694 املس�جلن 
ع�ىل البطاقة الوطني�ة و 13305 بطاقة س�كن يف عموم العراق 
واصدرت 1433 شهادة الجنسية العراقية يف بغداد خالل االسبوع 

املايض .

الداخلية تعلن عدد املعامالت املنجزة 
خالل االسبوع املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الصحة تنفي وف�اة احد املصابن بفريوس كورونا يف 
بغداد الرصافة.

وأكدت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»أغلب املصابن يف بغداد واملحافظات حالتهم جيدة«.

يشار اىل ان »وزارة الصحة أكدت تسجيل 27 حالة مصابة مؤكدة 
بفايروس كورونا يف عموم العراق.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امانة بغداد، استنفار جهودها للتعاون مع الفرق الصحية 
التابعة لوزارة الصحة للوقاية من فريوس كورونا.

وذك�رت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، 
أنه�ا »تعتذر عن اس�تقبال املراجعن لدوائره�ا كافة عدا طلبات 
الش�كاوى املتعلقة بالشأن الخدمي حفاظا عىل سالمة املواطنن 

من فايروس كورونا«.
واغلقت االمان�ة » املتحف البغدادي واملس�ابح واملتنزهات ومدن 
االلع�اب التابع�ة له�ا عم�ال بالتوجيه�ات املركزي�ة للوقاية من 

فريوس كورونا.

    بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت الدائرة القانوني�ة يف األمانة العامة ملجل�س الوزراء ترد 
عىل إج�راءات وزارة املالية الخاصة بإيق�اف الرتقيات والعالوات 

واحتساب الخدمة اياً كانت.
واك�دت يف وثيقة ص�ادرة عنها الكت�اب أصبح لزام�ا عىل وزارة 
املالي�ة أصدار تعميم لكل الوزارات بالعمل بموجب توجيه االمانة 

العامة ملجلس الوزراء.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امانة بغداد، عن فتح ش�ارع مغلق منذ س�نة 2004 غرب 
العاصمة«.

وقالت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»الجه�د الهنديس واآليل الخ�اص باالمانة وبمتابع�ة مكتب امن 
بغ�داد بارش برف�ع الكتل الكونكريتية وفتح الش�ارع الذي يربط 
الطريق الرسيع ص�الح الدين من جهة تقاطع مركز رشطة حي 
العامل بشارع مسلم بن عقيل ) الشارع الرئييس لحي الجهاد(«.

وتابع�ت: »باإلضافة اىل قي�ام املالكات البلدي�ة والخدمية بحملة 
لتنظيف وتاهيل املنطقة املحيطة بالشارع املغلق منذ 16 سنة.

الصحة تنفي تسجيل وفاة بـ »كورونا« 
وتوضح حالة املصابني

اغالق املتحف البغدادي واملسابح واملتنزهات ومدن األلعاب

امانة بغداد تعتذر عن استقبال املراجعني 
لدوائرها كافة بسبب »كورونا«

األمانة جملس الوزراء ترد عىل إجراءات املالية 
بشأن الرتقيات والعالوات واخلدمة والتعيينات

فتح شارع مغلق منذ سنة 2004 غرب بغداد

    النجف / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات النجف االتحادية أحكاما مختلفة بحق مدانن اثنن عن جريمة 
املتاجرة باملواد املخدرة يف قضاء الكوفة.

وق�ال املرك�ز اإلعالمي يف مجلس القضاء األع�ىل يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن 
»امل�دان األول أدين بالس�جن املؤب�د بعدما ضبطت بحوزته عىل 38 كيل�و غرام من مادة 
)االمفيتامن( املخدرة إضافة إىل 226 قرصا طبيا تحتوي عىل مادة االمفيتامن املخدرة«.
وأضاف ان »املدان الثاني أدين بالسجن ملدة 8 سنوات بعدما ضبطت بحوزته 190 غراما 

من مادة املثيل امفيتامن املخدرة ».
ولفت البيان اىل، ان »املحكمة وجدت األدلة كافية لتجريم املدانن وفقا الحكام املادة 28 

من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة عن اس�تمرار الفرق 
العام�ة  الرشك�ة  يف  والنوعي�ة  الرقابي�ة 
اج�راءات  بمتابع�ة  الحب�وب  لتصني�ع 

السالمة الصحية يف املطاحن« .
واض�اف مدير عام الرشك�ة رياض فاخر 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  الهاش�مي 
العراق�ي«، ب�ان الف�رق الرقابي�ة تواصل 
جوالته�ا التفتيش�ية والتوعوي�ة بش�كل 
مكث�ف لجميع املطاح�ن العاملة يف بغداد 
اج�راءات  ملتابع�ة  املحافظ�ات  وعم�وم 
الس�المة الصحي�ة للوقاي�ة م�ن م�رض 

كورونا املستحدث ».

وأض�اف ان الوح�دات الرقابي�ة والنوعية 
اطلع�ت ع�ىل اعم�ال التنظي�ف والتعفري 
املطبق�ة يف معامل انت�اج الطحن وتبليغ 
اداراته�ا بالتوجيه�ات الصحي�ة املتعلقة 
باج�راءات السالمة.وش�دد ع�ىل جمي�ع 
الف�رق الجوال�ة برص�د الحاالت الس�لبية 
التخ�اذ االجراء املناس�ب وفق�ا لتوصيات 
خلية االزمة .ويف ذات السياق قامت الفرق 
النوعية التابعة لف�روع الرشكة يف النجف 
وميس�ان بس�حب نم�اذج م�ن الطح�ن 
اىل املخت�رب املرك�زي يف  املنت�ج وارس�اله 
قس�م الس�يطرة النوعية لغرض الفحص 
البايولوجي ال�دوري لبيان مدى مطابقته 

للمواصفات النوعية املعتمدة .

املؤبد ملدان ضبطت بحوزته »38« كيلو غرام 
من املواد املخدرة يف النجف

تصنيع احلبوب تتابع اجراءات الوقاية الصحية 
يف املطاحن وتسحب نامذج الفحص البايلوجي

العمل تعلن رصف الدفعة االوىل من راتب 
املعني املتفرغ ضمن عام ٢٠٢٠

النزاهة تضبط تالعبًا وتزويرًا بملكية 
عقار بقيمة »3« مليارات دينار يف البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العم�ل، رصف رواتب املعن املتفرغ للمس�تفيدين املس�تلمن 
سابقا لشهري كانون الثاني وشباط كدفعة اوىل ضمن العام 2020.

وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت«املس�تقبل العراقي«نس�خة من�ه، ان«الراتب 
يشمل املستفيدين يف بغداد واملحافظات«.

واضافت، انه«بامكان املس�تفيدين اس�تالم مس�تحقاتهم املالية عن طريق 
املاس�رت كارد من خالل مرصف )الرافدين( ابتداًء من 2-3-2020 ومرصيف) 

الرشيد ، آشور ( ابتداء من 2020-3-3 .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة التحقيق�ات يف هيئة 
النزاه�ة االتحادي�ة ع�ن قيامه�ا 
بتنفي�ذ عملية ضب�ط حالة تالعب 
وتزوي�ر يف أح�د العق�ارات ونق�ل 
الب�رصة،  محافظ�ة  يف  ملكيت�ه 
مبينة أن قيم�ة العقار العائد ألحد 
ملي�ارات   3 إىل  تص�ل  املواطن�ن 

دينار«.
وأش�ارت الدائ�رة يف بي�ان تلقت�ه 
»املستقبل العراقي«، اىل »تفاصيل 
��َذت بموج�ب  العمليَّ�ة الت�ي ُن�فِّ
رة ضبط قضائيَّة، إىل أنَّ فريق  ُمذكَّ
عم�ل مديريَّ�ة تحقي�ق الب�رصة، 
الذي انتقل إىل مالحظية التس�جيل 

العق�اري يف أبي الخصي�ب، تمكن 
م�ن ضب�ط تالعب وتزوي�ر يف أحد 
القس�ام  تزوي�ر  ع�رب  العق�ارات 
الرشع�ي ملالك العقار املتوىف، ونقل 
ملكيت�ه إىل أح�د املواطنن بصورة 
أن  موضح�ة  للقان�ون،  مخالف�ة 
التالعب بالعقار البالغة مس�احته 
بالتع�اون م�ع  ت�م  دونم�اً   )16(
بعض موظفي مالحظية التسجيل 

العقاري يف أبي الخصيب«.
وأوضحت أنه »ت�م تنظيم محر 
ضبٍط أص�ويل بالعملي�ة، وعرضه 
محكم�ة  ق�ايض  الس�يد  ع�ىل 
ة بقضايا النزاهة  التحقيق املُختصِّ
التخ�اذ  الب�رصة؛  محافظ�ة  يف 

اإلجراءات القانونية املناسبة.

اجلبوري يفتتح معرض اعامر نينوى الثاين
    المستقبل العراقي / زهراء علي

فتتح محافظ نينوى نجم الجبوري ورئيس 
صن�دوق اعم�ار املناط�ق املت�ررة جراء 
العملي�ات العس�كرية الدكت�ور مصطف�ى 

الهيتي  معرض اعمار نينوى الثاني.
وتم افتتاح املع�رض بحضور عدد من نواب 
نين�وى  ورئي�س جامع�ة املوص�ل ومدراء 

الدوائر واملؤسسات الحكومية.
وأش�ار الجبوري، خالل كلمة القاها، اىل ان 
مس�رية االعمار ق�د بدأت اثاراه�ا بالظهور 
ع�ىل الواق�ع وان جميع الجهود والس�واعد 
الخ�رية يجب ان تتكاتف من اجل إعادة بناء 
ما دمره اإلرهاب وانتصار إرادة الحياة عىل 

الفكر الظالمي.
وطال�ب ان يت�م تخصيص مبال�غ اكرب من 
قبل الحكومة املركزي�ة  لدعم هذه الجهود 

وفتح افاق التعاون مع الجامعات واملؤسسات العلمية وتوفري 
فرص االستثمار والعمل عىل تقليل البطالة والنهوض بالواقع 

االقتصادي واملعييش الهايل املحافظة.

تعقيم طائرات اخلطوط اجلوية العراقية احرتازًا 
من »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

 ، لعيب�ي  النق�ل عبدالل�ه  اعل�ن وزي�ر 
استمرار تنفيذ اعمال التعقيم والتعفيري 
لطائرات الناقل الوطني للحد من انتشار 
فريوس كورون�ا والحفاظ عىل س�المة 

ركابها« .
واوضح بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان�ه »اس�تنادا للبيان الص�ادر من لجنة 
االم�ر الديوان�ي رق�م 55 لس�نة 2020 
وعم�ال باح�كام امل�ادة 46 م�ن قانون 
الصحة الع�ام رقم 88 لس�نة 1981 تم 
تنفي�ذ اج�راءات وقائي�ة مش�ددة عىل 
طائ�رات الناق�ل الوطن�ي حفاظ�ا عىل 

سالمة وارواح مسافرينا ».
واش�ار اىل ان »ه�ذه االجراءات تش�مل 
تعقي�م جس�م الطائ�رات م�ن الداخ�ل 
والخ�ارج بم�ا يف ذل�ك قم�رة القي�ادة 
وأنظم�ة  والجي�وب  ال�ركاب  ومقاع�د 
الرتفي�ه بالطائ�رة ومنظوم�ة التكييف 
والتهوي�ة تعف�رياً عميق�اً وذل�ك وف�ق 
العاملي�ة  الصحي�ة  واللوائ�ح  االس�س 
وبأرشاف كادر تخصيص لضمان سالمة 
املس�افرين للوقائية من انتشار فريوس 
كورون�ا. يذك�ر ان وزارة النقل ش�كلت 
خلية ازمة طارئة لبحث واتخاذ سلسلة 
اج�راءات احرتازية تفاديا الي مش�اكل 

ومخاطر تقع يف الفرتة القادمة.
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حمافظة نينوى
قسم العقود

A 2020/8 م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

صيانة الطريق املؤدي من قضاء احلمدانية اىل ناحية النمرود / طريق احلقول وصوال اىل 
هناية قرية قريطاغ بطول 15 كم

) ضمن تخصيصات خطة تنمية االقاليم  لعام 2019 ملحافظة نينوى(  
وبكلفة تخمينية )332,200,000 دين�ار ( ثالثمائة واثنان وثالثون  

مليون ومائتان الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ )150( يوم .
ع�ى مقدم�ي العطاءات م�ن ال�ركات الراغبني بدخ�ول املناقصة 
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة )خالل اوقات الدوام الرسمي 
وابت�داءا من تاريخ ن�ر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم 
2020/3/11( للحصول عى نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 
ق�دره 250,000 دين�ار فقط ) مائتان وخمس�ون ال�ف دينار ( 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 2020/3/12 الس�اعة الثانية عر ظهرا وس�وف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس 
املوافق 2020/3/5 لالجابة عى االستفس�ارات يف العنوان املذكور يف 

وثيقة العطاء
مع التقدير

تعل�ن جامعة املثنى عن اج�راء مزايدة علنية لبيع املواد املدرجة تفاصيلها يف الج�دول ادناه  بموجب قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل  وتدعو  الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 

 1 � مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :
*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرش�يد ال تقل قيمتها عن 20%  من مبلغ التقدير  يف قس�م الش�ؤون 

املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات 
*توقيع تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية يتضمن رفع املواد خالل 3 ايام من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه يغرم من 

رست عليه املزايدة اجور تأخري بنسبة )2/1%( نصف من املئة من بدل البيع ( 
*عند وجود اي نقص يف االوليات يهمل الطلب

*تعد قائمة املزايدة  مفتوحة ملدة )7( ايام تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحيفة الرس�مية وتبدأ املزايدة يف تمام 
الساعة التاسعة صباحا 

 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم الذي يليه
 2 �  يتحمل من ترسو عليه املزايدة  :

* � اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
* � ايداع اجور خدمة ال تقل عن )2%( من مبلغ العقد

حمافظة النجف االرشف
تنويهجلنة البيع واالجيار الثانية

اشارة اىل ما جاء بكتاب بلدية العباسية ذي العدد 1852/36 يف 2019/2/20 
واملتضمن ورود االمالك املدرج�ة ارقامها ادناه واملعلن عنها باالعالن املرقم 
36 يف 2020/2/16 واملنش�ور يف جريدة املستقبل العراقي بعددها ) 2085( 
يف 2020/2/17 واالع�الن املرق�م 37 يف 2020/2/19 وح�دد يوم الخميس 
2020/3/19  موع�دا للمزاي�دة س�هوا يف مح�ر التقدي�ر املرق�م )8( يف 

2020/2/4 واملرسل اىل لجنتنا لالعالن عنها 
لذا اقتىض التنويه 

االمالك :
يف   36 باالع�الن  عنه�ا  امللع�ن   )2 ك�راج   �   1/2  �  1/1(  : الحواني�ت 

 2020/2/16
الحوانيت )13/13 � 2/6 � 2/4 � ½ � 1/4 � 3/2 � 2/2 � كراج 6( املعلن 

عنها باالعالن 37 يف 2020/2/19

مكتب مكافحة اجرام بلد
 2020 / 2 / 19

السيد قايض حمكمة حتقيق بلد املحرتم 
نقدم لسيادتكم االوراق التحقيقية 
الخاصة باملدعية بالحق الشخيص 
سمريه حسن عبد واملفقود ولدها 
) محم�د ش�اكر محم�د خرنوب ( 

راجني االطالع لطفاً 
تم تعمي�م اوصاف املفق�ود اعاله 
بموجب كتابن�ا بالعدد 121 يف 24 
/ 1 / 2020 واملرف�ق طياً لالطالع 
لطف�اً وملجهولي�ة الفاع�ل راجني 
االط�الع و اصدار امركم املناس�ب 

مع التقدير 
الرائد / بشار عبد احلميد جعفر

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية

العدد 44 / ش / 2020  
التاريخ 17 / 2 / 2020

اىل املدعى عليه / لؤي عز الدين احمد 

م / تبليغ 
اقامت زوجتك املدعوة ) بيداء عبيد عيل ( الدعوى 
الرعية املرقم�ة 44 / ش / 2020 طالبه فيها 
التفريق القضائي لل�رر منك وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اش�عار املختار وكت�اب محكمة 
االحوال الش�خصية يف يثرب بالع�دد 44 / ش / 
2020 يف 10 / 2 / 2020 ق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني واسعتي االنتشار عى موعد 
 10 املص�ادف  امل��������������������رافع�ة 
/ 3 / 2020 ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غياباً 

وعلناً وفق القانون 
القايض / امحد محيد حسان

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية 
لتأج�ري االم�الك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )س�نة 
واح�دة( وفق�ا الحكام قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعى من 
يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة  مراجعة بلدية العباس�ية 
او اللجن�ة خ�الل )15( يوم تبدء من اليوم التايل لنر االع�الن يف احدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 200% من القيم�ة املقدرة بأس�تثناء 
املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال 
يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة استنادا 
اىل م�ا جاء بالقان�ون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االع�الن البالغة )15( يوما يف 
الس�اعة )الحادي�ة عرة صباحا( يف دي�وان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النر واملصاريف املرتتبة عى ذلك 

الروط املطلوبة :
1 � عى املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد 

سكن + شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ 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 كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 
يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى االمالك التي تؤجر لهم

العدد : 5523
التاريخ : 2020/3/2

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
الحي الصناعي 20,25م2 1/2 حانوت 1

1380م2 16/552م32 ساحة )سكلة لبيع المواد االنشائية(  2

العدد /50
التاريخ 2020/2/25

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

اعالن للمرة االوىل

أ.د عامر عيل حسني العطوي
رئيس اجلامعة وكالة

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي 

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

السعر الكلي العدد سعر المفرد وضعها من حيث الجودة  اسم المادة ت
100000 1 100000 متوسطة  طباخ ذو خمس مشاعل تصنيع محلي 1
100000 2 50000 متوسطة  طباخ ذو اثنين مشاعل تصنيع محلي 2
50000 1 50000 متوسطة  ميز المنيوم حفظ وتقديم طعام 2م 3
25000 1 25000 متوسطة  طباخ همبركر تصنيع محلي 4
50000 1 50000 متوسطة  مجمدة 5
9600 64 150 متوسطة  ماعون مقبالت المنيوم 6
2000 8 250 متوسطة  ملعقة طعام حجم كبير 7
16250 65 250 متوسطة  ماعون مقبالت مالمين 8
18000 6 3000 متوسطة  مصفاة حجم كبير 9
75000 3 25000 متوسطة  طباخ مشعل واحد 10
12000 8 1500 متوسطة  مصفاة حجم صغير 11
50000 17 جملة دون المتوسطة قدور مختلفة االحجام 12
100000 2 50000 متوسطة  عربة نقل مواد عمودية  13
300000 2 150 متوسطة  عجانة صغيرة 14
15500 62 250 متوسطة  صحن مستطيل 15
300000 2 150000 متوسطة  عارضة ثالجة 2 باب 16
900000 6 150000 متوسطة  عارضة ثالجة 1 باب 17
1050000 7 150000 متوسطة  عارضة ثالجة افقية  18
309000 103 3000 الغالب جيد كراسي بالستك 19
15000 5 3000 متوسطة  ميز بالستك 20
155000 31 5000 بحاجة الى صيانة ميز خشب ذو ارجل حديد  21
10000 1 10000 متوسطة  حوض بانيو 22
75000 1 75000 متوسطة  ميز االلمنيوم 2 م 23
100000 2 50000 متوسطة  قاصة حديد 24
25000 1 25000 متوسطة  عربة تقديم طعام  25
15000 3 50000 متوسطة  ميز حديد ذو سطح مرمر 26
30000 6 5000 متوسطة  ميز االمنيوم 5م باب واحد  27
35000 1 35000 متوسطة  صباخ حديد مشعل واحد  28
25000 1 25000 متوسطة  عارضة ماكوالت حارة 29
35000 1 35000 متوسطة  ماكنة عصير 2 حوض 30
75000 1 75000 متوسطة  مثرمة يدوية 31
15000 1 15000 متوسطة  صحن تقديم بالستك 32
15500 62 250 متوسطة  صحن تقديم بالستك 33

4,107,850 فقط اربعة ماليين ومئة وسبعة االف وثمانمائة وخمسون دينار عراقي ال غيرها  المجموع
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كتاب الدعوة / االعالن 
) Desferal pump املناقصة : ) جتهيز اجهزة

مناقصة رقم : 16 / 2020 / 69  /املوازنة اجلارية لوزارة الصحة(
رقم كتاب الدعوة  : )16( 

1� تدعو )وزارة الصحة/البيئة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية 
)كيمادي�ا( مقدمي العط�اءات املؤهلني لتقديم العط�اءات املختوم�ة واملوقعة للتعاقد 

)تجهيز اجهزة  Desferal pump عدد 1192 جهاز( 
2  � س�وف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يس�مح باملش�اركة 
لجميع مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا كما تم تحديده يف وثيقة املناقصة 

3 � يمكن ملقدمي العطاءات املهتمني ومن ذوي االهلية القانونية الحصول عىل معلومات 
اضافي�ة م�ن )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات 
الطبية  )كيماديا( / قس�م االع�الم الدوائي والعالقات العام�ة  � الطابق الخامس مقر 
www. واملوق�ع االلكرتوني لكيماديا dg@kimadia.iq وزارة الصح�ة الربيد االلكرتوني
kimadia.iq واالطالع عىل وثائق املناقصة عىل العنوان ادناه من )8.30 لغاية 2:30(  

4 � عىل مقدمي العطاءات ان يستوفوا متطلبات املؤهالت بما يف ذلك املتطلبات  القانونية  
والفني�ة واملالي�ة وكما مذك�ور يف وثائق املناقص�ة : )مرفق رقم )1( ( س�وف يعتمد« 
هامش افضلية للس�لع الطبية من املجهزين / املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية 
يت�م تحديدها يف وثائق املناقص�ة )انظر الفقرة 30/االفضلية املحلي�ة من تعليمات اىل 

مقدمي العطاءات والفقرة 30 من ورقة بيانات العطاء / املعدات واالجهزة الطبية( 
5 � يمك�ن ملقدمي العطاءات املهتمني رشاء املجموعة الكامل�ة لوثائق املناقصة باللغة 
)االنكليزي�ة والعربي�ة( عند تقديم اس�تمارة تحريرية عىل العنوان ادناه وبعد تس�ديد 
الرس�م غري القابل لالس�رتداد وبقيمة يتم بي�ع املناقصات يف الرشكة العامة لتس�ويق 
االدوي�ة واملس�تلزمات الطبية   )kimadia( / القس�م املايل /الطابق الس�ادس وبمبلغ 
مليون وخمس�مائة وخمس�ة وتس�عون الف دينار للمناقصة التي تبليغ قيمها مليون 
دوالر او اقل ومبلغ مليونان وخمس�مائة وخمسة وتس�عون الف دينار للمناقصة التي 

تبلغ قيمتها اكثر من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم اهمال العروض 
� يعاد ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني التاليتني : 

أ � حالة الغاء املناقصة وتغيري اسلوب التفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري
ب � عند الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد 

� الع�روض التي تصل من خالل الربيد الرسيع فان املجهز مطالب بتقديم املبلغ املذكور 
اعاله ويمكن قبول املبلغ بعد تاريخ الغلق برشط ان تكون قبل البدء بدراس�ة العروض 

وبخالفه سيتم الغاء العرض 
� يح�ق ملقدم العطاء الذي س�بق له االش�رتاك يف املناقصة املع�اد اعالنها ان يقدم وصل 
الرشاء الس�ابق لها مع وثائ�ق العطاء للمناقصة املعاد اعالنها ويف حالة تعديل اس�عار 
رشاء ه�ذه الوثائ�ق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني الس�عرين يف حالة زيادة الس�عر 

ويرفق مع عطاءه الوصلني االول والثاني 
� طريقة دفع هذا الرسم ستكون )نقدا( سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار 

اليها يف تعليمات منفذي العطاء.
6 � يتم تس�ليم العطاءات عىل العنوان ادناه عند او قبل ) 2:30 بعد الظهر 2020/4/2 
( سوف يتم رفض العطاءات املتأخرة سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني عن مقدمي 
العطاءات  الذين اختاروا الحضور ش�خصيا عىل العن�وان ادناه يف )2020/4/5( يجب 

عىل جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء بقيمة )10132 $( 
7 � العنوان املش�ار اليه س�ابقا هو )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتس�ويق 
االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( / الطابق السادس /لجنة استالم وفتح العطاءات 

/ باب املعظم / بغداد / العراق 
ه� : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط

جه�ة التعاق�د : )وزارة الصحة /البيئة/ الرشكة العامة لتس�ويق االدوية املس�تلزمات 
الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : ع� / مدير عام الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
 الصيدالني : مظفر عيل عباس 

املنصب :   املدير العام وكالة / رئيس مجلس االدارة
التوقيع )   (
التاريخ )   (

اعالن للمرة الثانية
تعل�ن جامع�ة املثنى ع�ن اج�راء مزايدة علني�ة اليج�ار العق�ارات املدرجة 
تفاصيلها ادناه بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 

املعدل  وتدعو  الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
 1 � مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :

*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرش�يد ال تقل قيمتها عن 
20%  من مبلغ التقدير  يف قس�م الش�ؤون املالية ويف حال رس�و املزايدة يعاد 

احتساب فرق التأمينات 
*تقديم براءة ذمة رضيبية 

*جلب املستمس�كات التالية  )  هوية االحوال املدنية ، ش�هادة الجنسية، او 
البطاقة الوطنية  ( وبطاقة السكن

*جل�ب م�ا يؤيد ع�دم املحكومية م�ن قيادة كل حس�ب محافظت�ه لدخول 
املزايدة

*جل�ب بطاق�ة صحي�ة تؤيد خلو املتق�دم من االمراض الس�ارية بالنس�بة 
للنوادي

*توقيع تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية يتضمن جلب عدم محكومية من 
وزارة الداخلي�ة يف بغداد يف حال رس�و املزايدة عليه يؤيد فيه س�المة موقفه 
وعن�د ع�دم التاييد يعترب ن�اكل ويتحمل كاف�ة التبعات املنص�وص عليها يف 

القانون اعاله مع كافة التعهدات املطلوبة 
*عند وجود اي نقص يف االوليات يهمل الطلب

*تعد قائمة املزايدة  مفتوحة ملدة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصحيفة الرسمية وتبدأ املزايدة يف تمام الساعة التاسعة صباحا 

 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم الذي يليه
 2 �  يتحمل من ترسو عليه املزايدة  :

* � اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
* � ايداع اجور خدمة ال تقل عن )2%( من مبلغ العقد

* � جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
* � تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد 

*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافترييا 

 أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

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

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية

العدد 43 / ش / 2020  
التاريخ 17 / 2 / 2020

اىل املدعى عليه / احمد اكرم عزال  

م / تبليغ 
اقامت زوجتك املدعوة ) اش�واق عطا حسني ( الدعوى 
الرشعية املرقمة 43 / ش / 2020 طالبه فيها التفريق 
القضائ�ي للرضر منك وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار املختار وكت�اب محكمة االحوال الش�خصية يف 
يث�رب بالعدد 43 / ش / 2020 يف 10 / 2 / 2020 قرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني واسعتي االنتشار 
ع�ىل موع�د امل��������������������رافعة املصادف 
10 / 3 / 2020 ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غياباً وعلناً وفق 

القانون 
القايض / امحد محيد حسان

دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة 

بتاريخ 2020/8/14 لتسجيل
تمام العقار تس�لس46 محل�ة الرميلة  
بأس�م العراقي�ة  رش�ا خلي�ل ابراهيم 
مج�ددا بأعتبار حائزا ل�ه بصفة املالك 

للمدة القانونية
 ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري  رقم)43   ( لسنة 1971 قررنا 
اع�الن ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدعى 

بوجود عالقه
او حقوق معينه عىل هذا العقار تقديم 
مالدية من بينات اىل هذه الدائرة خالل

م�دة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف

الع�ارشة  الس�اعة  يف  العق�ار  موق�ع 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 

االعالن
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 
ال�ذي س�يجري يف الي�وم املذك�ور لهذا 

الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالح�ظ دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
بلدروز

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

دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 
العدد : 69/ ش / 2020 
التاريخ : 3 / 3 / 2020 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / خليل بريام س�لمان 

– مجهول محل االقامة .
بناء عىل الدع�وى الرشعية املرقمة 69 
/ ش / 2020 والت�ي اقامتها املدعيتان 
) فاطم�ة ب�ريام س�لمان وهيبت بريام 
س�لمان ( والت�ي تطلب�ان فيه�ا اثبات 
نس�بهما اىل والديهم�ا املتوفي�ان  وقد 
ح�ددت املحكمة ي�وم 10 / 3 / 2020 
موع�دا  صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة 
للمرافعة ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار مختاري قضاء بلدروز 
/ محافظ�ة دياىل تق�رر تبليغك باملوعد 
اع�اله بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تس�تكمل املحكمة 
وفق�ا  بحق�ك  القانوني�ة  اجراءاته�ا 

للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالن جلنة البيع واالجيار
)وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل(

 بالنظ�ر لحص�ول حالة كرس قرار تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايجار )العقارات(   املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور 
) 30( ي�وم تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية  فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة 
صباح�ا مس�تصحبني معهم وص�ل التامينات القانونية البالغ�ة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجارو100% للتسلس�ل من 2 � 9  ونس�خة من هوية 
االحوال املدنية  وبطاقة السكن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2%  من مبلغ االحالة ويف حال 
حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل 
رسمي قانوني  .. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل عىل ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف 
وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة 

القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة

دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة 

بتاريخ 6/ 2017/12 لتسجيل
تمام العقار تس�لس55 محلة الس�وق  
بأس�م العراق�ي ناظ�م عم�ران عيىس 
مج�ددا بأعتبار حائزا ل�ه بصفة املالك 

للمدة القانونية
 ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري  رقم)43   ( لسنة 1971 قررنا 
اع�الن ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدعى 

بوجود عالقه
او حقوق معينه عىل هذا العقار تقديم 
مالدية من بينات اىل هذه الدائرة خالل

م�دة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف

الع�ارشة  الس�اعة  يف  العق�ار  موق�ع 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 

االعالن
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 
ال�ذي س�يجري يف الي�وم املذك�ور لهذا 

الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالح�ظ دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
بلدروز

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

دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 
العدد : 114 / ش / 2020 

التاريخ : 3 / 3 / 2020 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / صهيب عبد الكريم 
زين الدين – مجهول محل االقامة .

بناء عىل الدعوى الرشعية املرقمة 114 
/ ش / 2020 والت�ي اقامتها املدعية ) 
زمن ابراهيم ه�الل ( والتي تطلب فيه 
الحك�م بالتفري�ق للهج�ر وق�د حددت 
املحكمة يوم 10 / 3 / 2020 الس�اعة 
التاسعة صباحا موعدا للمرافعة ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مختاري قضاء بلدروز / محافظة دياىل 
تق�رر تبليغ�ك باملوعد اعاله بواس�طة 
صحيفتني محليتني وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تس�تكمل املحكمة اجراءاتها القانونية 

بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك

الموقع مبلغ التقدير  طبيعته نوع العقار ت

جوال  17,000,000
فقط سبعة عشر مليون دينار عراقي 

تصوير 
فوتوغراف

مصور 
جوال 1

العدد : 6905
التاريخ 2020/3/3

م. ر مهندسني
عبري سليم نارص

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

ثالث سنوات 20000000 عشرون مليون دينار سنويا   الطابق االرضي 128,96 والطابق االول 143,56م2 حانوت عباسية شرقية والمرقم 160 1

سنة واحدة 600000 ستمائة الف دينار سنويا   38م2 مخزن في الحي الصناعي 251 جزء من تصميم 
585 2

سنة واحدة 1150000 مليون ومائة وخمسون الف دينار سنويا  38م2 مخزن في الحي الصناعي 253 جزء من تصميم 
585 3

سنة واحدة 650000 ستمائة وخمسون الف دينار سنويا   38م2 مخزن في الحي الصناعي 256 جزء من تصميم 
585 4

سنة واحدة 600000 ستمائة الف دينار سنويا   75م2 مخزن في الحي الصناعي 258 جزء من تصميم 
585 5

سنة واحدة 1300000 مليون وثالثمائة الف دينار سنويا  75م2 مخزن في الحي الصناعي 269 جزء من تصميم 
585 6

سنة واحدة 2050000 مليونان وخمسون الف دينار سنويا  75م2 مخزن في الحي الصناعي 279 جزء من تصميم 
585 7

سنة واحدة 750000 سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا  75م2 مخزن في الحي الصناعي 280 جزء من تصميم 
585 8

سنة واحدة 600000 ستمائة الف دينار سنويا   38م2 مخزن في الحي الصناعي 250 جزء من تصميم 
585 9

ثالث سنوات 1440000 مليون ومائة واربعة و اربعون الف دينار سنويا  12م2 حانوت حي االنصار / شارع 60 والمرقم 3 10

ثالث سنوات 1440000 مليون ومائة واربعة و اربعون الف دينار سنويا  12م2 حانوت حي االنصار / شارع 60 والمرقم 4 11

ثالث سنوات 1240000 مليون ومائتان واربعون الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي االنصار / شارع 60 والمرقم 7 12

ثالث سنوات 1240000 مليون ومائتان واربعون الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي االنصار / شارع 60 والمرقم 8 13

ثالث سنوات 1440000 مليون ومائة واربعة و اربعون الف دينار سنويا  12م2 حانوت حي االنصار / شارع 60 والمرقم 2 14
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عدم جواز التدخل بشؤون املعتدي
           محمد شريف أبو ميسم

 صار من التهكم والس�خرية أن يشار 
اىل إعالن عدم جواز التدخل يف الشؤون 
الداخلية للدول، الصادر عن الجمعية 
العام�ة لألم�م املتحدة الع�ام 1981، 
حي�ال ك�ّم التدخ�الت الخارجية التي 
تتع�رض لها بل�دان الرشق األوس�ط 
ع�ى وج�ه التحدي�د م�ن قب�ل الدول 
املتصارعة عى مستقبل هذه املنطقة 
الحيوية م�ن العالم. وحت�ى القانون 
الدويل الذي اعتمد هذا اإلعالن، وبقوة، 
بوصفه أساس�ا محوريا مليثاق األمم 
املتح�دة، ال�ذي ع�ادة م�ا يط�رح يف 

الدبلوماس�ية كداعم رئيس  اللقاءات 
للس�الم العامل�ي، ب�ات الخ�وض فيه 
مح�ط س�خرية الع�وام م�ن الناس، 
إزاء ق�درة ال�دول الك�رى يف تأوي�ل 
نصوص هذا القانون وتفتيت مبادئه 
عند ال�رورة. أّما االش�ارة اىل املادة 
7/2 من ميثاق األم�م املتحدة التي ال 
تمن�ح األمم املتحدة ذاتها حق التدخل 
يف الش�ؤون الت�ى تك�ون م�ن صميم 
الس�لطان الداخ�ى لدول�ة م�ا، باتت 
مح�ض خرافة، بع�د أن عجرت هذه 
املنظم�ة الدولية عن تفعي�ل ما لديها 
من نصوص تحد من س�طوة األقوياء 

وتتصدى ملسوغ التدخل.

ففي كل مرة تتع�رض فيها دولة من 
دول ال�رشق األوس�ط لتدخل خارجي 
س�افر، كان املعت�دي، وم�ن منطل�ق 
القوة، يس�وغ ه�ذا التدخ�ل ويمنحه 
الرشعي�ة، يف ما يكتف�ي األمني العام 
لألم�م املتح�دة بالتعب�ر ع�ن قلق�ه 
وهو يمس�د ربطة عنقه داعيا لضبط 
النفس.ف�أّي عال�م هذا ال�ذي نعيش 
فيه ونح�ن نتلقى يومي�ا ترصيحات 
تس�وغ العدوان بالدفاع عن املصالح، 
يف انتهاك صارخ للمبدأ األسايس الذي 
يقوم عليه ميثاق األمم املتحدة القائل 
»ب�أّن من واجب جميع الدول أاّل تهدد 
باس�تعمال الق�وة ضد س�يادة الدول 

األخرى، أو اس�تقاللها الس�يايس، أو 
سالمتها اإلقليمية« يف ما توسم القوى 
الوطنية الرافضة للعدوان بامليليشيات 
تارة وباإلرهاب تارة أخرى، وهي تذود 
عن بالدها وش�عوبها، وفق ما يؤكده 
امليثاق يف حق الش�عوب الواقعة تحت 
الس�يطرة االس�تعمارية، أو االحتالل 
األجنبي، يف تقرير املصر واالستقالل. 
يف وقت يؤكد فيه هذا امليثاق عى عدم 
بلوغ أهداف األمم املتحدة يف االستقرار 
والس�لم الدولي�ني إاّل يف ظروف تتمتع 
فيها الش�عوب بالحرية وتتمتع فيها 
ال�دول بالتس�اوي يف الس�يادة وتفي 
تمام�ا بمتطلب�ات هذي�ن املبدأين يف 

عالقاتها الدولية.
لق�د ب�ات جلي�ا حج�م االنته�اكات 
والتدخ�الت الس�افرة التي تمارس�ها 
بع�ض ال�دول الك�رى وحلفائه�ا يف 
األقليمي�ة  ال�دول  وبع�ض  املنطق�ة 
يف  والرشاك�ة  بالنف�وذ  الطامح�ة 
مرشوع الرشق األوس�ط الكبر الذي 
تق�وده الوالي�ات املتح�دة وحليفتها 
إرسائيل، بدعوى الحيلولة دون تهديد 
»الس�الم واألم�ن الدولي�ني« بموجب 
م�ا يتم تأويل�ه من نص�وص الفصل 
الس�ابع م�ن امليث�اق، أو الدف�اع عن 
املصالح حت�ى انقلبت ق�راءة امليثاق 
ع�ى اس�تحياء لتك�ون دول املنطقة 

وش�عوبها هي التي تتدخل يف شؤون 
»مصالح الدول املعتدية«.  

كل ه�ذا ال يبدو غريب�ا بحجم الغرابة 
الناجم�ة عن اج�رار بعضهم مقولة 
»تجزئة املجزء« بدعوى إضعاف دول 
املنطقة وزي�ادة الهيمنة عليها، يف ما 
تقرب مالمح مرشوع الرشق أوس�ط 
الكبر، القائمة عى إزالة حدود الدولة 
التي ظه�رت بع�د )س�ايكس بيكو( 
أكث�ر فأكث�ر، تح�ت مظل�ة العومل�ة 
االقتصادية والثقافية يف إطار ليرايل، 
لضمان تدفق حرك�ة األفراد واألموال 
والتجارة والتغي�ر الديموغرايف بما ال 
يمّت بصلة للهوية الوطنية لش�عوب 

املنطق�ة، وبم�ا يجع�ل م�ن س�لطة 
رس�اميل العومل�ة املتحك�م الوحيد يف 
صناعة القرار بالتشكيالت السياسية 
التي س�تتذكر ع�ى املدى البعي�د أّنها 
كان�ت تحمل مس�مى دول. وهذا هو 
رس تكال�ب ق�وى دولي�ة وإقليمي�ة 
أخرى ذات نفوذ اقتصادي وعسكري، 
عى البحث عن موطئ قدم يف مرشوع 
ال�رشق الكبر الذي ب�دأ فصله األخر 
منذ انطالق ما س�ّمي بث�ورات الربيع 
العربي، م�رورا بإعالن صفقة القرن، 
لضم�ان تواجده�ا يف مس�تقبل ه�ذا 
امل�رشوع عى هذه املنطق�ة الحيوية 

من العالم.

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجر املس�احات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام   
) 35 لس�نة 1983 ( وقان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رق�م ) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( 
فع�ى الراغبني بالتأجر الحض�ور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين الس�اعة )10( صباحا  
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة ) 20%( من القيم�ة التقديرية ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري املزايدة يوم الثالثني اعتبارا من اليوم 

التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكم�ة الب�داءة املتخصصة بنظ�ر الدع�اوى التجارية يف 
البرصة 

العدد : 28 / ت / 2020 
التاريخ : 3 / 3 / 2020 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / الس�يد عادل كاظ�م ج�واد الجابري / 
املدي�ر املفوض لرشك�ة خرات الجابري للمق�اوالت العامة 

املحدودة.
اق�ام املدع�ي رئيس جامع�ة الب�رصة / اضاف�ة لوظيفته 
الدع�وى التجاري�ة املرقم�ة 28 / ت / 2020 ض�دك يطلب 
فيه�ا الزام�ك بتاديت�ك مبل�غ ق�دره ) مائة وس�تة وعرش 
ملي�ون وثالثمائة وثمانون الف وس�بعمائة دينار عراقي ( 
كمس�تحقات للدائرة املذكورة املرتب�ة بذمتك ) املتبقي من 
الس�لفة التش�غيلية ( ومطالبتك بالفوائ�د التاخرية لحني 
التادية الفعلية والناتجة عن تعاقد مع دائرة املدعي بانشاء 
االقس�ام الدراس�ية ) B ( كلية الطب البيطري لسنة 2010 
وحس�ب العق�د املرق�م 7 / 35 / 74080 يف 5 / 4 / 2010 
مناقصة رق�م 5 وتحميلك الرس�وم واملصاري�ف القانونية 
واتع�اب املحاماة ولكون مقر رشكتكم مجهول عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني 
رس�ميتني للحضور اىل ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
املواف�ق 9 / 3 / 2020 او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

جعفر كاظم املالكي 

����������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف البرصة 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 

العدد : 1096 / ش / 2020 
التاريخ : 3 / 3 / 2020 

اعالن 
اىل املدعى عليها ) ماجدة ابراهيم خليل ( 

اق�ام املدعي ) يوس�ف ل�ؤي تحس�ني ( الدع�وى الرشعية 
بالع�دد اعاله ض�دك والتي يطل�ب فيها تصحيح القس�ام 
الرشعي وملجهولية محل اقامتك حس�ب م�اورد من خالل 
الرشح الوارد من املجلس البلدي ملنطقة ) ش�ارع املقاولني 
( ان�ك مرتحلة اىل جهة مجهولة وغر معلومة – عليه تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليت�ني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكمة صب�اح يوم 17 / 3 / 2020 امام محكمة االحوال 
الش�خصية يف الب�رصة وعند عدم حض�ورك او حضور من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

جاسم محمد املوسوي

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد : 374 / ش / 2020 

التاريخ : 2 / 3 / 2020 
اعالن 

اىل املدعى عليه ) كريم كاطع عيل ( 
اقامت املدعية ) س�وزان عسل مصطفى ( الدعوى 
الرشعية املرقمة اعاله لدى ه�ذه املحكمة تطالبك 
فيه�ا ب ) التفريق للهجر ( وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ املبلغ القضائي يف هذه 
املحكم�ة عيل حس�ن ج�ر بتاري�خ 4 / 2 / 2020 
والذي ت�م تاييده م�ن قبل املجلس البل�دي ملنطقة 
املعق�ل / حي الش�هداء وحي املرك�زي بتاريخ 4 / 
2 / 2020 ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني رسميتني ويف حالة عدم حضورك 
فانه س�وف يتم اجراء املرافعة بحق�ك غيابيا وفق 
القان�ون علما ان موع�د املرافعة يصادف 19 / 3 / 

2020 الساعة التاسعة صباحا .
القايض 

�����������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة

رقم االضبارة : 2069/ 2019
التاريخ : 2020/3/1 

اىل  /املنف�ذ علي�ه / اىل املدينة / ش�يماء هادي عبد 
الرزاق

لق�د تحقق له�ذه املديرية من كت�اب مركز رشطة 
وش�عار   2020/1/29 يف   856 املرق�م  الس�ماوة 
مختار املنطقة  انك مجهول محل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ السماوة  
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجري وفق القانون
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل أل شر
اوص�اف املحرر: الزامك بتمكني املدعي عبد العباس 
موىس عمران من مش�اهدة ابنته جنة وذلك يف مقر 
نقاب�ة املحامني فرع املثنى ومل�رة يف الخامس عرش 
م�ن كل ش�هر وتحديد الس�اعة الثالثة اىل الس�اعة 
الخامسة مساءا موعد املشاهدة للفرة من 10/1/
ولغاي�ة 4/1 م�ن كل عام ومن الس�اعة الرابعة اىل 
الساعة السادسة مس�اءا موعدا للمشاهدة للفرة 
م�ن 4/1 ولغاي�ة 10/1 م�ن كل عام حس�ب قرار 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة 

�����������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة : 1723/ 2019
التاريخ : 2020/2/27 

اىل  /املنف�ذ عليه / عدنان عبد الحس�ني جاس�م /
الكوفة الرشادية

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خ�الل رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار الرشادية يف الكوفة مختار 
الرش�ادية الكوفة عالء حمي�دي 2019/12/9  انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 
27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الكوفة  خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل االول

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوص�اف املحرر: قرار محكمة ب�داءة النجف بالعدد 
املتضم�ن   2019/10/29 يف  /ب2019/3   3889
الزام�ك بتأدية مبل�غ مقداره ملي�ون دينار عراقي 
للدائن محمد حمزة حسني وتحميلك كامل الرسوم 
واملصاري�ف ومنه�ا مبل�غ مائ�ة الف دين�ار اتعاب 

محامات 

�����������������������������������
فقدان

فقد الوصل الصادر م�ن بلديه النجف رقم 
الدليل 2660   رقم الوصل 040358 باس�م 
وهب حس�ن ظاهر من يعثر عليه تسليمه 

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

اىل الرشيك مظفر نذير نعمه 
توجب عليك الحضور اىل مقر بلدية النجف 
االرشف لغرض انجاز معاملة اجازة البناء 
للعق�ار املرق�م )3/57202( ح�ي الن�داء  
خالل عرشة ايام من تاريخ النرش وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .
طالب االجازة

شيماء يحيى عبد زيد

تنويه 
نود التنويه بأنه س�قط سهوا يف اعالن دعوة الهيئة 
العام�ة الجتم�اع رشكة م�رصف ايالف االس�المي 
املنشور يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 2089 
يف 23 / 2 / 2020 ب�أن ي�وم االجتم�اع ه�و االحد 
املص�ادف 10 / 3 / 2020 خطأ والصحيح هو يوم 
الثالث�اء املص�ادف 10 / 3 / 2020 – ل�ذا اقت�ى 

التنويه .

�����������������������������������
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة 
القضية املرقمة : 957/ 2019

مقتبس حكم غيابي 
1 – اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطق�ة 

الخامسة .
2 – اسم املجرم الغائب : ن . ع سالم ثجيل حسن زايد املحمداوي . 

3 – رقم الدعوى : 957/ 2019
4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2015

5 – تاريخ الحكم : 18/ 12 / 2019 .
6 – املادة القانونية : ) 35 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 .

7 – املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات . 
8 – خالص�ة الحكم : تبديل مادة االحالة من املادة ) 34 / اوال وثانيا 
( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل اىل امل�ادة 35 / اوال وثانيا 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كونها االكثر انطباقا مع فعل املتهم 
وكون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون قوى االمن الداخيل وعمال 

باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
9 – ع�دم ش�مول املته�م اعاله بقان�ون العفو العام رقم 27 لس�نة 
2016 عن التهمة املس�ندة اليه وف�ق احكام املادة 35 من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 لعدم اعادة مابذمته او تسديد مبلغ التضمني املرتب 

بذمته . 
10 – السجن ملدة ) سبع سنوات ( وفق احكام املادة 35 / اوال من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املواد 61 / اوال و 69 / اوال من ق أ د 
 GWp447 ( رقم 17 لسنة 2008 الختالسه املسدس الحكومي املرقم
( نوع كلوك مع مخازن عدد ) 3 ( ثالثة و ) 45 ( وخمس�ة واربعون 

اطالقة من نوعه عام 2015.
11 – تضمين�ه مبل�غ مق�داره ) 000 ، 345 ، 7 ( س�بعة مالي�ني 
وثالثمائ�ة وخمس�ة واربعون الف دين�ار عن قيمة املس�دس املرقم 
اع�اله وملحقاته املوصوفة اعاله وحس�ب االس�عار الس�ائدة وقت 
الحادث اس�تنادا للفق�رة ثانيا من املادة 35 من ق ع د تس�تويف منه 

بالطرق التنفيذية . 
12 – طرده من الخدم�ة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عمال باحكام 

املادة 41 / اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008.
13 – اعتبار جريمته الواردة اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 21 

/ أ – 6 ق ع .رقم 111 لسنة 1969 املعدل .  
14 – اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل 
اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة ) 69 / ثانيا وثالث�ا ( من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 
15 – حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا الحكام املادة ) 69 

/ رابعا ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
16 – تعميم اوصاف املسدس املوصوف اعاله وفق القانون .

17 – تنزيل املسدس اعاله وملحقاته املوصوفة اعاله من الذمة بعد 
اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتسديده مبلغ التضمني .

18 – تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد االمر 
جاب�ر ( البالغ�ة ) 000 ، 25 ( خمس�ة وعرشي�ن الف دين�ار عراقي 

ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة ) 60 / 
سادس�ا ( من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالع�راض والتمييز 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71 / اوال وثاني�ا من نفس القان�ون وافهم 

بتاريخ 18/ 12/ 2019 .
العميد الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 534/ب2020/5

التاريخ : 2020/3/3
اعالن

اىل املدعى عليه  )عيل احمد عبد الحسني( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 534/

واملتضم�ن   2020/3/1 يف  ب2020/5 
الحكم ب )الزام املدعى عليه عيل احمد عبد 
الحسني بتأديته للمدعية نادية عذاب رشاع 
مبل�غ قدره اثن�ا عرش ملي�ون دينار وذلك 
عن املبلغ املثب�ت يف الكمبيالة املصدقة من 
دائرة الكاتب العدل يف شمايل النجف بالعدد 
13665 يف 2019/10/13  لثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي الجزائر 4 أ نارص عيل 
ال عريع�ر  لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
ولك ح�ق الطعن عى الق�رار املذكور خالل 
املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : حجة وفاة / 376/2020

التاريخ 2020/1/27
اعالن

 اىل املدعوه / ايمان كامل محمد زاجي
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة  حم�ودي هادي 
س�لمان طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعوه ) ايمان 
كام�ل محمد( ق�ررت املحكم�ة تبليغك  يف 
الصح�ف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها 
خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن 
وف�ق  بالطل�ب  النظ�ر  س�يتم  وبخالف�ه 

القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 601 / ش5 / 2020 

التاريخ : 2 / 3 / 2020 
اىل / املدعى عليه / احمد فيصل عبد 

م / اعالن 
اقامت املدعية ) نور غازي حسني ( الدعوى الرشعية املرقمة 
بالع�دد اعاله امام هذه املحكمة ومضمونها طلب التفريق 
للهجر ولكونك مجهولة محل االقامة وعدم توفر املعلومات 
عنك حس�ب كتاب مركز رشطة الحس�اوية / قسم رشطة 
الوجيهية واش�عار مختار منطقة اركية يف الوجيهية تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليت�ني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صباح يوم 9 / 3 / 2020 ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال ماينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

احمد ابراهيم نصار 

����������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة املعقل 

العدد : 491 / ب / 2019 
التاريخ : 2 / 3 / 2020 

م / اعالن 
تبي�ع محكمة بداءة املعق�ل باملزايدة العلني�ة العقار املرقم 
16 / 171 مقاطع�ة 1 الجبيل�ة مس�احته 3 أولك و 8 ، 24 
م2 يق�ع يف منطقة الجبيل�ة والعقار عبارة عن دار س�كن 
مؤلف�ة م�ن طابق�ني الطاب�ق االريض يحت�وي ع�ى باحة 
مبلط�ة بالش�تايكر وحديقة صغر خالية من املغروس�ات 
وغرف�ة اس�تقبال وه�ول وغرفتني من�ام وحم�ام ومرفق 
صح�ي ومطب�خ اريض من ال�كايش وس�قف بالكونكريت 
املسلح وسلم داخيل – اما الطابق العلوي مؤلف من غرفتني 
منام ارضيته من الكايش القديم وان الدار من البناء القديم 
ومجهزة باملاء والكهرباء والدار غر مشغولة فمن له رغبة 
بال�رشاء الحضور امام هذه املحكمة يف بناية قرص القضاء 
يف تمام الس�اعة الثانية عرش من ظه�ر اليوم الثالثني التايل 
لنرش هذا االعالن مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية 
البالغ�ة 10 % م�ن قيم�ة العق�ار املق�درة مائ�ة وخمس�ة 
وتس�عون مليون وثمنمائة وستون الف دينار بصك مصدق 

المر هذه املحكمة .
القايض 

علوان بربوت البزوني

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت
زراعية 900 /دينار   8/دونم 26 / الحاوي وتل السوق 43/30 1
زراعية 600 /دينار   10/دونم 33/الجزيرة 15/3 2
زراعية 3000 /دينار   6/دونم 9/جميد وحربه 12/23 3
زراعية 600 /دينار   10/دونم 17/ابار بطيخ  26/81 4
زراعية 800 /دينار   80/دونم 48/االجودي 3 5
زراعية 800 /دينار   80/دونم 48/االجودي 3 6
زراعية 900 /دينار   100/دونم 73/وادي الناعمة  93 7
زراعية 800 /دينار   6/دونم 2 ، معيجل والركه  58/112 8
زراعية 4800 /دينار   5/دونم 9 / جميد وحربه 54/60 9
زراعية 600 /دينار   4/دونم 26/ تل العليج 231 10
زراعية 900 /دينار   160 /دونم 68/الحدادية  151/31 11
زراعية 800 /دينار   33/دونم 36 / شمال الدور  1022/7 12
زراعية 800 /دينار   20/دونم 68/الحدادية  31/151 13
زراعية 800 /دينار   70/دونم 38 / الرصاصي 4/38 14
زراعية 800 /دينار   81/دونم 73/ وادي الناعمة  18/144 15
زراعية 4800 /دينار   5/دونم 2 / زهيري  17/68 16
زراعية 800 /دينار   90/دونم 64 / سرات االغير 25/122 17
زراعية 800 /دينار   100/دونم 64 / سرات االغير 25/122 18
زراعية 800 /دينار   72/دونم 64 / سرات االغير 25/122 19
زراعية 800 /دينار   90 / دونم 64 / سرات االغير 25/122 20
زراعية 5 / 5 دونم 800 دينار 1 عوينات  1414/60 21
زراعية 3600دينار 59/ دونم 3 البو صباح الغربية  91/1 22

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

دار القضاء يف بغداد الجديدة
محكمة بداءة بغداد الجديدة

العدد / 1844/ب/2019
التاريخ / 2020/2/26

اعالن
اىل املدعى عليهم / 1 � هناء احمد فليح 2 � عامر مدحت 
محمد س�عيد 3 � عبر مدحت محمد  س�عيد  4 � عطور 

مدحت محمد سعيد 
بناء عى الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة امام هذه 
املحكم�ة من قبل املدعي )امني بغداد / اضافة لوظيفته( 
للمطالبة بابطال قيد العقار املرقم )2/3210 م16( بزايز 

الفضيلية واعادة تسجيله باسم امانة بغداد .
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني محليتني 
بالحضور اىل هذه املحكمة يف الساعة التاسعة من صباح 
ي�وم 2020/3/16 وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا ستقوم املحكمة باملرافعة غيابيا وعلنا 

القايضوحسب االصول
عيل عبيد هاشم
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مسؤول باحتاد الكرة املستقيل: لـم نستغل اموال 
فيفا بتوفري أراض للمشاريع الرياضية

             المستقبل العراقي/ متابعة

اك�د عض�و االتح�اد العراقي لك�رة القدم 
املستقيل، فالح موىس، أن االتحاد لم يستغل 
األموال التي يمنحها االتحاد الدويل »فيفا«، 

بتوفري أراض للمشاريع الرياضية.
وقال موىس، إن »فيفا يمنح االموال للجان 
يف االتح�ادات مقابل نشاط�ات معينة ويف 
حال ل�م تتحق�ق النشاطات تع�اد االموال 
ل فيفا«، مبيناً ان »االتحاد الدويل يوفر امواالً 
من اجل بن�اء مشاريع رياضي�ة، لكننا لم 

نوفر ارايض الستغالل األموال«.
وتابع أن »هناك اشخ�اص حاولوا اسقاط 
االتحاد بشتى الط�رق«، مبيناً بالقول، »ال 
يوجد سبب لتقدي�م استقالتنا غري الخوف 
ع�ى رئي�س االتحاد عب�د الخال�ق مسعود 

ونائبه عيل جبار«.

وأض�اف »سأرف�ض العودة يف ح�ال اتصل 
بي مدير شؤون اتح�اد الكرة احمد عباس 
للجن�ة ألن�ي  الع�ودة  وكذل�ك ال يح�ق يل 

»أعض�اء  أن  إىل  مش�رياً  مستقي�ل«، 
االتحاد جميعهم قدموا االستقالة وال 

يعملون يف أي لجنة االن«.

الكشف عن أسباب توقف العمل بمرشوع ملعب 
النارصية األوملبي

          المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د مدير عام دائرة الش�ؤون الهندسية 
والفنية يف وزارة الشباب والرياضة نجم 
عبد الواح�د، أن معوق�ات إدارية وأمنية 
أدت إىل توق�ف العم�ل بملع�ب النارصية 
األوملبي، إذ أحالت ال�وزارة املرشوع لرشكة 
»سار اورو« الفرنسية واستؤنف العمل به 

العام املايض.
وق�ال عب�د الواح�د يف بي�ان 
والرياضة،  الشباب  ل وزارة 
أوقف�ت  »الرشك�ة  إن 
يف  امل�رشوع  يف  العم�ل 
األول من ترشين أول من 
ع�ام ٢٠١٩، بسبب عدم 
إكم�ال األم�ور اإلداري�ة 
يف قسم العق�ود لتوقيع 

ملح�ق العقد، وبالتايل ال ب�د أن تكمل الرشكة 
اإلجراءات القانونية ليتم استئناف العمل«.

وأضاف، أن »ما مرت به محافظة ذي قار من 
أوضاع أمنية غري مستقرة وقطع الطرق بسبب 
التظاه�رات أسهم أيض�اً بتوق�ف املرشوع«، 

موضحاً أن »الوزارة تسعى ومن خالل متابعة 
وزي�ر الشب�اب والرياض�ة إىل تج�اوز ه�ذه 
العقب�ات واستئن�اف العمل بامل�رشوع خالل 
امل�دة املقبلة ليكون امللعب ع�ى أتم الجاهزية 

تحضريا لالستحقاقات الرياضية«.

ريال مدريد يعتمد إسرتاتيجية 
مكررة خلطف مبايب

لويز ينصح شباب آرسنال

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف مص�در مقرب م�ن فلورنتين�و برييز، رئي�س ريال 
مدري�د، عن خطة األخري لضم كيلي�ان مبابي، نجم باريس 
سان جريم�ان، لصفوف املرينجي.ويعت�ر مبابي أحد أبرز 
أه�داف ري�ال مدريد، ومدربه زي�ن الدين زي�دان، الذي أكد 
يف وق�ٍت سابق أن املهاج�م الفرنيس يحل�م بارتداء قميص 
الريال.وقال أحد املقربني من فلورنتينو برييز، يف ترصيحات 
لصحيفة »ليكيب« الفرنسية: »ليس هناك شك يف أن كيليان 
مبابي س�وف يلع�ب لري�ال مدريد«.وأض�اف: »إنها فقط 
مسألة وقت، لن نتعجل مع مبابي، فالوقت يلعب لصالحنا، 
ثم سنطبق نفس اإلسرتاتيجي�ة التي اُتبعت لضم هازارد«.
وانتقل هازارد إىل ريال مدريد، مطلع املوسم الجاري قادًما 
م�ن تشيل�يس، حيث راقب�ه ري�ال مدريد عى م�دار فرتات 
طويل�ة، وانق�ض عليه قب�ل موسم واحد فق�ط من نهاية 
عق�ده، ليضط�ر تشيل�يس إىل بيع�ه وتحقيق رب�ح مادي.
ويرتب�ط مبابي بعقد مع سان جريمان حتى صيف ٢٠٢٢، 
وم�ن خالل هذه الترصيحات ف�إن ريال مدريد لن يدخل يف 
مفاوضات لضم مبابي يف نهاية املوسم الجاري، وسينتظر 

لصيف ٢٠٢١، من أجل الضغط وحسم الصفقة.

مانشسرت يونايتد خيطط إلبرام أغىل صفقة يف تاريخ الربيمريليج
              المستقبل العراقي/ متابعة

أن  بريطان�ي،  صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
مانشسرت يونايت�د يستعد إلبرام الصفقة 
األغى يف تاريخ ال�دوري اإلنجليزي، خالل 

الصيف املقبل.
ويخطط اليونايت�د لضم الدويل اإلنجليزي 
جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، 
املطل�وب أيض�ا يف ليفرب�ول وتشيل�يس، 

باإلضافة إىل باريس سان جريمان.
وبحسب صحيفة »تيليجراف« الريطانية، 
فإن مانشسرت يونايتد ينوي تقديم عرض 
رسمي إىل دورتموند لضم سانشو ليصبح 

الصفقة األغى يف تاريخ الريمريليج.
وذك�رت تقاري�ر سابق�ة أن دورتمون�د 

لن ي�رتك سانش�و بأقل م�ن ١٠٠ مليون 
الفرن�يس بول  ال�دويل  إسرتليني.ويعت�ر 

بوجب�ا، نجم مانشس�رت يونايتد، صاحب 
ال�دوري  انتق�ال يف تاري�خ  أع�ى قيم�ة 
اإلنجلي�زي، عندم�ا انتقل م�ن يوفنتوس 
مقاب�ل 8٩ ملي�ون جني�ه إسرتليني عام 

.٢٠١6
وأش�ار التقاري�ر إىل أن�ه م�ن املتوقع أن 
يتق�اىض سانشو راتًب�ا أسبوعًيا يصل إىل 
٢٠٠ أل�ف جني�ه إسرتليني، ح�ال توصل 
مانشسرت يونايتد ودورتموند التفاق عى 
أويل جون�ار سولسكاير  ضمه.ويتمس�ك 
م�درب اليونايت�د بض�م سانش�و، يف ظل 
سعي�ه لبناء تشكيل�ة قوية تعي�د أمجاد 

الشياطني الحمر.

برييز حيسم موقفه من عودة رونالدو
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثالثاء، 
عن حقيق�ة ع�ودة كريستيانو رونال�دو، نجم 

يوفنتوس، إىل ريال مدريد.
واستغل رونالدو قرار تأجي�ل مباراة يوفنتوس 
وإن�رت، وسافر إىل مدريد من أجل حضور مباراة 

الكالسيكو أمام برشلونة، والتي حسمها الريال 
بهدفني دون رد.

وبحس�ب موق�ع »le١٠sport« الفرن�يس، فإن 
األم�ور قد انته�ت ب�ني رونالدو وري�ال مدريد، 
ولن يعود للعب بقميص املرينجي مجدًدا.وأشار 
التقري�ر أنه حتى لو أراد رونال�دو العودة لريال 
مدريد، فإن ذلك لن يحدث، ألن فلورنتينو برييز، 

رئي�س الن�ادي حسم موقف�ه وأغلق الباب 
تماًم�ا أمام ه�ذه الفرصة.ورحل رونالدو 
ع�ن ري�ال مدري�د يف صي�ف ٢٠١8، بعد ٩ 

سنوات قضاها يف إسبانيا وحقق 
خاللها كل يشء، مفضاًل 

خوض تجربة جديدة 
مع يوفنتوس.

خميتاريان: عانيت مع مورينيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د العب الوس�ط األرمين�ي هنريك مخيتاري�ان أن املدرب 
الرتغ�ايل، جوزي�ه موريني�و، ه�و أصع�ب مدي�ر فني مر 
بمسريته الكروية، عندم�ا كان محرتفا بصفوف مانشسرت 

يونايتد، وأنه عانى معه األمّرين.
 )Yevgeny Savin( ورصح مخيتاري�ان يف مقابلة مع قن�اة

الشهرية عى يوتيوب »دون شك، مورينيو هو أصعب مدرب 
مر بمسريتي«.

وتاب�ع: »إنه م�درب متطلع للفوز دوما، يطل�ب منك الفوز 
وأن تقوم بكل ما يريد، إنه صعب عى أي العب، كانت هناك 
بع�ض املشكالت واألزم�ات، لكن هذا لم يمن�ع عمله الجيد 

وتتويجه باأللقاب«.
وأوض�ح: »ك�ان يطالبني بممارس�ة مزيد م�ن التدريبات، 

لكني قلت لنفيس، ال أملك أكث�ر لكي أعطيه للنادي، أساعد 
الفريق، وأسجل، لكنه اليزال غري راض«.

وأضاف: »قال يل يف أح�د األيام: بسببك، الصحافة تنتقدني. 
وأنا رددت عليه: حقا؟ لم أقصد«.

ورغم األزمات م�ع مورينيو، فإن مخيتاريان أبدى شعوره 
بالفخ�ر للعبه يف صفوف النادي اإلنجليزي بني عامي ٢٠١6 

و٢٠١8.

وعن ذل�ك ق�ال: »اللعب يف صف�وف مانشس�رت يونايتد 
ك�ان أفض�ل فرص�ة يف حيات�ي، كنت أدخ�ل امللعب مع 
إبراهيموفيت�ش، بوجبا، ماتا، دي خي�ا. إذا كانت لدي 

الفرصة كنت سأجدد عقدي مع الشياطني الحمر«.
وانتق�ل مخيتاريان )3١ سن�ة( إىل آرسنال يف يناير/ 

كان�ون الثان�ي ٢٠١8، قادم�ا من يونايت�د، ويلعب 
لنهاية املوسم معارا يف روما اإليطايل.

جوميز يستعيد ذكريات الصدام مع سرتلينج
              المستقبل العراقي/ متابعة

استع�اد جو جوميز، مدافع ليفربول، ذكريات 
مشاجرت�ه الشه�رية م�ع رحي�م سرتلين�ج، 
معرتًف�ا ب�أن تلك الواقع�ة تركت أث�رًا كبرًيا يف 

نفسه، غرّيه عى املستوى الشخيص.
وعان�ى جومي�ز »٢٢ سن�ة« من ندب�ة بجوار 
عين�ه اليمنى، من أثر املشاج�رة مع سرتلينج 
بمعسك�ر املنتخ�ب اإلنجلي�زي، يف نوفم�ر/ 

ترشي�ن الثاني املايض، بع�د أسبوع واحد، من 
مناوش�ات وقع�ت بينهم�ا، يف لق�اء ليفربول 

والسيتي بالدوري.
وق�ال جومي�ز يف ترصيح�ات ملوق�ع أتلتي�ك 
الريطان�ي: »إذا تسبب�ت تل�ك الواقع�ة يف أي 

يشء، فهو أنها جعلتني متحفًظا«.
وأضاف: »بالنظر إىل الواقعة نفسها، ما حدث 
قد ح�دث، تحدثن�ا وانته�ى األمر، ع�ى كافة 

املستويات«.

وع�ن صافرات االستهج�ان )العنرصية( التي 
تع�رض له�ا جومي�ز يف مب�اراة إنجل�رتا أمام 
مونتينج�رو، وإمكاني�ة تكراره�ا يف وديت�ي 
إيطالي�ا والدنم�ارك ه�ذا الشهر، ق�ال مدافع 
ليفرب�ول: »ما ح�دث منحني الخ�رة، ذهبت 
بعده�ا للتدريبات، وكنت أع�رف أن كل األعني 

ستصوب نحوي«.
وأت�م: »لم أعتد هذا األمر م�ن قبل، سواء كان 

ذلك جيًدا أم ال، إنها خرة اكتسبتها«.

مساعد مدرب احلدود يعلق 
عىل أداء فريقه بعد مرور 3 جوالت

              المستقبل العراقي/ متابعة

اع�رب مساعد مدرب فريق الحدود مسلم 
كري�م ان الجهاز الفني رايض تمام الرضا 

يف  الفري�ق  اداء  ع�ى 
املباريات الثالث السابقة 
من عمر الدوري املمتاز.

وقال كري�م، ان »النقاط 
حققه�ا  الت�ي  الس�ت 
مبارات�ني  م�ن  الفري�ق 
امام نفط الجنوب ونفط 
الوسط ج�اء فيها الفوز 
بشك�ل متت�ايل ه�ي تعد 
عام�ل ايجاب�ي للفري�ق 
داف�ع  خ�ري  وستك�ون 
معن�وي نبدأ فيه الدوري 

هذا العام«.
وتابع ان »الفريق جاهز 
ملب�اراة الغد ام�ام فريق 

النفط البغ�دادي يف املب�اراة التي ستكون 
ضم�ن منافس�ات الجول�ة الرابع�ة وهي 
تلع�ب ع�ى ملع�ب النف�ط لك�ن فريقنا 
جاهز لهذه املباراة لتأكيد ان النتائج التي 

تحققت ليس محل الصدفة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ذكر الرازييل، دافيد لويز، مدافع آرسنال، شباب املدفعجية 
بالفرص�ة العظيمة الت�ي يتمتعون بها، بع�د فوز الفريق 
أم�س بهدفني دون رد ع�ى بورتسموث يف ك�أس االتحاد 

اإلنجليزي.
وتمك�ن آرسنال م�ن التأهل إىل ربع نهائ�ي املسابقة، بعد 
مشاركة عدد كبري من الالعبيان الشباب يف مباراة األمس، 
بعدم�ا واصل ميكي�ل أرتيتا، مدرب الفري�ق، زرع الثقة يف 
خريجي أكاديمي�ة الفريق أمثال نيكيتياه وساكا وويلوك 
ونيسل�ون، الذين لعبوا دوًرا بارًزا م�ع الفريق يف األسابيع 
املاضي�ة، إىل جانب املهاجم جابري�ل مارتينييل الذي سجل 

١٠ أهداف يف ٢5 مباراة خاضها مع آرسنال هذا املوسم.
والتقطت عدسات الكامريات، توجه لويز الذي حمل شارة 
قي�ادة آرسنال للم�رة األوىل، بالنصيح�ة إىل ريس نيلسون 

عقب صافرة نهاية مباراة األمس.
وع�ن تلك اللقطة قال لويز يف ترصيح�ات لشبكة »بي تي 
سب�ورت«: »أعتقد أننا قدمنا مست�وى عظيم الليلة، الكل 
كان مركزًا بنسبة ١٠٠%، ولم تستقبل شباكنا أي أهداف، 
أن�ا سعيد من أجل بابلو ماري، فه�و شخص رائع والعب 

عظيم، وقدم مباراة مذهلة«.
وأض�اف: »نحن هن�ا ملساعدة بعضنا البع�ض، كي يكون 
هناك ٢5 العًبا قادرين عى اللعب من أجل آرسنال، وتقديم 

أفضل عمل ممكن والشعور بالسعادة للعب كرة القدم«.
وتاب�ع: »دائًم�ا ما أقول لالعب�ني وخاصة الشب�اب، أنهم 
يب�دأون لعب كرة القدم بفرص�ة عظيمة من خالل تمثيل 
ناد كبري، وأنهم يقدمون عمالً رائًعا، ومن دواعي رسوري 

اللعب إىل جوارهم«.

النجف يعطل الكهرباء ويرتقي لوصافة ممتاز الكرة
              المستقبل العراقي/ متابعة

حق�ق نادي النجف، ف�وزاً مهماً عى الكهرباء 
٢-٠ لحس�اب مباري�ات األسب�وع الرابع من 
الدوري املمتاز لكرة القدم.املباراة التي اقيمت 
عى ملع�ب اإلدارة املحلية وانته�ت قبل قليل، 

ج�اء هدفه�ا الوحيد ع�ن طري�ق الالعب عيل 
صالل يف الدقيقة الخامسة من عمر املواجهة.
الف�وز منح النجف ثالث نق�اط ثمينة، ارتقى 
بها اىل وصافة الرتتيب مؤقتاً برصيد 7 نقاط، 
بينم�ا توق�ف رصي�د الكهرب�اء عن�د النقطة 

الواحدة يف املركز الرابع عرش.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

يوفنتوس خيطط لإلبقاء عىل بوفون
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إيط�ايل، أن يوفنت�وس يسعى لتمديد 
عق�د حارس�ه جيانلويجي بوف�ون ملدة موس�م آخر، حيث 

ينتهي عقده الحايل بنهاية املوسم الجاري.
ورحل بوف�ون )4٢ عاًم�ا( عن يوفنت�وس مطلع املوسم 
امل�ايض، وانضم إىل باريس سان جريمان، قبل أن يعود له 

قبل املوسم الجاري.
وبحسب صحيف�ة »كوريريي ديلو سب�ورت« اإليطالية،  
ف�إن مسؤويل يوفنتوس سيكونون سعداء للغاية إذا قرر 

بوفون االستمرار مع الفريق ملدة موسم آخر.
وأش�ار التقرير إىل أن الجمي�ع يف يوفنتوس يقّدر دور بوفون 
وقيادته التي ال تقدر بثمن بالنسبة للمدرب ماوريسيو ساري 
والفريق خ�الل هذه الفرتة الصعبة، يف ظ�ل رصاع املنافسة 
عى لقب الكالتشيو، وصعوبة موقف اليبيانكونريي يف دوري 

األبطال بعد الخسارة أمام ليون.
وكان سيلفانو مارتينا وكيل بوفون، قد أكد يف وقٍت سابق أن 
ح�ارس يوفنتوس لم يتخذ قراًرا بش�أن مستقبله حتى اآلن، 
مش�رًيا إىل أنه سيجلس مع مس�ؤويل البيانكونريي يف أبريل/ 

نيسان املقبل، من أجل الحديث حول هذا األمر.
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ما بني تويرت وفيسبوكمفارقات ابو عرموطة!

نجوى بركاتمنهل عبد األمير المرشدي

يف مفارق�ات الزمن الرتيب لعهد جمهورية الخوف الصدامي حيث كان الفارس 
القائد هو كل يشء وفيه يختزل الوطن وكرامة املواطن وكل االس�ماء واأللقاب 
التي اختزلتها رئيس�ة االتحاد العام نس�اء العراق حينه�ا منال اآللويس بقالدة 
من تربعات ذهب املاجدات فضمت تلك القالدة )٩٩( تس�ع وتسعون اسماً عىل 
قدر اس�ماء الله الحسنى حيث هو الس�يد الرئيس الرمز القائد الفارس الهمام 
البطل الصنديد الرضغام الراية العلم الرمز الشجاع املهيب فارس امليدان وبطل 
التحري�ر القومي املب�دع املنترص ابو عيون حلوة الخ.. يف ذل�ك الزمن الذي صار 
مألوف�اً فيه ان يس�تلم األب جثمان ابن�ه وفلذة كبده املع�دوم رميا بالرصاص 
فيدفع ثمن اإلطالقات التي مزقت جسد ولده ويبصم عند ضابط االمن متعهدا 
ان ال يقيم مجلس العزاء عىل روح األبن املظلوم الذي لم يرتكب ذنبا س�وى انه 
لم يكن بعثياً او يرتدد عىل مس�جد للصالة او ربما قال كلمة س�هوا او همس�ا 
او ربم�ا طرفة م�ع صديق يف مكان ما مّس بها عن ق�رب او بعد كربياء الصنم 
الطاغوت�ي او جالوزت�ه. نعم كان عىل ال�كل ان يرقص للقائد وت�ردد األهازيج 
معا القاتل واملقتول الشانق واملشنوق الضحية والجالد كان يرص عىل ان يخلط 
الطه�ر بالعهر والحلم بالقهر ومن موت اىل موت ومن بؤس اىل بؤس وصوال اىل 
املجه�ول جّر علين�ا كل هذه الويالت.. كثرية هي الغرائ�ب.. ال ادري لم خطرت 
يف بايل حكاية ابو عرموطة كقفش�ة بسيطة من قفش�ات عرص البعث املقبور 
واملخترص فيها. ان ام جاسم املرأة الكبرية السن فقدت اثنني من ابنائها الثالثة 
يف الحرب مع ايران ولم يبق س�وى ولدها عالء  فتوس�لت باحد اقاربها املقربني 
من الس�لطة ليجعل خدمته العس�كرية يف احدى بس�اتني العائلة )الرئاس�ية( 
بمنطقة املحيط عىل شواطئ الكاظمية ببغداد.. تحقق لها ذلك بعد التي واللتيا 
اال انه�ا فوجئت بخ�رب توقيف ولدها يف س�جن الرضوانية بأمر من )األس�تاذ( 
عبد حمود من دون ان تعرف الس�بب. ظلت تنتظر الفرج وتحاول الوصول عرب 
قريبها وغريه لنيل العفو عن األبن الوحيد دون جدوى ألن األمر مناط باألستاذ 
حرصي�ا. نفذ صربه�ا فقررت ذات يوم الذهاب اىل البس�تان وطل�ب العفو من 
)األس�تاذ(. وصل�ت يف الصباح الباك�ر وبقيت تنتظر وصوله عن�د مدخل بوابة 
البس�تان حتى س�اعة متأخرة قبل الغروب . فأقبل بأفراد حمايته يحيطون به 
بش�اربه الهاطل عىل يس�ار حنكه وعينيه الغافيتني من تداعيات سهرة األمس 
يف النادي الرئايس وهو يرتنح يف مش�يته بالزي الزيتوني ومسدس عيار 16 ملم 
يت�دىل بخيطه وخيوطه اىل ما تحت الركبة. انهال�ت عليه حال معرفتها انه هو 
)األستاذ( وهي تبكي وتنحب وتقبل اقدامه وتمرغ وجهها عىل حذائه وترصخ... 
اس�تاذ )اعفو عن وليدي اخوته اثنينهم ش�هداء بالقادس�ية(.. كان عبد حمود 
صامتا واجما ش�ارد الذهن الينطق ببنت ش�فة.. استطاع ان يرفع عينيه قليال 
بعد جهد وقال للرفيق مسؤول البستان )شنو قصتوا ابنها( اجابه انه قبل ستة 
اش�هر قطع عرموطة من البس�تان من دون اذن وحاول اخراجها معه فأخربنا 
س�يادتكم وقررتم حبس�ه. ولم يخرج حتى اآلن ألنكم سيادتكم لم تأمروا بذلك 
وال احد يس�تطيع ان يخالف امر سيادتكم.. هنا س�مع الجميع صوتا اشبه ما 
يكون بالش�خري خرج من مناخر األستاذ عبد حمود ثم قال )اهووووه هذا ابو 

عرموطه.. طلعو.. طلعو.!(.

من آخر »األحزاب« املتش�ّكلة يف يومنا هذا حزبا تويرت وفيس�بوك، فأنَت إّما من 
أنصار هذا أو من أتباع ذاك، ويف ما لو كنت منتسبا لالثنني معا لرضوراٍت معّينة، 
فإن�ك عاطفي�ا وقلبيا ال ب�ّد مّيال إىل هذا أكث�ر من ذاك، ال بل وناش�ط هنا أكثر 
م�ن هناك. والحال إن االنتم�اء إىل هذا وذاك معا ليس خي�ارا أو دليال عىل حياد، 
أو مس�اواة يف اله�وى، أو قل�ة اهتمام، بق�در ما هو الس�ري يف ركاب موضٍة من 
غري املناس�ب السباحة عكسها أو مقاومة هيمنتها. إذاً، أنت من محازبي تويرت 
أو فيس�بوك، مثلما كانوا س�ابقا م�ن محبي فريوز أو صب�اح، فريد األطرش أو 
عبد الحليم حافظ، األفالم الهندية أو أفالم الكاوبوي، ومثلما هم اليوم من أزالم 
آيف�ون أو غاالكيس. وبغّض النظر عن الهوى الخ�اص، ال بّد للمتأّمل يف العاملني 
من أن يلحظ فروقا عميقة بينهما. تويرت ال يطالبك بأكثر من تغريدة، والتغريدة 
ه�ي جملة مح�دودة األحرف )120( تّم�ت زيادتها الحقا )240( لتش�ّكل جمال 
مع�دودة، وه�و مّما يعلّم حتم�ا الدقة واالنضب�اط يف التعبري والذه�اب إىل اللّب 
مب�ارشة. بمعنى آخر، يطالبك توي�رت بأن تكون بليغا، دقيق�ا، فيحارصك بعدٍد 
مع�نّيٍ م�ن الحروف، محّوال الفائ�ض يف تعليقك إىل لون مختل�ف يحّذرك من أنه 
س�ُيحذف ما أن ُينرش التعليق عىل املأل. هكذا، تش�عر، وأنت تعيد قراءة جملتك، 
أن�ك قد أس�أت التعبري، فلم تلتزم بأص�ول اللعبة وخرقت قوانينه�ا، وعليك اآلن 
أن تعي�د صوغ قولك ليأتي فصيح�ا، منطقيا، محرتِما املحدَّد واملس�موح به. ال 
ب�أس. تمحو وتعيد الكتابة، ُمقاًدا هذه امل�رّة بدقة املعنى، برّس اإليجاز، فتمحو 
وتلغي وتخترص، لتفاجأ بأن قولك الذي كان يتململ من ضيق املس�احة املتاحة 
راح يتجىّل ويتكّثف ويجوهر. تقف الجملة يف تويرت منتصبة، مس�تقيمة، حاّدة، 
جارحة، خالية من أي لبس، من أي لغط، تقف لتعلن وُتعلِم من دون حش�و، بال 
تالعب، مكتفية بذاتها، بأدواتها. تعلن وتنكفئ عىل ذاتها، تبوح وال تتمّدد، تقول 
وال تك�ّرر، إنها هي اآلن، ويف مفرداتها القليلة، يف�ور املعنى ويفقفق. من يزور 
تويرت يفعل كي يقرأ الخرب، يسمع الرأي، يتابع ما يحصل. قلّما بحث زائر تويرت 
عّما ُيضحك، يفاجئ، ُيلهي، ُيس�ّ�. جّل ما يبح�ث عنه هو أن يعرف، أن يعلم... 
يف فيس�بوك، مس�احة الجدار قائمة أمامك، وبإمكانك أن تمألها كلّها. بإمكانك 
أن تكتفي بش�طبة، بكلمة، أو أن تجتاح وتحت�ّل وتفيض حيث ال يكون للحجم 
أّي اعتبار، أّي محاذير، أي عواقب. أنت هنا صاحب املشيئة املطلقة، ويمكنك أن 
تفت�ي وتترّصف وترخي بظلك وأال تتكّيف. صفحتك تلّونها عىل مزاجك، تنوّعها، 
تجعله�ا فني�ة، طريفة، باكية، جّدية، مشاكس�ة، مس�تفزّة، مثّقف�ة، مرسًحا 
لإلخبار، لخلق زّوار، تابعني، مهلّلني أو منتقدين، أصدقاء وأعداء. أنت هنا عمليا 
للتواص�ل ولصن�ع أصدقاء، تكتب لكي ُتقرأ، تس�أل لكي تج�اب، تقفز، ترصخ، 
تكت�ب بالطول والع�رض وباملقلوب. هن�ا يمكنك أن تتمّرغ وتتش�قلب وتتمّدد، 
ويحق لجملتك أن تتثاءب وتتمّطى وتطول. كخيطان الصوف، تغزلها ثم تكرّها، 
ثم تعيد تش�كيلها. هنا يمكنك أن تكون ساخرا، أن تظهر لنا شخصك، مواهبك، 
هواياتك، أصحابك، نش�اطاتك، أعمالك، أهلك، أحباءك، حياتك. يف فيس�بوك، أنت 
تثرثر، ترشب القه�وة، تطبخ، تخرب عن ظرافة أوالدك، تروي قلقك، أرقك، تفتح 
خزانة أفكارك، أهوائك، انطباعاتك. يف فيسبوك تجلس يف كريس االعرتاف، تصبح 

مدّرسا، مهرّجا، معلّقا، وتتقاسم مع اآلخرين هذا كله.

كيف هياجم كورونا جسم اإلنسان حتى املوت؟
قال علماء إن ف�ريوس كورونا الجديد 
يمك�ن أن يتل�ف كىل الن�اس ويعي�ث 
فس�ادا يف األنظمة املناعي�ة، باإلضافة 

إىل إصابة الرئتني.
وحت�ى اآلن، أصي�ب أكثر م�ن ٩0 ألف 
ف�رد بامل�رض، واملع�روف أنه يس�بب 
وااللته�اب  الرئ�ة  يف  خط�رية  أرضارا 
الرئوي القات�ل، وذلك من خالل التعلق 
باألنس�جة داخ�ل الرئت�ني والتكاث�ر، 
حي�ث يقت�ل الف�ريوس الخالي�ا أثناء 
عملية االنتشار. وعندما ُتقتل الخاليا، 
تسقط بطانات الرئتني وترتاكم يف كتل 

داخل األعض�اء، ما يجعل من الصعب التنفس 
وإحداث مزيد من اإلصابات.

ويمكن للفريوس أيضا أن يعيث فسادا بالجهاز 
املناع�ي أثن�اء محاولته مكافح�ة العدوى، ما 
ي�ؤدي إىل تورم قد يزيد من صعوبات التنفس. 
وح�ال حدوث التهاب ش�ديد، يمك�ن أن يؤدي 
ذل�ك إىل تلف أو خل�ل يف املعدة واألمعاء والقلب 

والكبد والكليتني، وحتى فشل األعضاء.
ويعد فريوس كورونا )رسميا( عدوى تنفسية، 
م�ا يعن�ي أن�ه يؤث�ر ع�ىل الرئت�ني واملجاري 
النموذجي�ة:  األع�راض  وتش�مل  الهوائي�ة. 

الس�عال وصعوبة  التنفس والحمى. ومن بني 
األش�خاص الذين يموتون م�ن العدوى- زهاء 
3.4% م�ن جميع املرىض وفق�ا ألحدث األرقام 
- حي�ث يعاني معظمهم من االلتهاب الرئوي، 
وهو التهاب يف الرئة يتس�بب يف امتالء الشعب 

الهوائية بالسوائل.
وقال الربوفيس�ور مارك فيل�در، عالم األحياء 
العلم�اء  إن  لن�دن،  يف  كينغس�تون  بجامع�ة 
ح�ددوا مؤخ�را أن�واع الخالي�ا التي يب�دو أن 
الف�ريوس يهاجمه�ا. ويف حديث�ه مع ش�بكة 
»س�كاي ني�وز«، ق�ال إن الخالي�ا الكأس�ية 
والخاليا الهدبية هي األكثر ترضرا من فريوس 

كورونا. إنها مسؤولة عن الحفاظ عىل 
رطوبة الرئتني وتطهريها من الغبار أو 

البكترييا.
وأضاف الربوفيس�ور فيلدر: »املشكلة 
التي نتعرض لها هنا، هي أن الفريوس 
يصيب ه�ذه الخالي�ا ويب�دأ يف قتلها. 
عملي�ة  م�ن  كج�زء  يقتله�ا  وبينم�ا 
االنتش�ار، تسقط األنس�جة يف الرئتني 
وتصاب�ان باالنس�داد، الذي يش�ري إىل 

اإلصابة بالتهاب رئوي«.
وقد يتس�بب فريوس كورون�ا أيضا يف 
إت�الف األعضاء الداخلي�ة األخرى ألنه 
يس�يطر عىل الجسم. ووجد الباحثون عالمات 
عىل أن مرىض فريوس كورونا أصيبوا بتلف يف 
الكبد والكىل، ولكن ال يوجد دليل كاف إلثبات أن 
الفريوس تسبب يف ذلك. وقال الدكتور جيمس 
ش�ريي م�ن جامع�ة كاليفورنيا، إن مش�اكل 
الرئة يمكن أن تقلل من كمية األكس�جني التي 
تنت�رش ع�رب الجس�م، وبالتايل تعان�ي أعضاء 
مثل الكىل من نقص األكسجني، الذي تحتاجه 
لتعمل بش�كل صحي�ح. ويعد فش�ل األعضاء 
حالة طوارئ صحية خطرية، ويمكن أن يقتل 

اإلنسان ما لم ُيعالج برسعة.

الصني ختترب أشعة ليزر فتاكة
تعرض�ت يف 17 فرباي�ر املايض 
طائ�رة االس�تطالع األمريكي�ة 
»ب�ي-8 آ« )Poseidon( التابعة 
للبحرية األمريكية لتأثري أشعة 
غ�ري مرئي�ة غامضة س�جلتها 

مستشعرات الطائرة.
 611 تبع�د  منطق�ة  يف  وذل�ك 

كيلومرتا غربي جزيرة غوام.
وأعل�ن البنتاغون بعد يومني أن 
طائرته تعرضت ألش�عة الليزر 
التي أرس�لتها مدم�رة صينية، 
مش�ريا إىل أن تلك األش�عة كان 
يمكن أن تلحق رضرا بالطائرة 

وطاقمها.
يذكر أن س�الح الليزر يمكن أن 
يعمل يف مج�ايل املوجات املرئية 

وغري املرئية عىل حد س�واء. وي�رى الخرباء أن 
ش�عاع اللي�زر املرئ�ي يس�تخدم ع�ادة لتدمري 
األجهزة البرصية وبعض أقسام الطائرة. بينما 
تس�تخدم أش�عة الليزر غري املرئية للتشويش 
عىل األجهزة اإللكرتونية الالس�لكية وال يمكن 

تسجيله إال باستخدام مستشعرات خاصة.
ويكتش�ف ش�عاع اللي�زر غري املرئي بس�هولة 

الطائرات واملروحيات ويقيس بدقة فائقة تزيد 
عن دق�ة ال�رادار رسعتها وإحداثي�ات أخرى، 
لرتسل تلك املعلومات إىل الدفاعات الجوية التي 

تصد غارة جوية.
وهن�اك ميزة أخرى ألش�عة اللي�زر غري املرئية 
وه�ي قدرتها عىل التأثري عىل جس�م اإلنس�ان 
وبالدرج�ة األوىل ع�ىل دماغ�ه. ويفق�د أف�راد 
الطاقم الذين تعرضوا لرضبة الليزر غري املرئي 

ملدة معينة القدرة، األمر الذي 
أن ي�ؤدي إىل ح�ادث  يمك�ن 

جوي أو تحطم الطائرة.
العلم�اء  أن  بالذك�ر  جدي�ر 
يف  اخرتع�وا  الس�وفيت 
امل�ايض  الق�رن  ثمانيني�ات 
كان  رسي�ا  لي�زر  س�الح 
التأث�ري ع�ىل البرش  بوس�عه 
مس�افات  ع�ىل  واألجه�زة 
تل�ك  واس�تخدمت  بعي�دة. 
األش�عة غري املرئي�ة لتعطيل 
الصناعي�ة  األقم�ار  عم�ل 
وحتى  األمريكية  العس�كرية 
مركب�ات »ش�اتل« الفضائية 
التي ص�ارت تواجه من وقت 
إىل آخ�ر مش�اكل تقنية. لكن 
تل�ك البحوث العلمي�ة والتج�ارب التي أجريت 
يف جمهورية كازاخس�تان الس�وفيتية يف إطار 
مرشوع »اس�رتوفيزيكا« تم طيه�ا بعد تفكك 

االتحاد السوفيتي.
ول�م يس�تبعد الخ�رباء أن العلم�اء الصيني�ني 
اس�تطاعوا تكرار تجربة الخرباء العس�كريني 

السوفيت يف ثمانينيات القرن املايض.

أعلن�ت بي�رتا غاس�تماير، رئيس�ة معه�د الصحة والط�ب البيئ�ي التابع 
ملستش�فى Charité Berlin، أن غس�ل اليدين باملاء والصابون عدة مرات 

واستخدام الكمامات ليس كافيا للوقاية من فريوس كورونا.
وقال�ت الخبرية يف مؤتمر صحفي، »غس�ل اليدين جي�دا باملاء والصابون 
يكف�ي لقت�ل الفريوس. ولك�ن يف القطار مثال حيث ال يك�ون املاء متوفرا 
دائم�ا، يجب حم�ل علبة مطهر دائم�ا. كما يجب أن يك�ون املطهر يف كل 

غرفة استقبال، ألن املهم هنا الرسعة، حيث ال توجد مغاسل قريبة«.
ووفقا للخبرية، بالنس�بة للكمامات فإن »العاملني يف املؤسس�ات الطبية 
بحاجة اليها، لحماية أنفس�هم، كونهم عىل اتصال دائم مع املرىض، ولكن 
لي�س من الرضوري أن نس�تخدم جميعن�ا الكمام�ات«. وتضيف »هذا ال 
يس�اعد عىل الوقاية. وقد أثبتت�ه األوضاع يف الصني وإيطاليا، حيث املرض 

ينترش عىل نطاق واسع. ما يعني أننا طريق خاطئ«.
وأك�دت نتائج االختبارات املخربية يف أملانيا تس�جيل 150 إصابة بفريوس 

كورونا يف 10 مقاطعات من مجموع 16.

كيف يمكن القضاء عىل فريوس
 كورونا؟

»صياد الليل » يتفوق عىل »أباتيش«
األمريكي�ة  اإلع�الم  وس�ائل  اهتم�ت 
بإمكانيات جديدة يمنحها صاروخ جو – 
جو رويس الصنع الذي تزودت به مروحية 

»صياد الليل« )مي - 28 إم( الروسية.
  Interest The Natonal وقالت صحيف�ة
إن هذه الصواريخ قادرة عىل تدمري حتى 
طائ�رات الجيل الخامس مثل »إف – 35« 
و« إف – 22«. م�ع ذل�ك ف�إن الصحيفة 
إم«   74  – إر   « ص�اروخ  أن  إىل  لفت�ت 
ال�رويس قصري املدى يضمن تقدم »صياد 
الليل« عىل مروحيات »أباتيش« األمريكية 

الضاربة عند اس�تخدامه من مسافة قصرية 
حيث تفاج�ئ املروحيات األمريكية برضبات 
جوية فتاك�ة وهي تختفي خل�ف تضاريس 
الصواريخ  تل�ك  الصحيفة  األرض.ووصف�ت 

الروس�ية بأنها قاتلة ل� »أباتيش« األمريكية. 
يذكر أن م�ي – 28 إن إم« هي نموذج مطور 
من س�ابقتها »مي – 28« التي حلت بدورها 
محل مروحية »مي – 24« )الدبابة الطائرة( 

يف الجيش الرويس.

أم�ا ص�اروخ »آ إر – 74 إم« فهو نموذج 
– 73« س�وفيتي  »إر  مط�ور لص�اروخ 
الصن�ع. وت�م تزوي�ده ب�رأس موجه�ة 
يصع�ب تضليله�ا بمن�اورات رسيعة أو 
بتش�ويش إلكرتون�ي. وبل�غ م�دى عمل 
الص�اروخ 40 كيلومرتا. ويعترب، حس�ب 
الصحيفة، س�الحا خطريا جدا يف معركة 

املسافات القصرية.
األمريك�ي  الجي�ش  أن  بالذك�ر  جدي�ر 
حاول يف تس�عينيات القرن املايض تزويد 
مروحياته »كايوفا« بصواريخ »ستينغر« 
ج�و - جو قصرية امل�دى. لكنها أصبحت أقل 
فاعلي�ة يف املعركة الجوية م�ن صواريخ »إر 
– 74« الروس�ية. واتخذ آنذاك قرار بتس�ليح 

املروحيات األمريكية بمدفع عيار 30 ملم.

تركز غوغل يف الس�نوات األخرية عىل تعزيز 
ميزات األمان وحماية خصوصية مستخدمي 
اإلنرتنت، لذا تس�عى دوما لتطوير متصفح 
Chrome أحد أكثر املتصفحات استخداما يف 
العالم. ويف خطوة جديدة ملعالجة مش�كالت 
األم�ان والخصوصي�ة بدأت غوغ�ل تطوير 
نسخة جديدة من Chrome من املفرتض أن 

تتاح ملستخدمي الحواسب واألجهزة الذكية 
يف أبريل املقبل. 

ومن أهم ما س�يميز النسخة املن����تظرة 
س�تحذر  أنه�ا  ه�و  املتصف�ح  ه�ذا  م�ن 
املس�تخدمني عند الدخ������ول إىل مواقع 
إلكرتونية مش�بوهة، كما سرتس�ل رسائل 
تحذيرية له�م قبل تحميل أي ملف غري آمن  

م�ن املمكن أن يح�وي برمجيات ضارة عرب 
اإلنرتنت. ومن ب�ني امللفات الخطرة التي قد 
ينب�ه Chrome املس�تخدمني بع�د تحميلها 
ملفات exe التنفيذية، أو امللفات األرشيفية 
أو تل�ك التي تتضمن ص�ورا وفيديوهات قد 
تحوي عىل فريوسات، كما قد يحظر تحميل 

.HTTPS امللفات غري اآلمنة تماما عرب

غوغل جتعل متصفحها اإللكرتوين أكثر أمانًا

كش�فت دراس�ة جديدة أن الدم يتدفق بش�كل مختلف م�ن خالل قلوب 
الرجال والنس�اء، حيث حددت عمليات املسح اختالفات جذرية يف حركته 

عرب البطني األيرس )حجرة الضخ الرئيسية للقلب(.
وق�ال العلم�اء إن قلوب الرج�ال يجب أن تعمل بمزيد م�ن الجهد، وتبذل 

مزيدا من الطاقة من أجل تحريك الدم عرب العضو.
ويعتق�د فريق البح�ث يف جامعة Wisconsin، أن ه�ذه النتيجة يمكن أن 
تلق�ي الض�وء عىل ع�دم التماثل بني الجنس�ني، يف رعاية أم�راض القلب 
واألوعية الدموية، التي تكلّف األرواح. ويعتقد األطباء أن هذه االختالفات 
يمكن تفس�ريها ليس فقط من خالل االختالفات يف حجم وش�كل قلوب 
الذك�ور واإلناث، ولكن عرب امليكانيكا الهيكلية وكيف يتحرك الدم عربها. 
وعىل سبيل املثال، تبني أن الطاقة الحركية، أي القوة املنفقة أثناء تقلص 

وتعبئة العضالت، كانت أعىل بكثري يف البطني األيرس لدى الرجال.
ومن ناحية أخرى ، كان الدوران، وهو مقياس ملناطق التدفق الدوار الذي 

يتشكل خالل نقاط مختلفة من الدورة القلبية، أكرب عند النساء.

دراسة تكشف عن اختالف مثري بني قلوب 
الرجال والنساء


