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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د سياس�يون وبرملاني�ون، أمس األح�د، بأن 
الح�وارات بني قادة الكتل السياس�ية الش�يعية 
املعنية برتش�يح رئي�س ال�وزراء الجديد أفضت 
إىل تقلي�ص الئحة األس�ماء املرش�حة لرئاس�ة 

الحكومة.
وبحس�ب املعلوم�ات، فق�د ت�م اس�تبعاد ع�دد 
م�ن املطروحة أس�ماؤهم واإلبقاء ع�ى كل من 
رئيس جهاز املخابرات العراقي الحايل مصطفى 
الكاظم�ي، وكب�ر مستش�اري ديوان الرئاس�ة 
عيل ش�كري، مع االتفاق عى طرح أي شخصية 
أخ�رى جديدة، لك�ن برشط أن تكون سياس�ية 

ومستقلة.
ويعود اإلرصار عى أن تكون الشخصية املختارة 
ذات خلفي�ة سياس�ية إىل عدم إمكاني�ة اإلتيان 
برئيس وزراء ال اطالع مسبقا لديه عى مجريات 
األزم�ة السياس�ية يف البالد وملفاتها الرئيس�ة، 
مثل معادلة واش�نطن � بغداد، واملوازنة العامة 
املالية للعراق وتفرعاتها، واتفاق أربيل �� بغداد، 
ومل�ف االنتخابات، كم�ا أن صفة االس�تقاللية 
تتم�اىش مع طلبات الش�ارع املتظاه�ر، وأيضا 
لقط�ع الطرق أمام تحفظات القوى السياس�ية 
األخرى، الس�نية والكردية، يف حال أقدم املرشح 
الجدي�د للمهمة عى تش�كيل حكوم�ة من دون 
الع�ودة إليها.وترجح مصادر عراقية يف بغداد أن 
يكون األسبوع املقبل موعدا لإلعالن عن املرشح 
الجديد للحكومة، خاصة بعد وصول األمني العام 

للمجلس األعى لألمن القومي اإليراني.
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       بغداد / المستقبل العراقي

بدأت السلطات اإليطالية، أمس األحد، فرض حجر صحي 
عى ماليني األشخاص يف شمايل إيطاليا، يف أحدث خطوات 

احتواء فروس »كورونا« املستجد املتفيش يف البالد.
وبات إيطاليا إحدى البؤر الرئيس�ية لف�روس »كورونا« 
يف العال�م خارج الص�ني، مع تس�جيل 233 وفاة و5823 

إصابة، حتى السبت.
وأفادت وكالة األنباء الفرنسية بأن رئيس الوزراء اإليطايل 
جيوس�يبي كونتي، وقع مرس�وما رئاس�يا، ليل السبت، 

يدخل بموجبه جزء من شمايل البالد يف الحجر الصحي.

وأعلن كونتي عرب حسابه الرسمي بموقع »تويرت« توقيع 
هذا املرس�وم الذي س�يفرض قيودا صارم�ة عى الدخول 

والخروج إىل منطقة واسعة يف شمال إيطاليا.
واملناطق املش�مولة بالحجر، هي كامل منطقة لومبارديا 
الت�ي تضم مدين�ة ميالنو العاصم�ة االقتصادي�ة للبالد، 
ومنطقة البندقية وش�مال منطقة إيميليا رومانيا ورشق 

بييمونتي.
ويعي�ش يف ه�ذه املناطق أكث�ر من 16 مليون ش�خص، 

موزعني عى 14 مقاطعة.
كم�ا أعلن املرس�وم إغ�الق املتاح�ف واملس�ارح وصاالت 

السينما، وغرها من األماكن الرتفيهية يف أنحاء البالد.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت كتلة تحال�ف الفت�ح الربملانية، 
أمس االحد، بفرض ما يعرف ب�«الحجر 
الصح�ي« بحق جميع الق�وات االجنبية 
العامل�ة يف الع�راق م�ن بينه�ا الق�وات 
االمريكية، ملنع تفيش فايروس »كورونا« 
املس�تجد يف العراق، مؤكدة أن بلدان تلك 
الق�وات تعان�ي م�ن تف�يش الفايروس 

بشكل كبر.
وتعت�رب ه�ذه املطالب�ة، س�ابقة ه�ي 
األوىل م�ن نوعها، بعد انتش�ار فايروس 

’’كورون�ا’’  املس�تجد يف اكث�ر م�ن 100 
دولة حت�ى االن، من بينه�ا البلدان التي 

لديها قوات عسكرية يف العراق.
وقال عضو الكتل�ة النائب ثامر ذيبان يف 
ترصيح صحفي إن »فاي�روس كورونا، 
هو وباء عاملي خاصة بعدما غزا عرشات 
الدول وُسجل عدد اصابات كبر وتسبب 

يف االف الوفيات«.
الح�ايل  »الوض�ع  ان  ذيب�ان،  واض�اف 
يس�تدعي ف�رض حظر صح�ي عى اي 
قطع�ات عس�كرية اجنبي�ة يف الع�راق 
ومنعها من التجوال او الطران يف االجواء 

او التحرك الي سبب خاصة«.
وأشار اىل ان »بلدان تلك القوات تعرضت 
اىل اصاب�ات كبرة بكورونا«، مش�را اىل 
ان »اس�تمرار انتق�ال الجن�ود واالليات 
ستؤدي اىل نقل الفايروس بني املواطنني 

العراقيني«.
اتخ�ذت  العال�م  بل�دان  »كل  ان  واردف 
اجراءات وقائية ملنع انتقال الفايروس اىل 
مواطنيها والوضع يستلزم اتخاذ قرارات 

جريئة لتفادي اي انتشار للفايروس«.
ه�ذا ونقل�ت تقارير إعالمي�ة دولية عن 
مصادر رسمية، ان عدد الحاالت املسجلة 

لإلصاب�ة بفروس كورونا املس�تجد بلغ 
اكثر من 98 ألفا و 23 حالة عى مستوى 
العال�م، وفق�اً ملنظمة الصح�ة العاملية. 
وذك�ر رئي�س منظم�ة الصح�ة العاملية 
تي�دروس أدهان�وم جيربيس�وس امس 
الجمع�ة » أنه ت�م تس�جيل 3380 حالة 
وفاة، وأضاف تيدروس إنه قلق عى نحو 
خاص من انتش�ار م�رض »كوفيد 19« 
إىل البلدان الت�ي تعاني من ضعف النظم 
الصحية التي قد تفش�ل يف احتواء تفيش 

املرض.
التفاصيل ص2

ص7

شهـد يفتـح
 الـنـار علـى العـبـي

 الشـرطـة

ص3

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


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2100 )  March   Mon   9  2020    

الرافدين يعلن منح قروض )25( مليون دينار ألصحاب املحالت واملهن األخرى
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدي�ن، أمس األح�د، عن من�ح قروض املش�اريع 
الصغرية للمواطنني لتصل اىل 25 مليون دينار.

وق�ال املكتب االعالمي للم�رف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، انه »تماشياً مع سياسة املرف الهادفة لتنويع الخدمات 
املقدمة من قبله ودعًما لالقتصاد الوطني يف تمويل املشاريع املختلفة 
والتقليل من البطالة وتش�غيل األي�دي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ 
منح قروض املش�اريع الصغرية اىل 25 ملي�ون دينار«. ودعا املرف 
»املواطن�ني أصحاب املح�الت واملهن االخرى عىل مختل�ف انواعها اىل 
االس�تفادة من هذا القرض والتقدي�م عليه يف فروع املرف املنترشة 
يف بغداد واملحافظات«. وأوضح، ان »مدة تسديد القرض 5 سنوات أي 

بواقع 60 شهراً.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد سياس�يون وبرملاني�ون، أمس األحد، 
بأن الحوارات بني قادة الكتل السياس�ية 
الش�يعية املعنية برتش�يح رئيس الوزراء 
الجديد أفضت إىل تقليص الئحة األس�ماء 

املرشحة لرئاسة الحكومة.
وبحسب املعلومات، فقد تم استبعاد عدد 
من املطروحة أس�ماؤهم واإلبقاء عىل كل 
من رئيس جهاز املخابرات العراقي الحايل 
مصطف�ى الكاظمي، وكبري مستش�اري 
ديوان الرئاس�ة عيل ش�كري، مع االتفاق 
عىل ط�رح أي ش�خصية أخ�رى جديدة، 
لكن برشط أن تكون سياسية ومستقلة.

ويعود اإلرصار عىل أن تكون الش�خصية 
املخت�ارة ذات خلفي�ة سياس�ية إىل عدم 
إمكاني�ة اإلتي�ان برئي�س وزراء ال اطالع 
األزم�ة  مجري�ات  ع�ىل  لدي�ه  مس�بقا 
السياس�ية يف الب�الد وملفاتها الرئيس�ة، 
مثل معادلة واش�نطن � بغ�داد، واملوازنة 
العامة املالي�ة للعراق وتفرعاتها، واتفاق 
أربيل �� بغ�داد، ومل�ف االنتخابات، كما 
أن صفة االس�تقاللية تتماىش مع طلبات 
الش�ارع املتظاهر، وأيض�ا لقطع الطرق 
أمام تحفظات القوى السياسية األخرى، 
الس�نية والكردي�ة، يف حال أقدم املرش�ح 
الجدي�د للمهمة عىل تش�كيل حكومة من 

دون العودة إليها.
وترج�ح مص�ادر عراقية يف بغ�داد أن يكون األس�بوع 
املقب�ل موعدا لإلع�الن عن املرش�ح الجدي�د للحكومة، 
خاصة بع�د وصول األمني الع�ام للمجلس األعىل لألمن 
القوم�ي اإليران�ي، عيل ش�مخاني، إىل بغ�داد، ودخوله 
عىل خط الوس�اطة بني قادة الكتل السياس�ية للتوصل 
إىل تفاهم. وتنتهي املهلة الدس�تورية الجديدة يف العراق 

الختي�ار رئي�س للحكومة يف الس�ابع عرش من الش�هر 
الح�ايل، وس�ط اختالف واض�ح بني التفس�ريات للمادة 
81 من الدس�تور العراقي بش�أن ت�ويل الرئيس منصب 
رئاس�ة الحكومة يف حال انقض�اء املدة من دون تكليف 
رئي�س جديد لها. ووفقا لقيادي بارز يف التيار الصدري، 
فإن »قائمة املرشحني تقلصت اآلن، وصار الحديث عن 
رئيس جهاز املخابرات مصطفى الكاظمي واملستش�ار 
ع�يل ش�كري، وكل ش�خصية هن�اك جهات سياس�ية 

داعم�ة لها لتويل رئاس�ة الحكومة العراقي�ة الجديدة«، 
مبينا أن قادة الكتل أكدوا عدم ممانعتهم طرح أي اسم 
آخر جديد لبحثه. وكش�ف القي�ادي أن »التيار الصدري 
لي�س له أي اع�رتاض ع�ىل الكاظمي أو ش�كري، وهو 
بانتظار التوافق واالتفاق السيايس، لكن خالفات القوى 
السياسية الش�يعية فيما بينها هي ما يؤخر حسم هذا 
امللف«. وأضاف »نتوقع أن تطرح أسماء أخرى من كتل 
محددة، لكن املنافسة س�تبقى بني الكاظمي وشكري، 

فاالتف�اق اآلن ع�ىل أن تك�ون ش�خصية 
رئيس الوزراء الجديد ش�خصية سياسية 
ومعروفة لدى الطبقة السياسية، تنطبق 

عىل االثنني«.
م�ن جانبه قال س�عد املطلب�ي، القيادي 
يف ائت�الف دول�ة القان�ون بزعامة نوري 
املالكي، إن »القوى السياس�ية الشيعية، 
اتفقت خ�الل االجتماع�ات، التي عقدت 
خالل األيام املاضية، عىل مواصفات رئيس 
ال�وزراء الجديد، وكذلك مه�ام حكومته، 

قبل خوض الحوار يف تسميته«.
الس�يايس  »صفت�ي  أن  املطلب�ي  وب�نينّ 
واملستقل هما ما تم االتفاق عليه؛ بمعنى 
أن�ه غ�ري محس�وب ع�ىل أي م�ن الكتل 
الش�يعية الرئيس�ة، وأن تك�ون له خربة 
يف التعام�ل مع كافة الق�وى من مختلف 
املكون�ات، وحت�ى ال يق�ع بم�ا وق�ع به 
محمد توفيق عالوي، فالخربة السياسية 

مهمة جداً لرئيس الحكومة«.
وأض�اف أن »االتف�اق ت�م أيض�ا عىل أن 
تك�ون الحكومة الجديدة مؤقتة، وعملها 
األسايس التهيئة إلجراء انتخابات مبكرة، 
ويك�ون ه�ذا املل�ف واضح�ا يف الربنامج 
الحكوم�ي، ال�ذي يص�وت علي�ه مجلس 

النواب العراقي«.
اىل ذل�ك، قال النائ�ب عن تحال�ف الفتح 
للمعطي�ات  »وفق�ا  الفت�الوي،  فاض�ل 
الحالية حتى صباح األحد، فإن حسم ملف تكليف رئيس 
جديد للحكومة س�يكون األس�بوع املقبل، خصوصاً أن 
االجتماعات مس�تمرة ومتواصلة م�ن دون أي انقطاع 
لحس�م األزمة، مع وجود ضمانات تؤكد تمرير املرشح 
الجديد يف الربملان العراقي«، مبينا أن »القوى السياسية 
الرئيس�ة وصل�ت إىل قناعة بأن رئيس ال�وزراء الجديد، 

يجب أن يكون سياسيا وله خربة يف السياسة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

وصف تقرير أمريكي، األحد، العراق كأكثر 
األماكن خطراً عىل تواجد القوات األمريكية 
يف منطقة الرشق األوسط التي ارتفع فيها 

عدد الجنود إىل 80 ألفاً.
وذك�رت صحيف�ة »س�تار ان�د س�رتايب« 
أن   العس�كرية،  بالش�ؤون  املتخصص�ة 
»التس�ارع املحتمل لجهود إي�ران الطويلة 
إلنهاء الوجود األمريكي يف الرشق األوس�ط 
هو أحد أسباب تس�ابق القادة العسكريني 
عىل توفري حماية جديدة للقوات األمريكية، 

التي تعد اآلن يف خطر أكرب«.
وأضافت الصحيفة األمريكية أن »الواليات 
املتح�دة نرشت حوايل 80 الف عس�كري يف 
كل انحاء املنطقة التي تقع تحت س�يطرة 
القي�ادة املركزي�ة وه�و اع�ىل ب�� 20 الف 
عن�ر حينما زعم املس�ؤولون االمريكان 
ان هناك اس�تفزازات ضد الواليات املتحدة 

وحلفائها يف الربيع املايض«.
وأردف�ت أن »الق�وات االمريكي�ة ن�رشت 
أنظمة دفاع صاروخي إضافية يف دول مثل 
السعودية واألردن عىل مدار العام املايض«. 
مزاع�م  »تح�ت  أن�ه  إىل  التق�ري  وأش�ار 

اس�رتاتيجية ال�ردع ت�م وض�ع مجموع�ة 
برمائي�ة ضخم�ة جاه�زة تض�م اكثر من 
4000 عنر م�ن املارينز وطائرات هارير 
وطائرات الهبوط العمالقة، من بني األصول 
البحرية القائمة يف حالة التصعيد املفاجئ، 
كما تم تحويل مهمة األس�طول يف القيادة 
األوروبية مع تصاعد التوترات مع إيران يف 

نهاية عام 2019«.
ونقلت الصحيفة عن مس�ؤولني أمريكيني 
الق�ول إن »اي�ران ق�د تق�ي وقت�ا ربما 
يستغرق ش�هورا او س�نوات للتخطيط ملا 
يمكن أن يتجىل يف هجمات إضافية أو ربما 

محاولة الس�تهداف قائد عسكري امريكي 
كبري، فق�د صنفت إيران رس�ميا )القيادة 
املركزي�ة االمريكي�ة( ع�ىل انه�ا منظم�ة 
ارهابية، بينما تواصل ادارة ترامب سياسة 

العقوبات االقتصادية«.
واشار التقرير اىل أن »املسؤولني العسكريني 
االمري�كان يعت�ربون ان الع�راق م�ن اكثر 
املواقع خط�ورة عىل الق�وات االمريكية يف 
فرتة ما بعد الجنرال سليماني، نظرا لقرب 
تلك القوات م�ن فصائل املقاومة والغضب 
العراقي الناتج عن اغتيال نائب قائد الحشد 

الشعبي يف البالد ابو مهدي املهندس«.

وح�ذر القائ�د االع�ىل للق�وات االمريكي�ة 
كيني�ث  الجن�رال  الخلي�ج  منطق�ة  يف 
فران�ك ماكنزي ب�ان الرضبة الباليس�تية 
الصاروخي�ة التي قامت به�ا ايران ردا عىل 
اغتيال الجنرال قاسم س�ليماني لن تكون 
الرضبة النهائية بعد خس�ارتها لشخصية 

قيادية مهمة«.
ونقل�ت الصحيفة األمريكي�ة عن ماكنزي 
واإليراني�ون(  »)العراقي�ون  إنه�م  قول�ه 
يتعرض�ون لضغ�وط اكرب ويمك�ن للدول 
الت�ي تتع�رض لضغوط كب�رية ان تتفاعل 

بشكل عدواني جدا«.

األحزاب الشيعية مستمرة بعقد االجتماعات.. وترجيحات بإنهاء ملف رئاسة الوزراء األسبوع املقبل.. والكاظمي وشكري أقوى املطروحني

القوى السياسية تعود إىل املرشحني القدامى
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 مسؤولون امريكيون: العراق »أخطر« مكان لتواجد القوات األمريكية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب حنني القدو، أمس األحد، 
ان قانوني التقاعد واملوازنة العامة 
االتحادي�ة س�يكونان ع�ىل جدول 
أعم�ال الربملان، حيث سيناقش�ها 

بعد انتهاء عطلته الترشيعية.
وق�ال القدو، يف تري�ح صحفي، 
إن »أولويات الربملان س�تنصب عىل 
قان�ون التقاعد وتعديل�ه واملوازنة 
العامة للدولة وقان�ون االنتخابات 
الن�واب والرعاية  الخاص بمجلس 
االجتماع�ي  والضم�ان  الصحي�ة 
وقوان�ني أخرى«، مبينا أن »حس�م 
تل�ك القوان�ني سيس�هم يف إج�راء 

انتخابات مبكرة والتمهيد لها«.
بروات�ب موظف�ي  يتعل�ق  وفيم�ا 
الدول�ة وخطورة ف�ريوس كورونا 

عىل االقتص�اد العراق�ي أوضح أن 
»جمي�ع روات�ب موظف�ي ال�دويل 
بمبل�غ 4  مؤمن�ة بش�كل كامل�ة 
ول�ن  عراق�ي،  دين�ار  تريليون�ات 
يؤث�ر الوباء يف روات�ب املوظفني »، 
الفت�ا إىل ان »اللجن�ة املالية تدرس 
روات�ب العق�ود واألج�ور اليومي�ة 
واملحارضي�ن املجانيني، وس�تعمل 

عىل تأمني تلك الرواتب«.
وكانت لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابية، قد أعلنت يف وقت س�ابق، 
عن أنها س�تبارش مناقش�ة بعض 
القوانني وإقرارها بعد االنتهاء من 
العطل�ة الترشيعية للربمل�ان، منها 
قانون الرشاكة بني القطاعني العام 
الصناعية  امل�دن  والخاص وقانون 
وقانون استثمار استخراج املعادن 

املوجودة يف البلد.

الربملان يعتزم مناقشة »املوازنة« و »التقاعد« 
فور عودته إىل العمل

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت كتل�ة تحالف الفت�ح الربملانية، أم�س االحد، بفرض 
ما يع�رف ب�«الحجر الصحي« بحق جمي�ع القوات االجنبية 
العامل�ة يف الع�راق من بينه�ا القوات االمريكي�ة، ملنع تفيش 
فايروس »كورونا« املس�تجد يف الع�راق، مؤكدة أن بلدان تلك 

القوات تعاني من تفيش الفايروس بشكل كبري.
وتعترب هذه املطالبة، سابقة هي األوىل من نوعها، بعد انتشار 
فايروس ’’كورونا’’  املستجد يف اكثر من 100 دولة حتى االن، 

من بينها البلدان التي لديها قوات عسكرية يف العراق.

وق�ال عضو الكتلة النائ�ب ثامر ذيبان يف تريح صحفي إن 
»فاي�روس كورونا، هو وباء عاملي خاصة بعدما غزا عرشات 

الدول وُسجل عدد اصابات كبري وتسبب يف االف الوفيات«.
واض�اف ذيب�ان، ان »الوضع الح�ايل يس�تدعي فرض حظر 
صحي عىل اي قطعات عسكرية اجنبية يف العراق ومنعها من 

التجوال او الطريان يف االجواء او التحرك الي سبب خاصة«.
وأش�ار اىل ان »بل�دان تلك القوات تعرض�ت اىل اصابات كبرية 
بكورونا«، مش�ريا اىل ان »اس�تمرار انتقال الجن�ود واالليات 

ستؤدي اىل نقل الفايروس بني املواطنني العراقيني«.
واردف ان »كل بل�دان العال�م اتخ�ذت اج�راءات وقائية ملنع 

انتقال الفايروس اىل مواطنيها والوضع يستلزم اتخاذ قرارات 
جريئة لتفادي اي انتشار للفايروس«.

هذا ونقل�ت تقارير إعالمي�ة دولية عن مصادر رس�مية، ان 
عدد الحاالت املس�جلة لإلصابة بفريوس كورونا املستجد بلغ 
اكثر من 98 ألفا و 23 حالة عىل مستوى العالم، وفقاً ملنظمة 
الصحة العاملية. وذكر رئيس منظمة الصحة العاملية تيدروس 
أدهانوم جيربيس�وس امس الجمعة » أنه تم تس�جيل 3380 
حال�ة وفاة، وأضاف تي�دروس إنه قلق ع�ىل نحو خاص من 
انتش�ار مرض »كوفيد 19« إىل البلدان التي تعاني من ضعف 

النظم الصحية التي قد تفشل يف احتواء تفيش املرض.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئاس�ة الجمهورية، االحد، أن رسالة 
الرئي�س امل�ري عب�د الفت�اح الس�ييس اىل 
الرئي�س بره�م صال�ح تناول�ت مل�ف س�د 
النهض�ة املث�ري للجدل ب�ني م�ر واثيوبيا، 
مبين�ة أن صال�ح أك�د عىل حق�وق مر يف 

الحصول عىل املياه.

وقال�ت الرئاس�ة، يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه إن “رئيس الجمهورية 
برهم صالح، استقبل يف قر السالم ببغداد، 
وزي�ر خارجي�ة جمهوري�ة م�ر العربي�ة 
س�امح ش�كري”، مش�رية اىل أن “ش�كري 
نق�ل لصال�ح رس�الة م�ن الرئي�س املري 
عبد الفتاح الس�ييس بش�أن الحقوق املائية 
لجمهورية مر يف سد النهضة، والتطورات 

اإلقليمي�ة والدولي�ة، وذلك يف إطار التنس�يق 
والتشاور املستمر بني البلدين الشقيقني”.

وأش�ار رئيس الجمهورية، خ�الل اللقاء، اىل 
“أهمية تعزي�ز العالق�ات الثنائية واألوارص 
األخوي�ة ب�ني العراق وم�ر، والحرص عىل 
توس�يع آفاق التع�اون يف مختلف املجاالت”، 
مؤكداً “دعم العراق لجمهورية مر العربية 
يف س�عيها لحماي�ة حقوقه�ا املائية بش�أن 

قضي�ة س�د النهض�ة ع�ىل أس�اس القانون 
الدويل، وبما ال يؤِدي لإلرضار بمصالح مر 

وأمنها املائي”.
وشدد الرئيس عىل “رضورة التنسيق املشرتك 
ب�ني ال�دول الش�قيقة والصديق�ة يف مجال 
مكافح�ة اإلره�اب وتجفي�ف منابع�ه وبما 
يس�هم يف تعزيز األمن واالستقرار والسالم يف 

املنطقة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املكلف السابق بتشكيل الحكومة محمد توفيق عالوي، أمس 
األحد، وجود حمالت »تسقيط مفربكة« ضده، فيما نفى توجيه 
رس�الة إىل الس�فارة الربيطاني�ة عليه�ا توقيعه. وق�ال عالوي 
يف منش�ور عىل صفحت�ه بموق�ع »فيس�بوك« »ال زالت حمالت 

التس�قيط من قبل الفاس�دين تجاه محمد ع�الوي تتواىل، فمن 
رسالة مفربكة موجهة اىل السفارة الربيطانية لألسف لم يتحرى 
هذا املحتال حت�ى عىل توقيعي فكانت الرس�الة بتوقيع يختلف 
اختالفا كامال عن توقيع محمد عالوي وباس�لوب رخيص هدفه 
تسقيط محمد عالوي«. وأضاف، أن »هناك مقوالت أخرى كاذبة 
كتسليم الراية إىل اإلمام الكذائي وغريها من االفرتاءات الرخيصة 

الت�ي ال يصدق بها أي  إنس�ان عاقل وال تس�تحق ال�رد عليها«. 
وتاب�ع »أمل من املواط�ن الكريم ان يتحرى الص�دق فيما ينقل 
عني«. وكان�ت مواقع التواصل االجتماعي، قد تداولت الس�بت، 
رس�الة منسوبة لعالوي، موجهة إىل السفارة الربيطانية، يطلب 
فيه�ا املكلف الس�ابق بتش�كيل الحكومة، اع�ادة النظر بقراره 

الذي تخىل به عن الهوية الربيطانية اثناء فرتة تكليفه.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت قوات الحش�د الشعبي ضمن 
قي�ادة قاط�ع عملي�ات دي�اىل، أمس 
األح�د، من تدم�ري مضاف�ات لتنظيم 
“داع�ش” اإلرهاب�ي يف زور نهر الوند 
بأط�راف قض�اء خانق�ني بمحافظة 
دي�اىل. وقال آم�ر اللواء 23 بالحش�د 
الشعبي بشري مزاحم العنبكي يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن 
“قوة من الفوج الرابع واس�تخبارات 
القيادة واستخبارات اللواء والهندسة 
والط�ريان املس�ري للقيادة وهندس�ة 
اللواء نفذت عملية رسيعة وخاطفة يف 
زور نهر الوند بالقرب من قرية محمد 
عب�اس تمكن�ت خالله�ا م�ن تدمري 
ع�دد من املضاف�ات والتي تحوي عىل 
عبوات ناس�فة تم تفكيكها ومساطر 
ومادة c4 و أس�لحة وصواريخ قاذفة 
ومواد لوجس�تة«. وأض�اف العنبكي، 
أن “املضاف�ات ضمت مالبس لرشطة 
املرور يستعملها “داعش” يف العمليات 
للتفخي�خ”،  وقنان�ي غ�از تس�خدم 
مشريا إىل أن “العملية نفذت يف اراض 

وعرة ومغطاة باملاء يف الزور”.
العملي�ة  “نج�اح  العنبك�ي،  وأك�د 
ب�دون  املذك�ورة  املناط�ق  بتفتي�ش 

حدوث أي خسائر”.

نواب يطالبون بفرض »احلجر الصحي« عىل القوات االجنبية خوفًا من نقلهم »كورونا«

رئاسة اجلمهورية: صالح يدعم السييس بقضية سد النهضة

عالوي ينفي توجيه رسالة إىل بريطانيا ويتحدث عن محالت »تسقيط« 

ضمت صواريخ وعبوات..  
احلشد الشعبي

 يدمر مضافات لـ »داعش« 
يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل مستش�ار االمن الوطني فال�ح الفي�اض يف مكتبه ببغداد 
األمني العام ملجلس األمن القومي اإليراني عيل شمخاني أمس األحد 
وج�رى خالل اللقاء بحث املش�اكل يف املنطقة وس�بل حلها، وآفاق 
تطوير العالق�ات بني العراق و الجمهورية اإلس�المية اإليرانية بما 

يخدم مصالح الشعبني.
 وذك�ر بي�ان ملكتب الفي�اض ان »الجانب�ني بحثا الواقع الس�يايس 
واإلس�رتاتيجي يف املنطقة وتأثري نتش�ار م�رض كورونا يف املنطقة 

السيما عىل مستوى التواصل بني الدولتني«. 
وأك�د الفياض »عىل أهمية التعاون املش�رتك بني الع�راق وإيران يف 
مواجهة خطر مرض كورونا كما تعاونا س�ابقاً يف مواجهة داعش 
اإلرهاب�ي«. وأض�اف، ان »الش�عب العراقي ش�عب مكافح وصابر 
وس�يتجاوز املحن وهو يتطلع لواقع سيايس جديد من خالل قانون 
انتخاب�ات جدي�د ومفوضية جدي�دة بما يس�هم يف انطالقة جديدة 
للعراق يف املحافل الدولية واإلقليمية تضعه يف مكانته املناسبة«. من 
جانبه أكد شمخاني »عىل اهمية تعزيز التعاون ال سيما يف املجاالت 
الصحي�ة والعالجية ملواجه�ة مخاطر كورونا، مضيفا ان الش�عب 
العراقي ش�عب يس�تحق االس�تقرار وان العراق يجب ان يس�تعيد 

دوره االقليمي والدويل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

عزى حس�ن كريم الكعب�ي النائب 
االول لرئيس مجلس النواب الشعب 
العراق�ي، أم�س االح�د، بم�رع 
العرشات من ال�زوار العراقيني بعد 
تعرضهم اىل حادث مروري » مروع 
» وه�م متوجه�ني لزيارة الس�يدة 

زينب )عليها السالم ( يف سوريا. 

الخارجية  الكعب�ي وزارة  وطال�ب 
دمش�ق  يف  العراقي�ة  والس�فارة 
للتح�رك الفوري ملعرفة مالبس�ات 
الح�ادث االلي�م واع�داد الضحاي�ا 
انج�از  واس�تكمال  واملصاب�ني 
اس�تعادة رفات املتوف�ني منهم اىل 
البالد، واالرساع يف تأمني االجراءات 
املتقدم�ة  والطبي�ة  االس�عافية 

للحاالت الحرجة. 

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت ك�وادر مديري�ة الطباب�ة 
يف هيئ�ة الحش�د الش�عبي، أم�س 
األح�د، بنصب مستش�فى ميداني 
يف مستشفى اإلمام الحسني )عليه 
التعليم�ي وس�ط مدينة  الس�الم( 

النارصية.
وق�ال بيان للهيئة تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن ك�وادر 

مديري�ة طباب�ة الحش�د الش�عبي  
بارشت بنصب مستش�فى ميداني 
يف مستشفى اإلمام الحسني )عليه 
التعليم�ي وس�ط مدينة  الس�الم( 

النارصية.
املستش�فى  نص�ب  أن  وأض�اف 
امليدان�ي يأتي يف اط�ار جهود دعم 
دائرة الصح�ة يف محافظة ذي قار 
طبي�ا ضم�ن جه�ود الوقاي�ة من 

فريوس كورونا.

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه مجلس القضاء االعىل، أمس االحد، كاف�ة املحاكم باتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة بح�ق كل من يخال�ف توصيات خلي�ة األزمة الوزاري�ة املعنية 
بمكافحة فريوس كورونا. وقال املجلس يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »عمم عىل كافة املحاكم باتخاذ االجراءات القانونية بحق 
م�ن يخالف توصيات لجنة خلية األزمة بخصوص االجراءات املتخذة للحد 

من انتشار فريوس كورونا«.

الفياض وشمخاين يبحثان احلرب عىل »كورونا« 
وتطوير التعاون بني العراق وإيران

الكعبي يعزي بوفاة
 الزوار العراقيني يف سوريا ويطالب اخلارجية 

باختاذ االجراءات الالزمة 

احلشد ينصب 
مستشفى ميداين يف النارصية لدعم جهود 

الوقاية من »كورونا«

القضاء يوجه املحاكم بمحاسبة خمالفي 
توصيات الوقاية من »كورونا«
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    بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير الزراعة صالح الحسني رئيس مجلس 
الخدمة محمود التميم�ي والوفد املرفق له حيث تم 
التباح�ث حول تعي�ني املهندس�ني الزراعيني كونهم 

أحد الرشائح املهمة للمجتمع«.
واكد الحسني خالل اللقاء بحسب بيان للوزارة ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ب�ان »وزارة الزراعة داعمة 
لرشيحة املهندس�ني الزراعيني م�ن خالل جملة من 
التس�هيالت اهمه�ا تخصيص ق�روض ميرسة من 
املرصف الزراعي حال توفر ارض زراعية وشمولهم 

بالخط�ة الزراعية، وتوفري بذور واس�مدة مدعومة 
من الدولة بنسبة %50 ».

وأضاف الحس�ني ان »وزارة الزراعة عملت وبش�دة 
عىل انصاف املهندسني الزراعيني وتشجي�����عهم 
ع�ىل االس�تثمار الزراع�ي ال�ذي بدوره يس�اهم يف 
تش�غيل االيدي العاملة وامتص�اص البطالة ، فضال 

عن الزيادة االنتاجية باملنتج الوطني«.
ويف خت�ام الل����ق�اء ق�دم الوف�د الضيف ش�كره 
وامتنان�ه ع�ىل التعاون الت�ام والدعم ال�ذي يقدمه 
الحس�ني للمهن�دس الزراع�ي ك�����ون�ه العجلة 
االس�اس يف تقدم العملية الزراعية وصوال اىل افضل 

انتاج كما نوعاً .

وزير الزراعة يؤكد ختصيص قروض ميرسة للمهندسني الزراعيني 
وشموهلم باخلطة الزراعية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة، 
املحافظ�ات  يف  فروعه�ا  كاف�ة  اس�تنفار 
واس�عة  تعف�ري  بحمل�ة  للقي�ام  مالكاته�ا 
ملنافذه�ا التوزيعية ومق�رات عملها للوقاية 
واإلحرتاز م�ن تفيش ف�ريوس كورونا، حيث 
ش�ملت الحمل�ة جمي�ع محط�ات الوقود يف 
بغ�داد واملحافظ�ات فض�ال عن مق�ر وأبنية 
الرشكة والفروع كالغرف واملمرات والباحات 
الخارجية والحدائق وبإرشاف شعبة الصحة 

املهنية التابعة للرشكة.
وق�ال رئي�س مجل�س ادارة رشك�ة توزي�ع 

املنتجات النفطية حسني طالب عبود يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، ان الرشكة اتخذت 
إج�راءات رسيع�ة وطويل�ة األم�د ملواجه�ة 
الف�ريوس منه�ا تنظيم عم�ل املوظفني وفق 
معادلة الدوام 50% مع تعليق العمل بالصمة 
اليدوية والصورية تالفيا لالكتظاظ باإلضافة 
إىل تخصيص مبلغ م�ن املال لرشاء املعقمات 
والكمامات وما شابه وتوزيعها عىل العاملني 

واملراجعني.
واشار طالب إىل »واقع محطات الوقود بالقول 
ان تعفري املحطات وسالمة العاملني فيها عىل 
رأس األولويات يف املرحل�ة الحالية«، الفتا اىل 
ان »محط�ات الوقود باقية ع�ىل وضعها بما 

يتعلق بالدوام وال يوجد اي تقليص بما يتعلق 
باملوظفني او س�اعات العم�ل وهم يف تماس 
مب�ارش م�ع املواطن مم�ا اس�توجب تنظيم 
حمالت مس�تمرة لتعفري املحطات وتعقيمها 
خاص اآلالت واألدوات التي تستخدم من اكثر 

من طرف«.
يف الس�ياق ذات�ه نظم�ت الرشك�ة يف مقرها 
ومن خالل قس�م التدريب بالتعاون مع دائرة 
صحة بغداد الكرخ ندوة تثقيفية علمية حول 
الفريوس ورشح طرق الوقاية منه باإلضافة 
اىل تنظي�م جمي�ع ف�روع الرشك�ة لن�دوات 
مماثلة كإج�راءات إحرتازية ووقائية حرصاً 

عىل توفري بيئة عمل مناسبة وآمنة .

املنتجات النفطية تعفر حمطاهتا كإجراء احرتازي 
للوقاية من »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت دائ�رة الرقاب�ة التجاري�ة يف وزارة 
التجارة، من قيام بعض الفاسدين بعرقلة 
جهودها بمكافحة الفساد ووضع حواجز 
الع�ام  امل�ال  تح�ول دون قيامه�م به�در 
والتغطي�ة ع�ىل فس�ادهم.وقال مدير عام 
الدائ�رة عيل زه�ري الجلبي يف بي�ان، تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان«بعض الفاسدين 
قاموا باس�تغالل بع�ض مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي الوهمية الت�ي تقودها جيوش 
الكرتونية لالس�اءة لعمل االجهزة الرقابية 
خط�ة  نف�ذت  والت�ي  التج�ارة  وزارة  يف 
رقابي�ة لتعقب الفاس�دين والتدقيق بعمل 
كل مفاص�ل وزارة التج�ارة واعداد تقارير 
مهني�ة تقوم عىل الردع واتخ�اذ االجراءات 
للضواب�ط  املخالف�ني  بح�ق  القانوني�ة 
والتعليمات الحكومية«.واضاف، ان«هدف 
الفاسدين من هذه الحرب املعلنة عىل دائرة 
الرقابة هي التغطية عىل فسادهم، ولوقف 
عمل الدائرة يف كش�فهم وايقاف هدر املال 
الع�ام، خاصة مع املراجع�ات التي اجرتها 
الرقاب�ة للعق�ود وعم�ل املطاح�ن االهلية 
نف�ذت  ان«دائرت�ه  مبين�ا  والحكومي�ة«، 
اك�ر عملية لتدقيق عم�ل املطاحن االهلية 
والحكومية، كذلك تدقيق العقود التي تقوم 
بها رشكات الوزارة كاف�ة وتحديد مكامن 
الخلل فيها بهدف اتخاذ االجراءات املناسبة 
ملعالجته�ا وف�ق القوان�ني الناف�ذة وه�ي 
مس�تمرة يف عملها«.واش�ار اىل«مواصل�ة 
العم�ل بالف�رق الرقابية املتكامل�ة لزيارة 
املخ�ازن ومواق�ع العمل فضال ع�ن اليات 

االداري وامل�ايل يف كاف�ة مفاص�ل  العم�ل 
عم�ل الوزارة«، موضح�ا ان«جهود اجهزة 
الرقاب�ة التجاري�ة به�ذه الف�رتة الوجيزة 
كان�ت كبرية جدا من خ�الل وضع اليد عىل 
مخالف�ات يف عمل عدد كب�ري من املطاحن 
االهلية والحكومية وفق اليات التعاقد التي 
توقعها الرشك�ة العامة لتصني�ع الحبوب 
م�ع اصحاب تلك املطاحن وت�م اغالق عدد 
كبري م�ن املطاحن يف محافط�ات مختلفة 
من الب�الد لغرض تصحيح تل�ك املخالفات 
ان«بعض  الجلب�ي،  القانون«.وب�ني  وف�ق 
الفاس�دين يحاول�ون ترسي�ب معلوم�ات 
كاذب�ة بهدف تضلي�ل الرأي الع�ام لعرقلة 
جه�ود هذه الدائ�رة يف مواصل�ة جهودها 
يف مواجه�ة الفس�اد ومحاربة الفاس�دين 
مستغلني بعض مواقع التواصل االجتماعي 
التي تعود لبعض الجهات السياس�ية التي 
تحاول دس السم يف العسل يف محاولة سيئة 
لالس�اءة اىل الخصوم السياس�يني وادخال 
عمل اجهزة الرقابة للتجاذبات السياس�ية 
التي نحن ابعد مانك�ون اليها كون الدائرة 
تعمل بش�كل مهني بعيد عن التس�ييس«.

ولفت اىل، ان«هذه االعمال والحرب املعلنة 
التي يقوم بها فاسدين ومأجورين لم تثنينا 
عن اداء دورن�ا املهني والوطني يف مجابهة 
الفساد بطرق مختلفة وااليقاع بالفاسدين 
اينم�ا كانوا يف مفاص�ل العمل ب�ل تجعلنا 
اكث�ر ارصارا ملواجه�ة التحديات ومواجهة 
الفاس�دين الذي�ن يحاول�ون رسق�ة قوت 
الش�عب من خالل  عمليات فس�اد كنا لها 
باملرصاد بعد ان وضعنا اليد عىل مخالفات 

كثرية سببت هدر كبري باملال العام.

التجارة حتذر من فاسدين حياولون 
عرقلة جهود مكافحة الفساد

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

)نيوت�ن(  منص�ة  إلط�الق  الرتبي�ة  وزارُة  تس�تعدُّ 
االلكرتونية لتعويض الطلبة والتالميذ عما فاتهم من 
ال�دروس، الكمال املنهاج املق�رر للعام الدرايس 2019 
– 2020.وقال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة حيدر 
فاروق السعدون يف ترصيح صحفي إن الوزارة »تعمل 
عىل تعوي�ض الطلبة عما فاتهم من الدروس بس�بب 
العط�ل االجبارية التي رافق�ت عامهم الدرايس، وادت 
اىل تأخ�ر إكمال املنهاج املقرر للفصلني االول والثاني، 
كما عمل�ت عىل اعداد منص�ة )نيوت�ن( االلكرتونية، 
وهي منص�ة للتعليم االلكرتوني س�يتم اطالقها عر 
أن  بالوزارة«.واض�اف،  الرتبوي�ة  الع�راق  فضائي�ة 
»املنص�ة تتضم�ن مح�ارضات عدة، س�يتم بثها عر 
التلفزيون الرتبوي لجميع املراحل الدراسية، االبتدائية 
واملتوس�طة واالعدادي�ة، وس�يقدمها أكفأ االس�اتذة 
بال�وزارة بالتنس�يق م�ع املديري�ة العام�ة للمناهج، 
مؤك�دا ان املنصة س�تدعم الطلبة ع�ن بعد من خالل 
تقدي�م دروس توجيهي�ة للطال�ب، ولعم�وم املراحل 
الدراس�ية« عادا املرشوع »خطوة حقيقية الستخدام 
التعليم اإللكرتوني الرصني واس�تخدام وسائل االعالم 
الرقمي ملواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تؤخر 
س�ري العملية التعليمية يف البالد«.وأردف السعدون يف 
الشأن ذاته، ان »اطاالق املرشوع، يأتي تنفيذا ملقررات 
خلي�ة االزم�ة املركزي�ة يف ال�وزارة، مش�ريا اىل انه تم 
االنتهاء من املراحل النهائية الطالق املنصة التعليمية، 
موضحا ان�ه »أول منصة تعليمية الكرتونية حكومية 
يف الب�الد اعدت تماش�يا مع اوضاع الطلب�ة وما مروا 
ب�ه من ظروف ادت اىل تاخ�ر عامهم الدرايس لظروف 
خارج�ة عن ارادة الوزارة، والتي يمكن ان تؤثر س�لبا 
يف مس�تقبلهم الدرايس«.وذكر ان »الوزارة عملت عىل 
اع�داد حزمة من البدائل واملعالجات من اجل مواجهة 
أي ط�ارئ بم�ا يضمن س�المة التالمي�ذ والطلبة من 
فريوس )كورونا( الذي ادى انتش�اره يف عموم العالم 
اىل تأخ�ر التعلي�م لت�اليف انتش�اره بني اوس�اطهم«.
واش�ار املتحدث الرسمي باس�م الرتبية اىل ان الوزارة 
»وجه�ت جمي�ع امل�الكات التعليمية والتدريس�ية اىل 
رضورة التواصل مع الطلبة عر الوس�ائل املتاحة من 
خ�الل مواقع التواص�ل االجتماعي ومواق�ع املدارس 
االلكرتوني�ة من اج�ل توفري ف�رص تعليمي�ة بديلة، 
فض�ال عن قيام التلفزيون الرتبوي بالعمل عىل تقديم 
دروس تعليمي�ة يف مختل�ف امل�واد واىل جميع املراحل 

التعليمية عىل مدار الساعة .

الرتبية تستعد إلطالق 
منصة »نيوتن« االلكرتونية 

إلكامل املناهج

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة املنافذ الحدودية، غلق املنافذ الرية)الش�المجة، الش�يب، زرباطية، املنذرية، 
منديل( أمام حركة التبادل التجاري مع ايران ملنع دخول وانتشار فايروس كورونا اىل البالد.

وأوضحت الهيأة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »هذا الغلق جاء من بداية 
ه�ذا يوم ام�س املوافق الثامن من آذار ويس�تمر لغاية الخامس عرش من الش�هر الجاري، 
تنفيذاً المر اللجنة املرقمة )64( برئاسة األمني العام ملجلس الوزراء«.ولفتت اىل انه »وفيما 
يخص املس�افرين العراقيني س�وف يتم منع دخولهم عر املنافذ املشار اليها بعد الخامس 

عرش من آذار وسيتم دخولهم حرصا عر منفذي مطاري بغداد والبرصة حرصاً .

    بغداد/ المستقبل العراقي

هنأ القض�اء العراقي، امل�رأة العراقية باليوم 
العاملي للمرأة، مؤكدا عىل ريادة املرأة العراقية 
بني النس�اء العربيات يف دخول مجاالت العمل 
من�ذ وقت مبكر.وذكر القض�اء يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، انه »بمناس�بة حلول 
الي�وم العامل�ي للم�رأة يتقدم رئي�س مجلس 
القض�اء األع�ىل القايض فائق زيدان بإس�مه 
وبإس�م األرسة القضائي�ة يف الع�راق اىل كل 
نس�اء العال�م عامة ونس�اء الع�راق خاصة 
بأحر التهاني وأطيب األمنيات. متمنياً للمرأة 
العراقية بشتى مواقعها دوام االبداع والنجاح 

والسمو بتحقيق املعاني االنسانية التي أثبتت 
جدارتها فيها«.واضاف زيدان بحسب البيان، 
ان »مجل�س القض�اء األعىل بهذه املناس�بة 
يؤكد ع�ىل ريادة امل�رأة العراقية بني النس�اء 
العربي�ات يف دخول مج�االت العمل منذ وقت 
مبك�ر، وتميزهن يف أكثر م�ن مجال تواجدن 
في�ه وبلوغ بعضه�ن العاملي�ة«، معرين عن 
»عظي�م فخرنا بأن الع�راق ُيعد م�ن البلدان 
املتقدم�ة بع�دد القاضي�ات املنضويات تحت 
خيمة القضاء العراقي«.وتابع زيدان، »بهذه 
املناسبة التي تحل علينا اليوم نشد عىل توجيه 
تحايا اإلج�الل والتقدير واإلح�رتام اىل جميع 

نساءنا العراقيات بيومهن العاملي األغر.

اغالق مخسة منافذ مع ايران ملنع انتشار كورونا

القضاء يؤكد باليوم العاملي للمرأة عىل دخول 
العراقية جماالت العمل منذ وقت مبكر

بسبب »كورونا«.. العمل توجه باعتامد النظام 
االلكرتوين النجاز معامالت املواطنني 

الصناعة حتقق ايـرادات مـن تصديـر 
منتجاهتـا االسفلتيـة بمليـار دينـار شهريـًا

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، باعتماد النظ�ام االلكرتوني النجاز 
املعام�الت ويدع�و مركز الس�المة املهنية لبذل جه�ود اس�تثنائية يف ظل الوضع 
الصح�ي الراه�ن بس�بب انتش�ار ف�ريوس كورونا.وذك�ر اع�الم وزارة العمل يف 
بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن »وزير العمل والش�ؤون االجتماعية باس�م 
عبدالزم�ان، وجه اعتماد النظام االلكرتوني النجاز معامالت املواطنني فضال عن 
اعتماده يف العمل االداري لدوائر الوزارة وهيئاتها«.واضاف الزمان خالل اجتماعه 
بمدي�ر املرك�ز الوطني للصحة والس�المة املهني�ة نارض الش�مري، ومدير مركز 
تكنولوجي�ا املعلومات صفاء كريم بحس�ب البيان، ان »الوض�ع الصحي الراهن 
ال�ذي يعيش�ه العالم اجمع املتمثل بانتش�ار فريوس كورونا يتطل�ب العمل وفق 
رؤية مهنية تضمن س�المة املواطنني واملوظفني عىل حد س�واء موجها باعتماد 
النظام االلكرتوني النجاز معامالت املواطنني واعداد استمارات الكرتونية خاصة 
لهذا الغرض«.وبني، ان »وزير املركز الوطني للصحة والسالمة املهنية، وجه ببذل 

جهودا استثنائية ووضع خطط رسيعة يف ظل الوضع الصحي الراهن.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف�ت الرشكة العام�ة للصناعات 
التعدينية إحدى رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن، ع�ن تحقيق اي�رادات بأكثر 
من ملي�ار دينار ش�هرياً م�ن تصدير 
منتجاتها االسفلتية ».وق�ال مدير عام 
الرشكة راف��د عب�د الجلي�ل جب�ار يف 
بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن 
للمنتجات  “الرشك�ة تمتل�ك مصنع�اً 
االنش�ائية يف بغداد ينتج طيف واس�ع 
م�ن مختلف أن�واع االس�فلتيات منها 
الرايم كوت والكات باك وقري االكساء 
فض�اًل  وغريه�ا  والرايم�ر  املط�ور 
ع�ن مصان�ع اخ�رى لالس�فلتيات يف 
محافظات الب�رصة واالنبار«.وافصح 
جبار عن “خطة إلنش�اء )11( مصنع 
اخ�ر يف مختل�ف املحافظ�ات لكث�رة 
الطلب والحاجة املحلية لهذه املنتجات 
فضالً عن طلبات التصدير، مش�رياً اىل 
ان “الرشك�ة ت�درس حالي�اً ع�دد من 
طلبات التجهيز للمنتجات االس�فلتية 

اليجاد االلية املناس�بة لتأم�ني وتلبية 
ه�ذه الطلبات وتعزيز م�وارد الرشكة 
الس�يما وانها تتحم�ل 20% من رواتب 
موظفيه�ا ووضعت الخط�ط الهادفة 
لزي�ادة ه�ذه النس�بة وتحم�ل كامل 
الرواتب مع نهاي�ة هذه العام«.ولفت 
إىل أن “الرشك�ة اس�توعبت خالل هذا 
الع�ام بح�دود )1000( ش�خص م�ن 
الطاق�ات الش�ابة وقام�ت بتش�كيل 
لج�ان لتوزيعهم عىل مواق�ع الرشكة 
وتدريبهم واكس�ابهم الخرة واملهارة 
الالزمة لتمكينهم من العمل ومواصلة 
املس�رية للنهوض بالرشكة«.وأض�اف 
املدي�ر الع�ام أن »الرشكة اس�تطاعت 
أيضاً تأم�ني كامل حاجة رشكة هانوا 
الكورية من أنواع املنتجات االس�فلتية 
لتنفيذ مرشوع تأهيل وتطوير القاعدة 
الجوي�ة يف الصوي�رة بع�د ان اثبت�ت 
هذه املنتج�ات فاعليتها ومواصفاتها 
وجودتها العالي�ة حيث قامت الرشكة 
الكورية بحجز الكميات التي تحتاجها 

ورشاءها بالكامل.

حمافظ بغداد خياطب املالية للتأكيد 
عىل رصف رواتب املتعينني اجلدد

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

خاطب محافظ بغداد املهندس محمد 
جابر العطا وزارة املالية، أمس األحد، 
للتأكيد ع�ىل رصف روات�ب املتعينني 
الج�دد ع�ىل مديري�ات تربي�ة بغداد 

الكرخ والرصافة.
 وس�بق ملحافظ�ة بغ�داد ان فاتحت 
تموي�ل  طل�ب  بش�أن  املالي�ة  وزارة 
الكت�ب  وحس�ب  الج�دد  التعيين�ات 

املنشورة.
ان  تأكي�ده  بغ�داد  محاف�ظ  وج�دد 
املحافظة ال تتحمل سبب عدم التمويل 
التعيين�ات  او تاخ�ري رصف روات�ب 
الجدي�دة، ونامل م�ن جميع األخوات 

واألخوة توخي الدقة يف النرش.

حمافظ نينوى يعلن وضع احلجر األساس 
لبناء جممعات سكنية يف ربيعة

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أعل�ن محاف�ُظ نين�وى نجم الجب�وري، عن 
لبن�اء مجمع�ات  الحج�ر األس�اس  وض�ع 
س�كنية يف ناحية ربيع�ة«. وق�ال الجبوري 
يف بيان اطلع�ت عليه »املس�تقبل العراقي«، 
إن »امل�الكات الهندس�ية يف بلدي�ات نين�وى 
وبالتع�اون مع نخب�ة هندس�ية من رشكة 
الف�او للمق�اوالت واالعم�ار، رشعت بوضع 
الحج�ر االس�اس لبن�اء مجمع�ات س�كنية 
واطئة الكلفة لألرس املترضرة ابان س�يطرة 
عصابات داع�ش االرهابي�ة يف ناحية ربيعة 
ش�مال غرب املوصل«. واضاف الجبوري، أن 

»مبالغ انش�اء هذه املجمعات خصصت من 
مبالغ بناء البنية التحتية للمناطق املحررة، 
وان مدة انجاز هذه املجمعات حددت بفرتة 
تس�تغرق 15 ش�هرا تقريبا منذ ب�دء العمل 
بهذه املجمعات وس�ط الناحية«. من جانب 
آخر وجه محافظ نينوى ،امس االحد، بغلق 
جميع منافذ الدخول ملدينة املوصل. وذكرت 
املحافظ�ة يف بيان إن نج�م الجبوري »وجه 
بغلق جميع منافذ الدخول اىل مدينة املوصل 
خ�الل 24 س�اعة«. واضاف�ت ان املحاف�ظ 
استثنى »عجالت نقل املواد الغذائية والوقود 
والبضائع باإلضاف�ة لعدد من املقررات التي 

اتفقت عليها خلية االزمة.

    المستقبل العراقي/ الغانم

أبرمت اإلدارة املحلية يف واسط عقودا وزارية مع أكثر من ثمانية 
آالف محارض مجاني مع ش�مولهم بتس�وية املالكات التعليمية 

وال�ت�دري�س�ي�ة ض�م�ن ال�ع�ام ال�دراس�ي 2019 – 2020.
وق�ال محاف�ظ واس�ط، محم�د جمي�ل املياح�ي، إن »املحافظة 
اس�تحصلت املوافق�ات الرس�مية م�ن وزارة املالية ع�ىل تحويل 
8564 محارضا مجانيا إىل عقود وزارية، مع ش�مولهم بتس�وية 
املالكات التعليمية وال�ت�دري�س�ي�ة ض�م�ن ال�ع�ام ال�دراس�ي 

.»2020 – 2019
وأش���ار املياح�ي، إىل أن »موافق�ة وزارة املالية ج�اءت عىل اثر 
موافق�ة مجل�س ال���وزراء بكتاب الهيئ�ة العليا للتنس�يق بني 
املحافظ�ات وجمي�ع اقس�امها يف االقضي�ة باب�رام العق�ود مع 

املحارضين املجانيني.

حمافظ واسط يعلن حتويل أكثر 
من 8 آالف حمارض إىل عقود

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت أمانة بغ�داد، عن إنج�از صيانة وتاهيل تخس�ف عمالق 
شمايل بغداد.

وذكر بيان لالمانة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان » 
دائرة بلدية الش�علة احدى مالكات امانة بغ�داد انجزت بالكامل 
أعمال صيانة التخس�ف الحاصل ضمن شارع املهيمن يف منطقة 
الحري�ة وبعمق 7 أمتار تح�ت األرض وبطول اكث�ر من 80 مرتاً 

حيث بلغ قطر األنبوب 80 سم«.
وأضاف ان »إنجاز التخس�ف املذكور س�يغري واق�ع الترصيف يف 
منطقة الحرية وال س�يما املحلتني الس�كنيتني 420 و 422 حيث 
سيس�اهم يف إنج�از ترصي�ف مياه األمط�ار واملج�اري برسعة 

وكفاءة اكر.

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت مديرية ش�ؤون البطاقة الوطنية توضيحاً بشأن مواعيد 
الحج�ز األلكرتون�ي خالل أي�ام تعليق ال�دوام يف دوائ�ر األحوال 

املدنية.
وقالت املديرية يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن »مواعيد 
الحج�ز االلكرتوني التي تصادف ضمن أيام تعليق الدوام يف دوائر 

األحوال املدنية محفوظة ولها األولوية عند استئناف الدوام«.
وأش�ارت املديرية اىل ان�ه »بإمكان املواطنني الذي�ن لديهم موعد 
حج�ز الكرتوني ضمن هذه األيام ، مراجعة دوائرهم املعنية عند 
اس�تئناف الدوام مب�ارشة ، النجاز معامالته�م دون ان يضطروا 

لدفع أي غرامة تأخريية .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، أمس األحد، عن شفاء 
جميع املصابني بفريوس كورونا ضمن نطاق دائرته.

وق�ال الحجام�ي يف بي�ان مقتضب تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إنه »تم ش�فاء جميع م�رىض ف�ريوس كورونا يف 

الدائرة املذكورة«.
وكان�ت صحة الك�رخ أعلنت يف وقت س�ابق أن جمي�ع املصابني 
الس�تة املتبق�ني يف مستش�فى الف�رات الع�ام أظه�رت نتائ�ج 
فحوصاته�م املخترية خلوه�م من الفايروس )النتائج س�البة( 

وننتظر فحص اخر.

أمانة بغداد تعلن صيانة وتأهيل 
ختسف عمالق شاميل بغداد

البطاقة الوطنية تصدر توضيحًا بشأن مواعيد 
احلجز اإللكرتوين خالل أيام تعليق الدوام

مدير صحة الكرخ يعلن شفاء مجيع 
املصابني بـ »كورونا« ضمن نطاق دائرته

وجه بغلق مجيع منافذ الدخول إىل احملافظة
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )34(
تعل�ن اللجنة نكوال ع�ن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف 
املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خالل ) 15( خمس�ة ع�ر يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
لن�ر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الروط 
مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدني�ة وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف مقر مديري�ة بلدية املوص�ل الواقع يف حي 
املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نر االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
املحالت املرقمة )5و6و8( املشيدة عىل جزء من القطعة 
املرقمة )91/43( م40 نينوى الرقية يف حي الجماسة 

وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )48(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية 
وفق قانون )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزاي�دة العلني�ة مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية 
املوصل خالل ) 30( يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل 
لنر االع�الن يف الصحف املحلية لالط�الع عىل الروط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة 
الع�ارشة صباحا لليوم االخري من م�دة االعالن ويتحمل 
من ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة 

)2%( من بدل االيجار 
)489و493و487و462و497و522و املرقمة  الدكاكني 

524و526و528و530و538و534و473و471و469( 
الواقعة يف سوق الربكة  يف منطقة البورصة عىل جزء من 
القطعة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتحي وملدة ثالث 

سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )29(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( 
ي�وم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الروط مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة )%30( 
م�ن القيمة املقدرة م�ع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة 
وتج�ري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية املوص�ل الواقع يف حي 
املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور ن�ر االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار 
الدكاكني املرقم�ة )521و519و456و551و563و516و445
يف  الواقعة  و446و447و399و465و464و482و558و450( 
سوق الربكة  يف منطقة البورصة عىل جزء من القطعة املرقمة 

)179( محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

من دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل  
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة 

نوع التبليغ اول / نهائي 
التسلسل او رقم القطعة : 781/159 

املحلة اورقم واسم املقاطعة :عطيفيه 
الجنس :- دارين مفرزه بصوره غري رسميه

رقم الباب :
 رقم الطابق :

رقم الشقة :- 
مق�دار الدي�ن ) 39,760,280 ( تس�عة وثالث�ون ملي�ون 

وسبعمائة وستون الف ومئتان وثمانون دينار عراقي 
اسم الدائن املرتهن : مرصف آسيا العراق االسالمي 

تاريخ االستحقاق : 1 / 7 / 2019 
وصف سجل التأمينات العينية : 2     ايار/2019     53 

مح�ل االقامة املبني بالعقد : الكاظمي�ة م / 409 ز / 42 د 
 23 /

بناء عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله 
وبالنظ�ر لع�دم اقامتك يف املحل املبني بالعق�د وانه ليس لك 
محل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة 
فعلي�ه قررن�ا تبليغك بل�زوم دفع الدي�ن وتوابعه خالل 15 
يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نر االعالن واال فسيباع 

عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقاً للقانون 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الك�رخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 625 / ش / 2020  
التاريخ 8 / 3 / 2020  

اعالن
اىل املدعى عليه / عمار حسني كرجي

اقام�ت املدعي�ة زين�ه عيل جمع�ه الدعوى 
املرقمة اعاله يطالب فيها التفريق القضائي 
لعدم االنفاق وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبليغ ق�رر تبليغك اعالناً يف 
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف ي�وم 19 / 3 / 2020 ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابياً وعلناً 

وفق القانون 
القايض / نهابة بريس عداي

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 520 
التاريخ 4 / 3 / 2020

م / نر فقدان  
ق�دم املدعو محمود احمد حم�د خلف طلباً 
اىل ه�ذه املحكم�ة الس�تصدار حجة حجر 
وقيمومة عىل ول�ده املفقود موفق محمود 
احمد حمد العزاوي والذي فقد بتاريخ 12 / 
4 / 2015 ول�م يعرف اي يشء عن مصريه 
لح�د االن وهو من س�كنة محافظة صالح 
الدي�ن – قضاء بلد / ح�ي االنتصار . فعىل 
م�ن لديه معلومات عنه االتصال بذويه . او 

بهذه املحكمة او بأي مركز رشطة . 
مع التقدير

القايض / عبد الرحمن حميد جاسم

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1531 / 2019 
التاريخ 4 / 3 / 2020  

اىل املنف�ذ عليه / نعمه عبود محمد الس�اكن يف كربالء 
املقدسة حي العامل  

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من كت�اب مديري�ة تنفيذ 
كربالء املرقم 72 يف 27 / 2 / 2020 ورشح املبلغ وتأييد 
املختار انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً 
للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالناً 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة 
عر يوماً تبدأ من اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / ثامر احمد حسني 
ق�رار محكمة االح�وال الش�خصية يف ذات السالس�ل 
املرقم 1161 / ش / 2019 يف 22 / 5 / 2019 املتضمن 
الزامك بتأدية نفقة مس�تمرة الوالدك ) حس�ني ورقيه 
وفاطمه ( بواقع مائة وخمس�ة وع�رون الف دينار 
ل�كل واحد اعتباراً من تاري�خ املطالبه القضائية يف 12 

2019 / 2 /

العدد : 97
التاريخ : 2020/3/2

العدد : 71
التاريخ : 2020/2/12

العدد : 76
التاريخ : 2020/2/12

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االول

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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جلنة البيع واالجيار

الثانية يف حمافظة نينوى
اعالن ثاين )13(  والصادر يف 2020/1/20 

تعل�ن اللجنة اعاله ع�ن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه والعائ�دة ملكيتها اىل 
مديرية بلدية  الحمدانية  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية 
. فع�ى الراغبني بااليج�ار مراجعة مديرية بلدية  الحمدانية وخالل م�دة )15(  يوم  تبدأ من 
الي�وم التايل لنرش االعالن  بالصحف مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة )%50( 
من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عى ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم 
االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب 
املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعى حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة 
املصاري�ف االخ�رى املرتتبة عى ذلك اضافة اىل مص�ادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول 
باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية الحمدانية علما ان مدة االيجار س�نة 

واحدة فقط.

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 2384 / ب2 / 2019 

التاريخ : 4 / 3 / 2020 
اعالن 

تنفي�ذا للق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة يف الدعوى 
اع�اله والق�ايض بازالة ش�يوع العقار املوص�وف ادناه 
بيعا والعائد للس�يدة ) زهرة فاضل حسون ( ورشكائها 
والكتساب القرار الدرجة القطعية تقرر االعالن عن بيعه 
يف الصح�ف املحلية ) ملدة ثالثون يوما ( اعتبارا من اليوم 
الت�ايل للنرش فعى من له الرغب�ة مراجعة هذه املحكمة 
مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة ) 10 % ( 
م�ن القيمة املقدرة له البالغ�ة ) 000 ، 000 ، 68 ثمانية 
وس�تون ملي�ون دين�ار ( بص�ك مصدق لحس�اب هذه 
املحكم�ة ان لم يكن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية 
بعهدة الراغب االخري بعد الساعة الثانية عرش ظهرا من 
يوم املزايدة وان الداللية ورسوم التسجيل عى املشرتي.

القايض 
مهدي قدوري كريم 

االوصاف : 
1 – ان العق�ار املرق�م 25749 / 107 تكية املس�احة 1 
أول�ك و 20 م2 دار س�كن يف بعقوب�ة التكية بالقرب من 
فلكة العنافصة يف الشارع املقابل لرضيبة دياىل يف شارع 
فرع�ي يتكون من مدخل اس�تقبال ه�ول مطبخ حمام 
صحي�ات الطابق الثاني ثالثة غ�رف وصحيات االرضية 
كايش االبواب الشبابيك حديد الدار خالية من الشاغلني. 
2 – قيمة العقار ارضا : 000 ، 000 ، 48 ثمانية واربعون 

مليون دينار .
3 – قيمة العقار بناءا : 000 ، 000 ، 20 عرشون مليون 

دينار .
4 – القيم�ة الكلي�ة للعق�ار : 000 ، 000 ، 68 ثماني�ة 

وستون مليون دينار .
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 2016 / ب / 2018 

التاريخ : 24 / 2 / 2020 
اعالن 

املدعيان / 1 – سعد جمال الدين الفحام .
2 – وليد عبد الرحيم فتح الله .

املدعى عليهن / 1 – مي جمال الدين الفحام .
2 – جمانه جمال الدين الفحام . 

3 – شيماء عبد الجبار حسني .
تبي�ع محكم�ة ب�داءة البرصة باملزاي�دة العلني�ة العقار 
تسلس�ل 1777 / 11 مق�ام ع�ي مس�احته 12 أولك و 
90 مرت مربع يقع يف منطقة العش�ار ش�ارع ابو االسود 
الش�ارع الرئييس الش�ارع العام مقابل بريد العشار وان 
العق�ار عبارة ع�ن بناية مؤلف�ة من ثماني�ة وعرشون 
محل يف واجهة العقار مس�تاجرة من الغري وهي محالت 
تجارية مختلفة االس�تخدامات ودرج ي�ؤدي اىل الطابق 
العلوي وانه مؤلف من 21 غرفة مستاجرة من قبل الغري 
مع مش�تمالت متخذة كفندق وكان سابقا يسمى فندق 
الكوي�ت درج�ة عمرانه قديم�ة جدا وهو ايل للس�قوط 
فم�ن له الرغب�ة برشاء العق�ار مراجعة ه�ذه املحكمة 
ودف�ع التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10 % م�ن القيمة 
املق�درة للعقار البالغة ثالثة مليارات واربعمائة وثمانية 
عرش مليون وخمس�مائة الف دينار وبصك مصدق المر 
ه�ذه املحكمة وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش 
من ظهر الي�وم الثالثني من اليوم الت�ايل للنرش ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة .
نسخة منه : 

1 – لوحة االعالنات .
2 – موقع العقار .

القايض

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة املعقل 
العدد : 730 / ب / 2019 

التاريخ : 5 / 3 / 2020 
اعالن 

املدعي / عي عبد العباس ابراهيم 
املدع�ى عليه�م / 1 – ابراهي�م وعب�د القادر 
وحس�ن وايم�ان ول�ؤي ابن�اء عب�د العب�اس 

ابراهيم .
تبي�ع محكمة ب�داءة املعقل باملزاي�دة العلنية 
خمس�ة   38 م   1248  /  3 تسلس�ل  العق�ار 
مي�ل مس�احته 1 أول�ك و 60 / 88 م2 يقع يف 
منطقة خمسة ميل قرب الشارع العام املؤدي 
اىل ش�ارع بغداد والعقار عبارة عن دار س�كن 
مؤلف�ة م�ن طابق واح�د مؤلف م�ن غرفتني 
من�ام وه�ول ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي 
وغرفة استقبال وان الدار مشيدة من الطابوق 
ومس�قفة بالكونكريت املسلح ومشغولة من 
قبل الرشيك حسن عبد العباس حسن ابراهيم 
وال�ذي ال يرغ�ب بالبق�اء يف العق�ار بصف�ة 
مس�تاجر بع�د البي�ع فمن ل�ه رغب�ة برشاء 
العقار مراجعة هذه املحكمة ودفع التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10 % م�ن القيم�ة املقدرة 
للعقار والبالغة مائة وس�بعة واربعون مليون 
وثمنمائة وس�تون ال�ف دينار بص�ك مصدق 
المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الساعة 
الثاني�ة عرش من ظهر اليوم الثالثني من اليوم 

التايل للنرش ويتحمل املشرتي اجور املناداة .
القايض 

علوان بربوت البزوني 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة  
العدد / 2176/ش/2016

التاريخ 2020/3/1
اعالن

اىل املدعى عليه  / خالد محمد حسني
س�بق وان اصدرت هذه املحكم�ة بحقك قرار 
2176/ش/2016  املرق�م  الغياب�ي  الحك�م 
يف 2016/10/31   وال�ذي يق�ي بالتفري�ق 
القضائ�ي قب�ل الدخ�ول بين�ك وب�ني زوجتك 
املدعي�ة ) اخ�الص محمد كام�ل(  وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كت�اب مديرية التبليغات 
 2020/2/26 يف   212 املرق�م  القضائي�ة 
ومرفقه اشعار مختار منطقة حي العسكري  
ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني بالق�رار اعاله 
لغرض الحض�ور واالعرتاض عى القرار خالل 
امل�دة القانوني�ة م�ن تاري�خ تبلغ�ك ويف حال 
عدم حضورك س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض

باسم فتحي حمود عي

م/ ) تنويه (
الحاق�ا بكتابنا ذي الع�دد )1565 يف 2020/3/1( 
الخاصة باع�الن اول للمناقص�ة 1/بلديات 2020 
مرشوع )تاهيل طريق بغداد – برصة املرحلة الثانية 
من ج�ر كرمة عي اىل حدود بلدي�ة الهارثة( نود 
ان نن�وه اىل تعدي�ل صنف املناقصة اع�اله لتكون 
)انش�ائية( وان تك�ون نافذة بدال من )انش�ائية / 
كهرباء / ميكانيك / كيمياوي ( اس�تنادا اىل كتاب 
قسم التخطيط واملتابعة / شعبة تخطيط القطاعات 

ذي العدد 963 يف 2020/3/5 .
احلقوقي

اياد كاظم مبارك 
مدير العقود احلكومية

التاريخ: 8 / 3 / 2020

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

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

 تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  ع�ن اجراء مزايدة علنية لتأج�ري العقار املرقم 
)61/49862/3 جزيرة ( كمس�اطحة لغرض تش�ييد بناية تجارية وملدة 20 س�نة وبضمنها مدة التش�ييد 
والبالغ�ة س�نتني من تاريخ اس�تالم االرض وحس�ب املخططات والكش�وفات املصادقة تع�ود بعدها االرض 
واملش�يدات اىل البلدية وحس�ب الرشوط ادناه  فعى الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف 
تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا وذلك بعد مرور)30( يوم تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف احدى الصحف 
اليومي�ة وفق�ا للم�ادة )16( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل ، مس�تصحبني 
معهم وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة ولكامل فرتة املس�اطحة ونس�خة من هوية 
االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة  وبطاقة السكن عى ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور خدمة 2%  من مبل�غ االحالة ويف حال حصول املزاي�دة يف يوم عطلة 
رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي يي العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او 
من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني  ويف حالة رغبة املس�تاجر بتقس�يط بدل االيحار يتم تقديم كفالة عقارية 
ضامن�ة عى ان تك�ون املوافقات ضمن امل�دة القانونية وع�ى الراغبني مراجعة البلدي�ة لالطالع عى رشوط 

املزايدة  واملخططات والكشوفات
الرشوط:

1 � يتم املبارشة بالبناء من تاريخ استالم االرض وان يتم اكمال التشييد خالل مدة سنتني
2 � تقديم مبلغ ضمان للتش�ييد يعادل بدل املس�اطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التش�ييد خالل املدة املقررة يف 
الفقرة اوال اعاله يصار اىل مصادرة مبلغ الضمان ويعترب عقد املس�اطحة الغيا وتعود االرض واملش�يدات اىل 

البلدية وبدون بدل
3 � يتم تسجيل حق املساطحة يف دائرة التسجيل العقاري

4 � يتم التعاقد مع مكتب استشاري هنديس حكومي متخصص)ويفضل ان يكون املكتب حكوميا(  من قبل 
املساطح لتقديم االستشارة املطلوبة اذا تطلب االمر وخالل مدة التنفيذ

5 � يتم مراجعة بدل املس�اطحة كل خمس س�نوات من تاريخ توقيع عقد املس�اطحة وحسب الفقرة ب من 
املادة 16 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

6 � توفري مقر مالئم لدائرة املهندس املقيم خالل مدة التنفيذ مع كافة املستلزمات املطلوبة مع توفري وسيلة 
نقل مالئمة

7 � يتم تنفيذ العمل حسب املواصفات الفنية املطلوبة املعتمدة لدى البلدية وبارشاف د.م املقيم للمرشوع
8 � يتحمل املساطح كلفة اجراء الفحوصات املختربية الالزمة لضمان تنفيذ العمل وحسب املواصفات الفنية 

املطلوبة
9 � يتحمل املساطح كلفة اعداد ومصادقة املخططات الخاصة بالبناية اعاله

 

م . ر مهندسني
عبريسليم نارص
مدير بلدية كربالء املقدسة

العدد : 7583
التاريخ 2020/3/8

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

20 سنة
 50,000,000
دينار خمسون 
مليون دينار 

300م2 
مع فضاء 
الرصيف 
37,5م2

عرصة خالية النشاء بناية تجارية متكونه  من خمسة طوابق 
على العقار ) 61/49862/3 جزيرة(  1

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

Contracts Dept Announcement

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه  ت

839/1م 150 تلول ياثة  كازينو العوائل السياحي 1

2/253م154 مارقرياقوس بشموني ساحة وقوف السيارات بمساحة 
2500م2 2

5/98م154 مارقرياقوس بشموني ساحة وقوف السيارات بمساحة 
1200م2 3

1533 قرة قوش  ساحة وقوف السيارات بمساحة 
2167م2 4

65/15 م154 مارقرياقوس بشموني  دكان 153 5

47/130 م154 مارقرياقوس بشموني  دكان 132و143 6

23/136 م154 مارقرياقوس بشموني  كشك 20 7

1/520 قرة قوش دكان 19 وكشك 3و5و6 وشقة مكونة 
من ستة غرف 8

1/821 قرة قوش دكان 91 و92 و93 والشقق 3و4و5  9

2/177 م 155 طريق الخضر موقع مولدة 10

230و231و232و236و237و238و239و330و331و339

و841/1و 842و843
قطع زراعية للموسم الزراعي 

2020/2019 البالغ مساحتها 54 دونم  11

العدد: 1699
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: فرص إلس�تثمارات مالية مربحة تتاح 
لك اليوم حاول أن تس�تفيد منه�ا والوقت غري 
مناس�ب لتقوم اليوم بأي تغ�ريات قد ال تكون 
يف مصلحتك.عاطفي�ًا: ال ت�ردد يف اإلجابة عن 
األس�ئلة املحرجة التي يطرحها عليك الرشيك، 

فهو يعرف ما تمر به من ظروف دقيقة.

مهنياً: تق�ي طيلة الي�وم باجتماعات مهمة 
ترتب عليها قرارات حاسمة وتتلقى الكثري من 

عروض العمل املغرية.
عالقت�ك  يف  باالس�تقرار  تش�عر  ال  عاطفي�اً: 
بالرشي�ك، واىل أي�ن س�تقودك ه�ذه العالق�ة 

وخصوصاً أن أفقها غري واضح.

مهنياً: تس�مع همس�اً وتعيش التباس�اً ربما، 
وتأس�ف لع�دم التفاه�م م�ع بع�ض األفرقاء 
وتطرح أس�ئلة بش�أن بعض النّي�ات وقد تلوم 

فريقاً ما عىل عدم التجاوب معك.
عاطفياً: إذا بدأت تشعر بامللل مع الرشيك 

مهنياً: يحمل هذا اليوم آفاقاً واسعة واحتماالت 
شتى وتنسيقاً يريحك من قلق ويصّحح بعض 

األوضاع..
عاطفي�اً: يف الجو مصالح�ة أو لقاء أوعودة اىل 
حياتك العاطفية كما كانت منذ زمن، فتنتعش 

مجدداً وتقدم عىل خطوات مهمة جداً..

مهني�اً: علي�ك أن تك�ون ح�ذراً يف ترّصفات�ك، 
فالكثريون يرقبون أخطاءك وينتظرون أقرب 

فرصة املناسبة للنيل منك.
عاطفي�اً: توّج�ه بعض املالحظ�ات إىل الحبيب 
حول ترصفاته وتناقش�ه بها وتقّدم من جهتك 

بعض التنازالت لتنجح عالقتك به.

مهنياً: تجتاز العقبات وتكون س�عيداً بإنجازك 
وترتفع املعنويات مجدداً، وتربهن للجميع أنك 

صاحب موهبة فذة وقدرة كبرية عىل االبتكار.
عاطفياً: تبدو األفكار واضحة وتكون قادراًعىل 
تحقيق ما تريد وترغب يف أخذ املبادرة بعد تعب 

األيام املاضية.

مهنياً: يوم جّيد وواعد مهنياً تحصد فيه الدعم 
والتأيي�د، وتلتقي ش�خصاً جذاباً يك�ون له أثر 

إيجابي يف مهنتك.
عاطفي�اً: تتوض�ح األم�ور العالق�ة بينك وبني 
الرشيك، بفضل اإلرادة الصلبة والقدرة املدهشة 

عىل املثابرة والتفكري السليم والواعي.

مهنياً: إذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك ومقتنعاً 
بها كل االقتناع، فال ترّدد يف طرحها وحاول أن 

تنظر إىل األمور بتفاؤل.
عاطفي�اً: الثق�ة واإلخ�الص مع الرشي�ك أبرز 
عناوي�ن العالق�ة الناجحة، وه�ذا يدفعكما إىل 

تفعيلها.

مهني�اً: تأتي أحداث لترك انعكاس�ات إيجابية 
عىل شعبيتك وعالقاتك الشخصية واالجتماعية 

يف محيطك.
عاطفياً: علي�ك أن تكون أكثر حذراً يف خياراتك 
املقبل�ة، وق�د تك�ون هنالك مطّب�ات يف عرض 

جديد يقّدم إليك يف غضون أيام.

مهني�اً: . ترت�اح اكث�ر للمحي�ط االجتماع�ي 
وتتفاعل مع اصحابك بشكل الفت. حان الوقت 
للتحرّك بفاعلية اذا كنت تنوي الرش�ح ملنصب 
معنّي.عاطفياً: حدد طبيعة عالقتك مع الحبيب، 
وال تدخل يف نقاش�ات تعرف أنه�ا تزعجه وقد 

تسبب له النفور منك واالبتعاد.

مهني�اً: ق�د تط�رأ أح�داث خارجة ع�ن إرادتك 
تزعجك وتثري توت�رك، إياك أن تجازف بنجاحك 

وبمكانتك بسبب بعض االنفعاالت.
عاطفي�اً: جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية 
تطوير العالقة، اس�تفد قدر اإلمكان وال تضّيع 

الفرصة فهي لن تتكرر ثانية يف املدى املنظور.

مهنياً: تعرف أوضاعاً مريحة ومس�اعدة تفرح 
لتعاط�ف االه�ل واف�راد العائل�ة مع�ك وكذلك 
الزم�الء او املس�ؤولني، األمر الذي يع�زز الثقة 

بنفسك ويشجعك عىل االنفتاح.
األم�ور  يف  للرشي�ك  تنازل�ت  إذا  عاطفي�اً: 

األساسية.

العذراء

احلوت

كيف يساعدك األفوكادو عىل خسارة الوزن؟
يخىش كثريون من فاكه�ة األفوكادو، 
ألنها ترتبط بالده�ون يف نظرهم، لكن 
الخرباء يحثون عىل تناول هذه الثمرة، 
نظرا ملساعدتها يف خسارة الوزن الزائد 

والوقاية من عدة اضطرابات صحية.
وبحس�ب موق�ع »س�تاندرد ميدي�ا«، 
ف�إن فاكهة األف�وكادو غنية بالدهون 
الصحي�ة التي يحتاجها الجس�م، ألنها 
الده�ون  بخ�الف  ومفي�دة،  طبيعي�ة 
األخرى املش�بعة أو ما يجري تناوله يف 

األطعمة املقلية.
وم�ن أوىل فوائد ثم�رة األف�وكادو، أنها 
تساعد عىل التحكم يف الشهية، وتحافظ 
عىل الش�عور بالش�بع لدى اإلنسان ملدة 

تقارب خمس س�اعات، ولذلك، يستحب 
أن يب�دأ اإلنس�ان نه�اره بفط�ور م�ن 

األفوكادو وشطرية الخبز »التوست«.
ويقول الخرباء إن األف�وكادو يؤدي هذا 
ال�دور، ألن الدهون واأللي�اف تعمل عىل 

إبط�اء عملي�ة الهضم، وهو م�ا يعني 
تن�اول كمي�ات أقل من الطع�ام خالل 

اليوم.
ويف حال كنت ممن يمارسون الرياضة، 
فم�ن األفض�ل أن تتن�اول األف�وكادو 
ع�وض اللج�وء إىل املكم�الت الغذائي�ة 
حت�ى تحص�ل الطاقة من خ�الل مواد 
مث�ل الكريات�ني والكافي�ني وحم�ض 

النريك.
أن  س�ابقة  طبي�ة  بح�وث  وكش�فت 
فاكهة األفوكادو تحفز الطاقة يف جسم 
اإلنس�ان، عىل غ�رار ما تفع�ل املكمالت 
الغذائي�ة، وتبع�ا لذل�ك، ف�إن الثمرة قد 

تكون بديال عن حبوب املكمالت.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير:
x 2 معلقة كبرية ورشسر صوص )للصوص(

x 1 معلقة كبرية عصري ليمون )للصوص(
x 1 كيلو جمربى

¾ x كوب مايونيز )للصوص(
½ x معلقة صغرية الصوص الحار )للصوص(

½ x كوب كاتشب )للصوص(
الخطوات:

ىف وعاء عميق نضع جميع مكونات الصوص ونخلط جيدا.
ث�م نعمل عىل تقش�ري الجم�ربى مع ترك الذي�ل متصال والتخل�ص من العرق 

األسود.
ثم نضع وحدات الجمربى ىف الصوص.

ثم نرص وحدات الجمربى ىف طبق التقديم وتقدم مع مزيد من الصوص بالهنا 
والشفا.

كوكتيل اجلمربي

حرك عود الثقاب
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

؟؟هل تعلم
اكتش�ف  ه�ان  أوت�و  أّن 
االنشطار النووي عن طريق 
تقس�يم اليورانيوم قبل 60 

عاماً.
تم اخراع الفيلكرو -الرشيط 
الالصق- عىل يد السويرسّي 
جورج دي ميسرال قبل 50 

عاماً. 
م�ادة  اكتش�اف  ت�ّم  أّن�ه 
كأشهر  املعروفة  البنس�لني 
املضادات الحيوية بالصدفة 
ألكس�ندر  العال�م  ع�ىل ي�د 
فليمنج ع�ام 1928م، حيث 
كان ذلك عند إجرائه لبعض 
التجارب عن البكترييا، حيث 
الحظ ع�دم نمو البكترييا يف 
بقعة متعفنة عىل طبق كان 

قد تركه يف املخترب. 
أّن ليزر نوفا املوجود يف مخترب 
لورانس ليفرمور الوطنّي يف 
األمريكية  املتح�دة  الواليات 
ُيعترب أقوى لي�زر يف العالم؛ 
حي�ث يولّ�د طاقًة تس�اوي 
 100.000.000.000.000
 0.000000001 ل��  واط 

ثانية. 
أّن الجه�از املعروف باس�م 
)باإلنجليزي�ة:  يت  ُس�ومِّ
Summit( ه�و أرسع جهاز 

كمبيوتر يف العالم.

مناقصة رقم 2020/3
تأجري بناية لفروع الرشكة يف محافظات )دياىل/ واس�ط/ صالح الدين / كربالء 

/ نجف / موصل( ضمن املوازنة التشغيلية لعام /2020 
فعىل مقدم�ي العط�اءات املؤهلني وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاته�م للمناقصة 

الخاصة بتجهيز املادة املذكورة اعاله وفق الرشوط التالية :
1 � ع�ىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية 
االتص�ال ب ) الرشكة العام�ة للصناعات الهيدروليكية ( ع�رب الربيد االلكروني 

واملوقع االلكروني للرشكة :
www.hiscindustry.gov.iq : املوقع االلكروني للرشكة

E-mail1: hydraulic.iraq@gmail.com: الربيد االلكروني للرشكة
وخالل ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس ) من الساعة الثامنة صباحا اىل 

الساعة الثانية ظهرا( وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � متطلبات التأهيل املطلوبة ) كما موضحة يف رشوط املناقصة ( 

3 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني لرشاء وثائق العطاء دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )150,000( مائة وخمس�ون الف دين�ار عراقي غري قابل للرد اال يف حالة 
الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي 

العطاءات .
4 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االتي : مق�ر الرشكة الكائ�ن يف بغداد � 
الس�يدية � قرب ج�رس الدورة الرسي�ع � مقابل مركز الوليد ويك�ون اخر موعد 
لتقديم العطاءات سيكون الساعة )2:00( )الثانية بعد الظهر ( من تاريخ الغلق 
املص�ادف )2020/3/18(  ي�وم االربع�اء ويف حال صادف موع�د الغلق او الفتح 
عطلة رسمية يكون يف نفس الوقت من اليوم الذي ييل العطلة العطاءات املتأخرة 
س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم 
الراغب�ني بالحض�ور يف العن�وان االتي : ) بغداد � الس�يدية � ق�رب جرس الدورة 
الرسيع � مقابل مركز الوليد ( يف يوم فتح العطاءات والرشكة غري ملزمة بقبول 

اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن 
مع مراعاة ما ييل :

1 � يكون موعد الفتح يف اليوم التايل من موعد الغلق
2 � يلت�زم مق�دم العطاء بتقدي�م عطائه وفق ما تتطلبه الرشوط بعد دراس�تها 
واالطالع عىل التعليمات ملقدمي العطاءات املبينة فيها وبخالفه س�يتم اس�تبعاد 

عطائه 
3 � يكون تقديم عروض التأجري لكل بناية يف املحافظات اعاله بشكل منفصل 

4 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه التعليمات فانه س�يتم اس�تبعاد 
عطاءه 

5 � سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل :
املوقع االلكروني للرشكة :
www.hiscindustry.gov.iq

املدير العام

فقدان جواز سفر
امل�رصي  الس�فر  ج�واز  فق�د 
بتاري�خ 2020/2/25 يف منطقة 
الك�رادة والعائد للس�يد )يوس�ف 
صاب�ر يوس�ف عب�اس( واملرقم 
)20415442A( يف 2017/5/27 
. يرجى من يعثر عليها تس�ليمها 

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

فقدان
فق�دت اج�ازه البن�اء الص�ادره 
م�ن بلدي�ه النجف املرقم�ه 572 
تاري�خ 2018/7/16 رقم العقار 
ياس�م  الن�رص  ح�ي   3/17502
مصطف�ى جاس�م محم�د ع�يل 
ونرصه س�وادي ياس�ني و عمار 
م�وىس حس�ني م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������

اىل الرشيك  خليل كامل منصور
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل بلدية 
اج�ازة  اص�دار  لغ�رض  النج�ف 
بناء للعق�ار املرقم 3/5541 حي 

العروبة 
طالب االجازه 

عيل عبد املهدي حسن
�������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / اسعد حسني محبس .

اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي الكائ�ن يف الب�رصة – ك�وت 
االعم�ار  وزارة  مجم�ع   – الحج�اج 
واالسكان – تقاطع حي الرسالة وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قيام 
الرشي�ك / محمد صباح محمد بالبناء 
عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
) 1 / 1832 ( مقاطعة ) ارايض الصبخ 
( لغ�رض تس�ليفه ق�رض االس�كان 
وخالل مدة اقصاها ) 15 ( يوما داخل 
العراق وشهرا خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط 

حقك يف االعراض مس�تقبال .
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شهد يفتح النار عىل العبي الرشطة
             المستقبل العراقي/ متابعة

انتقد عبد الغني شهد، مدرب الرشطة، 
حكم مب�اراة فريقه أم�ام امليناء، بعد 
التع�ادل )1-1(، ضمن الجولة الرابعة  

من الدوري العراقي لكرة القدم.
وقال ش�هد يف ترصيحات صحفية، إنَّ 
الحكم ألغ�ى هدًفا صحيًح�ا لفريقنا 
والحالة التي س�جل منها فريق امليناء 
خط�أ عكيس لم يحتس�به لفريقنا بل 
احتسبه للميناء، جاء منه هدف، وهو 

خطأ يحسب عىل حكم املباراة.
وانتق�د ش�هد أداء عدد م�ن الالعبني، 
مؤكًدا أي الع�ب ال يتفاعل مع املباراة 
ش�ارك  وأن  حت�ى  اس�تبداله  س�يتم 
بدقيقت�ني فق�ط، مش�ًرا إىل أن األداء 

ه�و من يحك�م بمش�اركة الالعبني وليس 
األسماء.

وأوضح »املحرتفون الذين تم استقطابهم 
مج�رد أس�ماء وعطائه�م غر مج�ٍد ولن 
يش�فع لهم بالبق�اء مع الفري�ق وطالبت 

معه�م  التعاق�د  بإنه�اء  الفري�ق  مدي�ر 
باستثناء الالعب كالديرون«.

وأكد أن »الرشطة بحاج�ة لثورة تصحيح 
حتى العبي املنتخب الوطني البعض منهم 
مس�تواهم يف تراج�ع وخ�روا مواقعهم 

بسبب تدني مستواهم«.

يذك�ر أن الرشط�ة خاض 
بال�دوري  مباري�ات   3
وتع�ادل  بواح�دة  ف�از 
وتع�رض  اثنت�ني  يف 
ملوج�ة انتق�ادات من 

أنصاره.

             المستقبل العراقي/ متابعة

اجتمعت صباح الي�وم لجنة االنضباط يف اتحاد 
الك�رة العراق�ي لدراس�ة األحداث الت�ي رافقت 
مباراتي أربيل والصناعات الكهربائية، والنجف 

مع الكهرباء يف الجولة الرابعة للدوري.
اللجن�ة قراراته�ا والت�ي  وأص�درت 

جاءت كما ييل:
م�رشف  حرم�ان   -1
كامل،  صبحي  املباراة، 
ع�ىل  اإلرشاف  م�ن 
ال�دوري  مباري�ات 
بسبب  كامل  ملوس�م 
ترصف�ه  ع�دم 
وس�ماحه  برصامة، 

بدخول الجمهور.
2- نق�ل مباريات أربيل خارج ملعبه 

ملدة 3 جوالت.
م�ن  أربي�ل  جمه�ور  حرم�ان   -3

مرافقة فريقه لنهاية املوسم.
4- تغريم أربيل مبلغا قدره عرشة 

ماليني دينار.
وبخصوص ما حدث بعد مباراة النجف والكهرباء، قررت لجنة 

االنضباط ما ييل:
1- معاقب�ة مرشف املباراة، عبد الكاظم حس�ن، بالحرمان من 

اإلرشاف ملباراتني بسبب سماحه بدخول الجمهور .
2- معاقب�ة مرشف الكهرباء، حس�ني زه�راوي، بحرمانه من 

مرافقة فريقه ملباراتني.

نيامر يستفز مجاهري باريس 
بواقعة جديدة

              المستقبل العراقي/ متابعة

واصل نيم�ار جونيور نجم باريس س�ان جرم�ان، إثارته 
لغضب جماهر فريقه الفرنيس، قبل أيام قليلة من مواجهة 
بوروسيا دورتموند يف إياب دور ال�16 لدوري أبطال أوروبا.
ونقلت صحيفة ل�و باريزيان احتفال ماركوس راش�فورد 
عرب حسابه عىل إنس�تجرام بالذكرى السنوية األوىل لهدفه 
من ركلة جزاء، الذي منح مانشس�رت يونايتد الفوز عىل بي 
إس ج�ي 3-1 يف ملعب حديقة األم�راء العام املايض.وكتب 
راشفورد عىل الصورة »يا لها من ليلة رائعة«، متذكرا ليلة 6 
مارس/ آذار 2019، عندما نجح املانيو يف تعويض خسارته 
ذهابا بهدف�ني دون رد عىل ملعب أولد ترافورد.إال أن نيمار 
لم يف�وت الفرصة بالرد عىل املهاج�م اإلنجليزي بقوله »يا 
لها من ليلة س�خيفة« مع تعبرات تبكي من كثرة الضحك.
وأش�ارت الصحيفة الفرنس�ية إىل أن جماهر باريس سان 
جرمان اعتربت رد نيمار ترصفا مستفزا، وال يليق، ويشر 
إىل أن�ه ال يهتم بمش�اعر الجماهر، بل كت�ب أحد املغردين 
ردا ع�ىل مش�جع إنجلي�زي »قد يك�ون رد نيم�ار مضحكا 
لك�م، إنما نح�ن ال«.ولفتت لو باريزيان أن نيمار س�بق له 
استفزاز جماهر سان جرمان بترصيحه أكثر من مرة أن 
مس�اهمته يف فوز برش�لونة عىل بي إس جي 6-1 يف دوري 

األبطال، يعد من أهم ذكريات مسرته مع كرة القدم.

عيل عدنان يتألق ويساهم بالفوز االول لوايتكابس يف الدوري االمريكي

سامباويل يراقب انتصار فريقه اجلديد بالربازيل

              المستقبل العراقي/ متابعة

واص�ل نجم املنتخب الوطن�ي لكرة القدم 
ونادي فانكوف�ر وايتكاب�س الكندي عيل 
عدن�ان، تألقه وس�اهم يف قي�ادة فريقه 

.MLS للفوز االول بالدوري االمركي
ونجح فانكوفر وايتكابس يف تخطي لوس 
انجل�وس كالك�يس بنتيج�ة 1-0، حي�ث 
صنع عدنان ه�دف اللق�اء الوحديد الذي 
وقع علي�ه الالعب توس�اينت ريكيتس يف 

الدقيقة 75.
 عدنان لع�ب 90+7 دقيقة كاملة وحصل 
عىل ثاني اعىل تقييم يف املباراة بمعدل 7.9 

من 10.
وفيما ييل ارقام عدنان يف املواجهة:

 االستحواذ: %5.5.
 نسبة التمريرات الناجحة: %78.

 املراوغات الناجحة: 2.
 االلتحامات الهوائية الناجحة: 2.
 االلتحامات االرضية الناجحة: 2.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تابع املدرب األرجنتيني خورخي سامباويل انتصار أتلتيكو 
مين�رو ع�ىل كروزي�رو ببطول�ة إقليمية، قب�ل أن يتوىل 
تدريب فري�ق مدينة بيل�و هوريزونتي األس�بوع املقبل.
ووصل س�امباويل يف اليوم السابق لوالية ميناس جراس 

لبدء عمله كم�درب لفريق أتلتيكو مينرو الذي س�يتوىل 
قيادته األسبوع املقبل، خلفا للفنزوييل رافائيل دوداميل 
الذي أقيل بع�د اإلقصاء املبكر للفريق من كأس الربازيل.
وتابع مدرب منتخب األرجنتني س�ابقا املب�اراة التي فاز 
بها مينرو عىل كروزي�رو بنتيجة )2-1( يف إطار بطولة 

مينرو اإلقليمية التي تقام يف والية ميناس جراس.

وكان سامباويل، الذي قاد سانتوس العام املايض لوصافة 
ال�دوري الربازييل، الخي�ار األول لتدري�ب أتلتيكو مينرو 
لكن بعدما فش�لت اإلدارة يف التعاقد 
م�ع األرجنتيني ق�ررت تعيني 
يق�ود  كان  ال�ذي  دودامي�ل 

منتخب بالده.

كلوب: أرفض املقارنة بشانكيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

رفض يورجن كل�وب مدرب ليفربول الدخول يف مقارنة مع 
أس�طورة النادي الس�ابق بيل ش�انكيل بعدما فاز 2-1 عىل 
بورنم�وث، واقرتب خط�وة جديدة من حص�د لقب الدوري 

اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم ألول مرة يف 30 عاما.
وس�جل محم�د صالح وس�اديو مان�ي هديف الف�وز ليتعاىف 

ليفربول من التأخر بهدف س�جله كالوم ويلس�ون ويحقق 
ف�وزه 22 عىل أرضه عىل الت�وايل يف دوري األضواء، ويحطم 
رق�م فريق املدرب ش�انكيل يف 1972.وقال كل�وب الذي قاد 
ليفرب�ول إىل حصد لقب دوري أبطال أوروبا املوس�م املايض 
»ل�ن أدخل يف مقارن�ة أبدا مع ه�ذا الرجل«.وتابع: »عظيم. 
كن�ت أعتق�د أننا حققنا الف�وز 23 أو 22. لم نفكر يف الرقم 
قب�ل املب�اراة لك�ن بعده�ا يمكن التفك�ر يف األم�ر لبعض 

الدقائ�ق«.وزاد: »ه�ذا لطيف. هذا لطيف حقا. واس�تثنائي 
وليس ش�يئا عاديا«.وبع�د ثالث هزائم يف أرب�ع مباريات يف 
كل املس�ابقات كان من املهم الع�ودة إىل طريق االنتصارات 
بالنس�بة للمدرب كلوب الذي استشاط غضبا من احتساب 
ه�دف ويلس�ون بعدم�ا دفع ج�و جوميز مداف�ع ليفربول 
خ�الل بناء هجمة الهدف األول.وقال كلوب إن طريقة تعايف 
ليفربول أظهرت ش�خصية وعقلي�ة الفريق.وأضاف املدرب 

األملاني »كان يجب أن نقاتل بقوة. لسنا عباقرة لكن ال يزال 
بوسعنا القتال حتى نهاية املوسم ثم سنرى ما سنحققه«.
واستعاد ليفربول فارق 25 نقطة يف صدارة الدوري وهو ما 
يعن�ي الحاجة إىل ثالثة انتص�ارات إضافية لضمان التتويج 
باللقب.وس�ينصب تركيز كلوب اآلن ع�ىل مواجهة أتلتيكو 

مدري�د األربع�اء املقب�ل يف إياب دور الس�تة ع�رش لدوري 
األبطال حيث خر 1- 0 ذهابا.

أجويرو يرحل عن مانشسرت سيتي يف هذه احلالة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي بريطاني، ع�ن تطور 
جديد بشأن عالقة األرجنتيني سرجيو أجويرو 

بناديه مانشسرت سيتي.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، فإن 
مانشسرت سيتي سيسمح ألجويرو بالرحيل يف 
الصيف املقبل، إذا تم منع الفريق من املشاركة 

بدوري أبطال أوروبا بدًءا من املوسم الجديد.

وكان االتح�اد األوروب�ي أص�در عقوب�ة ض�د 
مانشسرت س�يتي بحرمانه من املشاركة قارًيا 
ملدة عامني، بس�بب مخالفة قانون اللعب املايل 
النظيف.وتقدم السيتي باس�تئناف ضد القرار 
يف املحكمة الرياضي�ة، وينتظر تأجيل العقوبة 
أو تخفيفها أو رفعها.وأش�ارت إىل أن الس�يتي 
س�يوافق ع�ىل رحي�ل أجوي�رو، حتى ل�و كان 
س�ينتقل إىل فري�ق آخر يلع�ب يف دوري أبطال 
أوروبا.وأوضحت أن الس�يتي سيعامل أجويرو 

كحال�ة خاص�ة، ال س�يما أن س�نه 31 
عاًما، وبالت�ايل يف حالة تأيي�د العقوبة 
األوروبي�ة، ل�ن يظهر الالع�ب مجدًدا 

بدوري األبطال إال بعمر 34 عاًما.
يذكر أن العديد من التقارير س�بق أن 
أكدت تمسك السيتي باستمرار رحيم 

س�رتلينج وكيفني دي بروين، حتى لو 
تم منع الفريق من املش�اركة بالبطوالت 

األوروبية.

بالوتييل يطلب إيقاف الدوري 
اإليطايل برسائل مؤثرة

              المستقبل العراقي/ متابعة

طالب ماري�و بالوتييل، مهاجم بريش�يا، 
بإيقاف النشاط الكروي يف إيطاليا، بسبب 

خطر تفيش فروس كورونا.
وكت�ب بالوتي�يل، عىل حس�ابه يف ش�بكة 
»إنس�تجرام«: »دعون�ا نوق�ف البطولة.. 
الصح�ة ال تقدر باملال، دعونا نس�تيقظ، 

ألن ال أحد منا إنسان آيل«.
وأض�اف: »ال تكتب�وا يل أش�ياء مثل: أنت 
محمي! ما الفرق بني اللعب أو ال؟ ال يشء 

سيحدث خلف األبواب املغلقة!«.
وتاب�ع: »ال أري�د املخاط�رة، وأح�ب كرة 
الق�دم أكثر من أي ش�خص آخ�ر، ولكن 
اللعب يعني الس�فر بالحافل�ة أو القطار 
أو الطائ�رة أو النوم يف الفن�دق أو مقابلة 

أشخاص آخرين خارج العمل«.
وواص�ل: »ال أرى أوالدي بالفع�ل بس�بب 

ه�ذا الفروس امللعون، ألنهم ال يعيش�ون 
يف لومباردي�ا، وه�ذا يثر للقل�ق والحزن 

بالنسبة يل«.
وأكم�ل: »بالتأكي�د ال أرغ�ب أب�ًدا يف نقل 
كورون�ا إىل والدت�ي الت�ي أراه�ا كل يوم، 
وأتناول معها الطعام. إنها أكرب مني سًنا، 
وبقدر ما أحب كرة القدم ال أريد اللعب وال 

أريد املجازفة بها«.
وأتم: »مل�اذا اللعب؟ للرتفيه عن ش�خص 
آخ�ر؟ أو ملنعه�م م�ن خس�ارة امل�ال؟ ال 
تمزح.. احصل عىل املال بنفس�ك. لدينا ما 

يكفي اآلن. ال مزاح مع الصحة«.
يذك�ر أن كل املباري�ات يف إيطالي�ا تق�ام 
بدون جمهور حتى يوم 3 أبريل/ نيس�ان 
املقب�ل، كما أن العديد م�ن التقارير أكدت 
أن البطولة س�تلغى مع ظه�ور أول حالة 
إصابة ب�ني الالعبني بف�روس كورونا يف 

فرق الدرجة األوىل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

س�لطت الصحف اإليطالية، الضوء عىل املواجهة املنتظرة 
ب�ني يوفنت�وس وإنرت ميالن، مس�اء اليوم، بملع�ب أليانز 
س�تاديوم، والتي س�تلعب بدون جمهور للحد من انتارش 

فروس كورونا.
وعنون�ت صحيفة »الجازيت�ا ديللو س�بورت«: »الصمت، 
العمالقة يتحدث�ون.. رونالدو ضد لوكاكو، ومفرتق طرق 

االسكوديتو خلف األبواب املغلقة«.
فيم�ا خرجت صحيفة »كوريري ديللو س�بورت« بعنوان: 

»اركل الخوف بعيًدا، يوفنتوس وإنرت للميض قدًما«.
وأضافت: »س�يتم تذكر هذا اللقاء بأنه الحدث الذي حاول 
رصف انتب�اه البل�د ع�ن الف�روس.. وال�رصاع األقوى يف 

الديربي سيلعب بدون جماهر«.
وحمل�ت صحيف�ة »توت�و س�بورت« عن�وان: »فلتصن�ع 

الضوضاء من خالل األهداف«.
وأضاف�ت: »يوفنت�وس وإن�رت يف األليانز س�تاديوم خلف 
األبواب املغلقة، رونالدو يسعى لرقم قيايس آخر ولوكاكو 

يريد تسجيل هدفه األول ضد السيدة العجوز«.

جلنة االنضباط يف احتاد كرة القدم تصدر قرارها حول ماحصل بعد مباراة اربيل والصناعات الكهربائية
            المستقبل العراقي/ متابعة

اصدرت لجن�ة االنضباط يف االتح�اد العراقي 
لك�رة الق�دم قراراته�ا بش�أن ماحص�ل بعد 
مباراة اربي�ل والصناع�ات الكهربائية، وبعد 
مناقش�ة تقرير مرشف املباراة قررت ما ييل:  
1- حرم�ان م�رشف املباراة، صبح�ي كامل، 

م�ن االرشاف ع�ىل مباري�ات الدوري ملوس�م 
كامل بسبب عدم ترصفه برصامة، وسماحه 
دخ�ول الجمه�ور.  2- نق�ل مباري�ات نادي 
اربيل خارج ملعب�ه، ولثالثة ادوار، ومن دون 
جمه�ور.  3- حرمان جمهور نادي اربيل من 
مرافق�ة فريقهم لنهاية املوس�م.  4- غرامة 
نادي اربي�ل مبلغا قدره عرشة ماليني دينار .  

وبخصوص ماحدث بعد مباراة ناديي النجف 
والكهرباء، قررت لجنة االنضباط ما ييل:  1- 
معاقب�ة مرشف املباراة، عبد الكاظم حس�ن، 

بالحرم�ان م�ن االرشاف ملبارات�ني بس�بب 
س�ماحه بدخ�ول الجمه�ور . 2- معاقبة 
مرشف فريق الكهرباء، حس�ني زهراوي، 

بحرمانه من مرافقة فريقه ملباراتني.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

            المستقبل العراقي/ متابعة

ش�قت إيلين�ا س�فيتولينا، املصنف�ة األوىل، 
طريقها إىل نهائي بطولة مونتري املفتوحة 
روس  أرانتش�ا  س�حقت  بعدم�ا  للتن�س 
)6-0(، و)6-1( يف الفرتة املسائية للدور 
قبل النهائي يف املكس�يك، يوم الس�بت.
وستحاول األوكرانية سفيتولينا، التي 
لم تخر أي مجموعة يف 4 مباريات، 
الحفاظ عىل س�جلها الرائع عندما 
تواجه التش�يكية ماري بوزكوفا، 
املصنف�ة التاس�عة ع�ىل اللق�ب، 
ي�وم األحد.ول�م تخ�ر بوزكوفا 
أيًض�ا أي مجموع�ة، وحقق فوًزا 

الربيطاني�ة  ع�ىل  و)4-6(   ،)3-6( مفاجًئ�ا 
جوهان�ا كونتا، املصنف�ة الثانية.ولم يس�تمر 
حضور املش�جعني يف الف�رتة املس�ائية طويالً 
حيث تفوقت سفيتولينا عىل الهولندية روس يف 
)50( دقيقة فقط.وقالت سفيتولينا بعد الفوز 
»كانت مب�اراة مذهلة بالنس�بة يل. كنت قوية 
من الخط الخلفي وكانت رضبات إرسايل رائعة 
جدا«.وس�بق له�ذه الالعب�ة، الت�ي بلغت قبل 
النهائ�ي يف ويمبلدون وأمري�كا املفتوحة العام 
امل�ايض، إحراز 13 لقبا يف بط�والت املحرتفات.

ويف وقت سابق تس�اقطت دموع بوزكوفا بعد 
بلوغ النهائي.وقالت بوزكوفا »تنتابني مشاعر 
رائعة وأش�عر أني ألعب يف بيتي. أنا متحمس�ة 

جدا للظهور يف املباراة النهائية«.

سفيتولينا وبوزكوفا إىل هنائي بطولة مونتريي للتنس

»االنضباط« تعاقب أربيل

رصاع رونالدو ولوكاكو 
يف واجهة صحف إيطاليا
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رحيم الخالدي

ب�ات معلوم�اً أن أمري�كا ومنذ فرتة ب�دأت تعمل بالعل�ن، متجاوزة كل 
االعراف والس�ياقات السياس�ية والربوتوكوالت والقوان�ن، ويبدو أنها 
مل�ت من ه�ذه الطريق�ة املخفية، وب�دأت تعم�ل بالعلن! ويب�دوا هذا 
األس�لوب قد راق لها دون إعرتاض من الدول الكربى، وبالخصوص التي 
يحق لها اس�تعمال الفيتو يف مجلس األمن الدويل، ومن حقها االعرتاض 
عىل أي مرشوع ال يالئم سياس�تها، وتصوت عىل ما يالئمها، وتميض به 

وال تهتم ويهتز لها جفن.
قبل فرتة ليست بالطويلة ومن باب تحجيم االسترياد من الصن، وقفت 
بوجه الرشكة العاملية )هواوي(، حيث اوعزت للرشكة املالكة للمتصفح 
العاملي ك�وكل، بعدم تحديث تلك الهواتف التي تباع بثمن زهيد، نس�بة 
للهاتف االمريكي )آبل(، حيث يلتجأ املواطن األمريكي إىل اقتناء البضائع 
الصينية، ألنه�ا ال تقل كفاءة عن املنتج األمريكي، إضافة لرخص ثمنه 
مقارنة بباقي املصنوعات األمريكية. تدعي أمريكا انها تحارب االرهاب 
وهي من صنعته وس�لحته ودربته ابتدأ بتنظيم القاعدة وهي التي اتت 
بأس�امة بن الدن وأّمرته بذريعة إخراج الروس من افغانس�تان ليحلوا 
محلهم.. اليس من املفروض انكم س�اعدتم تنظي�م القاعدة ان تكتفوا 
بإخ�راج ال�روس وترتكون أفغانس�تان لحالها ومن ث�م أوجدتم داعش 
وادخلتموها لس�وريا اوال ومن ثم للعراق لتقس�يم املنطقة والس�يطرة 
عىل ثرواتها! عندما غ�زا اإلرهاب املنطقة العربية، وبالخصوص العراق 
وس�وريا، لم تحرك رشكة فيس بوك قي�د أنملة، بقدر ما تعمله االن مع 
مش�رتكيها يف العالم العربي، وأكثر خاصية مع العراقين والس�ورين، 
وااليراني�ن واللبناني�ن واليمني�ن، يعن�ي ح�راً مح�ور املمانعة، أو 
املقاوم�ة والتي تقف�ُه هذه الدول ضد األطماع الصهيونية، وفلس�طن 
أس�اس لتلك املقاومة، التي تقف حائ�ال دون إنهاء ملف التطبيع، وبيع 
باق�ي االرايض العربية. أي نرش يخص الحش�د الش�عبي، أو نرش صور 
املقاومن، يتم حذف الحساب فوراً، بيد ان سياسة الرشكة سابقاً كانت 
تح�ذر أوال، وتحرضك ملدة أربع وعرشين س�اعة من الن�رش، أو تكتفي 
بمس�ح املنش�ور، وتقف متفرجة مع صفحات اإلره�اب، بل وتمولهم 
لنرش ص�ور القتل والرتهيب والذب�ح، وهذا يقودن�ا أن هنالك تعليمات 
لصاح�ب الرشكة، انك يج�ب ان تعمل وفق رؤية املخاب�رات األمريكية، 
بن قوس�ن انك ضم�ن الجهاز القمعي لل��)يس آي اي�ه(، وهذا يعترب 
تكميم لألفواه. كيف يمكن الس�كوت عىل الصفح�ات التي تنرش القتل 
وملحقات�ه، وتقف حائ�ال دون من ينادي بتحرير ب�الده والتخلص من 
املحتل، أليس هذا تكميم لألفواه والحريات، وانتم تقولون بحرية الرأي 
وحقوق االنس�ان، اليس اغتيال ش�خص يعمل ضم�ن األجهزة األمنية 
داخ�ل بل�ده، ومعه ضيف من دولة أخرى يس�مى إره�اب؟ أم ان هذه 

الكلمة انتم فقط من يسمح له بإطالقها! .

إصبع على الجرح

ما حيصل يف مملكة آل سعود

منهل عبد األمير المرشدي

ما نسمعه اليوم من غليان وانقالبات داخل األرسة الحاكمة 
يف الس�عودية تجاه أعض�اء األرسة الحاكمة م�ن قبل  ويل 
العهد محمد بن سلمانيؤكد أن أمراء العائلة الكبار رافضن 

له وسيمنعون وصوله للعرش عندما تتغري املوازين.
إن التهديدات التي تهدد محمد بن سلمان يف اململكة ال تأتي 
فقط من أسفل الهرم املجتمعي إنما من قمة هرم السلطة 
أيض�ا وم�ن داخاللعائل�ة الحاكم�ة وما يمكن تس�ميتهم 
باألمراء الغاضبن والذين استخدم معهم ابن سلمان العنف 
والتعذي�ب واالبت�زاز واملراقب�ة والتجسسوالس�جن لُيعبَّ�د 
طريقه نحو عرش الس�لطة بعد أبيه كم�ا أنه من الواضح 
جدا ان هناك إنعداما للثق����ة يتعاظم بمحمد بن سلمان 
داخ�ل أفرادوأم�راء األرسة الحاكم�ة لي�س فق�ط بقدراته 
ومؤهالته ،بل به ش�خصيا ونفس�يا وعقليا خاصة بعد أن 
غدر ببعظهم وابت�زَّ املؤثرين منهم يف الريتزكارلتون وطبق 
معه�م مبدأ إخاف�ة الجمي�ع أو الجميع مته�م حتى يثبت 

العكس بوالئه له.
وأصبحت سياسات ابن سلمان بحسب الكثري من املراقبن 
تفت�ح الب�اب أم�ام رصاع�ات وتنافس ب�ن أف�راد العائلة 
الحاكمة وذلك لتغيريه قواعدتقاس�م الس�لطة فيما بينهم 
والت�ي بات�ت تأخذ منح�ى غري مس�بوق يف تاري�خ الحكم 
منذ التأس�يس ناهيك عن التجس�س عليه�م ومضايقته م 
ومتابعته�م واخ�ريا ما تردد ع�ن اعتقال االم�ري احمد عبد 
العزي�ز واألم�ري نايف وهو وضع لم يعيش�وه م�ن قبل إال 

أمراء محددين وليس الجميع.
 لقدكان�ت جريم�ة قتل الل�واء عبد العزيز الفغ�م الحارس 
الش�خيص للملك قد دقت أجراس الخطر داخل أفراد العائلة 
الحاكمة من وصول جنونمحمد بن سلمان إىل أقرب املقربن 
من املل�ك إلزاحته عن طريقه، حتى ل�و كان له مكانة عند 

امللك وقريب منه. 
مم�ا تق�دم يمكن لنا أن نق�ول انناإزاء مرحل�ة جديدة من 
ال�راع والنزاع الذي قد يرس�م مرحلة جدي�دة يف املنطقة 
ملا تمثله الس�عودية من نقطة ارتكاز للسياس�ة األمريكية 

فيالرشق األوسط.

فيتامينات تعالج تساقط الشعر
نادرا ما يكون تساقط الشعر عالمة 
عىل وج�ود حالة مرضي�ة خطرية، 
لكن فقدان الكثري من الشعر بشكل 
رسيع نس�بيا ق�د ي�ؤدي إىل فقدان 

الثقة بالنفس.
الثق�ة  فق�دان  م�ن  ج�زء  وينب�ع 
بالنفس والش�عور بالي�أس من أن 
تساقط الش�عر حالة ال مفر منها، 
لك�ن األدل�ة تش�ري إىل أن�ه يمك�ن 
التحكم يف تساقط الشعر عن طريق 
إضافة فيتامينات محددة إىل النظام 

الغذائي اليومي، وهي:
1- فيتام�ن )يس(: الج�ذور الحرة 
بأنه�ا  معروف�ة  جزيئ�ات  ه�ي 

تس�بب تلف الخالي�ا وترتبط باآلثار الس�لبية 
للشيخوخة، مثل تساقط الشعر.

وتش�ري األبح�اث التي ت�درس تأث�ري اإلجهاد 
التأكس�دي )هو حال�ة عدم الت�وازن يف نظام 
العوام�ل املؤكس�دة( عىل عملية الش�يخوخة، 
أن فيتام�ن )يس( هو أحد مضادات األكس�دة 
القوية التي تس�اعد عىل الحماية من اإلجهاد 

التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة.
باإلضاف�ة إىل ذلك، يحتاج الجس�م إىل فيتامن 

)يس( إلنش�اء بروتن يعرف باسم الكوالجن، 
وهو جزء مهم من بنية الشعر.

ويس�اعد فيتامن )يس( أيض�ا عىل امتصاص 
الحدي�د، وه�و مع�دن رضوري لنمو الش�عر. 
وم�ن األطعمة الغني�ة بفيتام�ن )يس(، نجد 

الفراولة والحمضيات.
انخف�اض نس�بة  يرتب�ط  )د(:  فيتام�ن   -2
»فيتامن الش�مس« باإلصاب�ة بالثعلبة، وهو 
مصطلح طبي يطلق ع�ىل أحد أمراض املناعة 

الذاتية الذي يتم فيه فقدان الشعر.

وتظه�ر األبحاث أن فيتامن )د( قد 
يس�اعد يف إنش�اء بصيالت جديدة، 
وهي املسام الصغرية يف فروة الرأس 

حيث يمكن أن ينمو شعر جديد.
وُيعتق�د أن فيتامن )د( يلعب دورا 
يف إنتاج الشعر، إال أنه ال يعرف حتى 
اآلن م�ا هو ال�دور الفعيل لفيتامن  

)د( يف نمو الشعر .
وبينما يمتص الجسم فيتامن )د( 
بش�كل طبيعي من خ�الل التعرض 
املب�ارش ألش�عة الش�مس، إال أن�ه 
يمك�ن الحص�ول علي�ه أيض�ا عن 
طري�ق األس�ماك الدهني�ة وبعض 

الفطر.
3- فيتامن )ه( أو E: عىل غرار فيتامن )يس(، 
ف�إن فيتامن )ه( هو أحد مضادات األكس�دة 
التي يمك�ن أن تمنع اإلجهاد التأكس�دي، ويف 
إح�دى الدراس�ات، ش�هد األش�خاص الذي�ن 
يعان�ون م�ن تس�اقط الش�عر زيادة بنس�بة 
34.5% يف نم�و الش�عر بعد تناوله�م فيتامن 

)ه( ملدة ثمانية أشهر.
وتع�د ب�ذور عباد الش�مس واللوز والس�بانخ 

واألفوكادو مصادر جيدة لفيتامن )ه(.

آفاق التنوع : اإلصدار اجلديد للدكتور حممد كريم الساعدي 

ابو الحسن السعد / ميسان 

ص�در للكات�ب األس�تاذ الدكتور محم�د كريم 
الس�اعدي كتابه الس�ابع بعنوان رئيس )آفاق 
التن�وع( ، ع�ن داري ن�رش الفن�ون واآلداب يف 
الع�راق ونرش ح�ورس الدولية يف م�ر لعام 

 . 2٠2٠
وقال صاحب االصدار : الس�اعدي » بان كتابه 
يحت�وي ع�ىل عنوان فرع�ي )امل�رح وثقافة 

املدين�ة( ، مبيناً ، بأنه تناول فيه ) آفاق التنوع 
الثق�ايف يف املجتمع الذي يع�د الفضاء املتكامل 
الذي يتش�كل من مجاالت متعددة س�اهمت يف 
صناع�ة الواجه�ة املعرفية واملدخلي�ات الدالة 
ع�ىل طبيع�ة وانتماء ه�ذا املجتم�ع والتعرف 
ع�ىل الصورة األهم م�ن صور التط�ور الثقايف 
والحضاري يف املعطيات الفكرية واملادية فيه . 
وأضاف » بأن الثقافة تتشكل من آفاق املعرفة 
التي عمل عليها أبناء املجتمع يف تشكيل وعيهم 

املعريف يف مختلف مجاالت الحياة وسبلها( 

وأوضح » الساعدي » بان الكتاب ضمم خمسة 
فص�ول تن�اول فيه�ا الكات�ب آف�اق التنوع يف 
ثقافة املدن ومن ضمنها املرح ،واهم الروافد 
التي تصب يف نش�أته وتقدم�ه ، الكتاب يقع يف 
15٠ صفحة وسيتوزع قريباً يف املكتبات ودور 
الن�رش واملع�ارض الخاص�ة بالكت�ب يف الدول 

العربية.

يع�د رسطان العن نوعا نادرا نس�بيا من الرط�ان، وتتمثل إحدى طرق 
اكتشافه يف البحث عن بقع ملونة محددة يف العن.

ويأت�ي رسط�ان العن بأن�واع مختلف�ة ولكن الن�وع الرئيس ه�و الورم 
امليالنيني العنبي، الذي يتطور من الخاليا الصباغية، التي توجد يف الطبقة 

الوسطى من األنسجة يف جدار مقلة العن.
وال يوجد س�بب معروف لهذا النوع من الرطان، كما ال يرتبط بالتعرض 
ألش�عة الش�مس. ومع ذلك، فإن رسطان الورم امليالنيني هو أكثر شيوعا 
عن�د األش�خاص ذوي الب�رشة الفاتح�ة والذي�ن لديهم عي�ون رمادية / 

زرقاء.
- كيف يمكن رصد هذا النوع من رسطان العن؟

قالت آيل م�ريزا  ، الجراحة واملديرة يف Ophthalmic Consultants بالعاصمة 
الربيطانية لندن، إن أهم األعراض التي يجب البحث عنها، هي بقع الصباغ 
يف العينن، التي تكون بنية أو سوداء عىل بياض العن أو عىل قزحية العن، 

حيث يمكن أن تكون مصدر قلق خاص حال كان حجمها كبريا.

عالمة يف العني قد تدل عىل اإلصابة 
بالرسطان!

 بمناسبة عيد املرأة اجلابري تكرم موظفات املكتب الوطني
 التقت السيدة رئيس االدارة االنتخابية 
الدكتورة اح�الم الجابري بموظفات 
املكتب الوطني امس االحد بمناس�بة 

عيد املرأة العاملي .
 وعربت السيدة الجابري عن سعادتها 
الغام�رة يف ه�ذة املناس�بة وهن�أت 
الس�يدات اللواتي ش�اركنها الفرحة 
واك�دت لهن ان امل�رأة العراقية لديها 
يف  مايجعله�ا  وامله�ارة  الق�وة  م�ن 
مقدم�ة الصفوف ودائم�ا ما نجدها 
تعم�ل بكل جد ونش�اط يف س�بيل ان 
تثبت لالخرين انها تس�تحق التقييم 

والتكريم .
 وع�ىل ه�ذا االس�اس كرمت الس�يدة 
بهداي�ا  املوظف�ات  ع�ددا  الجاب�ري 

تقديرية لدورهن  االيجابي من خالل 
عملهن يف مفوضي�ة االنتخابات عىل 
مدى الس�نوات املاضية و مشاركتها 
االنتخابي�ة  املمارس�ات  جمي�ع  يف 
الس�ابقة بش�كل فاع�ل بم�ا اليقبل 
الش�ك  كون املرأة تبقى دائما تنبض 
عط�اء الحدود ل�ه كأم وزوجة وربة 
بي�ت اوعامل�ة  يف جمي�ع مفاص�ل 

املجتمع العراقي.
تأتي هذه االحتفالية ضمن فعاليات 
مجلس املفوض�ن الجديد واهتمامه 
بالك�وادر الفني�ة واإلداري�ة ودعمه 
الالمحدود ملوظفيه متوافقا مع عيد 
امل�رأة العامل�ي الذي يص�ادف الثامن 

من آذار الحايل .

ظه�ر اختبار منزيل جديد يزعم مس�تعملوه أنه 
يكش�ف اإلصاب�ة بف�ريوس كورونا خ�الل 15 
دقيق�ة فق�ط، ويتم ع�رض النتيج�ة بطريقة 
مماثل�ة لتل�ك التي يظهره�ا اختب�ار الحمل يف 

املنزل.
وأعلن�ت Biomedomics يف 5 م�ارس الج�اري 
أن اختباره�ا »الري�ع والس�هل« جاهز ويتم 

استخدامه يف كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا 
والص�ن وبع�ض دول الرشق األوس�ط. وقالت 
دراس�ة أجرته�ا املؤسس�ة إن االختب�ار أنت�ج 

استجابة صحيحة بنسبة 8٠ يف املائة.
ويس�مى االختب�ار IgM / IgG الريع، ويأخذ 
عينة دم من خالل وخز إصبع اإلنسان أو الوريد، 
يقوم الش�خص بحقنها يف جهاز التحليل، الذي 

يبلغ حجم�ه حجم جه�از Apple TV أو جهاز 
التحكم عن بعد Roku، جنبا إىل جنب مع بعض 
العازلة، وينتظر 15 دقيقة. ويتم عرض النتائج 
بطريق�ة مماثلة لتلك املوجودة يف اختبار الحمل 
يف املن�زل. ولكن بدال م�ن اإلجابة ب�� »نعم« أو 
»ال« ، يمكن أن تكش�ف يف أي مرحلة من املرض 

يعاني الشخص املصاب.

اختبار منزيل جديد يكشف »كورونا« يف 15 دقيقة فقط

قام باحثون من جامعة أوس�اكا يف اليابان، بدراسة االرتباط بن العوامل 
الوراثية والتفضيالت الغذائية عند البرش، باستخدام عينة من اليابانين.

وأج�ري البحث عىل 16٠ ألف ش�خص يف اليابان، بهدف دراس�ة البيانات 
الوراثي�ة وعالقته�ا بالتفضيالت الغذائي�ة، من أجل معرف�ة العالقة بن 
الجينات التي نحملها واألطعمة املفضلة لدينا. وكشف البحث، الذي نرشته 
مجلة »Nature Human Behavior«، عن وجود روابط وراثية ل�13 عادة 
غذائية، مثل اس�تهالك الكحول واملرشوبات وغريها من األطعمة، وكذلك 
األم�راض البرشي�ة املعقدة مثل الس�كري والرطان. ووج�د الباحثون، 
تسعة مواقع وراثية مرتبطة باستهالك القهوة والشاي والكحول واللبن 
والجبن والناتو )حبوب الصويا املخمرة( والتوفو واألسماك والخرضاوات 
واللح�وم. كما الحظ العلماء، أن االش�خاص الذين تناولوا كمية أكرب من 
األس�ماك والنات�و والتوفو والخ�رضاوات، لديهم مورث�ات جعلتهم أكثر 
حساسية يف منطقة التذوق الواقعة وسط اللسان، واكتشفوا أيضا وجود 

ارتباطات وراثية إيجابية بن تناول الزبادي والجبن.

مأكوالتك املفضلة مسجلة
 يف شيفرتك الوراثية


