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املنافذ متنح العراقيني يف إيران مهلة للعودة.. وتوقف حركة »التبادل« مع طهران والكويت
الرتبية الربملانية تطالب بتمديد تعطيل الدوام الرسمي للحد من »كورونا«
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف مصدر امني، أمس االربعاء، ان القوات 
االمريكي�ة اتخ�ذت اج�راءات جدي�دة للقوات 
االمركي�ة بقواعدها يف العراق، فيما اش�ار اىل 
ان منظومة الباتريوت عىل وش�ك الوصول اىل 
قاع�دة عني األس�د، بالرغم من ع�دم موافقة 
الع�راق عىل إدخالها. وقال املصدر ان »القوات 
األمريكية يف املعسكرات العراقية ألغت التعاون 
م�ع رشكات محلي�ة ومزودي خدم�ات كانوا 
يضطلعون ببعض عمليات التأهيل والتجهيز 
الخدماتي�ة ملعس�كراتها، كما رفع�ت مناطيد 
مراقب�ٍة جدي�دة، وح�ّددت وص�ول القيادات 
العسكرية إىل داخل مناطق تواجدها«. واضاف 
الصاروخ�ي  الج�وي  الدف�اع  »منظوم�ة  ان 
)باتريوت( عىل وشك الوصول للعراق وتحديداً 
إىل عني األس�د«، مش�ريا اىل ان »هن�اك أعماالً 
تجري داخل هذه القاعدة تش�ري إىل ارتباطها 
بنص�ب املنظوم�ة، كما أن األمريكي�ني أعادوا 
تأهيل مالجئ داخل القاعدة، بش�كل ال يوحي 
بأنه�م يفك�رون أو يخططون لالنس�حاب«. 
وتابع املصدر أن »الطريان األمريكي املُسرّي عاد 
مجدداً للتحليق يف محيط القواعد العس�كرية 
العراقي�ة الت�ي تتواج�د فيها ق�وات أمريكية، 
وأيض�اً يف أجواء الس�فارة األمريكية يف بغداد، 
لكن ع�ىل ارتفاع�ات يصعب رصده�ا بالعني 
املج�ردة«، مرجح�ا »اإلع�الن، خ�الل الف�رة 
املقبلة، رس�مياً عن خطوات جديدة مثل إلغاء 
تواجد القوات األمريكية يف معسكرات التاجي 

ب بغداد وبلد يف محافظة صالح الدين.
التفاصيل ص2

واشنطن ختطط إلدخال »الباتريوت« بدون موافقة العراق
ات« تعاود التحليق فوق املدن تدرس إخالء قاعدتي »التاجي« و »بلد«.. ومتركز قوات يف »عني األسد«.. و »املسيرّ حمافظ بغداد ويؤكد

 السيطرة علـى انتشـار فريوس 
»كورونا« يف العاصمة

النائب االول ملحافظ البرصة 
يبحـث التعــاون املشتـرك مـع 

جامعة البرصة

وزير النقل:
 ترحيل واستقبال أكثر من ألفي طائرة 

حملية واجنبية خالل شباط
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بسبب »كورونا«.. السعودية تعلق العمرة للمواطنني واملقيمني والوافدين

اجلنائية حتكم باإلعدام عىل مدان شارك بقتل ثالثة منتسبني يف احلشد الشعبي
املالية الربملانية تويص بزيادة الرضائب ملعاجلة العجز املايل
حمافظة بغداد تطلق »الربنامج الوطني« لتشغيل العاطلني عن العمل

موازنة ٢٠٢٠ تعاين عجزًا بـ)٥٠( ترليون دينار 
ومستشار حكومي يدعو إىل هيكلتها
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نائب حمافظ البرصة يعلن
 عن أجراء أول عملية قلبية يف مستشفى 

الصدر التعليمي

بلدية العامرة تبارش
 بصيانة شارع امللعب وتنفذ محلة 

موسعة لتنظيف املدنية

وزير الصحة يلتقي ممثل املرجعية
 يف كربالء  والعتبة احلسينية تعلن استعدادها 

ختصيص اماكن مناسبة للحجر الصحي

       بغداد / المستقبل العراقي

»مؤقًت�ا  العم�رة  تعلي�ق  الس�عودية  الس�لطات  ق�ررت 
للمواطنني واملقيمني« يف اململكة، خش�ية وصول فريوس 
كورونا املستجد للمسجد الحرام يف مكة املكرمة واملسجد 

النبوي يف املدينة املنورة.
ونقل�ت وكال�ة األنباء الس�عودية عن مصدر مس�ؤول يف 
وزارة الداخلي�ة اّن اململك�ة قّررت »إيق�اف العمرة مؤقًتا 
للمواطنني واملقيمني يف اململكة )...( للحد من انتشار وباء 
فريوس كورونا )...( ومنع وصوله إىل الحرمني الرشيفني«. 
وكانت الس�عودية قد علّقت قبل نحو أسبوع العمرة عىل 
الوافدين بس�بب انتش�ار الفريوس ذاته. وحينها لم تكن 
اململكة قد س�جلت أول حالة لإلصاب�ة بفريوس »كوفيد-

19«. وتابع�ت الوكالة الس�عودية أّن الق�رار يرجع إىل أن 

الحرمني »يشهدان تدفًقا دائًما وكثيًفا للحشود البرشية، 
مما يجعل من مسألة تأمني تلك الحشود أهمية قصوى«. 
وتس�تقطب مناس�ك العمرة ماليني املس�لمني سنويا من 
مختل�ف بل�دان العالم. ويأتي الق�رار بتعلي�ق أدائها قبل 
ش�هرين من حلول ش�هر رمض�ان حني تتضاع�ف أعداد 
املعتمري�ن. وأّدى 18.3 ملي�ون ش�خص مناس�ك العمرة 
بينه�م 11.54 ملي�ون س�عودي ومقيم يف الع�ام 2018، 

بحسب األرقام الرسمية يف اململكة.
ولم يّتضح ما إذا كان القرار غري املسبوق عىل هذا النطاق، 

سيؤّثر عىل موسم الحج املقرر يف تموز املقبل.
والعام الفائت، استقطب الحج حواىل 2.5 مليون شخص 
فيم�ا كان�ت الس�لطات املخت�����ص�ة ق�د توقعت قبل 
انتش�ار الفريوس أن يصل ع�دد الحجاج إىل 2.7 مليون يف 

عام 2020. 

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف مسؤولون ونواب عن عجز كبري 
يف موازن�ة 2020 يتج�اوز 50 ترلي�ون 
دين�ار، فيما دع�وا إىل هيكل�ة املوازنة 
حت�ى ال يضطر الع�راق إىل االس�تدانة 
من الخارج. واكد مستش�ار الش�ؤون 
املالي�ة لرئيس ال�وزراء مظه�ر محمد 
صال�ح، يف ترصيح صحفي أن »هيكلة 
املوازن�ة وإعادتها للمرب�ع األول الحل 
الوحي�د إلقراره�ا«، مبين�اً أن العج�ز 
مالي�ة  جراحي�ة  بعملي�ة  إال  يح�ل  ال 
وتحتاج لتضحي�ات. وأضاف أن »أمام 

مجلس الن�واب مهمة إع�ادة النظر يف 
الترشيعات الصادرة من 2003 إىل اليوم 
والتي ترتبت عليها تبعات مالية كبرية 
غري قابل�ة للتغي�ري«. وأوض�ح صالح 
»يف ح�ال ع�دم إع�ادة هيكل�ة املوازنة 
وإيج�اد بدائ�ل وحلول أخ�رى فإن من 
املرجح عدم إقراره�ا هذا العام وتبقى 
واملرصوف�ات  الحالي�ة  االس�تثمارات 
جاري�ة وس�يكون االعتم�اد عىل حجم 
اإلي�رادات فق�ط«. وتاب�ع أن »العج�ز 
تجاوز خمسني ترليون دينار وال يوجد 
معوض له س�وى االس�تدانة والبالد ال 
تتحم�ل ديوناً أخ�رى«. ب�دوره، حمل 

عض�و اللجن�ة املالي�ة الربملانية حنني 
الق�دو الكت�ل السياس�ية وخالفاته�ا 
مس�ؤولية تأخر إقرار قان�ون املوازنة 
العامة يف العراق لغاية اآلن، كاشفا عن 
أن حجم العج�ز يف موازنة العام 2020 
بل�غ خمس�ني تريلي�ون دين�ار عراقي 
تقريبا. وق�ال النائب القدو، يف ترصيح 
صحفي، »من املفرض أن يكون اعداد 
موازن�ة 2020 من أولوي�ات الحكومة 
الجدي�دة بع�د من�ح الثق�ة له�ا لك�ن 
اإلخفاق�ات التي حدثت واعتذار املكلف 
س�يؤدي إىل تأجيل ارس�الها إىل الربملان 
لغاية أن يتم اختيار رئيس وزراء جديد 

ومن�ح الثق�ة لحكومت�ه«. وأضاف أن 
»هن�اك عجز كب�ري يف املوازنة قد يصل 
إىل خمس�ني تريلي�ون دين�ار عراقي«، 
مبينا أن�ه يمكن التقليل من هذا العجز 
من خالل إيجاد مص�ادر تمويل داخيل 
أخ�رى. وتاب�ع عض�و اللجن�ة املالي�ة 
الربملاني�ة »يجب تش�كيل الحكومة يف 
أرسع وق�ت من أج�ل دراس�ة املوازنة 
ومحاولة التوصل إىل حلول للتقليل من 
العج�ز امل�ايل يف املوازن�ة، باإلضافة اىل 
إيجاد مخرجات مالية بش�أن املشاريع 

املتلكئة والتزامات الحكومة.
التفاصيل ص2 
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غدًا.. اجتامع مهم
 للفيفا واالحتاد اآلسيوي بشأن 

الرياضة العراقية

ص2

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


Apago PDF Enhancer

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2098 )  March   Thu   5  2020    

حمافظة بغداد تطلق »الربنامج الوطني« لتشغيل العاطلني عن العمل
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن محافظ بغداد محمد العطا، أمس األربعاء، انطالق الحملة الوطنية 
التوعوية والتشغيلية للشباب العاطلني عن العمل.

وقال العطا يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن »هذا املرشوع 
الوطني سيس�هم بتشغيل أعداد كبرية من رشيحة الشباب العاطلني عن 
العمل«، مؤكداً »اننا يف صدد تشغيل األيادي العاملة من خالل إدخالهم يف 

املشاريع فضالً عن تمليكهم مشاريع مصغرة يف املستقبل«.
وأوض�ح املحافظ »أن املرشوع الوطني متبًن من قبل البنك املركزي ومن 
الحكوم�ة االتحادية لتش�غيل الش�باب وبنفس الوقت مس�اعدة ودعم 
املس�تثمرين لخلق أجواء تعاون مشرتكة بني املستثمر والشباب وإنشاء 
طبق�ة فاعلة وعامل�ة يف املجتمع للقضاء عىل البطال�ة من جانب ورفد 

السوق املحيل باملنتج الوطني من جانب آخر«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف مص�در امن�ي، أم�س االربع�اء، ان القوات 
االمريكية اتخذت اجراءات جديدة للقوات االمركية 
بقواعده�ا يف الع�راق، فيم�ا اش�ار اىل ان منظومة 
الباتريوت عىل وش�ك الوصول اىل قاعدة عني األسد، 

بالرغم من عدم موافقة العراق عىل إدخالها.
وقال املص�در ان »القوات األمريكية يف املعس�كرات 
العراقية ألغت التعاون مع رشكات محلية ومزودي 
خدمات كانوا يضطلع�ون ببعض عمليات التأهيل 
والتجهي�ز الخدماتي�ة ملعس�كراتها، كم�ا رفع�ت 
مناطي�د مراقبٍة جديدة، وح�ّددت وصول القيادات 

العسكرية إىل داخل مناطق تواجدها«.
واض�اف ان »منظوم�ة الدفاع الج�وي الصاروخي 
)باتريوت( عىل وش�ك الوصول للع�راق وتحديداً إىل 
ع�ني األس�د«، مش�ريا اىل ان »هناك أعم�االً تجري 
داخ�ل ه�ذه القاع�دة تش�ري إىل ارتباطه�ا بنصب 
املنظومة، كم�ا أن األمريكيني أعادوا تأهيل مالجئ 
داخل القاعدة، بش�كل ال يوح�ي بأنهم يفكرون أو 

يخططون لالنسحاب«.
وتاب�ع املص�در أن »الط�ريان األمريكي املُس�ريّ عاد 
مج�دداً للتحلي�ق يف محي�ط القواع�د العس�كرية 
العراقي�ة التي تتواجد فيها ق�وات أمريكية، وأيضاً 
يف أج�واء الس�فارة األمريكي�ة يف بغ�داد، لكن عىل 
ارتفاعات يصعب رصدها بالعني املجردة«، مرجحا 
»اإلعالن، خالل الفرتة املقبلة، رس�مياً عن خطوات 
جدي�دة مث�ل إلغ�اء تواج�د الق�وات األمريكي�ة يف 
معس�كرات التاجي ب بغداد وبلد يف محافظة صالح 
الدي�ن، ليقت�ر وجوده�ا الرئييس ع�ىل قاعدتي 

عني األس�د يف األنبار وحري�ر يف أربيل ومطار بغداد 
والقص�ور الرئاس�ية يف املوصل وقاع�دة الحبانية، 
رشق�ي الرم�ادي«. ب�دوره، أك�د مصدر مس�ؤول 

يعمل يف املنطقة الخرضاء، وهي املجمع الحكومي 
يف بغداد، الذي يضم مبن�ى الربملان واألمانة العامة 
ل مجلس ال�وزراء، أن »واش�نطن أبلغ�ت الحكومة 

إجراء قواته�ا يف العراق تغيريات باملواقع واملالجئ، 
وحتى املعسكرات، كما طرأ بعض التغيري من جانب 
املهمات الخاصة بالقوات والتواجد األمني، ال سيما 

بعد التصعيد االخري تجاه التواجد األمريكي«.
ولف�ت املصدر إىل أن »الق�وات األمريكية تعمل عىل 
حماية نفس�ها بصواري�خ باتريوت التي س�تصل 
قريباً«، كذلك، أشار املصدر إىل أن واشنطن استثنت 
ذكر بعض التفاصيل العس�كرية، حني أبلغت بغداد 
بشأن التطورات عىل صعيد العمل امليداني وانتشار 
قواتها«. وترفض بغداد ن�رش صواريخ باتريوت يف 
الع�راق. وتعمل الحكوم�ة عىل تنفيذ ق�رار إخراج 
الق�وات األجنبية من العراق من�ذ أن أصدر الربملان 

القرار امللزم للحكومة.
إىل ذل�ك، أفاد مصدر أمني بأن اس�تطالع الطائرات 
الحربية االمريكية ش�مل كافة م�دن االنبار للمرة 

االوىل منذ تحريرها من ارهابي داعش.
وق�ال املص�در إن »القوات االمريكي�ة وللمرة االوىل 
منذ تمركزها يف االنبار قررت ش�مول كافة مناطق 
مدن االنب�ار بعمليات االس�تطالع الجوي�ة بعد ان 
كانت مخترة بش�كل خاص عىل املناطق الغربية 
وقاع�دة عني االس�د الجوي�ة بناحية البغ�دادي يف 

قضاء هيت غربي االنبار«.
وأض�اف، أن “الط�ريان االمريك�ي كث�ف كذلك من 
طلعاته الجوية يف سماء اقضية الرمادي والفلوجة 
والكرمة وعامرية الصم�ود باتجاه بحرية الرزازة، 
فض�ال عن تحليق ط�ريان كثيف يف س�ماء املناطق 
الغربية م�ن دون معرفة دواعي التحليق الجوي” ، 
مش�ريا اىل القوات االمريكية لم تلتزم بقرار الربملان 

العراقي الخاص بانهاء االتفاقية األمنية.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف مس�ؤولون ونواب عن عجز كبري 
يف موازن�ة ٢٠٢٠ يتج�اوز ٥٠ ترلي�ون 
دين�ار، فيم�ا دع�وا إىل هيكل�ة املوازنة 
حت�ى ال يضط�ر الع�راق إىل االس�تدانة 
من الخ�ارج. واكد مستش�ار الش�ؤون 
املالي�ة لرئي�س ال�وزراء مظه�ر محمد 
صال�ح، يف تريح صحف�ي أن »هيكلة 
املوازن�ة وإعادته�ا للمرب�ع األول الحل 
الوحي�د إلقراره�ا«، مبين�اً أن العجز ال 
يحل إال بعملي�ة جراحية مالية وتحتاج 

لتضحي�ات. وأض�اف أن »أم�ام مجلس 
النواب مهمة إعادة النظر يف الترشيعات 
الص�ادرة م�ن ٢٠٠3 إىل الي�وم والت�ي 
ترتب�ت عليه�ا تبعات مالي�ة كبرية غري 
قابلة للتغي�ري«. وأوضح صالح »يف حال 
ع�دم إعادة هيكلة املوازنة وإيجاد بدائل 
وحل�ول أخ�رى فإن م�ن املرج�ح عدم 
إقرارها هذا العام وتبقى االس�تثمارات 
الحالي�ة واملروفات جارية وس�يكون 

االعتماد عىل حجم اإليرادات فقط«.
خمس�ني  تج�اوز  »العج�ز  أن  وتاب�ع 
ترلي�ون دين�ار وال يوج�د مع�وض ل�ه 

سوى االس�تدانة والبالد ال تتحمل ديوناً 
أخ�رى«. ب�دوره، حم�ل عض�و اللجنة 
املالي�ة الربملاني�ة حن�ني الق�دو الكت�ل 
السياس�ية وخالفاتها مس�ؤولية تأخر 
إق�رار قان�ون املوازنة العام�ة يف العراق 
لغاية اآلن، كاش�فا ع�ن أن حجم العجز 
يف موازن�ة الع�ام ٢٠٢٠ بل�غ خمس�ني 
تريلي�ون دين�ار عراق�ي تقريب�ا. وقال 
صحف�ي،  تري�ح  يف  الق�دو،  النائ�ب 
»م�ن املف�رتض أن يكون اع�داد موازنة 
٢٠٢٠ م�ن أولويات الحكوم�ة الجديدة 
بع�د من�ح الثق�ة له�ا لك�ن اإلخفاقات 

الت�ي حدثت واعتذار املكلف س�يؤدي إىل 
تأجيل ارس�الها إىل الربملان لغاية أن يتم 
اختي�ار رئيس وزراء جدي�د ومنح الثقة 
لحكومته«. وأضاف أن »هناك عجز كبري 
يف املوازنة قد يصل إىل خمس�ني تريليون 
دينار عراقي«، مبين�ا أنه يمكن التقليل 
من هذا العجز م�ن خالل إيجاد مصادر 
تمويل داخيل أخرى. وتابع عضو اللجنة 
املالية الربملانية »يجب تشكيل الحكومة 
يف أرسع وق�ت من أجل دراس�ة املوازنة 
ومحاولة التوص�ل إىل حلول للتقليل من 
العج�ز امل�ايل يف املوازن�ة، باإلضاف�ة اىل 

إيجاد مخرجات مالية بش�أن املشاريع 
املتلكئة والتزام�ات الحكومة. ولفت إىل 
عدم وجود خالف عىل بنود املوازنة ألنها 
لم ترس�ل اىل الربملان من اجل مناقش�ة 

بنودها التي تتناسب مع وضع البالد.
وتبل�غ موازن�ة الع�ام الج�اري )وف�ق 
امل�رشوع املق�رتح من الحكوم�ة( 16٢ 
تريليون دينار )13٥ مليار دوالر(، بعجز 
م�ايل مخطط يبل�غ 48 تريلي�ون دينار 
)4٠ مليار دوالر(، منها ثالثة تريليونات 
دينار )٢.٥ مليار دوالر( لتنفيذ املشاريع 

املتفق عليها مع الصني.

ات« تعاود التحليق فوق املدن تدرس إخالء قاعدتي »التاجي« و »بلد«.. ومتركز قوات يف »عني األسد«.. و »املسيرّ

واشنطن ختطط إلدخال »الباتريوت« بدون موافقة العراق

العدد )2098(   5     آذار    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

موازنة ٢٠٢٠ تعاين عجزًا بـ)٥٠( ترليون دينار.. ومستشار حكومي يدعو إىل هيكلتها

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت اللجنة املالي�ة النيابية، 
أمس االربعاء، بزيادة الرضائب 
واس�تثمار  الكم�ارك،  ع�ىل 
الجباي�ة، ملعالج�ة العج�ز املايل 
تداعي�ات  وإيق�اف  املوازن�ة  يف 
انخفاض اسعار النفط ، معربة 
تحفظها من  ق�رار 364 والذي 

يسبب تخفيض الرضائب.
وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
انها »اس�تضافت برئاسة هيثم 
يف  املتق�دم  ال�كادر  الجب�وري، 
وزارة املالي�ة، ضم وكيل الوزير 
ومدراء املحاس�بة والدين العام 
والرضيب�ة والكم�ارك، لوض�ع 
معالج�ات اقتصادي�ة رسيع�ة 
يف  الرتاج�ع  تداعي�ات  إليق�اف 
الوضع املايل وانخفاض اس�عار 
النفط« . ودعت اللجنة بحس�ب 
الرضائ�ب  »هيئت�ي  البي�ان، 
البيان�ات  إلرس�ال  والكم�ارك، 
املالي�ة  باإلي�رادات  الخاص�ة 
لبحثه�ا وايج�اد س�بل زيادتها 
ع�رب اتمتة جمي�ع اإلجراءات يف 

املنافذ الحدودية«.
كم�ا طالبت، »تزويده�ا بكافة 
املبالغ املروفة خ�ارج قانون 
املوازنة وتتحمل الجهة املخالفة 
كافة التبع�ات القانونية لذلك«، 
مش�ددة عىل »رضورة استثمار 
الجباية، كونها ليست باملستوى 
املطل�وب ومل�ا له�ا م�ن اهمية 

كمورد يف املوازنة«.
ووجهت اللجنة يف البيان، »كتابا 
إليق�اف العمل بقرار 31٥ لغاية 
وزارة  وتتحمل   ،٢٠19/1٢/31
املالية التبعات القانونية يف حال 
االستمرار بالعمل بهذا القرار«.

وتابع البي������ان، انها »بينت 
تحفظها بشأن صدور قرار 364 
وال�ذي يس�بب تخف������يض 
الرضائ�ب يف الوقت الذي يحتاج 
البلد اىل كاف�ة اإليرادات ملعالجة 
العج�ز يف املوازن�ة، فض�ال عن 
توجيه�����ه�ا كتاب�ا رس�ميا 
ملجلس الوزراء بشأن اجراءاتها 
الخاصة بتخفيض حصة خزينة 
ال�رشكات  ارب�اح  م�ن  الدول�ة 
النفط����ي�ة م�ن 4٥٪ اىل ٥٪ 

فقط«.

املالية الربملانية تويص بزيادة الرضائب 
ملعاجلة العجز املايل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة املنافذ الحدودي�ة، حزمة م�ن القرارات 
لدخ�ول الوافدي�ن العراقي�ني والتب�ادل التج�اري مع 
الجارت�ني إي�ران والكوي�ت للوقاي�ة م�ن فاي�روس 

كورونا.
وذكر بيان للمنافذ تلقت وكالة }الفرات نيوز{ نسخة 
منه »ش�كل مج�������ل�س ال�وزراء اللجنة املرقمة 
)64( برئاس�ة األم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء حميد 
ال�����������غ�زي، التخاذ القرارات املالئمة بش�أن 
وض�ع الية الدخال العراقيني العائدين من الخارج بعد 
اخضاعهم للتدابري الوقائية وكذلك إيضاح آلية التبادل 
التجاري«.وأش�ار اىل ان »اللجن�ة تض�م يف عضويتها 
ممثل عن رئيس الوزراء، ورئيس هيئة املستش�ارين، 
ورئيس هيأة املناف�ذ الحدودية عمر الوائيل، ومديرين 
عامني عن وزارات الصح�ة والتجارة والنقل والهجرة 

واملهجرين، إضافة اىل نائب قائد عمليات بغداد وقيادة 
العملي�ات املش�رتكة، ومدي�ر عم������������ليات 
رشط�ة الكمارك، وممثل عن مركز العمليات الوطني، 
ومدي�ر النقل الجوي يف س�لطة الطريان املدني، ومدير 
قس�م املحاجر البيطري�ة يف وزارة الزاعة، ومس�ؤول 
قسم الحجر النباتي يف دائرة وقاية املزروعات، ودائرة 

الصحة العامة بوزارة الصحة«.
وأوض�ح البي�ان ان »االجتم�اع خل�ص اىل مجمل من 
القرارات والتي تضمنت، السماح للعراق����������يني 
املقيمني يف ايران بالعودة اىل العراق لغاية ٢٠٢٠/3/1٥ 
كموع�د نهائي لعودت����������ه�م وبعد هذا املوعد 
سوف يتم اس�تقبالهم يف منفذي م����������طاري 
بغ�داد والبرة حيث سيس�مح باس�تقبال الوافدين 
م�ن العراقيني حرا والقادمني م�ن ايران«. وأضاف 
»كم�ا تم االتف�اق عىل إيقاف حركة التب�ادل التجاري 
بني الع�راق والجارتني ايران والكوي�ت من تاريخ ) 8 

لغاي�ة 1٥/3/٢٠٢٠( يأتي هذا الغلق من اجل إعطاء 
فرص�ة ل�وزراة الص����������ح�ة اع�ادة تنظيمها 
وتهيئ�ة متطلباتها اللوجس�تية الوقائية باالضافة اىل 
أنه كانت هنالك مط��������البات ش�عبية جس�دت 
بكت�ب رس�مية م�ن املحافظ�ات }ميس�ان، البرة، 
ودياىل، وواسط{ املطالبة بغلق املنافذ للحد من انتشار 

هذا الوباء املستجد«.
كما تضمنت بعض القرارات بحس�ب البيان »بتوجيه 
قي�ادة عملي�ات املحافظ�ات بتقدي�م الدع�م االمن�ي 
والح���������ماي�ة للمناف�����������ذ الحدودية، 
والتأكيد عىل قرار لجنة األمر الديواني املرقم )٥٥( والذي 
تضمن منع س�فر العراقيني اىل ال�دول ال��������تي 
سجلت فيها إصابات بهذا الفايروس والتي من شأنها 

التأكيد عىل سالمة املواطن العراقي«.
يش�ار اىل ان وزارة الصح�ة أعلن�ت ارتف�اع االصابات 

بفايروس كورونا يف البالد اىل 3٥ حالة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن جهاز مكافحة االرهاب، أمس 
االربعاء، عن تفكيك شبكة »إرهابية« 
مس�ؤولة عن استهداف املواطنني يف 
كركوك. وق�ال الجهاز يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه 

»تم تفكيك شبكة إرهابية مسؤولة 
ع�ن عملي�ات اس�تهداف املواطنني 

األبرياء يف مناطق كركوك«. 
وتعل�ن الق�وات االمني�ة ب�ني فرتة 
وأخرى عن تفكيك شبات »ارهابية« 
بغ�داد  م�ن  متفرق�ة  مناط�ق  يف 

واملحافظات.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت لجنة الرتبي�ة النيابي�ة، أمس 
األربعاء، تمديد تعطيل الدوام الرسمي 
يف عموم مدارس البالد للحد من انتشار 
فريوس “كورونا” املستجد، فيما بينت 
أن استعدادات وزارة الصحة غري كافية 

ملواجهة الفريوس.
وق�ال عض�و اللجن�ة رع�د حس�ني يف 
تري�ح صحف�ي إن “لج�ان الرتبي�ة 
جميعه�ا  والصح�ة  الع�ايل  والتعلي�م 
تطال�ب تمديد تعطيل الدوام الرس�مي 
يف الجامعات واملدارس للحد من انتشار 
ف�ريوس كورونا بعد تس�جيل إصابات 
مؤكدة يف عدد م�ن محافظات البالد”، 
الفت�ا إىل إن “حي�اة املواطن�ني أهم من 

جميع االلتزامات األخرى”.
وأض�اف أن “اس�تعداد وزارة الصح�ة 
بحس�ب ما رصح�ت به لجن�ة الصحة 
النيابية غري كافي�ة ملواجهة الفريوس 
وتعطي�ل الدوام أمر رضوري”، مطالبا 
ال�دوام  تعطي�ل  بتمدي�د  “الحكوم�ة 
الرسمي للحد من انتشار فريوس كورونا 
إىل ح�ني إكم�ال جمي�ع االس�تعدادات 
الصحي�ة ملواجه�ة امل�رض”. وأص�در 
وزي�ر الصح�ة والبيئة، جعف�ر صادق 
ع�الوي، الي�وم األربع�اء، ٢6 ش�باط، 
٢٠٢٠ ع�دة توجيه�ات ملن�ع انتش�ار 
فريوس كورونا يف العراق وأبرزها غلق 
املح�الت العام�ة ومنع الس�فر إىل عدة 
دول ظه�رت فيها إصاب�ات بالفريوس  
وتعطيل الدوام الرس�مي يف املؤسسات 
الرتبوي�ة والجامعات اعتب�اراً من يوم 
غد الخميس املصادف ٢7 شباط ٢٠٢٠ 

ولغاية السبت 7 آذار ٢٠٢٠.

املنافذ متنح العراقيني يف إيران مهلة للعودة.. وتوقف حركة »التبادل«
 مع طهران والكويت

مكافحة اإلرهاب يفكك
 شبكة إرهابية مسؤولة عن استهداف 

        بغداد / المستقبل العراقياملواطنني يف كركوك

أعلن�ت قي�ادة قاط�ع عملي�ات س�امراء، عن 
تنفيذه�ا عملية دهم وتفتيش واس�عة النطاق 

جنوب مدينة سامراء«.
وق�ال اعالم الحش�د يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
»معلوم�ات  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«، 
استخباراتية دقيقة وردت إىل اللواء 31٥ افادت 
بتواجد عن�ارص إرهابية تابع�ة لتنظيم داعش 
اإلجرامي يف مناطق: العذية، والرواشد، ودغرة، 

والشطيط«.
واض�اف، ان »ق�وة م�ن ف�وج ط�وارئ الل�واء 
واالختصاصات العس�كرية نفذت عملية الدهم 
والتفتيش لتفويت الفرصة عىل العدو الداعيش 

ومنعه من التسلل اىل قاطع املسؤولية«.
وتنفذ قيادة قاطع عمليات س�امراء بني الحني 
واآلخ�ر عمليات دهم وتفتي�ش لتأمني املناطق 
الت�ي تقع داخ�ل وخارج قاطع مس�ؤوليتها يف 
مدين�ة س�امراء وتطهريها من بقاي�ا عنارص 

التنظيم اإلرهابي.

عمليات سامراء تنفذ عملية دهم وتفتيش 
واسعة النطاق

الرتبية الربملانية تطالب 
بتمديد تعطيل الدوام الرسمي 

للحد من »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر عضو مجل�س محافظة نينوى املنحل حس�ام الدي�ن العبار، 
أمس االربعاء، من استمرار تزايد نشاط عصابات داعش االجرامية 
يف صح�راء املحافظ�ة خالل امل�دة األخ�رية، داعيا قي�ادة العمليات 

املشرتكة اىل رضورة التدخل لوقف عمليات التسلل.
وق�ال العبار، يف تريح صحفي، إن “الحدود العراقية مع س�وريا 
بحاج�ة اىل زخ�م أمن�ي مكثف س�يما يف املناط�ق الصحراوية التي 

تشهد دائما عمليات تهريب لالغنام والسالح وغريها”.
وأض�اف، أن “ عن�ارص داعش االجرامية الزال�ت تتنقل بني صحراء 
االنبار وقضاء البعاج مستغلة املساحة الواسعة والتي تمتد اىل اكثر 

من ٢٠٠٠ كيلو مرت”.
وطال�ب العبار القيادة املش�رتكة ب� “تكثي�ف الجهد االمني يف هذه 
املنطقة من خالل تواجد مدرعات وطريان الجيش العراقي للحيلولة 

دون اعادة املشهد االرهابي من جديد”.
وأك�د عضو لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابي�ة النائب كري�م عليوي، 
االربع�اء، ب�ان دخول عن�ارص داع�����ش االجرامية ع�رب الحدود 
السورية صوب العمق العراقي مستمرا لغاية اللحظة بغطاء ودعم 

امريكي.

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  أعلن�ت 
العس�كرية، إلق�اء القب�ض عىل 
العب�وات  ب�زرع  »متخص�ص« 
الناس�فة يف قض�اء القائ�م قبل 

وبعد التحرير.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلقت�ه 
»املس�تقبل العراقي«، إن »مفارز 
ش�عبة االس�تخبارات العسكرية 
م�ع  وبالتع�اون   8 الفرق�ة  يف 
 ،3٠ املش�اة  ل�واء  اس�تخبارات 
ألقت القبض عىل أحد اإلرهابيني 

باألنب�ار«.  القائ�م  قض�اء  يف 
وأضافت املديري�ة، أن »اإلرهابي 
هو أح�د العنارص التي ش�اركت 
بالقتال ض�د قواتنا األمنية وأحد 
العب�وات  ب�زرع  املتخصص�ني 
الناس�فة قب�ل وبع�د التحري�ر، 
ومن املطلوب�ني للقضاء بموجب 
مذك�رة قبض وفق أح�كام املادة 
4 إرهاب«. وتنفذ األجهزة األمنية 
عملي�ات يف مناط�ق متفرقة من 
محافظة األنبار تس�فر عن إلقاء 
القب�ض ع�ىل ق�ادة وعن�ارص يف 

تنظيم »داعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاس�ة اس�تئناف بغ�داد الرصافة 
االتحادية حكماً باالعدام ش�نقاً حتى املوت ملدان ق�ام بخطف وقتل ثالثة 

منتسبني يف هيئة الحشد الشعبي يف محافظة كركوك.
وذك�ر املرك�ز االعالمي ملجل�س القضاء االع�ىل يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »امل�دان اع�رتف يف مرحل�ة التحقي�ق االبتدائ�ي والقضائي 
باالنتم�اء لتنظي�م داع�ش االرهاب�ي/ والي�ة كرك�وك وقام برتديد قس�م 
البيعة ودخل دورات رشعية وتدريبية عىل مختلف انواع االس�لحة«، مبينا 
ان »املتهم اش�رتك بحادث خطف وقتل ثالثة منتس�بني من هيئة الحش�د 

الشعبي يف محافظة كركوك« .
ولف�ت اىل ان »املحكم�ة وج�دت ان األدلة املتحصلة كافي�ة ومقنعة إلدانة 
املتهم والحكم عليه باالعدام ش�نقا حتى املوت وف�ق احكام املادة الرابعة 

من قانون مكافحة االرهاب.

عضو سابق يف جملس نينوى يدعو 
املشرتكة اىل التحرك لوقف تسلل »داعش«

 بني البعاج وصحراء االنبار

االستخبارات تلقي القبض عىل متخصص 
بزرع العبوات يف القائم 

اجلنائية حتكم باإلعدام عىل مدان شارك 
بقتل ثالثة منتسبني يف احلشد الشعبي
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير النق�ل املهن�دس عبدالله 
لعيبي ، عن اع�داد الطائرات التي تم 
استقبالها وترحيلها يف محطة مطار 
بغداد الدويل حيث بلغت أكثر من ألفي 
طائرة محلي�ة واجنبية خالل ش�هر 

شباط من العام الحايل .
ورد  بي�ان  يف  لعيب�ي  واوض�ح 
العراق�ي«، ان »اعمال  ل�«املس�تقبل 
خدمات الس�احة واملحطات ش�ملت 

تقدي�م مختل�ف الخدم�ات االرضية 
بضمنه�ا  طائ�رة   )2,498( لنح�و 
الطائ�رات االجنبية الت�ي بلغ عددها 
)1,144( طائ�رة يف ح�ن بل�غ ع�دد 
الطائرات العراقية التي تم استقبالها 
واك�د  طائ�رة.   )1,354( وترحيله�ا 
نف�ذت  الخدم�ات  تل�ك  »جمي�ع  ان 
وفق اع�ى معايري الجودة والس�المة 
املهني�ة املعتمدة عاملي�ًا والتي تهدف 
اىل الحف�اظ ع�ى س�المة الطائ�رات 

واملسافرين الكرام.

وزير النقل: ترحيل واستقبال أكثر من ألفي 
طائرة حملية واجنبية خالل شباط

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

كش�فت دائ�رة صح�ة كرب�الء، حقيقة ه�روب مصاب�ة بفريوس 
كورونا من املستشفى.

وقال�ت الدائ�رة ان »االنب�اء التي ت�م تناقله�ا يف مواق�ع التواصل 
االجتماعي بش�أن هروب مصابة بفايروس كورونا من املستشفى 
يف كرب�الء، عارية عن الصحة«.واضافت ان »ما يتم نرشه هو جزء 
من حملة اعالمية لتش�ويه الحقائق«. وتناقلت يوم امس الثالثاء، 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي خربا تضم�ن ان املصاب�ة بفايروس 
كورونا والتي تم تش�خيصها يف كربالء ، هربت من الحجر الصحي 

التي وضعت فيه باحدى مستشفيات املحافظة.

صحة كربالء تنفي هروب مصابة 
بفريوس كورونا من املستشفى

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت الرشطة املجتمعي�ة التابعة 
لدائ�رة العالقات واالع�الم يف وزارة 
الداخلي�ة، حمل�ة واس�عة يف بغداد 
واملحافظات لتوعية املواطنن حول 
مخاط�ر ف�ريوس كورون�ا وطرق 

الوقاية منه.
وذك�ر اعالم ال�وزارة يف بي�ان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، إن »الحملة 
تأتي وفق توجيه ص�ادر عن مدير 

العالقات واإلعالم اللواء سعد معن، 
وب�إرشاف ومتابع�ة ميداني�ة من 
مدي�ر الرشط�ة املجتمعي�ة العميد 

غالب عطية خلف«.
واضاف، ان »الحملة ش�ملت أغلب 
املناطق يف بغداد واملحافظات فضال 
عن دوائر حكومية وأسواق تجارية 
»الج�والت  ان  مبين�ا  وكوفي�ات«، 
مف�ارز  نفذته�ا  الت�ي  امليداني�ة 
املجتمعية بلغ�ت لحد اآلن أكثر من 

15٠٠ جولة«.

الرشطة املجتمعية تنفذ محلة واسعة 
للتوعية بفريوس كورونا

    المستقبل العراقي / ابو الحسن السعد 

أعلن�ت مديري�ة بلدية العم�ارة يف محافظة ميس�ان، 
األربعاء، املبارشة بأعمال اكساء الطبقة األوىل لشارع 

امللعب يف منطقة املاجدية وسط املدينة . 
وق�ال مدير البلدي�ة » املهندس نورس  عب�د الرضا  » 
بتوجيه من محافظ ميسان » عيل دواي الزم » بارشت 
املالكات بأعمال اكساء الطبقة األوىل )الرابط( لشارع 
امللعب يف منطقة املاجدية ، وأن طول الش�ارع )35٠(

م وعرض) 15م( . 
وأض�اف  عب�د الرض�ا » بان عملي�ة االكس�اء الثانية 
الس�طحية س�تكون بعد االنتهاء م�ن معالجة الحفر 
وأعمال مد انابيت ش�بكة مياه األمط�ار ، مبينا، بان 
بع�د اإلنتهاء م�ن صيانة الش�ارع س�تبارش املالكات 
بأعمال صيانة ش�ارع التورنج�ي )جامع املصطفى( 

ضمن منطقة عواش�ة و حسب الخطة املوضوعة من 
قبل إدارة البلدية . 

من جانب آخ�ر » أوضح » مدير البلدي�ة بان مالكاته 
رشعت املالكات الخدمية بحملة واس�عة لتنظيف عدد 
م�ن أحياء املدين�ة ، موضح�ا، بان األعم�ال نفذت يف 
إحياء » املعلمن القدي�م، العمارات ، الخرضاء، النداء 
، العام�ل، دجل�ة ، الحس�ن العس�كري،مدخل بغداد- 

عمارة 
وش�ملت الحملة تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية 
ورف�ع األنق�اض والنفاي�ات املرتاكم�ة بالق�رب من 
الس�احات العامة يف تل�ك املناطق ، داعي�اً ، املواطنن 
مس�اعدة الف�رق الخدمي�ة التابع�ة من خ�الل رمي 
النفاي�ات يف األماك�ن املخصص�ة له�ا وتجن�ب رمي 
األنق�اض واملخلف�ات يف الطرق�ات العم�ارة أو أم�ام 
املنازل كونها تس�بب حالة من االرباك يف جدول أعمال 

التنظيفات .

بلدية العامرة تبارش بصيانة شارع امللعب وتنفذ محلة موسعة لتنظيف املدنية

    المستقبل العراقي / مصطفى حميد جاسم 

تعمل مديري�ة زراعة البرصة يف الوقت الراهن، عى متابعة 
الق�رار املرقم ) ٧٧  لس�نة 2٠2٠(، ال�ذي وضعت بموجبه  
بيانا  يقيض بمنع الصيد الجائر  لألس�ماك وللفرتة املمتدة 

من 15 ش�باط  إىل 15 نيس�ان املقبل، حيث ش�كلت لجان 
تفتيش�ية  ملتابع�ة تنفيذ  بي�ان املنع.جاء ذلك عى لس�ان 
املهندس الزراعي األقدم »كريم صالح معى« من لجنة منع 
الصيد املركزية الذي أكد ان املنع يشمل بيع وتداول  االسماك 
فض�ال ع�ن تس�ويق االس�ماك النهري�ة ولكاف�ة انواعها.

وأض�اف معل�ة أن هذا القرار ال يش�مل االس�ماك البحرية 
واملص�ادة واألحواض الرتابية واألس�ماك املس�توردة، وإن 
اللجنة املركزية   املش�كلة من قب�ل مديرية زراعة البرصة، 
ولجان فرعية يف الش�عب الواقع�ة يف االقضية والنواحي قد 
كلف�ت لغ�رض متابعة تنفيذ بي�ان املنع.وتاب�ع معلة عى 

أن ه�ذه اللجان تقوم بجوالت ميدانية يف عالوي االس�ماك 
واألس�واق املحلية، ووجدنا تعاوناً ملموساً، من قبل الباعة 
لغرض وضع قانون املنع موضع التنفيذ، واملخالف س�وف 
يعرض نفس�ه للعقوبات املنص�وص عليها من قانون رقم 

)3٠ لسنة 2٠٠٠(، وتعليمات رقم )1٠ لسنة 2٠٠٠(.

مديرية زراعة البرصة متنع الصيد اجلائر لألسامك بني »١٥« شباط و »١٥« نسيان

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / المستقبل العراقي

بح�ث النائ�ب االول ملحاف�ظ الب�رصة محم�د طاهر 
التميمي ، مع وفد من جامعة البرصة ، برئاسة مساعد 
رئي�س الجامع�ة عيل حميض ذياب املالك�ي ، بمكتبه 
الرسمي بديوان املحافظة ، مجموعة من املحاور ذات 
التعاون املش�رتك بمجال الهيدرولوجيا واملناخ والبيئة 
». ونق�ل مكتب�ه االعالم�ي يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي« ، ان« النائب االول ، محمد التميمي ، اجتمع 
بوف�د م�ن رئاس�ة جامعة البرصة برئاس�ة مس�اعد 
رئي�س الجامعة الدكت�ور ، عيل املالك�ي ، وجمع من 
االساتذة واالستشارين من مختلف االختصاصات من 
كلي�ات الجامعة لغرض التع�اون مع حكومة البرصة 
املحلي�ة لتقديم املش�ورة والدراس�ات والحل�ول التي 
تس�اعد املحافظة«. واضاف البيان ان« التميمي اتفق 
مع الوف�د الجامعي عى وضع الية عمل مش�رتك من 
خالل تش�كيل لجان استشارية س�اندة لتقديم الرأي 
واملش�ورة لحل املش�اكل واملعوقات الت�ي تعاني منها 
البرصة ، مبينا ان« جامعة البرصة ستس�ند الحكومة 
املحلية بلجنة تضم فريق من االستشارين املتطوعن 
من االس�اتذة بمختلف االختصاصات م�ن الكليات يف 
الجامعة ، لتتوىل مهمة اعداد دراس�ات لحل املش�اكل 
، واعطاء الرؤى ، واالستش�ارات ، والخطط بالتعاون 
مع الحكومة املحلية ملعالجة املش�اكل يف ادارة ملفات 

املياه ،والتلوث البيئي.

النائب االول ملحافظ البرصة يبحث 
التعاون املشرتك مع جامعة البرصة

    البصرة / صفاء الفريجي

اعل�ن النائب الثاني ملحافظ البرصة رضغام االجودي عن »اجراء 
اول عملي�ة جراحية لقل�ب احد االطفال من قب�ل الفريق الطبي 

الهندي مبينا ان العملية التي اجريت تكللت بالنجاح ».
وذك�ر االجودي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »الوفد 
الطبي الهندي عازم عى القيام بعمليتن جراحيتن يوميا مشريا 
اىل ان العملي�ات القلبية لالطفال تمتاز بالتعقيد وتحتاج العملية 

الواحدة اىل ساعات خصوصا القلب املفتوح«.
وكان النائ�ب الثان�ي قد اعلن عن وصول فري�ق طبي اىل البرصة 
متخصص بجراحة القلب لالطفال ودعا يف بيان س�ابق املواطنن 

املسجلن اىل مركز جراحة القلب يف مستشفى الصدر التعليمي.

نائب حمافظ البرصة يعلن عن أجراء أول عملية 
قلبية يف مستشفى الصدر التعليمي

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جنايات الرصافة املختصة بقضايا النزاهة  يف رئاس�ة 
محكم�ة اس�تئناف بغ�داد الرصاف�ة االتحادي�ة ثالثة أح�كام بالحبس 
البس�يط ملدة ستة أشهر ملدير بلدية بعقوبة س�ابقاً الستغالله وظيفته 
وإحداثه رضرا باملال العام. وقال املركز اإلعالمي ملجلس القضاء يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »املدان مدير بلدية بعقوبة قام بتسجيل 
ثالث قطع بأس�ماء مواطنن دون محارض تخصي�ص اصوالية وخالفا 
للضواب�ط والتعليمات«. وأضاف ان »مجموع الرضر الذي لحق بالدائرة 
من جراء هذه األفعال بلغ نحو 2٠٠ مليون دينار«، الفتا إىل ان »املحكمة 
وج�دت األدلة كافي�ة لتجريم املدان والحكم عليه بالحبس البس�يط ملدة 

ستة أشهر ولثالث مرات وفق أحكام املادة 34٠ من قانون العقوبات.

    ميسان / المستقبل العراقي

نف�ت دائ�رة صح�ة ميس�ان، غل�ق مستش�فى الش�هيد الصدر 
التعليمي يف مدينة العمارة فضال عن ظهور حالة جديد بفريوس 

كورونا املتجدد«. 
وقالت الدائرة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، » بان االصابات 
ال يمكن ان تشخصها يف حالة وجود الشك بل بعد ارسال التحليل 

املختربي اىل املخترب املركزي يف بغداد. 
وأك�دت يف البيان« ال توج�د إصابة جديدة يف ميس�ان حتى االن ، 
فق�ط المراة تبلغ من العمر ) ٦٦ س�نة ( والت�ب تم االعالن عنها 
وه�ي بصحة جيدة.  ودعت يف البيان وس�ائل اإلعالم واملواطنن ، 
اىل اعتماد املعلومة من مصدرها الرسمي وعدم تصديق الشائعات 

الفته اىل أنها تعمل بشفافية .

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت مديري�ة صح�ة بغداد الك�رخ، أن خمس�ة م�ن املصابن 
بفريوس كورونا تجاوزوا مرحلة الخطر. 

وق�ال مدير عام صحة الكرخ جاس�ب لطي�ف يف ترصيح لوكالة 
األنباء العراقية )واع( تابعته »املس�تقبل العراقي«، إن »املصابن 
الخمس�ة بف�ريوس كورونا وبينه�م اثنتان من النس�اء تجاوزوا 
مرحل�ة الخطر ويتمتع�ون بصحة جيدة حيث رق�دوا يف ردهات 

خاصة بالحجر الصحي«.
وأض�اف لطيف، أن�ه »تم تهيئ�ة ردهات كبري مخصص�ة للعزل 
ملعالج�ة املصابن بفريوس كورونا«، مبين�ًا أن »الوضع الصحي 
مس�يطر علي�ه يف مديريتنا«.وأوض�ح أن »صح�ة الك�رخ لديها 

اإلمكانية يف استقبال املصابن بفريوس كورونا«.
وأعلن�ت املديرية العامة لصحة الس�ليمانية، الي�وم األربعاء، أول 

حالة وفاة بفريوس كورونا يف إقليم كردستان.

جنايات الرصافة: )3( أحكام باحلبس 
ستة أشهر ضد مدير بلدية بعقوبة

صحة ميسان تنفي غلق مستشفى الصدر 
وظهور اصابة جديدة كورونا

صحة الكرخ: »٥« من املصابني بكورونا 
جتاوزوا مرحلة اخلطر

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدي�ن، حصيلة املبالغ الكلية التي تم اس�رتدادها م�ن قبل املقرتضن 
املتلكئن الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خالل شهر كانون الثاني املايض. 
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 

»حصيلة االموال بلغت مجموعها اكثر من 453 مليوناً و٧83 ألفاً و٦29 ديناراً«.
وأش�ار اىل، ان »امل�رصف مس�تمر يف اجراءاته الحثيثة يف اس�رتجاع ام�وال املرصف من 
املتلكئ�ن الذي�ن تخلفوا عن س�داد االموال من س�لف وق�روض واتخاذ كافة االس�اليب 

القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك .

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

اعلنت االمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة، استعدادها للتعاون مع وزارة الصحة للمساهمة 
يف االجراءات الس�اندة للوقاية من فريوس كورونا املستجد، كما اكدت عزمها فتح اماكن مناسبة 
للحج�ر الصح�ي للمصاب�ن يف احدى م�دن الزائرين باملحافظة، ج�اء ذلك خالل اس�تقبال ممثل 

املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكربالئي وزير الصحة جعفر صادق عالوي.
ونق�ل مكت�ب الكربالئي ، ان »اللقاء الذي جرى بن ممثل املرجعي�ة الدينية العليا، ووزير الصحة، 
تناول طرح الس�بل الكفيلة للوقاية والحد من انتش�ار فريوس كورونا يف عموم البالد، حيث اعلن 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي، ان العتبة الحسينية املقدسة ستوفر اماكن مناسبة للحجر الصحي 
للمصاب�ن بفريوس كورونا  املس�تجد، يف احدى م�دن الزائرين بكربالء، اضاف�ة اىل توفريها كافة 
الخدم�ات الصحي�ة والوقائية داخل املستش�فيات التابع�ة لها من اجل الحد من انتش�ار فريوس 
كورون�ا«. م�ن جانبه قال وزير الصح�ة جعفر صادق عالوي، يف حديث لوكال�ة نون الخربية ، ان 
»عى االعالم دور مهم خالل هذه املرحلة، وخاصة فيما يخص التوعية الصحية للحد من انتش�ار 
ف�ريوس كورون�ا«. واضاف، ان »هناك تفاوت باعداد املصابن بش�كل يومي داخ�ل العراق، فقبل 
يومن يختلف الوضع الصحي عن اليوم، حيث بدأت االرقام تتزايد يف اعداد املصابن بهذا الفريوس، 

والبد لنا جميعاً ان نتكاتف من اجل الحد من انتشاره«.

الرافدين: اسرتداد أكثر من »4٥0« مليون دينار 
من املقرتضني املتلكئني

وزير الصحة يلتقي ممثل املرجعية يف كربالء..  والعتبة احلسينية 
تعلن استعدادها ختصيص اماكن مناسبة للحجر الصحي

الزراعة تعلن كمية تسويق بيضة املائدة 
والدجاج واألسامك يف بغداد خالل شباط

صحة ذي قار: الفحص املختربي أكد سالمة 
احلاالت الـ »٥« املشتبه إصابتها بـ »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة، عن تسويق أكثر من 311 مليون بيضة مائدة عن ومئات 
األطن�ان من الدجاج واألس�ماك يف بغداد، خالل ش�هر ش�باط املايض«.وقالت 
الوزارة يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، إنه »تم تسويق أكثر من 311 مليون 
بيضة عن طريق 49 مرشوعاً عامالً يف محافظة بغداد تم إنش�اؤها عن طريق 
املب�ادرة الزراعية وتعمل بنظام األقفاص، بواق�ع أكثر من 1٠ مالين بيضة يف 
اليوم«.وأشارت الوزارة، إىل أن »الكميات املسوقة من الدجاج املحيل بلغت 31٠ 
ألف دجاجة بواسطة 15 مرشوعاً إنتاج دجاج اللحم يف املحافظة«.وتابعت، أن 
»الكميات التي تم تس�ويقها من األس�ماك يف جانب الكرخ إىل األس�واق املحلية 
أكثر م�ن241٦ طناً عن طري�ق 115مرشوعاً مجازاً يعم�ل يف املحافظة، فيما 
بلغت الكميات املس�وقة من لحوم االغنام أكثر من ٧91 طناً ومن لحوم األبقار 
3٦1 طناً خالل ش�هر ش�باط املايض«.وكان�ت وزارة الزراع�ة توقعت، يف )21 
تموز 2٠19( ، اكتفاء العراق ذاتياً من بيض املائدة خالل ش�هر ترشين الثاني 

من العام الحايل، مرجحاً أن يتم تصدير الفائض يف حال وجود إمكانية لذلك.

   ذي قار / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صح�ة ذي قار أن نتائج 
اثبت�ت س�المة  املخت�ربي  الفح�ص 
الح�االت الخمس�ة املش�تبه إصابتها 
بفاي�روس كورون�ا  وق�ال مدير عام 

الدائرة الدكتور عبد الحسن الجابري 
أن نتائ�ج العينات التي ارس�لت قبل 
ي�وم اىل مخت�رب الصح�ة العام�ة يف 
بغداد اثبتت سالمة الحاالت الخمسة 
املشتبه بها حيث كانت النتيجة سالبة 

أي غري مصابة بفايروس كورونا.

أجرى جولة ميدانية ووجه مبضاعفة اجلهود اخلدمية واالهتمام مبداخل العاصمة

حمافظ بغداد ويؤكد السيطرة عىل انتشار فريوس »كورونا« يف العاصمة
    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ترأس محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا 
اجتماعاً موس�عاً ملناقشة االس�تعدادات الالزمة 
للحد من انتشار فريوس كورونا، مؤكدا سيطرة 
االجهزة الصحية والرقابية عى الحاالت املش�تبه 
املحاف�ظ، خ�الل مؤتم�ر صحف�ي،  بها.وق�ال 
عقب اجتماع لجن�ة ادارة الدفاع املدني بحضور 
اعضائها من الدوائر الصحية واالمنية واالسعاف 
الف�وري والهالل االحمر ودوائ�ر أخرى، ان »هذا 
االجتم�اع مه�م ج�دا ملواكبة التفاع�ل حول هذا 
الف�ريوس الذي ب�ات ينت�رش يف عم�وم البلدان، 
مؤكدا انه تمت الس�يطرة علي�ه يف العاصمة بعد 

الكشف عن الحاالت املشتبه بها«.
واض�اف ان »محافظة بغ�داد ووزارة الصح�ة والدوائر 
االخرى مستنفرة بكافة جهودها ومالكاتها ملواجهة اي 
ازمة او مخاطر للحد من انتش�ار هذا الفريوس الخطري، 
الفتا اىل قيام كافة الدوائر ذات العالقة باتخاذ االجراءات 
والتداب�ري الوقائي�ة من خ�الل تعفري االبني�ة الحكومية 

واالهلية وكذلك التوعية االعالمية للمواطنن«.
واش�ار العطا اىل ق�رب حلول الزي�ارة الرجبية ورضورة 
التزام املواطنن الكرام بالتعليمات والتوجيهات الوقائية، 
مشددا عى رضورة التقليل من التجمعات واالزدحامات 
البرشية واس�تخدام املعقمات فضال عن توجيه العوائل 

العراقية البنائهم بعدم ارتياد املقاهي واملنتديات.  
م�ن جانبه، ق�ال مدير عام دائرة صحة بغ�داد الرصافة 

الدكت�ور عب�د الغن�ي الس�اعدي ان الوض�ع يف 
العاصمة مس�يطر عليه اذ تم اكتشاف 32 حالة 
يف العراق منها 15 حالة يف بغداد حيث توجد اربع 
ح�االت يف جان�ب الرصاف�ة، الفت�ا اىل ان الحالة 
املرضي�ة للمصاب�ن مس�تقرة مع توف�ري كافة 

املتطلبات العالجية والوقائية.
إىل ذلك، تفق�د محافظ بغداد معم�ل فرز وطمر 
املحمودية، موجها بمضاعف�ة الجهود الخدمية 

واالهتمام بمداخل العاصمة.
وتضمنت زيارة املحاف�ظ بحث االرساع بانطالق 
حم�الت التنظي�ف الط�راف بغداد ووض�ع رؤية 
لتحس�ن وتنظي�ف املداخل لحن تنفي�ذ تطوير 

املداخل.
كما وجه املحاف�ظ مديرية البلديات بايجاد قطعة ارض 
مالئمة للبيئة النش�اء معمل اخر س�عة 2٠٠ طن باليوم 
لتغطية الجهة الش�مالية من بغ�داد وخالل مدة محددة 
وب�أرسع وق�ت، مش�ددا ع�ى رضورة اس�تمرار الجهد 
الخدمي وبمش�اركة اكرب عدد من االليات لغرض تقديم 

الخدمات للمواطنن.

وزير الداخلية يوجه بحسم ملف التحويل 
املدين حلاميل الشهادات من املنتسبني

    بغداد / المستقبل العراقي

أم�ر وزير الداخلي�ة الدكتور ياس�ن طاهر اليارسي 
املنتس�بن  تحوي�ل  مل�ف  لحس�م  لجن�ة  بتش�كيل 
العس�كرين من حمل�ة الش�هادات إىل امل�الك املدني 
اس�تجابة لطلباته�م وتحويله�م إىل امل�الك املدني يف 

داخل الوزارة أو النقل إىل وزارات أخرى.
وأمر الوزير مدير التفتيش اإلداري واملهني بتش�كيل 
لجنة برئاس�ة الل�واء طاه�ر حبي�ب داود وعضوية 
ممثل�ن م�ن امل�وارد البرشي�ة والدائ�رة القانوني�ة 
والعالقات ومكتب السيد الوزير عى أن تنجز أعمالها 

خالل سبعة أيام.
ووج�ه الوزير اللجن�ة بإجراء جرد ألعداد املنتس�بن 
الذي�ن يحملون الش�هادات بمختل�ف االختصاصات 

وعى ش�كل جدولن األول للحاصلن عى الش�هادة قبل 
التعين واآلخر للحاصلن عليها بعد التعين.

وأكد ع�ى أهمية تقدي�م مقرتح إىل مجل�س النواب من 
خالل مجلس ال�وزراء إلل�زام وزارة الداخلية والوزارات 

األخرى بتحويلهم من املالك العسكري إىل املالك املدني.
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية / شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (

)احتياجات خمترب األدلة اجلنائية يف قسم األدلة اجلنائية( مناقصة )1/ امن وعدالة  (

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (

) جتهيز سبورات ملديرية تربية البرصة ( مناقصة )1/ تربية  (

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )788 يف 2020/2/25( .
ترس )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  )احتياجات مخترب األدلة الجنائية يف قسم األدلة الجنائية(
- وبكلفة  تخمينية قدرها)381,000,000(  ثالثمائة وواحد وثمانون مليون دينار عراقي

- ضمن الخطة التشغيلية لعام 2019
- مدة التنفيذ ) 90  يوم ( .
-موقع املرشوع ) املركز (

- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرجة / الع�ارشة  والصنف /  كيمي�اوي  كهربائ�ي ميكانيك –رشكات 
متخصصة يف هذا املجال   وبعرض فني  وان تكون الهوية نافذة .

أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خ�الل إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطني�ة التي حددته�ا تعليمات 
تنفي�ذ العقود الحكومي�ة العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي�ط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األهلي�ة الراغب�ني أن يحصلوا عىل معلوم�ات إضافية من )قس�م العقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

*القدرة املالية:
عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

1- متطلب����ات الس�يولة النقدي�ة : ع�ىل مقدم العط�اء ان يقدم س�يولة نقدية بمبلغ اليق�ل قدره عن 
)76,200,000( س�تة وس�بعون مليون ومائتان الف دينار عراقي عىل ش�كل كش�ف مرصيف يبني حركة 
التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التس�هيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق 

تاريخ غلق املناقصة
2 - الخربة والقدرة الفنية:

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 10( العرشة السابقة 

وبمبلغ اليقل عن) 114,300,000(  مائة وأربعة عرش  مليون  وثالثمائة الف دينار عراقي
لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعمال ه�ذا العقد و تم أنجازها بنج�اح  بالكامل. و يعنى باملماثل�ة  حجم العمل ، 

تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكامل�ة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
أدن�اه* ودف���ع رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق����درة )100,000( مائ������ة ال����ف دين����ار 

عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم الخميس  املص���ادف 2020/3/5  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2020/3/17   الساعة 

العارشة صباحاً
سادس�اً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2020/3/25 الساعة 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. 
س�يتم فتح العط�اءات فعليا  وبوجود ممثلني ع�ن املناقصني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا يف العنوان 

التايل:
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2020/3/25
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة

) 3,810,000 ( ثالثة مليون وثمانمائة و عرشة الف  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او 
خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

)1- رس�الة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من 
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.
4- الوثائ�ق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم 
العط�اء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الراب�ع للتحقق من اهلية مقدم 

العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا -تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية
احدى عرش -  كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

اثنى عرش  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
ثالثة عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل 

يوم العطلة .
اربع�ة عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك
خمسة  عرش -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية
basra.gov.iq ستة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

س�بعة  ع�رش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل م�ا جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3. 

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )785 يف 2020/2/25( .
ترس )محافظة البرصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة 

لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  )تجهيز سبورات ملديرية تربية البرصة(   
- وبكلفة  تخمينية قدرها)497,000,000(  اربعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي

- ضمن ايرادات املنافذ الحدودية لعام 2018 الربامج الخاصة 
- مدة التنفيذ ) 90  يوم ( .

- تبويب املرشوع )105,11,8,1,47(
- موقع املرشوع ) املركز (

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة /  رشكات ومكاتب متخصصة يف هذا املجال .
أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود 
الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

*الق�درة املالية:ع�ىل مق�دم العطاء أن يق�دم أدلة موثقة تثبت قدرت�ه عىل القي�ام باملتطلبات املالية 
اآلتية:

1- متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : عىل مقدم العط�اء ان يقدم س�يولة نقدية بمبلغ اليق�ل قدره عن 
)99,400,000( تس�عة وتس�عون مليون واربعمائة الف دينار عراقي عىل ش�كل كشف مرصيف يبني 
حركة التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التس�هيالت املرصفية وللفرتة 

التي تسبق تاريخ غلق املناقصة  
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقص�ني الراغبني يف  
العنوان أدناه* ودف���ع رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق����درة )100,000( مائ�����ة ال����ف 

دين����ار عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم الخميس املص���ادف 2020/3/5 .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء  املصادف 2020/3/17الساعة 

العارشة  صباحا 
  سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2020/3/25 الساعة 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملدينة 
البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2020/3/25
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة

 ) 4,970,000 ( اربع�ة ملي�ون وتس�عمائة وس�بعون  الف  دين�ار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او 
سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع 
م�ن الوثيق�ة القياس�ية وجداول الكميات املس�عره وبموجب امل�واد )12-14( م�ن تعليمات ملقدمي 

العطاءات .
 3-تفوي�ض تحريري ملمثل مق�دم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من 
الجه�ات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل 
الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول 

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ع�ارشا - تلت�زم الرشكات بتقدي�م تعهد قانوني مصدق  م�ن قبل كاتب العدل بصح�ة كافة األوليات 

املقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
احدى عرش -  كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية 

اثنى عرش - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
ثالث�ة ع�رش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي 

الذي ييل يوم العطلة .
اربع�ة ع�رش - للدائرة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل االحال�ة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة و اليح�ق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض 

جراء ذلك 
خمس�ة ع�رش -  العن�وان املش�ار إلي�ه أعاله*:جمهوري�ة العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود 

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

س�بعة  ع�رش – الزام الرشكات ب�رشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل م�ا جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدري�ب ذي العدد 16135/7/4 يف 

.2017/8/3
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نرش مناقصة خارجية 

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة 
للحصول عىل وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفي�ذ العطاء من خالل اج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني 
ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات 
الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد 
املحدد 4/8 /2020 الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم 
الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة 
العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف 
الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/4/8 الس�اعة الواحدة 

بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 300,000 $( ثالثمائة الف دوالر امريكي فقط 

4 � تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليه�ا يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدم�ي العطاءات وورقة 
بيان�ات العط�اء ( ابتداء مع العطاء مصادق�ة من قبل الجهات املختصة ذات العالق�ة والبيانات التي تؤكد 
اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر 

اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة 

يف القسم الثالث )متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم 

الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما م�ن تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء 

التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( 
صادرعن مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي ومبلغ قدره )6000( $ ستة االف  دوالر امريكي 
فقط والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تق�ل مدة نفاذيته عن )28( 

يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد 

والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � تقدي�م بطاق�ة الس�المة الكيمياوي�ة )MSDS( مع الع�روض الفنية املقدمة من الرشكات بالنس�بة 

للطلبيات الكيماوية املعلنة 
11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

12 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
13 � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغ�اء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل ص�دور كتاب االحالة بناء عىل 

اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات 
14 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
15 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
16 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

نموذج اعالن / دعوة تقديم العطاء
وزارة النفط العراقية / صاحب العمل

رشكة توزيع املنتجات النفطية / صاحب العمل
اىل / رشكات ومكاتب التنظيف املتخصصة

م / املناقصة ) 2020/4( تنظيف بنايات خمازن )الدورة ، الكيالين ، املدائن ، احلصوة( 
1� يرس ) رشكة تويع املنتجات النفطية / صاحب العمل( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخ�ربة لتقدي�م عطاءاتهم للعمل الخاص بمناقصة تنظيف بنايات مخ�ازن ) الدورة ، الكيالني ، 

املدائن ، الحصوة( واملعلنة للمرة االوىل 
2 � تتوف لدى )رشكة توزيع املنتجات النفطية / صاحب العمل( التخصيصات املالية ضمن املوازنة 
االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )مناقصة رقم )4( لس�نة 2020( تنظيف 
بناي�ات مخازن ) الدورة ، الكيالني ، املدائن ، الحص�وة( وبكلفة تخمينية تبلغ )125,074,000( 

مائة وخمس وعرشون مليون واربعة وسبعون الف دينار.
3 � بأم�كان مقدمي العط�اء الراغبني يف رشاء وثائ�ق العطاء باللغة )العربي�ة( بعد تقديم طلب 
تحريري اىل )رشكة توزيع املنتجات النفطية  / قسم الخدمات الصيانة املركزي يف املجمع النفطي 
يف مصفى الدورة( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة )100,000( مائة الف دينار 
عراق�ي بام�كان مقدمي العطاء الراغب�ني يف الحصول عىل املزيد من م�ن املعلومات املراجعة عىل 

العنوان املبني يف اعاله
4 � تس�لم العطاءات اىل العن�وان االتي ) مقر رشكة توزيع املنتج�ات النفطية يف املجمع النفطي 
يف مصفى الدورة / لجنة فتح وتحليل العطاءات املركزية ( ويكون اخر يوم الس�تالم العطاءات ) 
نهاية الدوام الرسمي من يوم االثنني املصادف 2020/3/23 ( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل العنوان االتي 
: ) رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية يف املجمع النفطي يف مصفى الدورة / القاعة الخاصة بلجنة 
فت�ح العطاءات( يف )التاس�عة صباحا من يوم الثالثاء املص�ادف 2020/3/24( يجب ان تتضمن 

العطاءات املستمسكات واملتطلبات االساسية االتية :
أ � ضم�ان للعط�اء ) 1%( من قيمة الكلف�ة التخمينية للمناقصة ويكون بش�كل صك مصدق او 
س�فتجة او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد وحس�ب الن�رشة الصادرة من البنك 
املرك�زي العراقي يف حينه�ا ومعنون اىل رشكة توزي�ع املنتجات النفطية ويك�ون نافذ ملدة )28( 
يوم بعد انتهاء نفاذية العطاء وبمبلغ )1,250,740( مليون ومائتان وخمس�ون الف وس�بعمائة 

واربعون دينار
ب � شهادة تأسيس رشكة )يف حال تقدم العطاء من قبل الرشكة(

ج � كتاب عدم ممانعة نافذ لسنة املناقصة 2020 من الرضيبة معنون اىل رشكة توزيع املنتجات 
النفطية 

د � الهوية الرضيبية مع الرقم الرضيبي ملقدم العطاء
ه� � تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية ملقدمي العطاء 

و � الس�يولة النقدي�ة ملق�دم العطاء وبنس�بة )15%( من قيم�ة الكلفة التخميني�ة اي ما يعادل 
)18,761,100( ثمانية عرش مليون وسبعمائة وواحد وستون الف ومائة دينار

حسني طالب عبود
الوكيل االول للمدير العام
رئيس جملس ادارة الرشكة

فقدان 
فقد مني دفرت خروج�ي كمركي رقم الدفرت 40 / 
35250 يف 7 / 3 / 2019 رق�م الس�يارة 30171 
كركوك اجرة س�رتأ باص موديل 2015 اسم املالك 
/ اس�امة اكرم ابراهيم – فمن يعثر عليه تسليمه 

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

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة التج�ارة / 
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية بأسم / مالك 
طعان زيدان – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
�����������������������������������������

اىل الرشيك / فاضل كاظم احمد 
اقت�ى حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة النجف وذلك 
الثبات اقرارك يف العقار املرقم 52174/حي النداء 
مناصفة مع الرشيك / عبري طعيس طعمه وخالل 
ذلك سوف تصدر االجازة وفقا للقانون والضوابط 

الالزمة
�����������������������������������������

مقتبس حكم غيابي
1.اسم املحكمة: محكمة قوى االمن الداخيل األوىل املنطقة الخامسة

2.اسم املجرم الغائب: املالزم عقيل خليل رحيمة كاظم 
3.رقم الدعوى: 2019/775

4.تاريخ ارتكاب الجريمة: 2008/4/9
5.تاريخ الحكم: 2019/10/2

6.املادة القانونية: )35( من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
7.املنسوب اىل/ مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشآت.

8.خالص�ة الحك�م: عدم اجراء محاكمته عن التهمة املس�ندة الي�ه وفق املادة 32/
ق.ع. د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل وذلك لس�بق الحكم علي�ه غيابياً من قبل هذه 
املحكمة عن تهمة اختالس�ه املس�دس الحكومي املرقم )FWR664( نوع كلوك مع 
ملحقاته كراب نس�يج وجعبة مخزن نسيجي و )45( خمسة واربعون اطالقة من 

نوعه بالقضية املرقمة 2016/778 يف 2016/3/29. 
9.تبدي�ل مادة اإلحالة من املادة 32 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اىل املادة 
35 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون قوى 

االمن الداخيل وعمالً بأحكام املادة 31 من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.  
10.عدم شمول املتهم أعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 لعدم إعادة ما 

بذمته او تسديد مبالغ التضمني.  
11.الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق احكام امل�ادة 35/أوال م�ن ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 وبدالل�ة امل�واد )61/أوال( و )69/أوال( م�ن )ق �� أ ��� د( رقم )17( 
لس�نة 2008 الختالس�ه البندقية الحكومية املرقمة )RB08652( نوع كالشنكوف 
م�ع ملحقاته�ا مخزن ع�دد )2( اثن�ان و )60( وس�تون اطالقة م�ن نوعها والتي 

استصحبها اثناء غيابه بتاريخ 2008/4/9.
12.تضمينه مبلغ مقداره )5,500,000( خمسة ماليني وخمسمائة ألف دينار عن 
قيمة البندقية املختلس�ة مع ملحقاتها مخزنني وس�تون اطالقة من نوعها استناداً 
للفقرة ثانياً من املادة 35 من ق.ع.د وحسب األسعار السائدة وقت الحادث تستوىف 

منه بالطرق التنفيذية.
13.طرده من الخدمة وتنحيته ع�ن الوظيفة نهائياً عمال بأحكام املادة 41/أوالً/أ 

من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008. 
14.اعتبار جريمته الواردة أعاله مخلة بالرشف استناداً للمادة 21/أ -6 ق.ع. 

15.إعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه أينما وجد لتنفيذ الحكم 
الص�ادر بحقه وإلزام املواطن�ني باألخبار عن محل اختفائه اس�تناداً ألحكام املادة 

)69/ثانياً وثالثاً( من )ق �� أ �� د( رقم )17( لسنة 2008. 
16.حجز أمواله املنقولة والغري منقولة اس�تناداً ألح�كام املادة )69/رابعاً( من )ق 

�� أ �� د( رقم )17( لسنة 2008 
17.تعميم اوصاف البندقية املوصوفة أعاله عىل كافة مديريات قوى االمن الداخيل

18.تنزي�ل البندقية وملحقاتها أعاله مع املواد املش�ار اليها أعاله من ذمة املحكوم 
بعد تسديد مبلغ التضمني

19.تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب )حس�ني عب�د األمري جاب�ر( البالغة 
)25,000( خمس�ة وعرشي�ن ألف دينار عراقي ت�رصف له من خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
حكماً غيابياً صادرا باتفاق اآلراء اس�تنادا ألحكام املادة )60/ سادس�ًا( من )ق � أ 
� د( رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استناداً ألحكام املادة )71/اوالً 

وثانياً( من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/10/2.
العميد الدكتور الحقوقي 

عمار ماهر عبد الحسن
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل األوىل 
املنطق����������ة الخامس���������ة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 957 / ش4 / 2020 

التاريخ : 2 / 3 / 2020 
اىل / املدعى عليه / فراس سعد خلويص 

م / اعالن 
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
واملقام�ة من قبل املدعية ) س�جى عب�ود خليل ( 
والت�ي موضوعه�ا ) تنصيبها وصي�ة عىل الطفل 
( وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار مركز 
رشط�ة الغزالية يف بغ�داد الكرخ املرق�م 1970 يف 
19 / 2 / 2020 ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني يوميتني محليت�ني بالحضور يف موعد 
املرافعة يف 15 / 3 / 2020 ويف حالة عدم حضورك 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون .
القايض 

مصباح مهدي صالح 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 2057 / ب3 / 2019 

التاريخ : 4 / 3 / 2020 
اعالن 

تنفي�ذا للق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة يف الدعوى 
اع�اله والقايض بازالة ش�يوع العق�ار املوصوف ادناه 
بيع�ا والعائد للس�يد ) محم�د عيل حس�ني ( ورشكائه 
والكتس�اب القرار الدرج�ة القطعية تق�رر االعالن عن 
بيع�ه يف الصح�ف املحلية ) مل�دة ثالثون يوم�ا ( اعتبارا 
م�ن اليوم التايل للنرش فعىل من له الرغبة مراجعة هذه 
املحكمة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة ) 
10 % ( م�ن القيمة املقدرة له البالغة ) 000 ، 000 ، 85 
خمس�ة وثمانون مليون دينار ( بصك مصدق لحس�اب 
ه�ذه املحكم�ة ان ل�م يكن رشي�كا وس�تجري االحالة 
القطعية بعهدة الراغب االخري بعد الساعة الثانية عرش 
ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورسوم التسجيل عىل 

املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف : 

1 – ان العق�ار املرق�م 25 / 448 م1 رشق�ي ش�فته 
املساحة 2 أولك بعقوبة التحرير قرب مدرسة االصدقاء 
دار س�كن يتك�ون من صحي�ات خارجية كل�دور هول 
اس�تقبال مطبخ غرفة نوم 2 الطابق الثاني ثالثة غرف 
مخزن مس�قف ع�كادة مجهز ماء وكهرباء والش�اغل 

يرغب بالبقاء بصفة مستاجر .
2 – قيمة العقار ارضا : ) 000 ، 000 ، 60 ستون مليون 

دينار ( .
3 – قيم�ة العق�ار بن�اءا : 000 ، 000 ، 25 خمس�ة 

وعرشون مليون دينار .
4 – القيمة الكلية للعقار : ) 000 ، 000 ، 85 ( خمس�ة 

وثمانون مليون دينار .

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

الرصاف�ة  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
العدد : 198 

التاريخ : 13 / 1 / 2020 
اعالن 

قدم�ت املدعوة ورقاء خليف�ة كاظم طلبا اىل هذه 
املحكم�ة بنصبها قيم�ة عىل ابنها تيس�ري كاظم 
جواد لفقدانه من�ذ 23 / 6 / 2006 ولحد االن وال 
يعرف مصريه حيا كان ام ميتا فمن لديه اعرتاض 
الحضور امام هذه املحكمة اعتبارا من اليوم التايل 
للنرش لتقديم اعرتاض�ه او اعالمنا بأية معلومات 
تديل عنه وبخالفه س�وف تنظر املحكمة يف الطلب 

وفق القانون .
القايض 

احمد نعمة مطر 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة املحمودية
العدد 79/ب/2020

اعالن
اىل املدعى عليه/ حيدر رشيد مريان

اقام املدعي ) سالم رحيم حمزة ( الدعوى البدائية 
املرقمة 79/ب/2020 طلب فيها دعوتك للمرافعة 
والحكم بألزامك بفسخ العقد املربم بينكما واخالء 
العق�ار املرق�م 96/11م9 عويريج من املس�تأجر 
وتسليمه خاليا من الش�واغل واملوجودات ووضع 
البضاع�ة  ع�ىل  املس�تعجل  االحتياط�ي  الحج�ز 
واملع�دات واملوج�ودات يف املخ�زن وذل�ك لغ�رض 
اس�تحصال بدالت االيجار من تاريخ اس�تحقاقها 
من�ذ 2019/5/9 ولغاي�ة اقامة ه�ذه الدعوى يف 
2020/1/28 ولع�دم ثبوت محل أقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبل�غ املفوض ) خال�د حميد ( يف 
2020/2/20 وتأيي�د مخت�ار منطق�ة املس�افر 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا يف موعد املرافعة املوافق 2020/3/18 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 

القايض االول 
محمد عبداللة سهيل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة البياع 
العدد : 2441 / ب / 2019 

التاريخ : 2 / 3 / 2020 
م / اعالن 

املدع�ى علي�ه / باس�م فاضل محم�ود – مجهول مح�ل االقامة 
اصدرت املحكمة قرارها املؤرخ يف 30 / 1 / 2020 الدعوى 2441 
/ ب / 2019 يق�ي الحك�م بال�زام املدع�ى عليه باس�م فاضل 
محمود بتخلية املحل املرقم 126 / 8 / أ / 10 واملشيد عىل العقار 
املرقم 19 / 2789 م1 الخر وتسليمه للمدعني حسنني عبد االمري 
حسن ومحمد حس�ن ابراهيم حسن وزينب وخوله وذكرى وعيل 
ولي�ىل وه�دى اوالد ابراهيم حس�ن خاليا من الش�واغل وتحميله 
الرس�وم غيابيا يف حقك ولظهور كونك�م مجهولني محل االقامة 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي – عليه تقرر 
تبليغ بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض عليه خالل 

املدة القانونية وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

عماد موىس ماهود
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة البياع 
العدد : 2442 / ب / 2019 

التاريخ : 2 / 3 / 2020 
م / اعالن 

املدع�ى علي�ه / ظاف�ر فاضل محم�ود – مجهول مح�ل االقامة 
اصدرت املحكمة قرارها املؤرخ يف 27 / 1 / 2020 الدعوى 2442 
/ ب / 2019 يق�ي الحك�م بال�زام املدع�ى علي�ه ظافر فاضل 
محمود بتخلية املحل املرقم 126 / 8 / أ / 5 واملش�يد عىل العقار 
املرقم 19 / 2789 م1 الخر وتسليمه للمدعني حسنني عبد االمري 
حسن ومحمد حس�ن ابراهيم حسن وزينب وخوله وذكرى وعيل 
ولي�ىل وه�دى اوالد ابراهيم حس�ن خاليا من الش�واغل وتحميله 
الرس�وم غيابيا يف حقك ولظهور كونك�م مجهولني محل االقامة 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي – عليه تقرر 
تبليغ بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض عليه خالل 

املدة القانونية وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

عماد موىس ماهود
�����������������������������������������������������

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1765 / ب / 2019 

التاريخ : 4 / 3 / 2020 
اعالن 

املدعيات : 1 – هديل 2 – ندى – بنات محمد عيل محس�ن حس�ني 
.

املدع�ى عليه�م : 1 – جاس�م 2 – باس�م 3 – ثن�اء 4 – منى 5 – 
هن�اء – ابناء محمد هادي 6 – صالح هادي 7 – عدي محمد عيل 

محسن . 
تبي�ع محكمة بداءة البرصة باملزايدة العلنية العقار تسلس�ل 45 
/ 8 الكزارة مس�احته 425 م2 يقع يف منطقة الكزارة عىل شارع 
فرعي وه�و عبارة عن بناية مؤلفة م�ن طابقني الطابق االريض 
مؤل�ف من عي�ادات طبية عدد اربع�ة ومخترب وصيدلية س�ابقا 
والطابق العلوي مؤلف من اربعة عيادات طبية س�ابقا وان البناء 
لعم�وم العقار حدي�ث ودرج�ة عمرانه جيدة وانه غري مش�غول 
س�اعة اجراء الكش�ف واما الجزء الثاني من الطابق االريض وهو 
عب�ارة عن دار س�كن قديمة البن�اء ومتخذة كمخ�زن – فمن له 
الرغبة برشاء العقار مراجعة املحكمة ودفع التامينات القانونية 
البالغ�ة 10 % من القيمة املق�درة للعقار البالغ�ة مليار ومائتان 
مليون دينار بصك مصدق المر هذه املحكمة وستجري املزايدة يف 
الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثني من اليوم التايل للنرش 

ويتحمل املشرتي اجور املنادات .
نسخة منه اىل :
لوحة االعالنات 

موقع العقار 
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة 
العدد : 1960/ب/2019

التاريخ 2020/3/2
اعالن

اىل / املستأنف عليه )سالم مجهول عليوي(
بتاريخ 2020/1/13 قدم املس�تأنف الئحه االس�تئنافية املؤرخة 
ض�دك يف الدعوى البدائي�ة املرقم�ة 1960/ب/2019 طلب فيها 
فتح ق�رار محكم�ة ب�داءة الكوف�ة املرق�م 1960/ب/2019 يف 
2019/12/31 واملتضم�ن رد دع�وى املدع�ي بأس�رتداد مبل�غ 
التعوي�ض وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار واختياري�ة منطق�ة النج�ف / الحس�ن 2 فقد 
ق�رر تبليغك  هذه اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني محليتني 
للحض�ور ام�ام محكم�ة اس�تئناف النج�ف االتحادي�ة يف موعد 
املرافع�ة املواف�ق 2020/3/23 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك  او ارس�ال من ينوب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة 

رشوعة فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 638/ب2020/3

التاريخ : 2020/3/3
اعالن

اىل املدع�ى عليه واالش�خاص الثالثة ) عبد الزه�رة محمد حمزة 
وكاظم عبيد كاظم ورجمان مصطفى حسني( 

يف  638/ب2020/3  املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2020/3/3 واملتضم�ن الحك�م ب )ابط�ال قيد العقار تسلس�ل 
3/76141 م4 جزيرة النجف حي الس�الم املس�جل بالعدد 302/

ك2002/1 مجل�د 944 باس�م املدع�ى علي�ه الثاني عب�د الزهرة 
محمد حم�زة والقيد بالعدد 102/ت2002/1 مجلد 962 باس�م 
الش�خص الثالث رجمان مصطفى حس�ني والقي�د بالعدد 152/

ك2003/2 مجلد 976 باس�م الش�خص الثالث كاظم عبيد كاظم 
واالبقاء عىل قيد العقار املس�جل بالعدد 319/ايلول/2000 مجلد 
887 باس�م مديرية بلدية النجف ثابت الحكم(  ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك�م ك�ون العن�وان وهم�ي اس�تنادا لكت�اب مكتب 
معلوم�ات النجف بالعدد 490 يف 2020/2/24  لذا تقرر تبليغكم 
اعالن�ا بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولكم حق 
الطعن عىل القرار املذك�ور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة البتات وفق 

االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�����������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة : 577/ 2020

التاريخ : 2020/3/3 
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من تعهده إىل اعتذاره
           نوزاد حسن 

نتذك�ر كلّنا كلمة عالوي التي ألقاها 
بع�د أن كلّف�ه رئي�س الجمهوري�ة، 
تش�كيل  بمهم�ة  صال�ح،  بره�م 
حكومة جديدة بعد استقالة حكومة 
عب�د امله�دي. كان أبرز م�ا يف كلمته 
ه�و كلم�ة »أتعه�د« الت�ي أراد م�ن 
خاللها أن يقدم رؤيته ملا س�ينجزه 
بع�د تمري�ر حكومته. تن�اول كّتاب 
ومحللون معنيون بالشأن السيايس 
كلم�ة التكليف، وقال�وا عنها الكثري. 

لكن هل خط�ر ببال أح�د أّن عالوي 
س�يعتذر بعد أن أخف�ق يف الحصول 
عىل تأييد بعض الكتل السياسية له. 
يف كلم�ة اعت�ذاره أش�ار إىل صعوبة 
مهمته، وكيف اصطدم بمْن ال يفكر 
بقضاي�ا الوطن. ولس�ت أريد يف هذا 
املق�ال أن أُلّخ�ص م�ا ج�اء يف كلمة 
اعت�ذار ع�الوي ألنن�ي يف الحقيق�ة 
أج�د م�ن الصعوب�ة أن أتفه�م م�ن 
يتح�دث ع�ن مكاس�ب سياس�ية يف 
وقت عصي�ب كالوقت ال�ذي نمر به 
جميعا.   أظن أننا نعيش دراما بالغة 

الخطورة ليس عىل الصعيد السيايس 
فحس�ب لكن عىل املس�توى الصحي 
أيض�ا؛ ذلك أننا نواج�ه مرضا أصاب 
دوال إقليمي�ة تحيط بنا. وعىل الرغم 
م�ن أن الوض�ع الصح�ي يف الع�راق 
أفضل من دول أخ�رى، إاّل أن قضية 
مواجهة مرض كورونا ال تقل أهمية 
من قضية تش�كيل حكومة مستقلة 

تلبي مطالب املتظاهرين السلميني.
إذاً، الوضع الع�ام يتطلب قدرا كبريا 
من الوعي. وهذا ما أشار إليه رئيس 
الجمهوري�ة بعد اعت�ذار عالوي عن 

تشكيل الحكومة.
قد ينزع�ج الكثريون من هذا العجز، 
وهذا ال�راع الذي جع�ل الربملان ال 

يصل اىل نصابه للتصويت.
ح�ني كان عالوي يلق�ي كلمته كنت 
أنظر إلي�ه وأتذكر رفض الس�احات 
له، ثم رفض التحالف الكردس�تاني 
وتحالف القوى له أيضا. لم يكن هذان 
التحالفان راضيني عن اختيار عالوي 
لل�وزراء الذين قدمه�م للربملان. وقد 
اس�تطاع هذان التحالف�ان مع دولة 
القان�ون دفع رئيس ال�وزراء املكلف 

إىل توجيه كلمة اعتذار كنت أتوقعها. 
تحدثت م�رة عن حلنّي ال ثالث لهما: 
فإّما أن يأتي عالوي بوزراء ترشحهم 
كتلهم وهنا س�يقع يف مشكلة كبرية 
بس�بب ضغط الش�ارع، و إّما يقوم 
باس�تخدام حريت�ه يف تقدي�م وزراء 
بمقبولي�ة  يحظ�وا  ل�ن  مس�تقلني 
الكت�ل. كان الح�ل الثان�ي هو خيار 
ع�الوي. لكن ه�ذا الخي�ار لم يصمد 
إزاء إرصار التحالف�ني عىل أن يكون 
اختيار الكابينة خاضعا لالستحقاق 

االنتخابي.

م�ا يلف�ت انتباهن�ا أّن القائمة التي 
أعلن عنها عالوي للتصويت عليها لم 
تغري من موقف املتظاهرين اتجاهه، 
كما أن الكتل السياسية يف التحالفني 
الس�ني والكردس�تاني واجها بقوة 
تمرير هذه الحكومة. وهنا سنكون 
أم�ام وضع جدي�د كلي�ا إذ ال بّد من 
اختيار مرش�ح آخر خ�الل 15 يوما 
يكلف�ه رئيس الجمهورية بتش�كيل 
الحكومة. ولعل املكلف الجديد سيجد 
نفس�ه أمام املشكلة ذاتها، أي إّن أّي 
ش�خص يكلف�ه رئي�س الجمهورية 

س�يجد نفس�ه يف مواجه�ة رف�ض 
الكت�ل  الس�احات، ورف�ض بع�ض 
له إن ج�اء بوزراء مس�تقلني. لنقل 
بكلمة واح�دة إّن الوضع الس�يايس 
معقد للغاية، وإّن عىل جميع القوى 
أن تفك�ر جدي�ا بخط�ورة األوضاع، 
والضحايا الذين يسقطون سواء من 

املتظاهرين أو القوات األمنية.
استنس�اخ تجرب�ة  يتمن�ى  أح�د  ال 
عالوي مرة ثانية ألن ما نحتاجه اآلن 
يحتم عىل الجميع التضامن من أجل 

الوطن.

متاسك وحدتنا الوطنية
           وجدان عبد العزيز

الشعور الوطني ما هو إاّل عبارة عن الشعور الحقيقي واملجرد 
لإلنتم�اء اىل بقع�ة جغرافية تض�م أفرادا وفئ�ات اجتماعية 
مختلفة ومتعددة يف صفاتها وألوانها وأطيافها ومعتقداتها، 
إذ تك�ون مصلحة الفرد مرتبط�ة بمصلحة املجتمع عموماً، 
فالش�عور باإلنتماء والوالء لهذه الرقع�ة الجغرافية املمثلة 
لجمي�ع أفراد املجتمع، من دون أدنى تمييز، يجب أن يس�ود 
تماماً عىل جميع أنواع وأشكال اإلنتماءات الفرعية األخرى، 
س�واء كانت عىل أس�اس عقائ�دي أو عش�ائري أو ديني أو 
مذهب�ي أو عائيل أو مناطق�ي أو أّي من الصف�ات األخرى، 
وبذلك يذوب يف مفهوم الوطن والش�عور بالوطنية الجميع، 
وبكل الفئات منهم املس�يحي واملس�لم واليهودي والصابئي 
والشبكي والكردي والرتكماني والعربي والبغدادي واملوصيل 
والب�ري واملثقف وغري املثقف والعلمان�ي واملتدين وامللحد 
وم�ا اىل ذل�ك. وعلي�ه فالوطن والش�عور باإلنتم�اء اليه هو 
حال�ة وجدانية وانحيازية باملطلق له�ذه البقعة، أو الخيمة 
الجامعة للجميع، مهما كانت الظروف واألحداث والتحديات 
املحيطة بها، ومن هنا يحدث تماس�ك وتعاضد أبناء الشعب 
الواح�د، ويعتصموا بحب�ل الوطن واملصري املش�رتك، حينما 
تنش�ب املخاطر والتحدي�ات، فتكون هذه التحديات س�ببا 
لزيادة التماس�ك والوح�دة، كون أي خطر ع�ىل الوطن، هو 
خط�ر عىل املواطن، ودوما الوح�دة الوطنية تجاه التحديات 
تقوي تماس�ك كيان الوط�ن، وتصنع هيبته أمام الش�عوب 
األخ�رى، ويف ه�ذه الف�رتة التاريخي�ة تواج�ه مجتمعاتن�ا 
مخاطر تس�تهدف ذاته�ا وهويته�ا وتاريخه�ا وحضارتها 
ومعتقداته�ا، وإرثها اإلنس�اني ع�ىل مّر العص�ور والحقب 
واألزم�ان، وال ب�د لنا أن نس�تحرض التاري�خ يف أذهاننا، كي 

نس�توعب الدرس جيدا، فه�ل ننىس التحدي الت�رتي بقيادة 
هوالك�و، وكي�ف تحول�ت حض�ارة بغ�داد إىل ركام؟ أعتقد 
الش�عور الوطني العراقي املتنامي ال يس�مح ألمثال هوالكو 
الترتي أن يهجم عىل العراق وبغداد مرة أخرى، فال بد لنا من 
تنمية صفوفنا الوطنية بش�عور الخط�ر الواحد، الذي يهدد 
مصرينا جميعا وبكل إثنياتنا العراقية، فهذا الخطر ال يفرق 
ب�ني قومية وأخ�رى، وال ديانة وأخ�رى، وال طائفة وأخرى. 
الخط�ر واح�د وهو اس�تهداف العراق، ل�ذا علين�ا أن نكون 
عراقي�ني أحرارا موحدين، ف�إذا اجتمع�ت اإلرادات الوطنية 
الحية املؤمنة بالنر والحرية والكرامة اإلنسانية، فإّن الرش 
س�ُيمحق يف مهده، وس�يتحرر املجتمع من براثن توحش�ه، 
وآثامه واستبداده وطغيانه وانغماس�ه بالجرائم الفاحشة 
والخطاي�ا املارقة، ثم نبن�ي عالقاتنا مع الش�عوب األخرى، 
وخاص�ة مجتمعاتن�ا العربي�ة، بعوام�ل األخ�وة واملصالح 
املش�رتكة، ف�ال بّد من وح�دة الصف، وإيقاد ش�علة الوحدة 
الوطنية واملحبة اإلنسانية، والتصميم عىل زراعة بذور الخري 
والرحمة يف األفئدة، املتعطش�ة لألمن والس�الم واالس�تقرار 
الوطني الس�عيد، من هنا فاملواطنة يف سياقها العام مفهوم 
يحمل يف مضمونه إضافة للداللة االجتماعية، دالالت عديدة، 
سياس�ية واقتصادي�ة وثقافية، ففي كل دالالت�ه هو دعوة 
إىل االنتقال باإلنس�ان من حالة ضياعه وغربته واس�تالبه يف 
مجتمع أو دولة يحكمها التفاوت والتمايز الطبقي والعرقي 
والديني بكل أش�كاله وتجليات�ه، إىل مجتمع أو دولة الحرية 
والعدال�ة واملس�اوة والحق�وق والواجبات، وح�ق االختالف 
للجمي�ع، فلتك�ن وظيفة املثقف توس�يع إط�ار الجماعات، 
ليك�ون بمقياس الوطن ال بمقياس الديانات والطوائف، وأن 
يكون الوطنّي الحقيقي، هو من يرى بلدته يف كل قس�م من 

أرض الوطن وكل سكان الوطن.

مأزق »الديمقراطيني«
           جيفري كمب

بينما تص�ل حملة اختيار املرش�ح »الديمقراطي« 
الذي س�يواجه دونالد ترام�ب يف انتخابات نوفمرب 
إىل مرحلة دقيق�ة، يواجه »الح�زب الديمقراطي« 
مأزقاً خطرياً، وربما مميتاً. والس�بب هو الصعود 
غ�ري املتوقع للس�يناتور بريني س�اندرز باعتباره 
األوف�ر حظاً للفوز بالرتش�يح. فخالل الس�باقات 
الثالث�ة األوىل م�ن حمل�ة االنتخاب�ات التمهيدية، 
كان س�اندرز فائ�زاً بالتس�اوي يف آي�وا والفائ�ز 
الواض�ح يف نيوهامب�رش ونيف�ادا. وكان انتصاره 
يف نيف�ادا مهماً بش�كل خاص، نظراً ألن س�كانها 
يش�بهون ويمثلون بقية أمريكا أكثر من الواليتني 
األولي�ني. وق�د ف�از يف كل مجموع�ات الناخب�ني 
�يب والش�باب والبي�ض واألمريكيون  تقريباً، الشِّ
األفارقة واألمريكيون الالتينيون. وإذا حقق نجاحاً 
مماثالً يف »الثالث�اء الكبري«، يوم الثالث من مارس 
املقب�ل، عندما تصّوت 33 والي�ة أمريكية بما فيها 
كاليفورني�ا وتكس�اس، فس�يذهب إىل الس�باقات 
املتبقي�ة، متقدماً عىل منافس�يه بش�كل ال يمكن 
تج�اوزه تقريب�اً. لك�ن ما ال�ذي يمك�ن أن يوقف 
زخمه؟ يف الوقت الراهن، يتنافس س�تة مرشحني 
آخري�ن م�ع س�اندرز ع�ىل الرتش�يح. معظمه�م 
معتدلون بش�كل واض�ح يف توصياتهم بخصوص 
السياسات ومختلفون عن ساندرز، التقدمي الذي 
يصف نفسه ب�»االش�رتاكي الديمقراطي«. وحتى 
اآلن، قّس�م املعتدل�ون األص�وات التمهيدية بينهم 
تاركني س�اندرز يحش�د معظم األصوات التقدمية 

لصالح�ه. ولهذا، ف�إذا كان إجم�ايل األصوات التي 
حص�ل عليها يف انتصاراته كافياً للفوز، فإنه يمثل 
أقلي�ة من إجمايل األص�وات املعربرَّ عنها. والس�ؤال 
املهم هو: كم من املرش�حني الستة املتنافسني مع 
س�اندرز سينسحب من السباق بعد الجولة املقبلة 
لالنتخاب�ات التمهيدية؟ الواقع أن�ه إذا أنهى ثالثة 
منه�م ع�ىل األقل حمالته�م، فس�يكون املعتدلون 
يف وضع أقوى لتحدي س�اندرز. لكن هل س�يكون 
األوان قد ف�ات؟ ليس كذلك، إن اس�تطاعوا تركيز 
هجماته�م يف املناظرات والخطاب�ات القادمة عىل 
سجل ساندرز الراديكايل، وعىل التأثري السلبي الذي 
يمكن أن يتسبب فيه ل�»الديمقراطيني« املرشحني 
إلعادة االنتخاب يف دوائر الكونجرس التي تم الفوز 
فيه�ا بهوام�ش صغ�رية خ�الل انتخاب�ات 2018 
النصفي�ة، والت�ي منحت الس�يطرة ع�ىل مجلس 
الن�واب ل�»الديمقراطي�ني« من جديد. يف ش�بابه، 
كان س�اندرز من املعجب�ني بالزعيم الكوبي فيديل 
كاس�رتو والزعي�م النيكاراغ�وي دانيي�ل أورتيغا، 
وكالهم�ا ع�دوان ب�ارزان للوالي�ات املتح�دة. ويف 
السبعينيات، كان يفضل تأميم الصناعة األمريكية. 
ويف 1988، أمىض شهر العس�ل مع زوجته الثانية 
جاي�ن يف موس�كو. والالف�ت أنه لم يواج�ه تحدياً 
قوي�اً من منافس�يه بخصوص هذا الس�جل؛ لكن 
ه�ذا الصمت قد ينتهي يف املناظرات املقبلة. وخالل 
األسبوع القادم، يمكن أن تحدث أشياء أخرى. فإذا 
فاز جو باي�دن باالنتخابات التمهيدية يف كاروالينا 
الجنوبي�ة يوم 29 فرباي�ر بأغلبي�ة محرتمة، فإن 
حملت�ه املعتلة قد تتج�دد وتس�تعيد زخمها. وإذا 

تع�اىف عمدة نيويورك الس�ابق مايك بلومبريج من 
البداي�ة الكارثية التي بدأها عىل مرسح املناظرة يف 
نيفادا، يوم 19 فرباير، وواصل ضخ مبالغ ضخمة 
من مال�ه الخ�اص يف الحملة، فقد يصب�ح الخيار 
املفض�ل مل�ن يعتق�دون أن لديه الفرص�ة األفضل 
لدحر ترامب. وإذا أنهى عمدة »س�اوث باند«، بيت 
بوتيجيج، وسيناتورة مينيسوتا، إيمي كلوبوترش، 
حملتيهما معاً، فإن أنصارهم�ا قد ينتقلون لدعم 
الس�يناتورة  أنه�ت  إذا  أو  بلومب�ريج.  أو  باي�دن 
إليزابي�ث وارن حملتها، فإن الكث�ري من أنصارها 
يمك�ن أن يتحول�وا إىل معس�كر س�اندرز. وم�ن 
اإلمكانيات األخرى أن يمرض أحد املرشحني األكرب 
سناً، والذين تفوق أعمارهم 70 عاماً، مثل ساندرز 
وبلومبريج وبايدن خالل احتدام الحملة. وُيذكر أن 
س�اندرز كان قد تعرض لنوبة قلبية قبل 5 أش�هر 
فقط، ولم يكش�ف س�جله الطبي بعد. كما خضع 
بلومب�ريج لعملي�ة زراع�ة دعام�ات يف القلب عام 
2007، لكنه لم يتعرض لنوبة قلبية. وبايدن كانت 
لديه مشاكل صحية متنوعة، لكنها ليست خطرية. 
ومن السيناريوهات املحتملة يف األسابيع املقبلة أن 
يذهب ساندرز إىل مؤتمر »الحزب الديمقراطي« يف 
ميلووكي، والية ويسكونسن، يف يوليو 2020 بأكرب 
عدد م�ن األصوات، لكن م�ن دون أغلبية واضحة. 
ويف هذه الحالة، قد يكون من املس�تبعد أن يتنازل 
ل�ه املرش�حون اآلخ�رون عن الرتش�يح م�ن دون 
تصوي�ت يف املؤتمر. وحينها، س�يتعني اتخاذ قرار 
حاسم بشأن من سيكون األقدر واألفضل ملواجهة 

ترامب والفوز يف انتخابات نوفمرب الرئاسية.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 885/ب/2013

التاريخ  :2020/3/4
اعالن

بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
تسلس�ل )3/مقاطع�ة 12 جزي�رة النقي�ب( محل�ة )الكوفة( يف 
النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العق�ار  املذكور اعاله 
واملبين�ه اوصافه وقيمته املق�دره ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل )ثالثون( يوم�ا من الي�وم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة %10 
م�ن القيمة املق�درة  البالغة  بموجب صك مص�دق المر  محكمة 
بداءة الكوفة وصادر من مرف الرافدين / فرع مسلم بن عقيل 
)ع(  يف الكوفة  وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش 
من اليوم االخري من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�رتي جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوص�اف : وه�ي ارض  زراعي�ة مس�احتها واحد دونم وتس�عة 
اولك وخمس�ني مرت  وتبعد عن الش�ارع العام  مس�افة 100 مرت 
ويقطعها جدول صغري مش�يد عليه قنط�رة صغرية بعرض 2,5 
م�رت لعبور املش�اة وتحتوي عىل عدد من اش�جار النخيل عدد 65 
نخلة وعدد من اش�جار الحمضيات عدد 30 شجرة متداخلة فيما 
بينها كما توجد دار س�كنية مش�يدة عىل القطعة مساحتها 120 
م�رت كما لوح�ظ ان القطعة محاطة بقطع زراعي�ة من الجهات 

االخرى .
القيمة املقدرة : 

القيم�ة الكلية للقطعة الزراعية موضوع الكش�ف وما عليها من 
غراس ومنش�ات مبلغ اجمايل قدره مائة وثالثة واربعون مليون 

وستمائة الف دينار )143,600,000( دينار
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 257/ 2020

التاريخ : 2020/3/4 
اىل  /املنفذ عليه / ميثاق جواد كاظم / الكوفة � الكريشات 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار الكريش�ات عباس خليل ان�ك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالحضور يف مديرية التنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
يف  2328/ب2020/2  بالع�دد  الكوف�ة  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
2019/12/31 واملتضمن الزام�ك بتأدية مبلغ قدره عرشة االف 
دوالر امريك�ي للدائ�ن محمد يونس دايخ وذلك عن بدل الس�يارة 
املرقم�ة 32783/أ قادس�ية خصويص هونداي اكس�نت  بيضاء 
اللون بموجب مق�اوالت البيع الخارجي يف 2019/7/6 وتحميلك 
كاف�ة الرس�وم واملصاري�ف ومنها مبلغ خمس�مائة ال�ف دينار 

عراقي اتعاب محاماة
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اىل الرشكاء / كرار شاكر عليوي وفضيلة عباس 
عوده ونوريه شاكر عوده ونور شاكر عليوي 

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مقر بلدي�ة  النجف 
االرشف  لغ�رض انج�از معامل�ة اج�ازة البناء 
للعق�ار املرق�م )116/2570( الحيدري�ة خالل 
عرشة اي�ام من تاري�خ النرش وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك .
طالب االجازة

حسني كاظم ضيدان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2428/ب2019/5

التاريخ 2020/3/3
اعالن

بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرق�م ) 3/85185 ح�ي الوف�اء ( يف النج�ف  علي�ه تعل�ن هذه 
املحكمة عن بي�ع العقار املذكور اعاله واملبين�ة اوصافة وقيمته 
املقدرة ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
خمس�ة عرش يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة  بموجب 
ص�ك مصدق المر هذه املحكمة بداءة الكوفة وصادر من مرف 
الرافدي�ن / رق�م )7( يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف 
الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة 
وعىل املش�رتي جل�ب هوية االح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف : العقار املرقم 3/85185 ح�ي الوفاء يف النجف عبارة 
ع�ن دار مف�رزة اىل جزئني بصورة غري رس�مية يقع عىل ش�ارع 
بعرض 10 م�رت الجزء االول يتكون من مم�ر وصحيات خارجية 
واستقبال ومطبخ وصالة غرفة نوم يف الطابق االريض ومجموعة 
صحية وغرفة وصالة يف الطابق العلوي مش�غول من قبل حس�ن 
ه�الل عبد الرضا وه�و يرغب بالبقاء يف العق�ار بعد البيع بصفة 
مس�تأجر  اما الجزء الثان�ي يتكون من طابق�ني الطابق االريض 
يتكون من ممر واستقبال وصالة وصحيات وبلكونة مشغول من 
قبل مرتىض نعيم املوسوي وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع 
بصفة مستأجر بعد البيع مبني بالطابوق مجهز باملاء والكهرباء 
مسقف بالكونكريت املسلح مبلط بالكايش مغلف بعض الجدران 
بالس�رياميك درجة عمرانه متوسطة املساحة االجمالية 200 مرت 
مرب�ع وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره )145,000,000( 

مائة وخمسة واربعون مليون دينار ال غريها .
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/22/8

التاريخ 2020/3/1
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف س�هام العقار تسلس�ل 3/77917 
الواقع يف حي النر العائد للمدين بش�ار طالب حميدي املحجوز 
لقاء طلب الدائن طالب حميدي س�لمان البالغ مائة وسبعة عرش 
ملي�ون وس�تمائة وخمس�ون الف دين�ار  فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : نجف / حي النر/3/77917  
2 � جنسه ونوعه : دارين مفرزة بصورة غري رسمية  

3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف 
4 � مش�تمالته : العقار يقع عىل ش�ارع بع�رض )10( مرت وهو 
مفرز بصورة غري رس�مية وهو ركن ويحتوي عىل بابني خارجية 
ويتال�ف العق�ار امل�راد بيع�ه من ممر ي�ؤدي اىل املطب�خ ومغلف 
بالس�رياميك واس�تقبال وصالة وصحيات وس�لم مغلف باملرمر 
االيران�ي ي�ؤدي اىل الطاب�ق العل�وي اىل كليدور وثالث�ة غرف نوم 
وصحيات مش�رتكة ومكش�وفة )بلكونة( علما ان البيت مسقف 
بالخرسانة )الكونكريت( واالرضية مبلطة بالبورسلني واالسقف 
مغلفة بالسقوف الثانوية وسلم يؤدي اىل سطح الدار وان السطح 

معبد بالشتايكر والدار مجهز ماء وكهرباء 
5 � مساحته : 100 مرت 

6 � درجة العمران : متوسطة
7 � الش�اغل : قاسم طالب محمد يرغب بالبقاء بعد البيع بصفة 

مستأجر
8 � القيمة املقدرة : ثمانون مليون

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 21/خ/2020

التاريخ 2020/3/4
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ النجف س�هام العقار تسلس�ل 
3/8806 الواق�ع يف حي ص�دام العائد للمدين نصري 
كاظم عبد الحس�ني  املحجوز لقاء طلب الدائن فالح 
حسن عيل البالغ اربعة وثالثون  مليون فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 3/8806 حي صدام 
2 � جنس�ه ونوع�ه : داري�ن مف�رزة بص�ورة غ�ري 

رسمية 
3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف 

4 � مش�تمالته : العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي 10 
م�رت وهو مفرز بصورة غري رس�مية وعن�د دخولنا 
لوحظ تحتوي عىل س�احة امامية ضمنها صحيات 
الصال�ة مت�رضر  واس�تقبال وصال�ة وان س�قف 
ومرف�وع بجس�ور ش�يلمان وغرف�ة ن�وم ومرافق 
وحم�ام ومطب�خ واالرضي�ة كايش موزائيكمتهالك 
وقسم صب متهالك والسقف من الشيلمان والجدران 
ملبوخ�ة من البورك املترضر وهزاره 120 س�م من 
الس�رياميك ومجهز ماء وكهرب�اء ويوجد غرفة نوم 

بالطابق االعىل ومجهزة باملاء والكهرباء
5 � مساحته :120 مرت  

6 � درجة العمران : دون املتوسط
7 � الش�اغل : ف�الح حس�ن عيل يرغ�ب بالبقاء بعد 

البيع بصفة مستأجر 

8 � القيمة املقدرة : اربعون مليون دينار عراقي
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تنويه 
ورد يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 
)  2097  ( بتاري�خ 3/4/ 2020 اع�الن 
جامع�ة املثن�ى للم�رة االوىل بي�ع مواد 
مختلفة حيث لم يذكر سهوا فقرة )23( 
اس�م امل�ادة مي�ز االملني�وم 3م وضعها 
من حيث الجودة متوس�طة سعر املفرد 
75000  العدد 1 السعر الكيل 75000 لذا 

اقتىض التنويه 
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فقدان 
فقدت شهادة الجنس�ية العراقية باسم 
) سهيلة لفته نارص عواد( الصادرة من 
مديرية االحوال املدنية يف محافظة بابل 
من يعثر عليها  تسليمها لجهة االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 420/ ت/2020

التاريخ : 2020/3/3 
اىل  /املنفذ عليه / مريم عبد الزهرة ابراهيم

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من خ�الل تبلي�غ املدين مري�م عبد 
الزه�رة ابراهيم واش�عار مخت�ار املنطقة عيل مجب�ل الدجييل يف 
2020/2/13  ان�ك مجه�ول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوص�اف املح�رر: ق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف املرق�م 2736/

عليه�ا   املدع�ى  ال�زام  املتضم�ن   2019/12/19 يف  ب2019/3 
)املدين( مري�م عبد الزهرة ابراهيم بتأديته�ا للدائن املدعي جبار 

حسن مشكور مبلغ قدره خمسة عرش مليون دينار عراقي 
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 4/خ/2020

التاريخ 2020/2/18
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلسل 3/24356 حي ميسان 
الواقع يف الكوفة العائد للمدين اس�عد عبد الل�ه ابراهيم املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائن )نبيل س�عدون راهي( البال�غ )60,000,000 
س�تون مليون دينار( فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

عماد بجاي عبود
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوفة / حي ميسان  3/24356  
2 � جنسه ونوعه : عرصه

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة 
4 � مش�تمالته :   العقار يقع عىل ش�ارع فرعي 10 مرت ويتالف 
من س�احة امامية بضمنه�ا صحيات مش�رتكة ومطبخ وصالة 
وغرفت�ني  نوم وس�لم معلق يؤدي اىل البيتونة والس�طح الجدران 
ملبوخ�ة باالس�منت واالرضي�ة م�ع الس�احة االمامي�ة مبلطة 
باالسمنت والس�قف من الطابوق والشيلمان والسطح ال يحتوي 

عىل تشاريف مجهز باملاء والكهرباء
5 � مساحته )200م2( مائتان مرت مربع   

6 � درجة العمران : حديث غري مكتمل 
7 � الش�اغل : غص�ون مك�ي وترغب بالبق�اء بع�د البيع بصفة 

مستأجر 
8 � القيم�ة املق�درة : س�تون مليون دين�ار 60,000,000 مليون 

دينار عراقي 
9 � موع�د املزاي�دة : الي�وم االخري لالعالن الس�اعة الثانية عرشة 

ظهرا

10 � مكان املزايدة : داخل مديرية تنفيذ الكوفة
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اىل الرشيك / نسوم طعمه عمران 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مقر بلدي�ة النجف 
االرشف لغ�رض انج�از معامل�ة اج�ازة البناء 
للعق�ار املرق�م )3/57244( حي الن�داء  خالل 
عرشة اي�ام من تاري�خ النرش وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك .
طالب االجازة

حسام حمزة كاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة نينوى االتحادية

الساحل االيمن
العدد / 3954

التاريخ 2020/2/26
اعالن عن مفقود

فقد املدعو ) عالء حميد كاظم حمادي( امللصقة 
صورته اع�اله بتاري�خ 2014/6/10 يف مدينة 
املوص�ل بعد خطف�ه من قبل عصاب�ات داعش 
االرهابي�ة ورغم البح�ث والتحري عن�ه لم يتم 
التعرف عىل م�كان تواجده ول�م يعلم مصريه 
فم�ن تتوفر لديه اية معلومات عنه اخبار اقرب 

محكمة تحقيق او مركز رشطة
القايض

محمد نجم فيصل
�����������������������������������������������������

اىل الرشيك / زينب كاظم محسن 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مقر بلدي�ة النجف 
االرشف لغ�رض انج�از معامل�ة اج�ازة البناء 
للعقار املرق�م )3/11854( ح�ي صدام  خالل 
عرشة اي�ام من تاري�خ النرش وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك .
طالب االجازة

انتصار محمد حسن محمد صالح
�����������������������������������������������������

اىل الرشيكة / حمزيه كاظم حسون 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مقر بلدي�ة النجف 
االرشف لغ�رض انج�از معامل�ة اج�ازة البناء 
للعق�ار املرقم )2/12013( ح�ي الثوره  خالل 
عرشة اي�ام من تاري�خ النرش وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك .
طالب االجازة

االء عبد االمري مهدي
�����������������������������������������������������

اىل الرشيك / تكليف عبد الزهرة عبود 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مقر بلدي�ة النجف 
االرشف لغ�رض انج�از معامل�ة اج�ازة البناء 
للعقار املرق�م )3/47019( ح�ي النداء   خالل 
عرشة اي�ام من تاري�خ النرش وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك .
طالب االجازة

حسني عيل عبد مهدي
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غدًا.. اجتامع مهم للفيفا واالحتاد اآلسيوي بشأن الرياضة العراقية
             المستقبل العراقي/ متابعة

يعقد االتحادان الدوليان }الفيفا{ واآلسيوي لكرة 
الق�دم، إجتماعاً مهماً يوم الجمعة املقبل بش�أن 

الرياضة العراقية.
وجاء يف التقرير األسبوعي التحاد الكرة العراقي:

1- أستمر التواصل مع االتحاد الدويل لكرة القدم 
حول مباراة منتخبن�ا الوطني مع منتخب هونغ 
كون�غ املفرتض أقامته�ا يف هونغ كون�غ بتاريخ 
2020/3/31 ضم�ن التصفي�ات املزدوجة حيث 
أجبنا عىل تس�اؤالت الفيفا بم�ا يتعلق بتداعيات 
ظهور فايروس كورونا هناك وإجراءات السلطات 
العراقية املختصة للوقاية من هذا الوباء وأوضحنا 
ب�أن منتخبنا الوطن�ي يضم محرتف�ن يف العديد 
م�ن ال�دول ومنه�ا دول أوربي�ة والتي ق�د تقوم 
بأتخاذ إجراءات صحي�ة عند عودتهم إىل أنديتهم 
بع�د تلك املباراة وكانت إجاب�ة االتحاد الدويل بأن 
الفيفا واالتحاد األس�يوي لكرة القدم سيناقشان 

يف االجتم�اع املقرر يف الدوحة ي�وم 6 اذار الجاري 
وس�يمثلنا في�ه املدي�ر االداري للمنتخ�ب باس�ل 
كوركيس الوضع الناتج عن الفايروس وسنعلمكم 

الحقاً  باملستجدات 
وس�يقوم االتح�اد 
من جانب�ه بإتخاذ 

اإلج�راءات الالزم�ة لهذه املب�اراة وفق�اً ملكانها 
الحايل وس�نتعامل م�ع الحالة بضوء 
الت�ي س�تصلنا من  املس�تجدات 

االتحادين الدويل واألسيوي.
2- يوم الجمعة املصادف 6 اذار 
2020 ستقوم لجنة من االتحاد 
القطري�ة  العاصم�ة  يف  ال�دويل 
املرش�حن  بمقابل�ة  الدوح�ة 
لتش�كيل لجنة التطبي�ع املؤقتة 
إلدارة االتحاد ملدة س�تة أشهر كي 
تق�وم بامله�ام املوكل�ة اليها من 
قب�ل االتحاد ال�دويل وحن 
ذاك تنته�ي املهم�ة التي 
أوكل�ت الحم�د عب�اس 
قب�ل  م�ن  ابراهي�م 
الفيف�ا إلدارة ش�ؤون 
االتح�اد وندعو الله أن 
يوفق م�ن يقع عليهم 

االختي�ار ألنجاز هذه املهم�ة بيرس ونأمل تعاون 
الجميع معهم لتس�هيل املهام املوكلة اليهم وهي 
مهام عديدة تتطلب تظافر الجهود وتقديم العون 

كل من موقعه.
3- أن موض�وع اإلرشاف ع�ىل مباري�ات الدوري 
هي واج�ب يقوم به بع�ض اإلخوة مم�ن تأهلوا 
لهذه املهمة من خالل دورات وممارسات وهناك 
مجموع�ة ممن يمتلكون ه�ذه املواصفات ولهم 
الحق يف أن تقوم لجنة املسابقات بتسميتهم لهذا 
الواجب وفق جدول يعتمد باألس�اس عىل العدالة 
يف التوزي�ع ومالحظ�ة أهمي�ة املب�اراة وبعد ذلك 
م�كان تواجد امل�رف واملباراة الت�ي يفرتض أن 
ينس�ب لواجب اإلرشاف عليها وعىل هذا األساس 
فقد أوصينا لجنة وقس�م املسابقات بمراعاة تلك 
األس�س يف تس�مية املرفن كي نؤم�ن األهداف 
املطلوبة يف هذه املهم�ة بالعدالة التي تريض الله 
س�بحانه وتعاىل ق�در اإلمكان وارج�وا أن يتفهم 
الجميع هذا بايجابية وبتعاون بعيداً عن التوسط 

واالتص�االت الهاتفي�ة الت�ي ال م�رر له�ا يف هذا 
الجانب.

4- ت�م االتف�اق مع محم�د خلف رئي�س املكتب 
اإلعالم�ي يف االتحاد بإيج�از القن�وات الفضائية 
ووس�ائل الصحافة واالعالم االخ�رى بأي خر او 
فعالي�ة ال تحتم�ل التأجيل إىل املؤتم�ر الصحفي 
األس�بوعي الذي يقام ظه�ر كل أربعاء حتى وان 
تطل�ب ذلك يومي�اً كي يك�ون اإلع�الم قريباً من 
ه�ذه االحداث لنقلها بش�كل مبارش إىل الجمهور 

الريايض العزيز.
5- التزام�اً بتوجيه�ات وتوصي�ات خلي�ة االزمة 
ملكافحة فايروس كورونا وللحفاظ عىل جماهرينا 
العزيزة وقاهم الله وحفظهم وبالدنا العزيزة من 
كل مكروه تس�تمر مباريات الدوري املمتاز بكرة 
القدم دون جمه�ور كما ابلغنا ش�مول مباريات 
دوري ك�رة الصاالت للعب ب�دون جمهور للفرتة 
القادم�ة حتى ينجيل املوقف بما هو خري وس�الم 

لبالدنا الحبيبة«.

إقصاء ليفربول وخطأ أدريان 
يف صدر صحف إنجلرتا

برشلونة يستهدف موهبة 
فريق مييس القديم

              المستقبل العراقي/ متابعة

اهتمت الصحف اإلنجليزية الصادرة صباح اليوم األربعاء، 
بإقصاء تش�يليس لنظ�ريه ليفربول، من ال�دور الخامس 
لبطولة كأس االتحاد اإلنجليزي، بفوز البلوز بهدفن دون 
رد ع�ىل ملعب س�تامفورد بري�دج، بعدما افتت�ح الفريق 

اللندني التسجيل بخطأ كبري من أدريان، حارس الريدز.
وعنون�ت صحيفة »دييل س�تار«: »خطأ الح�ارس الكبري 

يتسبب يف خسارة الريدز مرة أخرى«.
أم�ا صحيفة »دييل إكس�ريس« فعنون�ت: »تعثر حارس 

املرمى يهديها للبلوز«.
وكتبت صحيفة »الجارديان«: »صاعقة من األزرق.. هدف 
باركيل الرائع يمكن تش�يليس من إلح�اق هزيمة مفاجئة 

بليفربول يف كأس االتحاد اإلنجليزي«.
وبدورها عنونت صحيفة »التايمز«: »ليفربول يخرسها.. 
تش�يليس يلح�ق الهزيم�ة الثالث�ة يف 4 مباري�ات بفري�ق 

كلوب«.
وم�ن جانبها كتبت صحيف�ة »مريور«: »أدري�ان.. كارثة 
الح�ارس تضع أحمر كلوب يف موقف صعب يف الوقت الذي 

يقدم فيه ويليان وباركيل رضبة اقصائية هائلة«.

14 مرشحًا يتنافسون عىل إدارة الكرة العراقية

إدارة القوة اجلوية متنع دخول اجلامهري لتدريبات الصقور

              المستقبل العراقي/ متابعة

تم�ر الك�رة العراقي�ة بمرحل�ة جديدة 
بع�د االس�تقالة الجماعي�ة الت�ي تقدم 
بها أعض�اء اتح�اد الكرة، ع�ىل خلفية 
الش�كاوى القضائي�ة الت�ي تق�دم بها 
عدن�ان درج�ال ض�د رئي�س االتح�اد 

ونائبه.
وبعد قبول االس�تقاالت اخت�ار االتحاد 
الدويل أحمد عباس ليكون حلقة الوصل 
بن الع�راق واالتحاد الدويل خالل الفرتة 

التي تسبق تسمية الهيئة املؤقتة.
وقدم 14 مرشحا سريته الذاتية لالتحاد 

الدويل للعم�ل يف الهيئة املؤقتة، وهم كل 
من أحمد عباس ود.ش�امل كامل وإياد 
بنيان وحس�ن الحسناوي وأحمد رايض 
ود.أسعد الزم و د.رافد عبد األمري وباسم 
جم�ال ود.عالء عبد القادر ورشار حيدر 
وحس�ن الربيعي ود.أحمد عيل وعباس 

زغري ود.موفق عبد الوهاب.
ومن سيتم اختياره ال يحق له الرتشيح 
يف االنتخاب�ات املقبل�ة، وس�يعمل وفق 
م�دة زمنية ال تتجاوز 6 أش�هر حس�ب 

كتاب االتحاد الدويل بوقت سابق.
السؤال الذي شغل األوساط الكروية هو 
من رش�ح تلك األس�ماء لالتح�اد الدويل 

وأرسل سريهم الذاتية.
لك�ن املص�ادر أك�دت أن األس�ماء ت�م 
ترش�يحها م�ن قبل ش�خصيتن فقط، 
عدن�ان درج�ال، ونائب رئي�س االتحاد 
املس�تقيل ع�يل جب�ار، وبالت�ايل فهم�ا 
مرش�حن م�ن االتجاه�ن املختلف�ن، 
وس�يختار االتح�اد الدويل 5 أش�خاص 

للعمل يف الهيئة املؤقتة.
وأعلن رشار حيدر أحد املرشحن للعمل 
يف الهيئة املؤقتة انسحابه من الرتشيح، 
معرتض�ا ع�ىل الطريق�ة الت�ي اتخذها 

االتحاد الدويل لالختيار.
وح�دد االتحاد ال�دويل الخمي�س موعدا 

ملقابلة املرش�حن يف العاصمة القطرية 
الدوحة وتم إرسال تأشريات الدخول.

أن تك�ون  رشار حي�در اع�رتض ع�ىل 
املقابلة يف الدوحة ووص�ف ذلك بإهانة 
الك�رة العراقي�ة، وأن�ه كان األحرى أن 
يزور وفد االتحاد الدويل العاصمة بغداد 

الختيار الهيئة.
وس�تدير الهيئ�ة املؤقتة عم�ل االتحاد 
خالل املدة املحددة من قبل االتحاد الدويل 
وه�ي 6 أش�هر تتضم�ن اإلرشاف ع�ىل 
االتحاد والتحضري لالنتخابات  فعاليات 
املقبل�ة وإعادة النظ�ر يف لوائح االتحاد 

وتحديد موعد االنتخابات.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت الهيئة اإلدارية لنادي القوة الجوية الريايض، أنها 
ق�ررت منع دخ�ول الجماه�ري لتدريبات فري�ق الصقور 

بكرة القدم.
وكانت خلي�ة األزمة قررت إقامة مباري�ات دوري الكرة 

املمتاز من دون جمهور، اس�تجابة لقرار خلية األزمة يف 
مواجهة فايروس كورونا.

وذكر الن�ادي يف بيان عر موقعه الرس�مي، أنه »حفاظاً 
علی س�المة جماهري الصقور، إدارة نادي القوة الجوية 
تمن�ع دخول الجماه�ري يف التماري�ن واملباري�ات الودية 

توجيهات خلية األزمة يف بالد«.حس�ب 

نيامر يستعني بالفيفا للعودة إىل برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

يتمس�ك الرازي�يل نيم�ار دا س�يلفا، نج�م باري�س س�ان 
جريمان، برغبته يف العودة إىل برشلونة الصيف املقبل، وفقا 

لتقرير صحفي كتالوني.
وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و«، ي�رى نيمار أن 
العالق�ة م�ع مواطن�ه ليون�اردو، املدي�ر الري�ايض لس�ان 

جريمان، ال يمكن تحملها.
وه�ذا بعدما رفض ليون�اردو التفاوض مع برش�لونة، من 
أج�ل انتقال نيمار، كما منع مش�اركته م�ع الفريق عندما 

كان الئًقا، وبالتايل لم يظهر بمس�توى جيد أمام دورتموند 
بدوري األبطال، عندما انهزم الفريق البارييس )1-2(.

وأش�ار التقرير إىل أن نيمار، س�يحاول الضغ�ط عىل إدارة 
س�ان جريمان مرة أخرى، م�ن أجل الرحيل إىل برش�لونة، 
معتم�ًدا عىل لوائح االتحاد الدويل )فيفا(، والتي س�تقف يف 
صفه الصيف املقب�ل، عىل عكس الصيف املايض، الذي كان 

فيه سان جريمان سيد قراره.
وينوي نيمار االعتماد عىل الئحة الفيفا، التي تمنح الالعب 
حق الرحيل عن ناديه، بعد مرور 3 مواسم أو 3 سنوات من 
عقده األول، دون أن يق�وم بتجديده، مقابل دفع تعويض 

يتحدد بناًء عىل س�عر رشائ�ه )222 مليون يورو(، والراتب 
الذي يحصل عليه.

وم�ن املتوقع تحديد قيم�ة النجم الرازييل ب��180 مليون 
ي�ورو، وه�و الس�عر ال�ذي يمك�ن أن يك�ون يف متن�اول 

برشلونة.
باإلضافة إىل ذلك، يف حالة عودة نيمار إىل البارسا، سيتقاىض 
قيم�ة العقد املنصوص عليه يف عام�ه الرابع مع البلوجرانا 

قب�ل رحيله، حيث تق�اىض يف األول 18 مليون يورو، 
ويف الثان�ي 20 ملي�ون ي�ورو، ويف الثالث 22 

ملي�ون ي�ورو، أي أنه س�يحصل يف أول 

هنري يدعم فريقه بالعب وسط توتنهام
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي إمباك�ت مونرتيال املنافس 
يف ال�دوري األمريك�ي، تعاقده مع أحد 
العب�ي توتنه�ام هوتس�بري، بن�اء عىل 
رغبة مديره الفني الفرنيس، أس�طورة 

آرسنال السابق، تيريي هنري.
وض�م الن�ادي الكن�دي العب الوس�ط 
الكين�ي فيكت�ور وانياما م�ن توتنهام 

هوتسبري ملدة 3 مواسم.
وانتقل وانياما )28 سنة( إىل مونرتيال، 
بع�د أن س�جل 7 أه�داف يف 97 مباراة 
م�ع توتنهام بجميع املس�ابقات عقب 
انضمامه من ساوثهامبتون يف 2016.

ع�ىل  الن�ادي  ملوق�ع  وانيام�ا  وق�ال 
اإلنرتن�ت: »عندم�ا تحدثت م�ع تيريي 
)هنري( أبلغني بأن�ه يريدني أن أنضم 
إىل مونرتيال ولم أفكر مرتن«.وأضاف: 

»لطاملا كنت معجبا به كالعب 
وأنا سعيد حقا بالحصول عىل 

فرصة للعمل معه«.
أنهى  ال�ذي  وف�از مونرتي�ال، 
املوس�م املايض باملركز التاسع 
بال�دوري  الرق�ي  القس�م  يف 
األمريكي، 2-1 عىل نيو إنجالند 
ريفوليوشن يف املباراة االفتتاحية 

هذا املوسم يوم السبت.

موهبة إنجليزية تقرب دورمتوند 
من صفقة تارخيية

              المستقبل العراقي/ متابعة

وضع نادي بوروسيا دورتموند عينه عىل 
موهب�ة إنجليزية جدي�دة، ملحاولة الظفر 
بها ع�ىل طريقة ج�ادون سانش�و، نجم 
الفريق الحايل. ومنذ انضمام سانش�و إىل 
أس�ود الفيستيفال عام 2017، بات الدويل 
اإلنجلي�زي، صاح�ب ال��19 عاًم�ا، أحد 
نج�وم الفري�ق، مما دفع نادي�ه للتنقيب 

عن املواهب الشابة يف إنجلرتا.
 ووفًق�ا لصحيفة »س�بورت بيل�د«، فإن 
دورتموند يرصد جودي بيلينجهام، العب 
برمنجهام سيتي، الذي يبلغ من العمر 16 

عاًما فقط.
 وأشارت الصحيفة إىل كون العب الوسط 
الش�اب أحد أب�رز املواه�ب اإلنجليزية يف 
الوق�ت الراه�ن، مما جعل�ه مطمع ألكر 
األندي�ة يف ب�الده. ويس�تهدف ليفرب�ول، 
مانشسرت يونايتد وتش�يليس التعاقد مع 

بيلينجهام، لينضم إليهم دورتموند يف هذا 
الس�باق. وكش�فت الصحيفة عن اقرتاب 
مسؤويل النادي األملاني من التوصل التفاق 
لضم بيلينجهام مقاب�ل 35 مليون يورو، 
مما س�يجعله أغىل العب يف تاريخ النادي، 
متجاوًزا ماتس هوميل�ز، املنضم للفريق 
الصيف املايض مقابل 30.5 مليون يورو.

 وخ�اض بيلينجهام 31 مباراة مع فريقه 
الدرج�ة األوىل اإلنجلي�زي ه�ذا  يف دوري 

املوسم، مسجاًل 4 أهداف.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أفاد تقرير صحفي إس�باني، بأن برش�لونة يعمل بأقىص 
رسعة للحصول عىل توقيع خوان سيباس�تيان س�فورزا، 

العب نيولز أولد بويز األرجنتيني.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
س�فورزا )18 عاًما( العب وس�ط أرجنتيني واعد للغاية، 
وإذا ج�اء إىل برش�لونة، سيس�ري عىل خط�ى مواطنه ليو 
مي�يس، حيث س�ينضم من الن�ادي الذي أخرج أس�طورة 

البارسا.
وس�فورزا هو قائد منتخب األرجنتن ألق�ل من 17 عاًما، 
ويعتره من حوله قائ�ًدا داخل وخارج امللعب، لذا أعطاه 

مدربه بابلو إيمار الشارة.
وينتظ�ر برش�لونة آخ�ر التفاصي�ل ليتمك�ن م�ن إتمام 
الصفقة، وإذا تم إنهاء كل يشء كما هو مخطط له، يمكن 
إعالن التوقيع مع س�فورزا بن 16 و30 من هذا الش�هر، 

بعد انتهاء كأس فياريجيو للشباب يف إيطاليا.
وأش�ار التقرير إىل أن س�فورزا يحمل جواز سفر أوروبي، 
لذا لن يكون هناك مانًعا من مشاركته مع برشلونة، حيث 

لن يشغل أحد املقاعد املخصصة لالعبن غري األوروبين.
ورغم ذلك، فإنه يف حالة إتمام الصفقة، سينضم سفورزا 
إىل فري�ق برش�لونة B، قب�ل النظ�ر يف تصعي�ده للفريق 

األول.

منتخبنا السلوي حيافظ عىل مركزه يف تصنيف »فيبا« اجلديد
              المستقبل العراقي/ متابعة

حاف�ظ املنتخ�ب الوطن�ي بك�رة 
الس�لة ع�ىل مرك�زه يف التصنيف 

الجديد لالتحاد الدويل »فيبا«.
يف  الوطن�ي  املنتخ�ب  وخ�رس 

التصفيات اآلس�يوية أم�ام لبنان 
والهند، ليتذيل ترتيب مجموعته.

وجاء اسود الرافدين يف املركز 79 
برصيد 109.9.

واحت�ل املنتخ�ب الوطن�ي املركز 
14 عىل مس�توى منتخبات آس�يا 

بع�د كل م�ن اس�رتاليا وايران 
ونيوزلن�دا والص�ن وكوري�ا 
الجنوبي�ة والفلب�ن واالردن 
وص�ن  ولبن�ان  والياب�ان 
والهن�د  وقط�ر  تايبي�ه 

وكازخستان.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

دي ليخت يربر تفضيله يوفنتوس 
عىل برشلونة

            المستقبل العراقي/ متابعة

برر الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، تفضيله 
بيانكونريي، عىل برشلونة، رغم االهتمام القوي من جانب 

النادي الكتالوني للظفر بخدماته.
وقال دي ليخت، خالل ترصيحاته لقناة »Ziggo » الهولندية: 
»ما زلت أتح�دث كثريًا مع فرينكي دي يونج، ومن املُضحك 

أننا كنا نلعب مًعا منذ عامن يف أياكس«.
وتاب�ع: »اآلن أن�ا ألع�ب بجان�ب رونالدو، وفرينك�ي بجانب 
مييس، فهذا غريب جًدا«.وأضاف: »يوفنتوس وباريس س�ان 

جريمان فقط اهتما بي؟ نعم، وبرشلونة أيًضا«.
واختت�م: »لق�د درس�ت كل الع�روض، وتوصلت الس�تنتاج 
مف�اده أنني يف يوفنت�وس يمكنني أن أصبح العًبا بأس�لوب 

مختلف، وأكثر اكتماال«.



Apago PDF Enhancer

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

 العدد   2098   الخميس   5   آذار   2020

العراقـي
تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 

للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءات مساحة للرأي

اىل أين تتجه البوصلة؟! احلب يف زمن كورونا

محمد حسن الساعدي سما حسن

عىل الرغم من املس�اعي الحثيثة التي قام به�ا رئيس الوزراء املكلف 
للملمة حكومته، اال انها القت الكثري من العثرات يف طريق تشكيلها، 
خصوص�اً وان الس�يد عالوي ل�م يكن مطلع�اً تماماً ع�ىل الخارطة 
الحقيقية للكتل السياس�ية يف العراق، م�ا جعله يتفاجأ بحجم هذه 
العراقيل، ومع كل التحذيرات التي قدمها رئيس الوزراء املنتهية واليته 
عبد املهدي يف حجم العراقيل التي س�تعرتض تشكيل حكومته، اال ان 
عالوي كان واثقاً من تش�كيل الكابينة والسري بها نحو قبة الربملان، 
وع�ىل الرغم من الحركة الرسيعة والحثيثة التي قام بها ألقناع الكتل 
باملش�اركة يف الحكومة، والتصوير للرأي العام انها ستكون مستقلة 

اال ان الحقيقة عىل االرض غري هذا كله.
أول العراقي�ل كان�ت عند الك�رد، فهم كعادتهم يتحين�ون الفرص يف 
الوق�وف بأي موق�ف او رأي يتعارض مع مصالحه�م، وهم يعلنون 
ذلك وليس باألمر املفاجئ، فأعلنوا عدم القبول بهذه الحكومة، وذلك 
بس�بب عدم وج�ود لون لهم فيه�ا، وترصيح بارزان�ي االخري يعطي 
االنطباع الحقيق�ي للموقف، خصوصاً أن هن�اك معركة داخلية بني 
الحزبني املخرضمني )االتحاد – الديمقراطي( يف كردستان، ومحاولة 
الجمه�وري أخذ الفرص�ة واملبادرة عىل حس�اب الديمقراطي وتجىل 
ذلك من خالل رئيس الجمهورية الس�يد بره�م صالح، واالتفاق غري 
املعل�ن مع الصدر يف تمرير ه�ذه الحكومة باي ثمن كان، ما انعكس 
بالفعل عىل املوق�ف عموماً يف رفض حكومة عالوي، والوقوف بوجه 

محاوالت تشكيلها كأمر واقع.
املوقف الس�ني لي�س باألفضل م�ن الكرد ، فالس�نة الع�رب عموماً 
رافضني لحكومة عالوي، وعىل االقل قبل فرتة كانوا النصف رافضني 
له�ا، ولك�ن االن يبدو ان الرفض جاء عموم�اً، خصوصاً مع ترصيح 
الخنج�ر، والذي جاء متضامناً مع موق�ف الكرد يف رضورة ان يكون 
هناك لون يف هذه الحكومة، اىل جانب دخول العب مؤثر عىل الساحة 
السنية اال وهو الحلبويس الذي يبدو انه مجهز بالعدة والعدد من اجل 
أخذ زم�ام املبادرة ليكون قائداً للوضع الس�ني عموماً يف البالد، وإذا 
م�ا علمنا ان هن�اك نوايا خارجية تحاول ان يكون الس�نة حارضين 
يف صن�ع أي قرار يخص رئاس�ة الوزراء، والدخ�ول يف منتصف قرار 
االغلبية واملتمثلة باملكون الشيعي والذي يعترب الكتلة االكرب من حيث 

العدد يف الربملان.
الوضع الش�يعي يبدو بائس�اً ج�داً، إذ يقف الش�يعة موقف املتفرج 
يف اتخ�اذ أي ق�رار، اىل جانب الت�رذم الواضح يف داخ�ل هذه الكتل 
السياسية، والذي انعكس بالسلب عىل الواقع السيايس، ما جعل هذا 
الواقع مفتوح عىل التأثريات الخارجية سواًء من الوضع االقليمي او 

الدويل، وجعل االرضية منبسطة ألي تغيري محتمل

اعتدت أن أرى محل البّقال الصغري، الواقع عىل ناصية الش�ارع التي 
تف�ي إىل بيت�ي، خاوًيا من الزبائ�ن، ولكنني منذ يوم�ني بدأت أملح 
تكالًب�ا وتهافًت�ا من الزبائن عىل باب املحل ال�ذي ما إن رآني صاحبه 
العج�وز، حتى تهل�ل وجهه، وهم�س يل بكلماٍت ل�م أفهمها، ولكنه 
ي، وقّدمها يل: سأبيعك الواحدة بأقل  أخرج عدة كمامات من درج رسِّ
امات التي  من س�عر السوق. وهكذا اكتشفت أنه قد وجد يف بيع الكمَّ
يتهافت عليها الناس، وش�ّحت يف األس�واق، وس�يلة ملحاربة الكساد 
ال�ذي يعاني�ه، فالناس، حس�ب قوله، تش�رتي الكّمام�ات أكثر مّما 

ر. تشرتي األرز والسكُّ
إذن، أصبحت للكّمامات س�وقها الس�وداء، يف بعض الب�الد العربية، 
علًم�ا أن الكّمام�ات يف الص�ني مث�ال، حيث منش�أ ف�ريوس كورونا 
ع مّجاًنا عىل املواطنني. أّم�ا يف بالدنا فنحن نصنع من  املس�تجد، توزَّ
كل أزمة فرصة للرتبُّح وتكديس املال، عىل حساب اآلخرين. ويبدو أن 
هذا املس�لك متوارث، منذ قديم الزمن، ففي العرص اململوكي تعرّضت 
م�رص لوباء الطاعون 44 مرّة، وارتفعت األس�عار، واحتكر البضائع 
التج�ار، يف كلِّ م�رة، وإْن ل�م توج�د الكّمامات وقته�ا، ولكن بعض 
اري�ن صارت تباع بمثق�ال الذهب، وراج�ت الخرافات  أعش�اب العطَّ
واإلش�اعات، كما يف ه�ذا الزمن. ويبدو أن العرب يرثون الس�طحية، 
فقد راج، وقتها، أن البطيخ الصيفي هو أحد عالجات الطاعون؛ فزاد 
ثمن�ه، وتضاع�ف؛ فبلغ ثمن نص�ف البطيخة خمس�مائة درهم، أْي 
مثقال�ني من الذهب، فيما بحث الس�الطني عن عالجات للوباء، حتى 
لو كانت خرافة، مثلما أش�ار أحدهم عىل السلطان اململوكي العزيز، 
أن يجم�ع 40 قارًئ�ا للقرآن يحملون اس�م محمد، ويق�وم جميعهم 
بت�الوة القرآن الكري�م، بصوت واحد، من صالة ظه�ر الجمعة، حتى 
عرصها، يف جامع األزهر، وقد حدث ذلك بالفعل، وأتى بالقرَّاء، ودفع 
له�م األم�وال، وتجّمع الناس؛ لس�ماعهم والتس�بيح والدعاء، ولكن 
ذلك لم يزد الوباء إال انتش�اًرا. بالطبع، التكدُّس واالزدحام ساهما يف 
انتشار املرض، وقد عرض نجيب محفوظ، يف الجزء األول من السرية 
العاش�ورية يف رواية »الحرافيش«، طريقة بسيطة ملجابهة أيِّ وباء، 
حيث رحل الفتوَّة عاشور الناجي إىل الخالء، أو الجبل، هرًبا من زحام 
املدينة، حني انتر وباء يف البالد، ولم ينصع لنصيحته أوالده الثالثة، 
وكان�وا ش�باًبا، وال زوجت�ه األوىل، وتبعت�ه زوجت�ه الثاني�ة، وطفله 
الرضيع. ويف هذه الطريقة للنجاة من األوبئة حكمة بس�يطة، وهي 
الُبع�د عن أماكن االزدح�ام لتجنُّب العدوى. وقد ذك�ر ابن خلدون أن 
ع العمرانيَّ هو سبب انتشار األوبئة، والسبب هو فساد الهواء،  التوسُّ
ولذلك فاملَوَت، حس�ب تعبريه، يكون يف امل�دن املوفورة العمران أكثر 

من غريها بكثري«.

التلقيح يف الطفولة يساعد عىل عالج الرسطاننجدة بغداد تلقي القبض عىل متعاطي خمدرات ورساق ومطلوبني للقضاء
بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت دوريات رشط�ة نجدة 
ش�خص  ضب�ط  م�ن  ال�دورة 
يحم�ل أدوية غ�ري مرخصة )ال 
رس�مي(  مس�تمك  أي  يحم�ل 
ع�دد ٢ كارتونة ١٩ كيس أدوية 
مختلفة االن�واع ضمن منطقة 

الدورة، تقاطع املصايف.
وجاء ذلك خالل إجراء ممارسة 
أمني�ة ضمن املنطق�ة املذكورة 
أس�فرت عن القبض عليه، وتم 
تس�ليمه إىل الجه�ات املختصة. 
كما ألقت دوريات رشطة نجدة 
الزه�ور القب�ض ع�ىل س�ارق 
ضمن منطقة الحسينية، حيث 

ت�م االس�تنجاد بدوري�ة النجدة 
م�ن قبل أحد املواطنني مخربا برسقة مبلغ من 
املال من قبل 4 أش�خاص. وعىل الفور وبداللة 
طالب النجدة تم تفتيش املنطقة والقبض عىل 
٢ من الرساق واعرتفوا بقيامهم بالرسقة، وتم 
تس�ليمهم إىل مركز الرطة. وتمكنت دوريات 
رشطة نجدة الزهور من ضبط ش�خص يحمل 

قطعتني س�الح نوع )دمبكشن( ضمن تقاطع 
الوزيرية، جاء ذلك خالل إجراء ممارسة أمنية 
ضم�ن املنطقة املذكورة أع�اله أدت اىل القبض 
عليه وتم تس�ليمه إىل مركز الرطة.   ونفذت 
دوري�ات رشط�ة نج�دة الريم�وك ٣ مذك�رات 
قبض بحق مطلوبني صادر بحقهم أمر قبض، 
حيث تم القب�ض عليهم وتس�ليمهم إىل مركز 

الرط�ة.  وتم كذل�ك ضبط 
)عليه�ا  مطلوب�ة  عجلت�ني 
إش�ارة حجز( ج�اء ذلك من 
خالل إجراء ممارسة أدت إىل 
ضب�ط العجالت، وتم تس�ليم 
العج�الت مع االش�خاص إىل 

الجهات املختصة
رشط�ة  دوري�ات  وتمكن�ت 
نجدة بغ�داد م�ن ضبط عدد 
املطلوب�ة  الس�يارات  م�ن 
)عليه�ا إش�ارة حجز( ضمن 
مناطق متفرقة من العاصمة 
بغداد عدد١١. إضافة إىل ذلك، 
تمكنت دوري�ات نجدة بغداد 
من القبض عىل  ١٣٣ متسوالً 
العاصم�ة بغ�داد،  يف عم�وم 
ونف�ذت كذلك حمل�ة عىل كل 
من يخالف التعليمات القانونية ويعرض حياة 
املواطن�ني للخطر حيث ت�م ضبط عجالت عدد 
١04 و دراجات وعددها  ١٨0 مخالفة للقانون 
وايضا القبض عىل مخمورين  يعرتضون سبيل 
امل�ارة وعدده�م ٦٢ ش�خص، وتم تس�ليمهم 

جميعاً إىل الجهات املختصة.

أظه�رت نتائج دراس�ة جديدة 
هلس�نكي  جامع�ة  لعلم�اء 
جه�از  تعزي�ز  أن  الفنلندي�ة، 
املناع�ة باس�تخدام اللقاح�ات 
األولية يف فرتة الطفولة ، يساعد 
بفعالي�ة  الرسط�ان  ع�الج  يف 

أعىل.
 ،Cancer Research وتفيد مجلة
بأن العلماء الفنلنديني بالتعاون 
مع زمالئه�م اإليطاليني، أجروا 
دراس�ة ع�ىل الف�ران املخربية 
، كش�فت نتائجه�ا أن الفران 
الت�ي لقح�ت يف صغره�ا ب�أي 
لقاح تقليدي، عىل سبيل املثال، 
ضد الك�زاز، كانت فعالية عالج 
تط�ور ال�ورم الخبي�ث عندهم 
أع�ىل، وذل�ك نتيج�ة تحس�ني 

االس�تجابة املناعي�ة. وقد اس�تخدم الباحثون 
املستحرض الهجيني PeptiCRAd الجديد الذي 

ابتكره علماء جامعة هلسنكي.
ويشري الباحثون، إىل سهولة التحقق من هذه 
النتائج يف االختبارات الرسيرية، ألن طريقتهم 
تعتم�د ع�ىل اس�تمرار فعالي�ة جه�از املناعة 

املنص�وص عليه�ا يف أي لقاح�ات مدرج�ة يف 
برامج التطعيم الوطنية يف جميع أنحاء العالم. 
س�ريولو،  فينتش�ينزو  الربوفيس�ور  ويق�ول 
»ه�ذه الطريقة يمكن أن تؤث�ر بصورة جدية 
يف بروتوكوالت العالج املناعي السارية املفعول 

حاليا«.
وتجدر اإلش�ارة، إىل أن معظم سكان العالم قد 

لقحوا ضد مسببات األمراض 
الش�ائعة، م�ا يس�اعد ع�ىل 
ظهور ذاك�رة مناعية خاصة 
بمرض مع�ني. ويتيح فرصة  
نر اس�تجابة مناعية أرسع 
وأكث�ر فاعلي�ة عن�د إع�ادة 
اكتشاف مس�ببات األمراض. 
الثانوي�ة،  ه�ذه االس�تجابة 
م�ن  وأرسع  أق�وى  تك�ون 

األوىل.
وتكم�ن مش�كلة اللقاح�ات 
الحالي�ة املض�ادة للرسط�ان 
ش�بيهة  فعاليته�ا  أن  يف 
باالس�تجابة املناعي�ة األولية 
ويق�ول  الثانوي�ة.  ولي�س 
الربوفيس�ور س�ريولو، لق�د 
الهجين�ي  اللق�اح  ابتكرن�ا 
PeptiCRAd للتغلب عىل هذه املش�كلة وجعل 
ثانوي�ة. ومن�ذ  للع�الج  املناعي�ة  االس�تجابة 
املب�ارشة باس�تخدامه س�اهم بدرج�ة كبرية 
يف القض�اء ع�ىل العدوى املميتة الش�ائعة مثل 
الجدري والطاعون. لذلك قررنا أنه سيساعد يف 

مكافحة األورام الخبيثة«.

يستعد عمالق صناعة التقنية الصيني هواوي لطرح هاتف Y7p بقدرات 
تصوير ممتازة وتقنيات منافسة، وبسعر ١٦0 دوالرا فقط.

ومن أبرز املواصفات الفنية والتقنية التي يحملها هذا الهاتف:
-كام�ريا أساس�ية ثالثية العدس�ة، فيها عدس�ة بدقة 4٨ ميغابيكس�ل، 
وعدس�ة بدقة ٨ ميغابيكسل بفتحة كبرية ، وعدسة بدقة ٢ ميغابيكسل 
لتحدي�د عمق الص�ورة. - كام�ريا أمامية بدقة ٨ ميغابيكس�ل وخاصية 
 Kirin التعرف عىل الوجوه. - بطارية بس�عة 4000 مييل أمبري. - معالج
7١0 ثمان�ي النوى ب�رتدد ٢.٢ غيغاهريت�ز. - ذاكرة وصول عش�وائي 4 

غيغابايت. - ذاكرة تخزين داخلية ٦4 غيغابايت قابلة للتوسيع.
- ماسح لبصمات األصابع. هواوي تكشف عن هاتف متطور ب� ١٦0$!

- شاش�ة بمقي�اس ٦.٣٩ بوص�ة ودق�ة ع�رض )750/١5٦0(، وأبعاد 
»١٩.5:٩«. - هيكل مقاوم للماء والغبار بوزن ١7٦ غ.

- نظام تشغيل »أندرويد-٩«. - منفذ ٣.5 ملم للسماعات.
- منفذ micro USB. - أنظمة لتحديد املواقع عرب األقمار الصناعية.

هـواوي تكشـف عـن هـاتـف
 متطور بـ  160 $!

أول عملية جراحية ناجحة لزرع رئتني لشخص مصاب بفريوس كورونا
أجرى فريق من األطباء الصينيني أول عملية 
جراحي�ة ناجح�ة يف العال�م ل�زرع رئتني إىل 

شخص مصاب بفريوس كورونا.
نق�ال   Global Times صحيف�ة  وأف�ادت 
ع�ن الطبي�ب املش�ارك يف ال��عملي�ة بأنه�ا 
اس�تغرق��ت 5 س���اعات ت�وىل  اإلرشاف 
عل���يه�ا  ي�وم ٢٩ فرباي�ر امل�ايض الخبري 
املع�روف يف مج�ال زرع الرئ�ة ونائ�ب كبري 
األطب�اء يف املستش�فى الش�عبي بمحافظة 

تشن جينغ، جينغ يوي.
وقالت الصحيفة إن العملية أجريت للمريض 
البال�غ م�ن العم�ر 5٩ عاما والذي اكتش�ف 
 ( ١٩-COVID عن�ده يف ٢٦ فرباير ف�ريوس
كورونا( والذي أظهرت فحوص رئتيه نتائج 
سلبية عدة مرات واكتسبت عملية اضطراب 

رئتي�ه طابعا ال رجعة في�ه. وأخذت الرئتان 
املت�ربع بهما من ش�خص مت�وف بعد موت 
دماغه وتم نقلهما إىل املستش�فى بعد مرور 
7 ساعات. وقالت الصحيفة إن املريض الذي 
أجريت له العملية الجراحية قد استعاد وعيه 

وتعمل الرئتان بشكل طبيعي.
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن الطبي�ب قول�ه إن 
العملية الجراحي�ة تطلبت بأن تعمل أعضاء 
أخرى للمريض بشكل طبيعي، باإلضافة إىل 
فش�ل كال الرئتني والنتائج الس�لبية لفحص 
النووي والته�وية االص���طناعية  الحمض 
للرئتني. وتش�كل عمل��ي�ة جراحية كهذه، 
جس���دية  مخاط�ر  الط���بي�ب،  حس�ب 
ومعنوية عىل جس�م املريض واألطباء الذين 
يجب أن يعملوا تحت الضغط الدائم ويرتدون 

أزياء وقائية طيلة فرتة العملية.
واس�تطرد الطبيب قائال إن نجاح العم��لية 
سيس�اعد األطب�اء ع�ىل الح�د م�ن ح�االت 
اإلصاب�ة الخط�رية للرئتني نتيج�ة اإلصابة 

بفريوس كورونا.

زعم علماء أن ف�ريوس كورونا يمكن أن يصبح 
ع�دوى ال تزول أب�دا، وتتس�بب يف تفيش املرض 
بش�كل موس�مي دون توقف. ويقول العلماء إن 
الف�ريوس، ال�ذي أصاب نحو ٩0 أل�ف فرد حتى 
اآلن، ق�د ال يختفي تماما ليصب�ح مرضا دائما، 
مثل نزالت ال�ربد والتهابات الص�در واإلنفلونزا. 
ويف حديثه مع The Telegraph، قال الربوفيسور 

ج�ون أكس�فورد، من جامع�ة »كوي�ن ماري« 
يف لن�دن: »إذا نظرن�ا إىل ن�وع آخر من س�الالت 
ف�ريوس كورون�ا، وه�ي فريوس�ات تنفس�ية 
عرفناه�ا عىل مدار الخمس�ني عام�ا املاضية أو 
أكثر، فهي موس�مية وتشبه نزالت الربد. وسواء 
كان ف�ريوس Covid-١٩ يندرج يف هذا النمط أم 
ال، فس�يتعني علينا االنتظار فقط، ولكني أعتقد 

أنه س�يكون كذلك«. وحالي�ا، ُيعتقد أن فريوس 
كورون�ا تفىش يف س�وق للحيوان�ات يف ووهان، 
الصني، ومنذ ذلك الحني اس�تمر يف االنتش�ار بني 
الناس. وطاملا استمر الناس يف نره إىل مناطق 
جديدة بشكل أرسع من قدرة السلطات الصحية 
ع�ىل ع�زل املجتمع�ات املصابة، ف�إن الفريوس 

سيستمر يف االنتشار.

هل يصبح كورونا عدوى موسمية تعود كل عام دون توقف؟

رسبت مواقع مختصة بش�ؤون التقنية معلوم�ات تتعلق ببعض التقنيات 
الجديدة وامليزات التي سيحصل عليها الجيل الجديد من أجهزة iPad. وتبعا 
للترسيبات فإن آبل عازمة هذا العام عىل إطالق سلسلة جديدة من حواسب 
iPad اللوحية، أبرزها سيكون حاسب iPad Pro. ومن غري املتوقع أن يحصل 
الحاس�ب املذكور عىل تغريات رئيس�ية من حيث التصميم واملظهر مقارنة 
بحواس�ب iPad Pro الحالية، لكنه س�يحصل عىل ملحقات تجعل منه أكثر 
عملية وسهولة يف االستخدام. ومن أبرز هذه امللحقات ستكون هناك لوحة 
مفاتيح خارجية قادرة عىل االتصال بالحاسب عرب منفذ مغناطييس، فيها 
لوحة touchpad تعمل باللمس تشبه تلك املوجودة يف الحواسب الشخصية 
املحمولة، يمكن للمس�تخدم تفعيلها عرب ميزة Assistive Touch املوجودة 
يف إعدادات الجهاز. واملميز يف لوحة املفاتيح املذكورة هو أنها مغطاة بطبقة 
من املطاط الطري تقلل بشكل كبري من األصوات الناجمة عن املفاتيح أثناء 
 iPad Pro الكتاب�ة، وتحميها من امل�اء والغبار. كما من املفرتض أن يحصل
الجديد عىل كامريا أساس�ية ثالثية العدسة شبيهة بتلك املوجودة يف هواتف 
 ،٣D آيفون-١١«، فيها مستشعر خاص يمكنها من التقاط الصور بتقنية«

إضافة لقلم ذكي للكتابة والرسم عىل الشاشة.

ما اجلديد يف أجهزة iPad القادمة؟


