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أك�دت نائب�ة ع�ن تحال�ف س�ائرون ان العج�ز
بموازنة العام الحايل قد يصل اىل  100مليار دوالر
يف ظل انخفاض اسعار النفط ،وفيما رجح خبري
أن ينحدر سعر برميل النفط إىل  ٢٠دوالراً ،كشف
لجنة برملانية عن مس�اعيها لعقد اجتماع عاجل
لتدارك األزمة.وقالت النائبة عن تحالف سائرون
انع�ام الخزاعي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،ان «اس�عار النفط انهارت بش�كل
ح�اد يوم االحد على اثر اخفاق اوب�ك يف التوصل
التفاق نفطي جديد مع روسيا يهدف اىل تقليص
املعروض النفطي لتحسين مس�تويات االسعار
التي تدهورت مؤخرا بس�بب فيروس كرونا وما
ادى الي�ه من تراجع يف النم�و االقتصادي العاملي
وانحس�ار الطلب العامل�ي املتوقع عىل النفط عام
 ،2020وقد خفضت السعودية اسعار نفطها كرد
عىل روسيا .واعلنت عزمها زيادة انتاجها النفطي
اىل قرابة  10مليون برميل يوميا مما اطاح بأسعار
نف�ط برنت لتص�ل اىل قراب�ة  36دوالر للربميل».
واضاف�ت« ،يف الع�راق يب�دو املش�هد االقتصادي
قات�م وخطري بس�بب جملة م�ن العوام�ل منها
اعتماد املوازنة االتحادية عىل النفط بنسبة تفوق
 %90س�نويا مع اخفاق حكومة ترصيف االعمال
بش�كل واضح يف تعظيم املوارد غري النفطية كما
وع�دت يف برنامجه�ا الحكوم�ي ،وكذل�ك انتفاخ
النفق�ات العام�ة يف موازنة العام  2020بس�بب
سياس�ات التش�غيل الرتقيعية لحكومة ترصيف
االعمال (المتصاص غضب املتظاهرين)».
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الكعبي يرد عىل تقرير بالسخارت بشأن العراق :لـم يكن
موضوعي ًا ولـم يستنكر قتل األبرياء

بغداد  /المستقبل العراقي
رد النائ�ب األول لرئيس الربملان حس�ن
الكعبي ،أمس االثنني ،عىل تقرير ممثلة
االمم املتحدة يف العراق جنني بالسخارت
ع�ن الع�راق ،وال�ذي قدمت�ه األس�بوع
املايض يف جلس�ة مجلس األم�ن الدويل،
مبين�ا أن التقرير لم يكن موضوعيا ولم
يستنكر قتل األبرياء.
وق�ال الكعبي ،يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة منه ان «هن�اك جملة
مالحظ�ات تم تأشيرها بش�أن تقرير

بعد حماولة اغتيال «محدوك» ..السودان يشدد إجراءات أمن الوزراء
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال وزير اإلعالم الس�وداني ،أم�س االثنني ،إنه ق�د يتم اتخاذ
إج�راءات لتعزيز أمن ال�وزراء واملس�ؤولني يف الحكومة.ويأتي
ترصيح فيصل صالح يف أعقاب محاولة اغتيال رئيس الحكومة،
عب�د الله حمدوك يف وقت س�ابق االثنني يف العاصمة الخرطوم.
وقال صال�ح إن القوى املناهضة للثورة متهمة بالوقوف خلف
محاولة اغتيال حمدوك ،مضيفا أن استهدافه يشكل استهدافا
للثورة.وأوض�ح «لن تكون هناك أي إجراءات اس�تثنائية تقيد
حرية الشعب السوداني».وأفاد الوزير السوداني بعقد اجتماع
طارئ ملجلس األمن والدفاع بمش�اركة حمدوك لبحث محاولة
االغتيال الفاشلة.ويف وقت سابق ،ذكر صالح يف مؤتمر صحفي
أن موكب حمدوك تعرض إىل «هجوم إرهابي» أثناء سيره من

رشطة البرصة ختصص رقمي
طوارئ لإلبالغ عن أي حالة مشتبه
هبا بـ «كورونا»
ص3

بالس�خارت اىل مجل�س االم�ن ح�ول
الع�راق ،منه�ا ان التقري�ر ب ل�م يكن
موضوعيا وقفز عىل العديد من الحقائق
واستخدم تعابري واتهامات ال تتسق مع
واجبات بعثة االمم املتحدة».
واض�اف ان «تقري�ر بالس�خارت ل�م
يس�تنكر الحوادث التي تس�ببت بمقتل
األبرياء جراء اس�تخدام العنف من قبل
بع�ض املندسين واعمال قط�ع الطرق
باالط�ارات املحروق�ة ومن�ع األس�اتذة
والطلب�ة واملوظفين م�ن االلتح�اق
بمدارسهم وجامعاتهم ودوائرهم الداء

مهامهم م�ن قبل مجامي�ع ( أفواج ما
يس�مى بمكافح�ة ال�دوام) وما س�ببه
ذل�ك من تعطيل لل�دوام الكثر من ثالثة
أشهر» ،مبينا ان «هذا االمر يضعف من
مدى حيادية التقرير».
وأوض�ح ان «التقري�ر ج�اء بطروحات
تتناقض مع ما تضمنته اإلحاطة السابقة
للبعث�ة االممي�ة يف اب  2019وتتعارض
م�ع الجه�ود الحكومي�ة والربملاني�ة
يف االس�تماع اىل طلب�ات املتظاهري�ن
الس�لميني والس�عي الج�اد لتحقيقه�ا
والحفاظ عىل حياة املتظاهرين وتأمني

متطلبات اس�تمرارهم بهذه املمارس�ة
الديمقراطي�ة» ،داعيا «بالس�خارت اىل
توخ�ي الدق�ة واملوضوعي�ة يف التقارير
الالحقة واالنطلاق من مصلحة العراق
وابناءه واحرتام سيادته ووحدته وامنه
واستقراره».
وتابع الكعبي ،ان «الظرف الراهن يجب
ان يزي�د م�ن مس�ؤولية أدوار البعث�ة
األممي�ة واملضي يف تصحي�ح بوصل�ة
االهتمامات وترتيب األولويات»

تفاصيل ص2

جهاز مكافحة االرهاب يطيح بـ « »25إرهابي ًا ويدمر « »٩انفاق يف خممور

منزله إىل رئاس�ة مجلس الوزراء.وأضاف أن املوكب تعرض إىل
تفجري وإطالق رصاص يف منطقة كوبري كوبر ش�مال رشقي
الخرطوم.وأك�د صالح أن رئيس ال�وزراء ومرافقيه لم يصابوا
بأي أذى خالل الهجوم باس�تثناء ش�خص واحد جرح بش�كل
طفي�ف يف كتف�ه نتيج�ة س�قوطه ع�ن دراج�ة بخارية.وبعد
محاول�ة االغتيال ،دع�ا تجمع املهنيين الس�ودانيني الذي قاد
التحرك ضد عمر البشير إىل مظاه�رات إلظهار الوحدة والدعم
للحكم املدني.ووقع الهجوم يف وقت تواجه فيه حكومة حمدوك
صعوب�ات جم�ة يف إدارة أزم�ة اقتصادي�ة حادة كانت س�بب
خروج احتجاجات ألش�هر ضد نظام البشير واس�تمرت حتى
بعد اإلطاحة به.ويق�ود حمدوك حكومة مؤلفة من تكنوقراط
بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بني الجيش والجماعات املدنية
لفرتة انتقالية تستمر حتى أواخر .2022

التخطيط :املرحلة املقبلة ستشهد انطالق مرشوع تشغيل الشباب بعدد من املحافظات

العتبة العباسية تتخذ إجراءات عاجلة تتعلق بحادث سري الزائرين العراقيني للسيدة زينب «عليها السالم»
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بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

ح�ذر جهاز األمن الوطني العراقي ،أمس االثنني ،من نرش إحصائيات مضللة
عن فريوس كورونا ،مهددا بمقاضاة مروجي الشائعات.
وذكر بيان للجهاز ،تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه« ،يدعو جهاز األمن
الوطني العراقي وس�ائل اإلعلام ومنصات التواصل االجتماعي إىل اس�تقاء
األخبار املتعلقة بفريوس كورونا من مصادرها الرسمية».
وش�دد الجهاز ،عىل «توخي الدق�ة والحذر يف التعامل م�ع مثل هذه االخبار
واالبتع�اد عن اإلحص�اءات املضللة التي تهدف اىل خلق فوىض يس�تفيد منها
اصحاب النفوس الضعيفة لزرع الخوف والهلع يف نفوس املواطنني».
وأك�د ،على «رضورة التعاون م�ع امللاكات املختصة وااللتزام باالرش�ادات
الصحي�ة للحيلول�ة دون انتش�ار الفيروس» ،مه�ددا «مطلقي الش�ائعات
ومروجي األخبار الكاذبة بتقديمهم اىل القضاء.
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المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أكدت نائبة عن تحالف سائرون ان العجز بموازنة العام
الح�ايل ق�د يص�ل اىل  100مليار دوالر يف ظ�ل انخفاض
اس�عار النفط ،وفيما رجح خبري أن ينحدر سعر برميل
النفط إىل  ٢٠دوالراً ،كش�ف لجنة برملانية عن مساعيها
لعقد اجتماع عاجل لتدارك األزمة.
وقال�ت النائبة عن تحالف س�ائرون انع�ام الخزاعي يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان «اسعار
النف�ط انهارت بش�كل ح�اد يوم االحد على اثر اخفاق
اوبك يف التوصل التفاق نفطي جديد مع روسيا يهدف اىل
تقليص املعروض النفطي لتحسين مستويات االسعار
التي تدهورت مؤخرا بسبب فريوس كرونا وما ادى اليه
من تراجع يف النمو االقتصادي العاملي وانحسار الطلب
العامل�ي املتوق�ع عىل النف�ط ع�ام  ،2020وقد خفضت
السعودية اسعار نفطها كرد عىل روسيا .واعلنت عزمها
زيادة انتاجها النفطي اىل قرابة  10مليون برميل يوميا
مما اطاح بأس�عار نفط برنت لتصل اىل قرابة  36دوالر
للربميل».واضافت« ،يف العراق يبدو املش�هد االقتصادي
قات�م وخطري بس�بب جملة م�ن العوامل منه�ا اعتماد
املوازنة االتحادية عىل النفط بنسبة تفوق  %90سنويا مع
اخفاق حكومة ترصيف االعمال بشكل واضح يف تعظيم
املوارد غري النفطية كم�ا وعدت يف برنامجها الحكومي،
وكذل�ك انتفاخ النفق�ات العامة يف موازن�ة العام 2020
بسبب سياس�ات التش�غيل الرتقيعية لحكومة ترصيف
االعم�ال (المتصاص غضب املتظاهري�ن)» .وبينت ،انه
«وفقا لتوقعات متفائلة ألسعار نفط قدر العجز بقرابة
 50مليار دوالر قبل اس�ابيع ،اما االن وبعد انهيار اسعار
النفط يتوقع ان يرتفع العجز اىل قرابة  100مليار دوالر
اذا ما بقي�ت النفقات العامة عند مس�توياتها الحالية،
فضال عن تراجع االس�تثمار االجنبي وهروب راس املال
املحيل خوفا من الوضع االمني والس�يايس واالقتصادي
يف العراق واملتأزم بس�بب رصاع االحزاب السياسية عىل
املناصب واملغانم بعيدا عن مطالب الشعب واملتظاهرين،

مما ينذر بانخفاض معدالت النمو يف قطاعات متعددة يف
العراق» .وحول اهم الحلول النهائية لألزمة االقتصادية
املتفاقمة ،نفت الخزاعي وجود حل ناجع ونهائي لالزمة
الراهنة نظرا لتعقيد املش�هد االقتصادي بعوامل داخلية
وخارجية تسهم جميعا يف تعميق االزمة املالية يف البلد.
واس�تدركت باقرتاح جمل�ة من الحلول املناس�بة والتي
يمك�ن من خاللها الخروج من «عني العاصفة « بسلام
وباقل الخس�ائر ومنها اعادة هندسة املوازنة االتحادية
بش�كل منهجي ودقيق يراع�ي الوضع الراهن ألس�عار
النفط من جهة ويعالج ابواب الهدر والفساد واالرساف
من جهة اخرى.
ودع�ت الخزاع�ي اىل «ايق�اف ابتلاع اقلي�م كردس�تان
لنفط الجن�وب وتصدير نفطه خارج س�لطة الحكومة
االتحادي�ة ،كما حدث عام  2019حني تنصل االقليم عن
تس�ليم ( )250ألف برميل يوميا لرشكة س�ومو مقابل

التزام بغداد التام بتس�ليم كامل الحص�ة املالية لإلقليم
رغم الدع�اوي القضائية واملناش�دات الربملانية بتطبيق
القان�ون (تحدي�دا ،تفعي�ل ن�ص امل�ادة /10ثانيا/ج)
م�ن قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة  ،2019واذا تك�رر ذات
الس�يناريو يف موازن�ة الع�ام  2020ف�ان ذلك س�يخلف
كارث�ة مالية ملحافظ�ات العراق كافة م�ع تمتع االقليم
باس�تالم اي�رادات نف�ط البصرة واس�تمراره بتصدير
نفطه لحسابه الخاص».
واش�ارت اىل انه «ينبغي تعظيم االيرادات غري الحكومية
عبر تفعيل عمل الجم�ارك والحد من الفس�اد والتهرب
الرضيب�ي الحايل واالبتع�اد قدر االمكان ع�ن االقرتاض
الخارجي الن العراق غري قادر اطالقا عىل تس�ديد ديون
خارجية يف ظل تراجع اسعار النفط من جهة وضخامة
حجم املديونية الحالية من جهة ثانية».
بدوره ،رجح الخبري النفطي حمزة الجواهري استمرار

انخفاض أس�عار النف�ط العاملية اىل م�ا دون  20دوالرا
بع�د الهب�وط الكبير الذي س�جلته فج�ر االثنني حيث
وصل س�عر الربمي�ل اىل  32دوالرا .وق�ال الجواهري يف
ترصيح صحفي ان «الع�راق البلد املنتج للنفط الوحيد
ال�ذي س�يتأثر اقتصادي�ا ومالي�ا بش�كل كبري بس�بب
اعتماده فقط عىل بيع النفط السباب عدة منها اهماله
للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمات والصناعات
النفطي�ة  ,فضلا عن ارساف�ه بمنح مبال�غ كبرية من
الراوتب وع�دم جدي�ة الحكومة بمكافحة ومحاس�بة
الفاس�دين”  .وأض�اف ان «أس�عار النف�ط ستس�تمر
بالهبوط اىل  20دوالرا وهذه ستس�بب كارثة اقتصادية
كبيرة” ،داعي�ا الحكوم�ة اىل “وض�ع خط�ط رسيعة
وعاجلة منها رفع سقف اإلنتاج والسيطرة الكاملة عىل
املوارد وايصالها اىل الخزينة بعيدا عن الفاسدين».
وتاب�ع ان «إع�ادة النظ�ر بروات�ب املس�ؤولني الكب�ار
ومادونهم من درجات وظيفية خاصة ورواتب الهيئات
العالية وضب�اط الجيش والداخلي�ة يف الدولة” ,مؤكدا
ان “ازمة انهيار األس�عار ليست ازمة مؤقتة حيث انها
ستستمر لوقت طويل”.
يف غضون ذلك ،أبدت اللجنة املالية النيابية قلقها بشأن
انهيار أسعار النفط اىل مستويات غري متوقعة.
وق�ال عضو اللجنة النائب احمد حمه رش�يد يف ترصيح
صحفي ان “االنخفاض املفاجئ والرسيع بأسعار النفط
ستضع العراق امام ازمة مالية واقتصادية كبرية ،ولذلك
قمنا باجراء اتصاالت بكافة أعضاء اللجنة وذلك للبحث
عن املردودات السلبية التي س�تواجه االقتصاد العراقي
يف ظل هذا االنهيار”.
وأضاف رش�يد أن “اللجنة س�تدرس كل املقرتحات التي
م�ن ش�انها مواجه�ة ه�ذا االنخف�اض الكبري وس�يتم
اس�تدعاء خبراء اقتصاديني وماليين ونفطيني لغرض
إيجاد السبل الكفيلة ملواجهة االزمة”.
ولف�ت إىل أن “األس�عار الحالي�ة س�تكفي فق�ط لدفع
الروات�ب ملوظف�ي الدولة وبالتايل س�ينعكس س�لبا عىل
تطوير بقية القطاعات االستثمارية والخدمية” .

الكعبي يرد عىل تقرير بالسخارت بشأن العراق :لـم يكن موضوعي ًا ولـم يستنكر قتل األبرياء
بغداد  /المستقبل العراقي
رد النائ�ب األول لرئي�س الربمل�ان حس�ن
الكعب�ي ،أم�س االثنين ،عىل تقري�ر ممثلة
االم�م املتح�دة يف العراق جنني بالس�خارت
عن العراق ،والذي قدمته األسبوع املايض يف
جلسة مجلس األمن الدويل ،مبينا أن التقرير
لم يكن موضوعيا ولم يستنكر قتل األبرياء.
وقال الكعبي ،يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة من�ه ان «هن�اك جمل�ة مالحظ�ات
ت�م تأشيرها بش�أن تقرير بالس�خارت اىل
مجل�س االمن حول العراق ،منها ان التقرير
ب ل�م يكن موضوعيا وقفز على العديد من
الحقائ�ق واس�تخدم تعابير واتهام�ات ال
تتسق مع واجبات بعثة االمم املتحدة».
واضاف ان «تقرير بالس�خارت لم يس�تنكر
الحوادث التي تس�ببت بمقتل األبرياء جراء
اس�تخدام العنف م�ن قبل بعض املندسين
واعم�ال قط�ع الطرق باالط�ارات املحروقة

ومن�ع األس�اتذة والطلب�ة واملوظفين م�ن
االلتحاق بمدارس�هم وجامعاتهم ودوائرهم
الداء مهامه�م من قب�ل مجاميع ( أفواج ما
يس�مى بمكافح�ة ال�دوام) وما س�ببه ذلك
من تعطي�ل للدوام الكثر من ثالثة أش�هر»،
مبينا ان «هذا االمر يضعف من مدى حيادية
التقرير».
وأوض�ح ان «التقري�ر ج�اء بطروح�ات
تتناقض مع ما تضمنته اإلحاطة الس�ابقة
للبعث�ة االممي�ة يف اب  2019وتتعارض مع
الجهود الحكومية والربملانية يف االستماع اىل
طلبات املتظاهرين السلميني والسعي الجاد
لتحقيقها والحفاظ عىل حي�اة املتظاهرين
وتأمين متطلب�ات اس�تمرارهم به�ذه
املمارسة الديمقراطية» ،داعيا «بالسخارت
اىل توخ�ي الدق�ة واملوضوعي�ة يف التقاري�ر
الالحق�ة واالنطلاق م�ن مصلح�ة الع�راق
وابن�اءه واحرتام س�يادته ووحدت�ه وامنه
واستقراره».

وتاب�ع الكعب�ي ،ان «الظ�رف الراه�ن يجب
ان يزي�د من مس�ؤولية أدوار البعثة األممية
واملضي يف تصحي�ح بوصل�ة االهتمام�ات
وترتي�ب األولوي�ات» ،الفت�ا اىل ان «التقرير
تجاه�ل حال�ة الح�راك الس�يايس املس�تمر
والح�وارات التي أجراه�ا املمثل الخاص مع
املس�ؤولني العراقيين والدع�وة الت�ي قمنا
بتوجيهه�ا إىل الفري�ق االنتخاب�ي للبعث�ة
األممي�ة للحض�ور واملش�اركة الفاعل�ة يف
مناقشات وجلس�ات مجلس النواب ولجانه
النيابية املختصة الخاصة بعدد من القوانني
ومنها قانونني االنتخابات واملفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات».
وأش�ار إىل ان «التقرير تجاهل إقرار الربملان
لقان�ون انتخاب�ات جدي�د وف�ق منطلقات
إصالحي�ة جدي�دة تس�تجيب ملطال�ب
املتظاهري�ن وتمث�ل أهمية بالغ�ة لخارطة
الخروج م�ن األزمة ،وإنه�اء عمل مجالس
املحافظات ،وإقرار تشكيل مفوضية جديدة

لالنتخاب�ات» ،مبينا ان «تقرير بالس�خارت
ج�اء مبهم�ا وغري مح�دد بش�أن الكيانات
املس�لحة الت�ي تعمل خارج نطاق س�يطرة
الدولة مما يتسبب يف خلط األوراق والتغافل
عم�ا تحق�ق م�ن إدم�اج لفصائل الحش�د
الشعبي ضمن القوات املسلحة التي تصدت
لداعش وس�اهمت بقوة بتحرير املحافظات
املحتلة».واكد الكعب�ي ،ان «التقرير لم يرش
إىل النجاح�ات امللموس�ة على ارض الواقع
يف مسيرة إعم�ار البنى التحتي�ة يف املناطق
املح�ررة ،والجه�ود املبذول�ة لتأمين البنى
التحتي�ة لعموم محافظ�ات البالد من خالل
االتفاقات الدولية التي دخلت حيز التنفيذ»،
الفتا إىل ان «جهات سياس�ية تعترب نفس�ها
يف من�أى عن تأثري التظاهرات بس�بب البعد
الجغ�رايف ،لذل�ك فه�ي من وضع�ت عقبات
كبرية أم�ام رئيس الوزراء املكلف وأفش�لت
بالنتيج�ة انبث�اق أول حكوم�ة ال تس�تند
اىل املحاصص�ة السياس�ية على الرغ�م من

التعاون البناء لبقية الكتل».
وش�دد على ان «التقري�ر كان يج�ب أن
يتحرى الدقة يف اإلش�ارة اىل وجود تمايز بني
فريقين سياس�يني ،احدهما يعم�ل بجدية
عىل االس�تجابة ملطالب املتظاهرين؛ وفريق
آخ�ر مصر تماما ً عىل التمس�ك بس�ياقات
ميكانزمات الفس�اد التي وصفها التقرير»،
مبينا ان «تقرير بالس�خارت لم يتحر الدقة
يف وص�ف أعمال الربمل�ان حي�ث أن حقيقة
التعطيل وعدم اكتم�ال النصاب كان نتيجة
تعم�د جه�ات معين�ة للضغط على رئيس
ال�وزراء املكل�ف من اج�ل الرض�وخ ملنطق
املحاصصة».
وخت�م الكعب�ي ،بالق�ول ان «التقرير اغفل
قي�ام رئي�س مجل�س ال�وزراء املس�تقيل
بتش�كيل لجن�ة تحقيقي�ة عالية املس�توى
للتحقي�ق يف التجاوزات عىل املتظاهرين وما
تضمنت�ه التوصي�ات من مس�اءلة عدد من
القادة األمنيني و إحالة اخرين للقضاء».

رؤساء النقابات واالحتادات يدعون إىل إرشاكهم يف تشكيل احلكومية املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي
اجم�ع رؤس�اء النقاب�ات واالتح�ادات املهنية على رضورة
اعتم�اد املكل�ف برئاس�ة الحكوم�ة املقبل�ة على اختي�ار
الشخصيات الكفوءة من النقابات واالتحادات املهنية والتي
تسهم يف معالجة األزمات التي يمر بها العراق
وقال الس�يد ضياء الس�عدي نقيب املحامين العراقيني الذي
ترأس جلس�ة االجتم�اع والتي عقدت يف نقاب�ة املحامني ان

التحدي�ات الت�ي يواجهه�ا الع�راق تتطل�ب ش�حذ الهمم يف
اختي�ار ش�خصيات مهنية مقت�درة عىل مواجه�ة األزمات
وبن�اء العراق.واض�اف ان النقاب�ات واالتح�ادات تدع�و
الرئاس�ات الختيار رئي�س وزراء طبقا للشروط املعلنة من
قبل س�احات التظاه�رات واالعتص�ام واهمية االس�تجابة
له�ا كرشط اس�ايس لضم�ان مطالبهم ووض�ع العراق عىل
الطري�ق الصحيح.وأوضح ان النقابات واالتح�ادات املهنية
بتش�كيالتها النوعي�ة واالختصاصي�ة وثقله�ا الجماهريي

السجن « »15سنة والغرامة ملتاجرين باملخدرات يف ميسان
ميسان  /المستقبل العراقي
أصدرت محكمة جنايات ميسان ،حكمني بالسجن ملدة خمس عرشة سنة بحق مدانني
اثنني مع غرامات مالية عن جريمة املتاجرة باملواد املخدرة.وقال مجلس القضاء األعىل
يف بيان ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،إن «الهيئة االوىل ملحكمة جنايات ميس�ان نظرت
دعويني اثنني تتعلق باملواد املخدرة،وحكمت عىل كل مدان بالس�جن خمسة عرش عاما
مع غرامات مالية بحقهما مقدارها عرشة ماليني دينار ويف حالة عدم الدفع حبس�هما
مل�دة س�نة واحدة».واض�اف أن»املدانني هم م�ن س�كنة محافظة البصرة وقدموا اىل
محافظة ميسان وقاموا برشاء مادة الكرستال املخدرة وزن ( )3كيلو غرام مقابل مبلغ
مق�داره (  )9600دوالر وعن�د عودته�م القي القبض عليهم وس�ط مدينة العمارة عن
طريق مفرزة تمكنت من ضبط املواد املخدرة داخل (شوتة) السيارة العائدة لهم  ،مبينا
أن» االح�كام بحقهم تأتي وفق�ا الحكام املادة /٢٨اوال من قان�ون املخدرات واملؤثرات
العقلية رقم  ٥٠لسنة . ٢٠١٧

وتأثريه�ا عىل ال�رأي العام هي األقدر عن�د اعتماد خياراتها
عىل النهوض بالقطاعات الصحية والهندس�ية واالقتصادية
والعلمية والثقافية والقانونية ويف امليادين كافة.وبني رئيس
الجلس�ة يف كلمته ان تنسيق رئيس الوزراء الذي سيكلف مع
النقابات واالتحادات املهنية سيس�هل عليه الطريق لالختيار
االفضل واألكفأ يف املمارس�ة والتطبيق تبعا للقدرات العلمية
والعملي�ة الت�ي يتمتعون بها عند تش�كيل مجل�س الوزراء
املقبل.ودعا إىل رضورة اختيار الوزراء ان يكون ضمن معايري

مهنية لكل قطاع ذات العالقة يف األداء الحكومي وبالرتشيح
م�ع النقاب�ات واالتح�ادات املهني�ة لتكون هذه التش�كيلة
الوزاري�ة مهنية رصفه ق�ادرة عىل معالج�ة الوضع الراهن
وقيادة الحكومة باتجاه خدمة الشعب العراقي واالستجابة
لحقوق�ه ومتطلباته.واتف�ق املجتمعون عىل تش�كيل لجنة
مهمته�ا إج�راء اللق�اءات التش�اورية والتحاور م�ع الكتل
السياس�ية والربملانية ورئاسة الجمهورية بما يؤمن تحقيق
ما توجه به املجتمعون من النقابات واالتحادات املهنية.

التخطيط :املرحلة املقبلة ستشهد انطالق مرشوع تشغيل الشباب
بعدد من املحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزي�ر التخطيط ن�وري صب�اح الدليمي،
أم�س االثنين ،ان املرحل�ة املقبل�ة ستش�هد
انطلاق أعم�ال مرشوع تش�غيل الش�باب يف
محافظات عدة .وذكر بي�ان لوزارة التخطيط
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،ان «وزير
التخطي�ط ت�رأس االجتم�اع ال�دوري للجن�ة
الوطني�ة العلي�ا ملرشوع تش�غيل الش�باب يف
العراق».وأض�اف أن «االجتم�اع الذي حرضه

املالك املتق�دم يف وزارة التخطيط بحث التقدم
املحرز م�ع الحكومات املحلي�ة والجهات ذات
العالق�ة يف القطاعني الع�ام والخاص النطالق
أعم�ال املرشوع الوطني لتش�غيل الش�باب يف
جميع املحافظ�ات ،وتعزيز س�بل الدعم فيما
يتعل�ق بالتموي�ل وتطوي�ر ق�درات ومهارات
املس�تفيدين يف مختلف مجاالت العمل».ولفت
ً
«املرحلة املقبلة
الدليمي ،بحسب البيان ،إىل ان
ستش�هد انطالق أعم�ال املشروع يف عدد من
املحافظ�ات من بينها بغ�داد والبرصة ونينوى

واألنب�ار ،بعد اس�تكمال املتطلبات الالزمة مع
الحكوم�ات املحلية».ودع�ا إىل «تكاتف جميع
الجه�ود نح�و االس�تثمار األمث�ل للمشروع
وتحقي�ق تنمي�ة فاعل�ة يف القط�اع الخ�اص
وتوفير املزيد م�ن فرص العمل فيه» ،مش�يدا ً
بـ «املس�اعي الدؤوبة من البنك املركز العراقي
ووزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية ووزارة
الشباب والرياضة ،وهيأة االستثمار وفروعها
يف عموم العراق ،والحكومات املحلية ،ومنظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة .»FAO
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عبد املهدي يكشف عن ضغوط أمريكية
عىل العراق لقطع عالقاته بإيران
بغداد  /المستقبل العراقي
هاج�م رئي�س الوزراء املس�تقيل
ع�ادل عبد املهدي ،أم�س االثنني،
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة،
متهما إياها بالضغط عىل العراق
لـ”قط�ع” العالق�ات م�ع إيران،
فيما أش�ار إىل ان واشنطن جعلت
الوض�ع يف املنطق�ة اكث�ر تعقيدا
بضغوطها عىل ايران والعراق.
وقال عبد املهدي خالل اس�تقباله
أمني املجلس االعىل لألمن القومي
االيراني ،عيل ش�مخاني يف بغداد،
بحس�ب ما نقلت�ه وكال�ة األنباء
اإليراني�ة “إرن�ا” ،إن “الش�عب
والحكوم�ة ال يرغب�ان بان يكون
العراق محال لتصفية الحس�ابات
والرصاعات بني سائر الدول”.
وأض�اف أن “ أميركا وبخروجها
م�ن االتف�اق النووي وممارس�ة
الضغوط على إي�ران والعراق قد
جعل�ت الوض�ع باملنطق�ة اكث�ر
تعقي�دا ،واآلن كذل�ك م�ن خلال
تصعي�د الضغوط علين�ا تريد منا
ان نقط�ع العالق�ات م�ع اي�ران،
يف حين ان املنطق الجيوس�يايس
يقتيض ان نس�تفيد من امكانات
جريانن�ا بم�ا يخ�دم مصالحن�ا

وامننا الوطني”.
وتاب�ع عبد امله�دي أن “الش�عب
والحكومة يف العراق حققا النرص
بعد س�نوات طويلة م�ن محاربة
االرهابيين والدواعش ،معربا عن
ش�كره للمس�اعدات التي بذلتها
ايران حكوم�ة وش�عبا ووقوفها
اىل جان�ب الش�عب العراقي خالل
الس�نوات الصعب�ة يف محارب�ة
االرهاب التكفريي”.
ولف�ت عبد امله�دي إىل انه “خالل
السنة االخرية شهدنا تقدما جيدا
يف العالقات مع دول الجوار والدول
االقليمي�ة وخ�ارج املنطق�ة يف
املج�االت االقتصادية والزراعية”،
مؤكدا على “الرشاك�ة الحقيقية
بين الش�يعة والك�رد والس�نة يف
إدارة البلاد ،ولذل�ك على جمي�ع
املكون�ات السياس�ية العراقية ان
تتحد من اجل تحقيق التقدم للبلد
وتقديم الخدمات للشعب.
واع�رب عبداملهدي عن “ش�كره
وتقديره الس�تعداد اي�ران تقديم
العون للعراق يف مكافحة فريوس
كورون�ا” ،معتبرا ان�ه “م�ن
الطبيع�ي ان جميع الدول بحاجة
اىل التعاون فيما بينها يف مواجهة
هكذا كوارث”.

الربملان ينفي إصابة « »10نواب
بـ «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
اص�در مجل�س النواب ،أم�س االثنني ،بيانا ً بش�أن األنباء ع�ن اصابة 10
ن�واب عراقيني بفيروس كورونا ،مؤكدا ً أن هذه األنباء ال أس�اس لها من
الصحة.
وقالت الدائرة االعالمية للمجلس يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،إن «بعض وس�ائل االعالم املحلية والدولية تداولت اليوم االثنني ،خربا ً
مف�اده اصابة ( )١٠من اعضاء مجلس النواب العراقي بفايروس كورونا
املس�تجد».وأضاف البيان «بدورنا ننفي نفيا ً قاطع�ا تلك االخبار املتداولة
والتي ال اس�اس لها م�ن الصحة» ،داعيا ً اىل «توخ�ي الدقة واملوضوعية يف
نقل االخبار من مصادرها الرس�مية» .وكان موقع س�بوتنك الرويس نقل
عن مصدر س�يايس قول�ه إن نتائج فحوصات مختربي�ة أجريت يف مخترب
الصحة املركزي ،يف العاصمة بغداد ،جاءت موجبة بإصابة  10أعضاء من
مجلس النواب العراقي ،بفريوس كورونا.

البنتاغون يعلن مقتل وإصابة « »7جنود
امريكان شامل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الدفاع االمريكية (البنتاغون) ،أم�س االثنني ،مقتل جنديني
أمريكيين وإصابة  5آخرين خالل تنفي�ذ عملية أمنية يف العراق.وقال قائد
القوات األمريكية ،ستيفن تاونسند يف بيان مقتضب إن «جنديني امريكيني
كان�ا يرافقان قوات االمن العراقية ،قتال أثن�اء القيام بعمليات قتالية ضد
تنظيم داعش يف ش�مال العراق».وأضاف تاونسند بحسب البيان أن «فرقة
العمل املشتركة املختلطة للعملية املتأصلة ذك�رت يف القرار الذي أصدرته
القي�ادة ،أن�ه لم يتم تحديد هوية العس�كريني األمريكيين علناً ،حتى يتم
إخبار أرستهما».وأضاف أن خمس�ة جنود آخرين أصيبوا أيضا ً يف الهجوم.
وحس�ب احصاء لوكالة االنباء الفرنسية يصل عدد قتىل القوات االمريكية
يف الع�راق منذ غزوه واحتالل�ه عام  2003اىل  4471حت�ى االن.ويوجد يف
الع�راق حواىل  50الف جندي امريكي يتوقع ان يتم س�حبهم بنهاية العام
الج�اري ،خصوصا بعد ان قرر مجلس الن�واب العراقي يوم ، 2020\1\5
ايق�اف التعاون العس�كري واالمني مع قوات التحالف ال�دويل ضد تنظيم
داع�ش بقيادة الواليات املتحدة االمريكية ،عىل خلفية عملية االغتيال التي
قامت بها امريكا ضد قائد فيلق القدس الس�ابق قاس�م سليماني ،ونائب
رئيس الحشد الشعبي السابق ابو مهدي املهندس.

جهاز مكافحة االرهاب يطيح بـ « »25إرهابي ًا
ويدمر « »٩انفاق يف خممور
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت خلية اإلعالم األمني ،أمس
االثنين ،ع�ن مقت�ل  25ارهابي�ا
وتدمري تسعة انفاق يف مخمور.
وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
ان «الرج�ال االبط�ال يف جه�از
مكافح�ة االرهاب مس�تمرين يف
تعق�ب فل�ول عصاب�ات داع�ش
االرهاب�ي اينم�ا ف�روا ،حي�ث ال
تمنعهم عن ه�ذه املالحقة جبال
او تالل صحارى او وديان».
واض�اف ان�ه «بع�د العملي�ات
الناجح�ة يف منطق�ة الخانوك�ة

بتلال حمري�ن يس�تمر ابط�ال
الجه�از يف مالحق�ة عصاب�ات
داعش االرهابي ،نف�ذت قوة من
ابط�ال الجه�از وبالتنس�يق مع
طيران التحال�ف ال�دويل ،عملية
انزال ج�وي يف منطقة جبال قرة
ج�وغ جنوب قض�اء مخم�ور»،
مشيرا اىل انه�ا «اش�تبكت م�ع
العصاب�ات االرهابي�ة م�ن فجر
االم�س ولغاي�ة فج�ر الي�وم مع
رضبات جوية متالحقة».
واكدت ان «االش�تباكات اسفرت
العملية عن مقت�ل ( )٢٥إرهابيا ً
وتدمير ( )٩انف�اق ،فضلا عن
معسكر للتدريب.
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حمافظ البرصة يتخذ عدد ًا من القرارات
حمافظ بغداد يعلن انجاز اعامل تنظيف وتطوير املدخل الشاميل لقضاء املحمودية
العاجلة للحد من تأثري «كورونا»
أكد افتتاح جمسر ساحة سلمان باك يف املدائن نهاية االسبوع احلالي

المستقبل العراقي /طالب ضاحي

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

أعل�ن محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني،
االثنين ،عن تس�جيل أول حال�ة وفاة يف
املحافظ�ة وذل�ك بعد إصابته�ا بفريوس
كورونا.وقال العيداني ،يف مؤتمر صحفي،
تابعه ديجيتال ميدي�ا إن آر تي ،اليوم9 ،
آذار  « ،2020يؤس�فنا تأكي�د خبر وفاة
أول مص�اب بفيروس كورونا يف البرصة
لرج�ل كان عائدا من رحلة عالج يف إيران
مؤخرا ،مبينا ان «املتوىف عراقي الجنسية،
ومن أهايل البرصة وعمره  74عاما وكان
يف إيران بسبب رحلة عالجية».
وأضاف ان « الرجل املسن كان قادما من
ايران قبل  3ايام بعد إجرائه عملية يف القلب ،ودخل
ليلة امس االحد إىل مستش�فى البصرة التعليمي،
وتويف بعد أقل من س�اعة وقبل قليل ظهرت نتيجة
التحليل موجبة».وأوضح أنه «س�يتم حجز جميع
املالمسين للمت�ويف بكورون�ا داخ�ل مستش�فى
الصدر».وأش�ار العيدان�ي ،إىل ان محافظة البرصة
ستعطل الدوام الرسمي لدوائرها باستثناء األمنية
والخدمية لغاية يوم  22آذار الجاري ،فيما س�يغلق
منفذ الشلامجة يف الساعة  4عرصا ،يف حني سوف

يس�تقبل مطار البصرة آخر رحلات الطريان يوم
الخميس القادم.
وبين ،انه س�يتم منع دخ�ول املواطنين من بقية
املحافظات اىل البرصة ،مؤكدا استمرار فتح املوالت
يف املدين�ة داعي�ا لالبتعاد عن التجمع�ات وااللتزام
باإلجراءات الوقائية.
يذك�ر ان وزارة الصحة أعلنت يف وقت س�ابق أمس
عن حصيلة الوفيات واإلصابات بفريوس كورونا يف
عدد من املحافظات ،حيث لم يتم اإلعالن عن وجود
إصابات بكورونا يف البرصة سابقا.

اطل�ع محافظ بغداد املهندس محم�د العطا عىل أعمال
تنظي�ف وتطوي�ر املدخ�ل الجنوب�ي باتج�اه قض�اء
املحمودي�ة انطالقا من س�يطرة  75وصوال اىل التقاطع
الحويل.
واكد املحاف�ظ ان «العمل يجري بجه�ود ذاتية من قبل
بلدي�ة املحمودية املس�ؤولة عن كامل القض�اء بما فيه
املدخلين الجنوبي والش�مايل وبقية الق�رى» ،مضيفا،
«بدأنا بأعمال تنظيف وزراعة اكتاف الطريق بأش�جار
دائمة الظل والنخيل املتوفر من واردات البلدية ،وما زال
العمل يف بدايته ،وسيلمس املواطنون الفرق قريبا».
مدي�رة بلدية املحمودية ر.مهندسين فاطمة الخفاجي
من جانبها ،اكدت ان «محافظ بغداد وجّ ه قبل اس�بوع
بالب�دء يف اج�راءات تنظي�ف وتطوي�ر مدخ�ل بغ�داد
الجنوبي ،وقد تم اس�تنفار ك�وادر البلدية واآللي�ات الثقيلة
لرف�ع االنقاض عىل طول الش�ارع ،وقبل ثالث�ة ايام رشعنا
بزراعة اكتاف الش�ارع ملس�افة كيلوين ونص�ف الكيلو مرت
باشجار الكينو كاربس والنخيل ،واالعمال مستمرة».
إىل ذلك ،تفتتح محافظة بغداد نهاية االسبوع الحايل ،مجرس
س�احة س�لمان باك يف قضاء املدائ�ن للتقليل م�ن االزدحام
امل�روري وتحقي�ق انس�يابية بالحركة يف الطري�ق املؤدي اىل
منطقة سلمان باك.
وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا ،إن «املحافظة نفذت

منذ اعوام عدة مرشوعا لتأهيل مجرس س�احة س�لمان باك
يف قض�اء املدائن بعد تعرضه للتخريب جراء س�يارات الحمل
الكبرية” ،مبينا ً ان “املرشوع واجهته اش�كاالت ادارية وفنية
ومالية عدة ما ادى اىل تأخر تنفيذه ،بيد ان املحافظة نسقت
م�ع جمي�ع الجه�ات ذات العالقة م�ن اجل ح�ل جميع تلك
اإلشكاالت».
وأض�اف العط�ا ،ان «مرشوع مجسر املدائن من املش�اريع
املهمة كونه يربط مفرتق الطرق بني املدائن والطريق املتجه
اىل الجن�وب واملحافظ�ات الجنوبي�ة من واس�ط اىل البرصة،
الفت�ا اىل ان «االج�راءات التي اتخذتها املحافظة أس�همت يف

النقل تبارش بمهمة تعقيم وتعفري حمطة قطار ومرآب النقل اخلاص يف حمافظة البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
ب�ارشت وزارة النق�ل العراقية ،بالتنس�يق م�ع الرشكة
العام�ة ملوان�ئ العراق (اح�دى تش�كيالت وزارة النقل)
بمهم�ة تعقي�م محطة القط�ار يف املعقل وم�رآب النقل
الخاص يف ساحة سعد بمحافظة البرصة بمواد التطهري

واملعقم�ات الصحي�ة املق�ررة م�ن قب�ل دائ�رة الصحة
العام».
واوضح�ت ال�وزارة يف بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي»،
انه «تنفيذا لتوجيه�ات وزير النقل عبد الله لعيبي بارش
قس�م السلامة والدفاع املدني يف املوانئ باعمال التعقيم
والغس�ل والتعفير للمحطة واملرآب كونه�ا من األماكن

التي يرتادها الناس باس�تمرار لتاليف ح�دوث اي اصابة
بمرض كورونا «.
من جانبها اكدت مالكات قس�م السلامة والدفاع املدني
التابع للموانئ جهوزيته�ا التامة يف املبارشة بأي عملية
توكل إليهم تنفيذا ً للواج�ب وحرصا ً عىل حياة املواطنني
يف محافظة البرصة.

العتبة العباسية تتخذ إجراءات عاجلة تتعلق بحادث سري
العراقيني للسيدة زينب «عليها السالم»
الزائرين
ّ
المستقبل العراقي  /علياء حمود الكناني

ُ
األمان�ة العامّ �ة للعتب�ة العبّاس�ية
أص�درت
املق ّدس�ة بيانا ً
يخص حادث السري املأساويّ،
ّ
الذي تعرّض له زائرون عراقيّون ملرقد السيّدة
زين�ب (عليها السلام) يف أط�راف العاصمة
السوريّة دمشق».
صحفي ُعقد صباح امس
مؤتمر
وجاء ذلك يف
ّ
ٍ
االثنني يف قاعة مؤتمرات مستش�فى الكفيل
ّ
ُ
رئيس
التخصصي ،وقد ألقى البي�ان بالنيابة
ّ
قسم إعالم العتبة العبّاسية املقدسة الدكتور
مشتاق عباس معن ،وهذا ّ
نصه:
ُ
ّ
العتبة العبّاس�ية املق ّدس�ة أنها نقلت
ُتعل�ن

املُصابين إث�ر ح�ادث السير ال�ذي تع�رّض
ل�ه ال�زوّار العراقيّون للس�يّدة زين�ب (عليها
السالم) يف أطراف العاصمة السوريّة دمشق،
وقد تأمّ ن وصولهم صباح اليوم االثنني.
وبلغ عد ُدهم ثالثين مصابا ً تو ّزعوا بني ثالث
محافظ�ات (بغدادّ ،
املثنى ،كربالء املق ّدس�ة)
ّ
واملتوس�طة
وتو ّزعت إصابتهم بني الطفيفة
والحرجة.
علم�ا ً ّ
أن هناك أربعة مصابين أوىص األطبّاء
باس�تمرار رقودهم يف املشايف الس�وريّة ،ألنّ
حالته�م الصحّ ية ال تتحمّ�ل نقلهم يف الوقت
الرهن.
ُ
العتبة العبّاس�ية املق ّدس�ة لجميع
وإذ تدعو

مدير صحة الكرخ :مجيع املرضى املصابني بـ «كورونا»
يف مستشفى الفرات تم شفائهم بصورة تامة
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د مدير عام دائ�رة صحة بغداد الكرخ ،جاس�ب لطي�ف الحجامي ،امس
االثنين ،جميع املرىض املصابني بكورونا يف مستش�فى الفرات تم ش�فائهم
بصورة تامة».
وقال الحجامي يف بيان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،إن «نتائج الفحوصات
املختربي�ة التوكيدية للحالتني املتبقيتني يف مستش�فى الفرات العام ،ظهرت
قبل قليل وكانت النتيجة س�البة وس�يغادران املستش�فى االن وبذلك يكون
جميع املرىض السبعة يف مستشفى الفرات العام تم شفائهم بصورة تامة و
لم يتبق منهم وال مريض و لله الحمد».
وأضاف «بعد حمد الله وشكره عىل نعمته أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل
املنتس�بني الذين واصل�وا الليل بالنهار يف خدمة املرىض واش�كر كل من قدم
الدعم واإلس�ناد لنا من كل الجهات واألفراد وش�كرا ل�كل الجهات اإلعالمية
التي وقفت معنا باستمرار .

املنتوجـات الغذائيـة تعلـن معـاودة
اإلنتـاج فـي معمـل ألبـان املوصـل
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنـت الرشكة العامة للمنتوجات
الغذائي�ة إح�دى رشكات وزارة
الصناع�ة واملع�ادن ع�ن معاودة
العم�ل واإلنت�اج يف معم�ل الب�ان
املوص�ل التاب�ع له�ا بع�د إع�ادة
تأهيله وبجهود جبارة «.
وأكـد مدير ع�ام الرشكة محمـد
جبـ�ار حس�يـن يف بي�ان ورد
لـ»املستقبل العراقي» ،عىل «عودة
املنت�ج املحيل م�ن الب�ان املوصل
بع�د انقط�اع وتوقف ع�ن العمل
لس�نوات ع�دة بس�بب االرهاب ،
مشيرا ً اىل ان «الرشك�ة تمكن�ت
م�ن تأهي�ل الخط�وط اإلنتاجية
وإضافة مكائ�ن جديدة يف املعمل

بجهود جب�ارة من كوادره الفنية
واإلنتاجي�ة وبدع�م وأرشاف م�ن
إدارة الرشك�ة وال�كادر املتق�دم
فيه�ا « .وبين ان «املعم�ل بارش
بإنتاج اللبن بعبوات حجم ()400
غ�رام و ( )800غ�رام بطاقة ()2
طن /أس�بوعيا ً والجب�ن املطبوخ
بعبوة حج�م ( )250غرام بطاقة
( )1ط�ن  /أس�بوعيا ً وطرحها يف
األس�واق املحلية بج�ودة ونوعية
ً
فضلا عن خلوها من املواد
عالية
الحافظ�ة وخضوعه�ا للتقيي�س
والس�يطرة النوعي�ة ومطابقتها
للمواصف�ة العراقي�ة  ،الفت�ا ً اىل
ان املعم�ل لدي�ه االمكاني�ة لرفع
الطاقات اإلنتاجية حس�ب الطلب
وحاجة السوق .

املصابني بالش�فاء العاجل وتدع�و للضحايا
بالرحم�ة ولذويه�م بالصبر ،فه�ي تش�كر
ّ
الجهات الرسميّة ّ
ممث ً
لة بـ:
كافة
 رئاسة الوزراء العراقيّة /دائرة املراسيم. وزارة الصحّ �ة العراقيّ�ة ودائ�رة صحّ �ةمحافظة كربالء املق ّدسة.
 وزارة الخارجيّة. قيادة العمليّات املشرتكة. محافظة كربالء املق ّدسة. الس�فارة العراقيّ�ة يف العاصمة الس�وريّةدمشق
 إدارة مطار النجف األرشف. -الجهات الحكوميّة السوريّة.

الصناعة تعلن عن خطة
الفتتاح « »11مصنعا لألسفلت
يف املحافظات

يذك�ر أن موان�ئ الع�راق كان�ت الس�باقة يف االلت�زام
بتوجيهات خلية األزمة يف تعفري وتنظيف وغسل أقسامها
وش�عبها والبضائ�ع والحاويات واألرصفة والس�احات
بم�واد التعقيم والتطهري الصحي�ة من أجل الحفاظ عىل
صحة وسالمة اإلنس�ان والقضاء عىل األوبئة واألمراض
االنتقالية إن وجدت ومنها فايروس كورونا.

حذرتا من العبث باألمن االقتصادي

مديريتا استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد ومكافحة
اجلريمة املنظمة تدعوان اىل رضورة محاية املنتوج املحيل
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت مديري�ة اس�تخبارات ومكافح�ة
ارهاب بغداد ومديري�ة مكافحة الجريمة
املنظم�ة اىل رضورة حماية املنتوج املحيل
والعمل عىل تشجيع العاملني يف هذا املجال
وتوفري الظروف املالئمة لعملهم».
كم�ا ح�ذرت املديريت�ان يف بي�ان ورد
لـ»املس�تقبل العراق�ي»« ،أصحاب املحال
واملخ�ازن التجاري�ة واصح�اب البرادات
واملس�توردين م�ن مخالف�ة الضواب�ط
القانونية واسترياد البضائع و املواد الخام
ومحاول�ة ادخله�ا لالس�واق بط�رق غري
اصولي�ة ،فضال عن خزن امل�واد واحتكار
البضائع بهدف رفع االس�عار واس�تغالل
املتبضعني «.
كما اكدتا عىل ان املفارز االمنية مس�تمرة

يف اداء مهامها والعمل عىل مراقبة كل من
تسول له نفسه العبث باالمن االقتصادي،
وكذلك الذين يعمل�ون يف الغش الصناعي،
ه�ذا ونوه�ت املديريت�ان اعلاه اىل انهما
س�تتخذان االج�راءات القانوني�ة بح�ق
املخالفني سواء يف بغداد او املحافظات «.
جدي�ر بالذك�ر ان املديريتني نفذت�ا العديد
م�ن العملي�ات والواجبات به�دف حماية
املنتوج املحيل وتشجيع الصناعة الوطنية
والتي بدورها س�تخلق فرصة عمل كبرية
للمواطنين ،فضلا ع�ن زي�ادة امل�ردود
االقتص�ادي للبلاد يف ح�ال تم اس�تثمار
املوارد الطبيعية وتوفري االمكانيات الالزمة
للنه�وض بالواق�ع الزراع�ي والصناعي،
وبالتنس�يق مع الجه�ات ذات العالقة من
وزارات او مؤسسات سواء كانت حكومية
او غري الحكومية.

سوق العراق لالوراق املالية يقرر غلق
قاعة املستثمرين لغاية  21اذار
بغداد /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت الرشكة العامة للصناعات التعدينية ،عن خطة
الفتت�اح  11مصنع�ا انتاجي�ا يف املحافظ�ات ،مؤكدة
تحقي�ق اي�رادات تج�اوزت ملي�ار دينار ش�هريا ً من
تصدير منتجاتها االسفلتية».
وقـ�ال مدير ع�ام الرشك�ة التابعة ل�وزارة الصناعة
واملعادن رافـ�د عبـد الجليـل جبـ�ار يف بيان اطلعت
علي�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،إن «الرشك�ة تمتل�ك
مصنعا ً للمنتجات االنش�ائية ببغداد ينتج انواعا ً عدة
من االس�فلتيات منها الربايم ك�وت والكات باك وقري
االكس�اء املطور والربايمر ،فضالً ع�ن مصانع اخرى
لالسفلتيات بمحافظتي البرصة واالنبار».
وافصح عن «خطة إلنشاء  11مصنعا ً اخر باملحافظات
ً
فضلا عن
لكث�رة الحاج�ة املحلي�ة له�ذه املنتجات
طلب�ات التصدي�ر ،منوها بأن «الرشكة ت�درس حاليا ً
عددا ً من طلبات التجهيز للمنتجات االس�فلتية اليجاد
االلية املناسبة لتأمينها وتعزيز موارد الرشكة السيما
انه�ا تتحمل  20باملئة م�ن رواتب موظفيها ووضعت
الخطط لزيادة هذه النسبة نهاية .»2020
واكد جبار ،ان رشكته «اس�توعبت خالل العام الحايل
بحدود  1000ش�خص م�ن الطاقات الش�ابة وقامت
بتشكيل لجان لتوزيعهم بني مواقع الرشكة وتدريبهم
واكس�ابهم الخبرة وامله�ارة الالزم�ة لتمكينهم من
العمل ومواصلة املسرية للنهوض بالرشكة».
وأضـاف أن «نجحت أيضا ً بتأمني كامل حاجة رشكة
(هانوا) من أنواع املنتجات االس�فلتية ملرشوع تأهيل
وتطوير القاعدة الجوية يف الصويرة بعد ان اثبتت هذه
املنتجات فاعليته�ا ومواصفاتها وجودتها العالية ،اذ
حجزت الرشكة الكورية كامل تلك الكميات .

اعلن س�وق العراق لالوراق املالية ،اغالق قاعة املس�تثمرين لغاية  21اذار ملنع تفيش اي
فايروس.وق�ال الس�وق يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،إنه «امتث�اال لقرارات خلية
االزم�ة ومن اج�ل التعاون يف منع تفشي اي فايروس او مرض وبن�اء عىل قرار مجلس
املحافظني يف الس�وق فانه تقرر غلق قاعة املس�تثمرين فقط لغاية  21اذار  2020او اي
موعد الحق تقرره خلية االزمة حفاظا عىل صحة الجميع «.واضاف ان «جلسات التداول
مس�تمرة من خالل شبكة التداول عن بعد عرب املنظومة االلكرتونية من مقرات رشكات
الوس�اطة املرخص�ة البالغ عددها  42رشكة وس�اطة» ،مبينا انه «يقوم بش�كل دوري
بنعقيم القاعات واالقسام يوميا لضمان اكرب درجة من النظافة».يذكر ان سوق العراق
لألوراق املالية ينظم خمس�ة جلسات تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس ،ومدرج فيه
 104رشكة مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتص�االت والصناعة والزراعة
والتامني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

إجراء ملواجهة «كورونا»
رشطة النجف تتخذ «ً »13
النجف  /المستقبل العراقي

أعلنت قيادة رشطة النجف ،أن خلية األزمة
يف املحافظة عقدت اجتماعا ً برئاس�ة قائد
الرشط�ة العميد فائق الفتلاوي ،واتخذت
 13إجراء للوقاية من فايروس كورونا ،من
بينها غل�ق قاعات املناس�بات و»املوالت»
واملقاهي بش�كل مؤقت ،وتعفري السجون
ومنع دخول وافدين من بعض الدول.
وقال إعالم القيادة يف بيان تلقته «املستقبل
العراق�ي» ،إن «قائد رشطة النجف العميد
فائ�ق فليح الفتالوي عق�د اجتماع خاص
لخلية األزمة يف املديرية ملناقش�ة خطورة
مرض كورونا» ،مبينا ً أن الفتالوي «ناقش
خلال االجتم�اع أهمية اتخ�اذ اإلجراءات

الوقائي�ة وتنفيذه�ا يف جمي�ع األقس�ام
واملديريات».
وأض�اف البيان ،أن «خلي�ة األزمة اتخذت
إج�راءات مهمة ج�دا ً منها «غل�ق قاعات
املناس�بات والص�االت وامل�والت والك�ويف
ش�وبات بش�كل مؤقت ،مع «قيام قس�م
العالق�ات واإلعلام بتوعي�ة املنتس�بني
واملواطنين واتخ�اذ اإلج�راءات الوقائي�ة
بارت�داء الكمامات والكفوف واس�تعمال
املطهرات بشكل مستمر».
كم�ا تقرر منح املنتس�ب الذي يش�ك بأنه
مص�اب باملرض اج�ازة مل�دة  ٧ايام لحني
التأكد منه لضمان سالمة باقي املنتسبني
وتجهي�ز االس�تعالمات باملعقم�ات
واملنظفات.

حل االش�كاالت كون تأخر انجازه سبب ارباكا كبريا يف
انسيابية الحركة للعجالت واملركبات ،مؤكدا ان املرشوع
سيفتتح نهاية االسبوع الحايل».
واوضح العطا ان «اعمال املجرس ش�ملت رفع االسفلت
املترضر من الشارع وتأهيل املقرتبات واكساء مساحة
تتج�اوز  1500متر مرب�ع ،اىل جان�ب رف�ع االج�زاء
املترضرة من الجرس ،منبها عىل أن «الرضر الذي اصاب
الجسر ،كان جراء م�رور االحم�ال الزائ�دة للمركبات
الطويلة عليه ،بيد ان مديرية املرور العامة وبالتنس�يق
م�ع املحافظة حددت اوقات م�رور املركبات عليه ،ملنع
حدوث تخسفات عليه».
ون�وه ب�ان «املحافظة وبع�د افتتاح�ه س�تبدأ بحملة
لتطوي�ر وتأهيل املقرتبات الخاص�ة بالجرس فضال عن
القي�ام بحملة اكس�اء الس�يما ان املحافظ�ة تنفذ االن
هذه الحمل�ة يف عدد من مناطق اط�راف العاصمة من
ضمنها اكس�اء وتطوير الش�ارع املؤدي اىل املدائن باالعتماد
عىل مالكاتها الفنية والهندسية للمحافظة».
واوضح محافظ بغداد ان «اعمال الكونكريت والصب شملت
الجرس البالغ طوله  117مرتا ً وبعرض س�بعة امتار ،اذ تمت
تهيئته بطريق�ة تمكن املركبات ذات الحم�والت الكبرية من
املرور من دون ح�دوث اي ارضار ،مؤكدا أن «املرحلة املقبلة
ستش�هد انهاء الزخم املروري يف ساحة سلمان باك وتحقيق
انسيابية لحركة السيارات الصغرية ،اىل جانب تسهيل حركة
نقل البضائع واملسافرين بني بغداد واملحافظات الجنوبية.

حمافظ املثنى يؤكد استحداث قسم للنفط وإطالق
مبالغ املنافع االجتامعية يف املثنى
المثنى  /المستقبل العراقي

اك�د محاف�ظ املثن�ى أحمد منف�ي جودة ،األحد ،اس�تحداث قس�ما
للنف�ط واطالق مبالغ املنافع االجتماعي�ة املخصصة للمحافظة من
الرقع االستكش�افية ،إلنش�اء مش�اريع خدمي�ة يف املحافظة.وذكر
بيان ملكتبه االعالمي تلقته «املس�تقبل العراقي» ،أن «محافظ املثنى
التق�ى اليوم ،نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة وزير النفط ثامر
الغضب�ان يف مقر الوزارة يف بغداد ،وجرى خلال اللقاء املوافقة عىل
اس�تحداث قس�م للنفط يف املثنى إلدارة الرقع االستكشافية».وشدد
محاف�ظ املثن�ى عىل «رضورة ح�ل الخالف مع محافظ�ة ذي قار يف
الرقع�ة اإلستكش�افية العارشة  ،بعد حفر جمي�ع اآلبار النفطية يف
داخ�ل حدود املثنى «.واش�ار اىل ان «وزير النف�ط وافقة عىل متابعة
اطالق مبالغ املنافع االجتماعية من الرشكات العاملة يف املحافظة .

رشطة البرصة ختصص رقمي طوارئ
لإلبالغ عن أي حالة مشتبه هبا بـ «كورونا»
البصرة  /المستقبل العراقي
أهابت قيادة رشطة محافظة البرصة ،أمس االثنني ،املواطنني بأخذ
الحيطة والح�ذر واتخاذ كافة االجراءات الالزم�ة للوقاية الصحية
من فريوس (كورونا) ،داعية إىل رسعة االبالغ عن اي حالة مش�تبه
به�ا عىل أرقام الط�وارئ املجانية  115و  104وذل�ك لدفع الرضر
عن املواطنني.وقالت القيادة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه إنه نظرا للظروف التي يعيش�ها العالم من جراء انتشار مرض
فريوس الكورون�ا نهيب مواطني محافظة البصرة بأخذ الحيطة
والح�ذر واتخ�اذ كاف�ة االج�راءات الالزم�ة للوقاي�ة الصحية من
فريوس (كورونا) وااللتزام بتعليمات وتوجيهات السالمة الصحية
والجهات ذات العالقة وخاصة يف مجال النظافة.

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف
« »25مليون دينار للموظفني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مصرف الرافدي�ن ،عن اطلاق وجب�ة جديدة من س�لفة
موظفي دوائر الدولة التي ترتواح مابني ( ) 25 ،20 ،15 ، 10 ، 5
مليون دينار عن طريق بطاقة املاسرت كارد الدولية».وقال املكتب
االعالم�ي للمصرف يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،انه «تم رصف دفعة جديدة من س�لف موظفي دوائر الدولة
الكث�ر من  700موظف من الذين تم توطني رواتبهم لدى املرصف
وحصلوا عىل البطاقة االلكرتونية».وأوضح البيان ان «رصف تلك
الس�لفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابالغ املوظف عرب إرساله
رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة
اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع
االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

امانة بغداد تنفذ محلة توعية وتثقيف ضد «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغ�داد ،عن تكثي�ف حمالتنا التثقيفي�ة والتوعوية
الخاصة بفايروس كورونا يف مناطق متفرقة من العاصمة».
وذكرت االمانة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إن
«مالكاتنا يف الدوائر املختلفة وبالتنس�يق مع عدد من املؤسسات
األخرى ،قامت بحمالت مكثفة يف كيفية الوقاية وتجنب اإلصابة
بفائزيه�ا كورونا كذلك توزيع فولدرات توعوية ونرش بوسترات
إرش�ادية».واضافت ،ان «الحمالت اس�تهدفت األسواق الشعبية
والشوارع التجارية واملناطق السكنية ال سيما يف مناطق الشعب
والوش�اش والغدي�ر والك�رادة واالعظمية والش�علة وغريها من
املناطق األخرى.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()51

العدد 100 :
التاريخ 2020/3/2 :

تعلن اللجنة عن كرس قرارالعقار ادناه وفق قانون ()21
لس�نة  2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية
مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خلال ( )7
س�بعة ايام تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف
املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية
االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية
البالغ�ة ( )%30من القيمة املق�درة مع الترصيح االمني
للمشترك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية
املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا
لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته
اجور نشر االعالن واجور خدمة بنس�بة ( )%2من بدل
االيجار
* ساحة وقوف السيارات املشيدة عىل جزء من القطعة
املرقمة ( )140/1م  40القاضية وبمساحة ( )2400م2
وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة.
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة2020/649 /
اىل /املنفذ عليه  /محمود رشيد لطيف
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن رشح املبلغ يف مرك�ز رشطة الرشقي
واش�عار املخت�ار عيل حسين وتأييد املجل�س البل�دي يف بعقوبة انك
مجه�ول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار
يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة(  )27م�ن قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ بعقوبة خالل خمس�ة
عشر يوما تبداء من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل
جاسم محمد سلطان
اوصاف املحرر
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف بعقوب�ة  /املرق�م / 3181
س 2018/3املورخ يف  2018/12/26تسليم االثاث الزوجية واذا
تع�ذر فاقيامها البالغة (  )5187000خمس�ة مليون ومائة وس�بعة
وثمانون الف دينار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة منديل
العدد  / 133 :ب 2019 /
التاريخ 2020 / 3 / 9 :
اعالن
عطفا عىل الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد  / 133ب 2019 /
بتاري�خ  2019 / 12 / 12س�تبيع هذه املحكم�ة العقار املرقم / 10
 157مقاطع�ة  22غوال بامل�زاد العلني ملدة ثالثون يوم�ا اعتبارا من
تاري�خ اليوم التايل لنرش هذا االعالن – فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة
ه�ذه املحكم�ة يف تمام الس�اعة الثانية عشر ظهرا من الي�وم التايل
للنشر مس�تصحبني التامينات القانوني�ة البالغة  % 10م�ن القيمة
املح�ددة البالغ�ة (  30 ، 000 ، 000ثالثون ملي�ون دينار ) ان لم يكن
من الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري االحالة القطعية وفق
االصول واذا صادف اليوم املذكور عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف
اليوم الذي يليه .
املواصفات :
دار سكن تقع يف ناحية قزانية بمساحة  300مرت مربع .
 – 1يحتوي الطابق االول عىل ( اس�تقبال وصالة ومطبخ وغرفة نوم
وصحيات )
 – 2يحتوي الطابق الثاني عىل ( غرفة نوم وصالة ) .
القايض
قحطان خلف خالد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف بلدروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
اعالن
طالب حجة القيمومة  ( :الهام نجم عبد الله ارزيج ) بلدروز .
قدم�ت املس�تدعية ( الهام نج�م عبد الل�ه ارزيج ) طلب�ا تطلب فيه
نصبها قيمة عىل ( قاس�م خالد عبد الكريم حسني الربيعي ) املفقود
بتاري�خ  2008 / 9 / 4وذل�ك لعدم معرفة حياته م�ن مماته – عليه
قررت نرش هذا االعالن يف الصحف املحلية وخالل مدة (  ) 15خمس�ة
عرش يوم�ا من اليوم الت�ايل للنرش فمن لديه اعتراض مراجعة هذه
املحكمة وبعكسه سوف تقوم املحكمة بنصب املستدعي املذكور قيما
عىل املفقود .
القايض
عيل طالب خسباك

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 1821 :ب2019 / 2
التاريخ 2020 / 3 / 9 :
اعالن
تنفي�ذا للقرار الصادر م�ن هذه املحكمة يف الدع�وى اعاله والقايض
بازالة ش�يوع العقار املوصوف ادناه بيعا والعائد للسيد ( عمر محمد
احمد ) ورشكائه والكتساب القرار الدرجة القطعية تقرر االعالن عن
بيعه يف الصحف املحلية ملدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش
فعىل من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة مستصحبا معه التامينات
القانونية البالغة (  ) % 10من القيمة املقدرة له البالغة ( 000 ، 000
 18 ،ثمانية عرش مليون دينار ) بصك مصدق لحس�اب هذه املحكمة
ان ل�م يكن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية بعه�دة الراغب االخري
بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم
التسجيل عىل املشرتي .
القايض
مهدي قدوري كريم
االوصاف :
 – 1ان العقار املرقم  1804 / 25م 1رشقي شفتة قطعة ارض خالية
من املشيدات مساحتها  3أولك تقع يف بعقوبة قرب املعسكر من جهة
التحرير يف منطقة خالية من املشيدات وتفتقر اىل الخدمات .
 – 2القيم�ة الكلية للعق�ار  ) 18 ، 000 ، 000 ( :ثمانية عرش مليون
دينار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهم العائب  /ن  .ع حيدر رسحان جميل محمد العابدي .
محل العمل  :املفتش العام  /مديرية التحقيقات والقانونية .
العنوان  :مجهول االقامة .
بما انك متهم وفق احكام املادة (  / 32اوال ) من قانون عقوبات قوى
االم�ن الداخلي رقم  14لس�نة  2008املعدل وملجهولي�ة محل اقامتك
اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى
االمن الداخيل املنطقة الرابعة خلال مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا
م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب على التهمة
املوج�ه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
اس�تنادا الحكام املواد (  65و  68و  ) 69من قانون اصول املحاكمات
الجزائية لقوى االمن الداخيل .
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 1021 :ش2020 / 1
التاريخ 2020 / 3 / 9 :
املدعى عليه  /محمود رشيد لطيف
م  /تبليغ
اقام�ت املدعية زوجتك ( بان عماد حسين ) الدعوى الرشعية بالعدد
اعلاه ومضمونه�ا طلبها تعويض�ا عن الطالق التعس�في الخارجي
الواقع بتاريخ  2017 / 1 / 20ولكونك مجهول محل االقامة وحسب
رشح القائ�م بالتبليغ املبلغ القضائ�ي يف هذه املحكمة وتاييد مختار
قضاء بعقوبة  /حي حطني ( قرية ام كرفس ) تقرر تبليغك بواسطة
صحيفتين محليتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 3 / 22
 2020 /ويف حال�ة عدم حضورك من ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون واالصول .
القايض
عمر حميد محمود

www.almustakbalpaper.net

نرش مناقصة خارجية

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :
PRICE

DESCRIPTION

REQ NO

ITEM

200.000
IQD

Designed.supplied and erected pressure reduction station for natural gas

584/2020/ E
للمرة االولى

1

فعلى الراغبني باالشتراك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة  /محافظة البصرة للحصول عىل وثائق
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
 1ـ س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود الحكومية رقم ()2
لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط
 2ـ يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم
املناقصة اىل العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة
ـ الش�عيبة ـ محافظة البرصة  /جمهورية العراق ) يف املوعد املحدد  2020/ 5/6الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة
البرصة املحيل) ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر 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  /االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشكة مصايف الجنوب  /رشكة عامة ـ الشعيبة
ـ محافظة البرصة  /جمهورية العراق يف  2020/5/6الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي
يليه .
 3ـ املبلغ التخميني للمناقصة ( )$ 700,000
 4ـ تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ( تعليمات ملقدمي العطاءات وورق�ة بيانات العطاء ) ابتداء مع
العط�اء مصادق�ة من قب�ل الجهات املختصة ذات العالق�ة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس�تمارات
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
 5ـ متطلبات التأهيل  :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
 6ـ تقدي�م العط�اءات الفنية والتجاري�ة وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الراب�ع من الوثيقة
القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7ـ تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفترة ال تقل عن ( )120يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبل�غ العطاء التجاري املقدم بالدوالر
االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
 8ـ تقديم تأمينات اولية (صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ) (بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء) صادرعن مرصف عراقي
معتم�د لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره ( $ )14,000اربعة عرش الف دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة
فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن ( )28يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
 9ـ ش�مول العم�ال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاول�ة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي
والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق
 10ـ تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية ( )MSDSمع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة
للطلبيات الكيماوية املعلنة
 11ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 12ـ جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 13ـ لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون تعويض
مقدمي العطاءات
 14ـ لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
www.SRC.GOV.IQ
 15ـ لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل :
contracts@src.gov.iq
 16ـ عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها
حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

اعالن
اىل املته�م العائ�ب  /م اول هادي نجم عب�د ابو اللول
املوايش .
محل العمل  :مديرية رشطة محافظة النجف االرشف
واملنشات .
العن�وان  :النجف االرشف  /حي الزهراء  /محلة 114
زقاق  73رقم الدار . 65
بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة (  / 32اوال وثانيا )
من قانون عقوبات قوى االمن الداخيل رقم  14لس�نة
 2008املعدل وملجهولية مح�ل اقامتك اقتىض تبليغك
بواس�طة ه�ذا االعالن على ان تحرض ام�ام محكمة
قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة خالل مدة اقصاها
ثالث�ون يوم اعتبارا م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف
مح�ل اقامتك وتجيب عىل التهم�ة املوجه ضدك وعند
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا
الح�كام امل�واد (  65و  68و  ) 69م�ن قان�ون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل .
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت هوية املوظف ( احمد كاظم محمد ) املرقمة (
 ) s84331560م�ن وزارة الكهرباء – الرشكة العامة
النت�اج الطاق�ة الكهربائية – الجنوبي�ة – فمن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة  /780 :ت2017/
التاريخ 2020/2/27 :
اىل /املنفذ عليه ( /لؤي عبد الحسن كاظم نزال)
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خلال رشح مبلغ
القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي الجامع�ة يف النجف
احم�د ه�ادي الس�عداوي انك مجهول مح�ل االقامة
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء
التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة  27من قانون التنفيذ
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ
الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم التايل
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة
عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
اوص�اف املحرر :ق�رار محكمة بداءة الكوف�ة بالعدد
/535ت 2017/واملتضم�ن الزام�ك بتأديت�ك مبل�غ
مقداره مليونني وس�بعمائة الف دينار عراقي للدائن
حي�در عب�د اله�ادي جاب�ر ع�ن رشاء م�واد منزلي�ة
وتحميلك كافة الرس�وم واملصاري�ف واتعاب املحاماة
ومنها مبلغ قدره مائتان وس�بعون الف دينار اتعاب
املحاماة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد2020/3444 :
التاريخ 2020/3/9:
نرش اعالن
قدم�ت املس�تدعية (غني�ة رش�يد حس�ن) طل�ب اىل
ه�ذه املحكم�ة تطلب في�ه اص�دار حج�ر وقيمومة
البنه�ا املفق�ود (محمود ش�هاب احمد) وال�ذي فقد
بتاري�خ  2017/6/11عليه واس�تنادا لقانون رعاية
القارصين قررت املحكمة نرشه بصحيفتني محليتني
لغ�رض التثب�ت من حي�اة املفق�ود مـــــــــــع
التــقــــــــديـــــــر...
القايض
كاظم متعب داود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الص�ادرة من نقابة املهندسين
بأس�م املهندس حسني هاشم عبد االمام  /فمن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :
 /مقاطعة  18املشخاب8P
الجنس  :دارين
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة  130اولك
املش�تمالت  :الدار االوىل غرفتني نوم واستقبال وهول
ومطبخ وحم�ام ومراف�ق صحية ش�يلمان والطابق
الثاني غرفتني نوم واس�تقبال وهول ومطبخ وحمام
ومرافق صحية مسلح
الشاغل  /املالك
مقدار البيع  :حصة
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن ( محمد
جاسم عبد) لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين
 /فرع املش�خاب البالغ ( )15,000,000خمسة عرش
ملي�ون دينار عراقي فعلى الراغب يف االشتراك فيها
مراجع�ة هذه الدائرة خالل  30يوما اعتبارا من اليوم
التايل التاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات
قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن  %10من
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )70,000,000سبعون
ملي�ون دينار عراق�ي منها ( )25,000,000خمس�ة
وعرشون مليون حصة جاسم وان املزايدة ستجري يف
الساعة  12ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف املشخاب
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اعالنات

العدد ( )2101الثالثاء  10آذار 2020

www.almustakbalpaper.net
دائرة كاتب عدل الكاظمية
العدد 4597
التاريخ 2020 / 3 / 8

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين
املحكمة العسكرية االوىل

(اعالن) 3
رزمة ( )2020/3
اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسمائهم وعناوين سكنهم  ،ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة ازاء اسمائكم يف القضية املبينة ادناه وبما ان محل اقامتكم مجهولة لذا اقتىض
تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية االوىل خالل مدة ثالثني يوما من نرش هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم
غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة ويطلب من كافة املوظفني العموميني القاء القبض عليكم وتس�ليمكم اىل اقرب جهة عس�كرية او مركز رشطة ويلزم االهليني
الذين يعلمون بمحل اختفائكم بأخبار الجهات املسؤولة بذلك
العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

نرش انذار

اىل الس�يدة ( س�اميه صاح�ب صفوك وخل�ود احمد ف�ؤاد خالد )
العن�وان (الكاظمي�ة م  423ز  12د  )9بالنظ�ر ملجهولي�ة اقامتك
وحس�ب رشح املبلغ عىل ورقة التبليغ املرقمة (  ) 4597واملؤرخة
يف  2020 / 3 / 8واملختومة من مركز رشطة ( الكاظمية ) وختم
املجل�س البلدي بموجب كتاب مركز الرشطة املرقم (  ) 2068يف 9
 2020 / 3 /تقرر تبليغك بالصحف املحلية
كاتب العدل  /ملياء حسن فرحان
جهة االنذار -:
ردا ً على انذاركم املوجه يل من قبل كاتب العدل يف الكاظمية بالعدد
 4474يف  2020 / 3 / 4اود ا نابني لكم ماييل -:
س�بق وان اش�ـــــــــرتيت منكم العقار املرق�م ( 472 / 287
عطيفي�ه ) بب�دل ايج�ار قــــــــــــــ�دره ( 75,000,000
خمس�ة وسبعون مليون دينار ) بموجب املكاتبة املؤرخــــــــ
ــــــــــــــــــة يف  2017 / 10 / 19اال انكم استلمتم مني
مبل�غ ق�دره (  83,500,000ثالث�ة وثمانون مليون وخمس�مائة
الف دينار ) بس�بب ظروفكم املادية وبش�هادة الشهود وبتوقيعك
وم�ع دفع الرضيب�ة العائدة ل�ك والبالغ�ة (  2,660,000مليونان
وس�تمائة وس�تون الف ) فيكون مجموع ما دفعته من مبالغ هو
(  86,160,000س�تة وثمانون مليون ومائة وس�تون الف دينار )
واالن تطالبوني بدفع مبلغ اضايف لذا انذرك باعادة املبالغ االضافية
والبالغة (  11,160,000احد عرش مليون ومائة وستون الف دينار
) خالل س�بعة اي�ام من تاري�خ تبليغك بهذا االن�ذار والحضور اىل
دائرة التس�جيل العقاري يف الكاظمية  1 /يف يوم 2020 / 3 / 15
لغرض اكمال املعاملة وتحويل العقار باسمي
نسخه منه اىل
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الكاظمي�ة  1 /لغ�رض تزوي�دي
باستشهاد يف حال عدم حضور املوما اليه
املنذر  ( :رائد هادي حسن )

جمهوري�ة الع�راق  /مجل�س القض�اء
األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف األعظمية
العدد  / 1019ش 2020 /

إعالن

إىل  /املدع�ى علي�ه ( علي هاش�م عب�د
الرزاق)
أقام�ت املدعي�ة زه�راء محم�د ابراهيم
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة أعـــــاله
والت�ي تطل�ب فيه�ا تفري�ق للهج�ر
وملجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي وتأييد مختار املحلة تقرر
تبليغ�ك بصحيفتين يوميتين للحضور
موعد املرافعة يوم  2020 / 3 / 19وعند
عدم حضورك موعد املرافعة او من ينوب
عنك قانونا ً ستجري املرافعة بحقك غيابا ً
وعلنا ً ووفق القانون
القايض  /عدنان خالد جميد

اعالن للمرة الثانية

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 2020 / 58
التاريخ 2020 / 1 / 26

م  /نرش فقدان

قدم املدعو ( عايص كنوش حسني ) طلب نصبه قيما ً عىل ( شهد عايص
كن�وش ) الذي فقد بتاريخ  2016 / 1 / 10ولم يتم العثور عليه تقرر
نرشه يف صحيفتني محليتني رسميتني ومن لديه معلومات عن املفقود
الحضور اىل هذه املحكمة خالل عرشة ايام من تاريخ االعالن ويف حالة
عدم حضورك سوف يتم نصب  .......قيما عليك وحسب االصول

القايض  /فائق مشعل صالح

ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقدت املدعوة ( ش�هد عايص كنوش حسين ) بتاريخ 2016 / 1 / 9
تسكن قضاء بلد بني سعد تبلغ من العمر  21سنة وهي مصابة بمرض
الرصع بالراس وصماء وبكماء ذات وجه ابيض طويلة القامة نحيفة
البدن ترتدي دشداش�ة س�وداء وربطة راس س�وداء فعىل من لديه اي
معلومات االتصال عىل الرقم 07803433921
محافظة البرصة
مديرية شباب ورياضة البرصة
العدد  :خ 193 /
التاريخ 2020 / 3 / 3 :

م  /اعالن

تعلن محافظة البرصة  /مديرية ش�باب ورياض�ة البرصة عن تاجري جزء
م�ن العقار املبينة تفاصيله ادناه باملزاي�دة العلنية وفق قانون بيع وايجار
ام�وال الدول�ة املرقم (  21لس�نة  ) 2013املع�دل عىل الراغبني باالشتراك
يف املزاي�دة مراجع�ة املديري�ة لالطالع على التفاصيل مس�تصحبني معهم
التامين�ات القانونية البالغة  % 30من بدل االيجار الس�نوي وبصك مصدق
واملستمسكات الثبوتية سيكون موعد املزايدة الساعة العارشة صباحا بعد
م�رور (  ) 30يوما تبدأ من اليوم الذي ييل نرش االعالن ويتحمل من ترس�و
عليه املزايدة اجور االعالن البالغة (  ) % 2من بدل االيجار .
رقم العقار

المساحة

جزء من العقار
520 / 1815

 2250م 2من ضمنها
بناية متهالكة بمساحة
 420م2

العنوان

بدل االيجار
 16 ، 279 ، 200فقط ستة
عشر مليون ومئتان وتسعة
وسبعون الف ومئتا دينار

الكوت  /منتدى
محمود بريكان

صادق عبد اخلرض عساف
مدير شباب ورياضة البرصة

تعلن جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه بموجب قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل وتدعو الراغبني باالشرتاك يف املزايدة
 1ـ مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :
*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرش�يد ال تقل قيمتها عن  %20من مبلغ التقدير يف قس�م الش�ؤون
املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات
*تقديم براءة ذمة رضيبية
*جلب املستمسكات التالية (هوية االحوال املدنية  ،شهادة الجنسية او البطاقة الوطنية ) وبطاقة سكن
*جلب ما يؤيد عدم محكومية من قيادة كل حسب محافظته لدخول املزايدة
*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية بالنسبة للنوادي
*تقديم تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية يتضمن جلب عدم محكومية من وزارة الداخلية يف بغداد يف حال رس�و املزايد
عليه يؤيد فيه سالمة موقفه وعند عدم التأييد يعترب ناكال ويتحمل كافة التبعات القانونية املنصوص عليها يف القانون
اعاله مع تقديم كافة التعهدات املطلوبة
*عند وجود اي نقص يف االوليات يهمل الطلب
*تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ( )15يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية وتبدأ املزايدة يف تمام
الساعة التاسعة صباحا
ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم الذي يليه
 2ـ يتحمل من ترسو عليه املزايدة
*اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
*اجور خدمة ال تقل عن ( )%2من مبلغ العقد
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
*تغيري قيمة التأمينات اعاله حسب قيمة العقد
*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافترييا
ت

نوع العقار

طبيعته

مبلغ التقدير

الموقع

1

كشك

استنساخ ومستلزمات دراسية

5,600,000

كلية الطب

2

كشك

الغذائية والمرطبات

2,400,000

كلية الطب

3

النادي الطالبي

بيع كافة المأكوالت والمشروبات

96,000,000

الحرم الجامعي
أ.د عامر عيل حسني العطوي
رئيس اجلامعة /وكالة

تنويه

س�قط س�هوا ً م�ن اعلان الرشك�ة العام�ة للصناع�ات الهدروليكية
املنش�ور يف جريدة املس�تقبل العراقي بالع�دد ( )2100يف 2020/3/9
الخاص بتأجري بناية يف فروع الرشكةيف محافظات ( دياىل  /واس�ط /
صالح الدين /كربالء /نجف /موص�ل) عنوان الرشكة يف اعىل االعالن
باللغتني العربي واالنكليزي ( وزارة الصناعة واملعادن /الرشكة العامة
للصناع�ات الهدورليكي�ة) HYDRAULC INDUSTRIES STATE
. CO./ THE OF MINISTRY INDUSTRY AND MINERALS
لذا اقتىض التنويه

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 141ش 2020 /
التاريخ 2020 / 3 / 9

املدعي  /رانيه ابراهيم حمسن

املدعى عليه  /رنني رياض صبحي

اص�درت ه�ذه املحكم�ة بحق�ك حكم�ا ً غيابي�ا ً يف الدعوى
املرقم�ة اعلاه بتاري�خ  2020 / 2 / 27يقيض في�ه الزام
املدع�ى عليه رنين رياض صبح�ي بتأديت�ه للمدعية رانيه
ابراهيم محسن نفقة ماضية للمدعية بواقع مائة وخمسة
وعشرون ال�ف دينار ش�هريا ً كنفقة ماضي�ة واعتبارا ً من
تاري�خ الترك يف  2017 / 7 / 29وملدة س�نة واحدة ونفقة
مس�تمرة للمدعية بواقع مائة وخمسة وسبعون الف دينار
كنفق�ة مس�تمرة من تاريخ املطالب�ة القضائية يف / 1 / 9
 2020وللمس�تقبل ونفقة مس�تمرة للطفل ادم تولد 2016
بواقع مائة وخمسة وسبعون الف دينار شهريا ً واعتبارا ً من
تاريخ املطالبة القضائية اعاله وللمستقبل واالذن للمدعية
بالقبض واالنفاق عىل الوجه الرشعي والقانوني وملجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي وانتقالك اىل
جهة مجهولة لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا ً بصحيفتني محليتني
يوميتني بقرار الحك�م اعاله ويف حالة عدم حضورك او من
ين�وب عن�ك قانونا ً واالعتراض عىل الحكم الغيابي س�وف
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول

القايض  /هنابة بريس عداي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /1295 :ش2020/2
التاريخ 2020/3/2
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /سالم داوود كاظم
تبليغ
اقام�ت املدعي�ة (رحمه عبد الحسين مهدي )
الدع�وى بالع�دد (/1295ش )2020/2ام�ام
ه�ذه املحكم�ة تطلب فيها حضان�ة االوالد كل
م�ن (كوثر وملاك وع�ذراء ) وملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار
مخت�ار محل�ة ح�ي النصر  /النج�ف قررت
املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموعد
املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني
يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف
موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2020/3/15
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك
او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
صفاء ناجي املوىل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /113 /ب2017/
التاريخ 2020/3/2 :
اعالن مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلني�ة العقار
املرق�م  5مقاطع�ة  32الحيرة فعلى الراغبني
بالرشاء الحض�ور اىل هذه املحكمة خالل مدة
خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل لنرش االعالن
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة
 %10من القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور
االعالن
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /
العقار عبارة عن بس�تان مساحته  3دونم و 3
اول�ك و  50م 2مرب�ع يوجد فيه اش�جار نخيل
ح�وايل ثمان�ون نخلة وبع�ض فس�ائل النخيل
وقس�م من االرض مزروع بالجت والخرضوات
وتقع عىل نهر الحس�يني وتس�قى منه ومشيد
عليها دار مشيدة من الحجر والبلوك ومسقفة
بالشيلمان وبمساحة  250م  2وساحة امامية
بمساحة  750م  2قيمة الدار ( )25,000,000
خمسة وعرشون مليون دينار وقيمة املغروسات
( )750سبعمائة وخمسون الف دينار اما قيمة
االرض (  )6,280,000س�تة ماليين ومائت�ان
وثمانون الف دينار والقيمة التقديرية للقطعة
(  )32,030,000اثنان وثالثون مليون وثالثون
الف دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة
العدد  / 174 :خ 2015 /
التاريخ 2020 / 3 / 2 :
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرصافة س�هام املدينة
نازنني عثم�ان معروف يف رشكة اربيل لصناعة
تشكيالت االملنيوم وصيانة املكائن املحدودة لقاء
طل�ب الدائن رضوان عثمان محمد امني البالغة
 62500اثنان وس�تون الف وخمس�مائة سهم
م�ن اصل مجموع س�هام الرشك�ة البالغ 000
 1 / 000 /ملي�ون س�هم فعىل الراغب بالرشاء
الحضور يف مكان املزايدة موقع الرشكة يف حي
االعظمية محلة  308زقاق  4د  2عمارة الشهيد
الس�اعة  3بعد الظهر يف اليوم العارش من اليوم
الت�ايل للنرش مس�تصحبني التامينات القانونية
 % 10من القيمة املقدرة لالشهر البالغة / 500
 687س�تمائة وسبع وثمانون الف وخمسمائة
دينار .
املنفذ العدل
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

الفوائد الصحية لتناول اجلرجري

طبق اليوم

شوربة املرشوم والكاليامري

أحصى خبراء التغذي�ة ،فوائد
صحي�ة لتن�اول الجرجير
الحتوائ�ه عىل عن�ارص غذائية
رضوري�ة للجس�م ،ومنه�ا
الحف�اظ على رطوب�ة ف�روة
ال�رأس ومنع جفافه وتش�كل
القرشة ،إىل جانب منع العدوى
البكتريي�ة يف ال�رأس الحتوائ�ه
عىل الزنك والكربيت.
ويس�هم الجرجير يف تخفي�ف
ال�وزن ،الحتوائ�ه على كميات
عالي�ة م�ن األلي�اف تمن�ح
إحساس�ا ً بالش�بع لفترات
طويلة ،كما تس�اعد مضادات األكس�دة

هل تعلم

املقادير:
 x 4كوب مرقة السمك  x 2 -عدد فص ثوم مهروس  x 2 -معلقة
كبيرة زي�ت زيت�ون  x 1 -عدد بصل�ة مفروم�ة  x 1 -عدد جزر
(مكعبات)  x 1 -كوب كريمة ل ّباني  x 1 -رش�ة ملح (أو حس�ب
الرغبة)  x 1 -رش�ة فلفل اسود مطحون (أو حسب  -لرغبة) -
½  xكيلو كاليمارى (مقطع)  x ¼ -كيلو مرشوم (حلقات)
الخطوات:
يف قدر عىل النار نضع الزيت ونشوح البصل مع رشة ملح.
نضي�ف الثوم ونقل�ب ثم نضيف املشروم والكاليم�اري والجزر
ونشوح حوايل  10دقائق.
نضيف املرق وندع املزيج يغيل عىل نار متوسطة ملدة عرش دقائق،
ث�م نضيف الكريمة وامللح والفلفل ونترك الكريما تأخذ غلوة ثم
نرفع املزيج من عىل النار ويقدم ساخنا.

المتاهات

به يف مكافحة الرسطان ،فضالً عن منح
الجلد نضارة وحيوية.

؟؟

ه�ل تعلم أن مخرتع اآللة الحاس�بة
ه�و بلي�ز باس�كال الفرنيس س�نة
 1785م
هل تعلم أن ما يحدثه  0.47ليرت من
البرتول من انفجار يعادل ما يحدثه
وزن  0.45كغ من الديناميت
هل تعل�م أن وزن الطن من الحديد
بع�د أن يص�دأ تمام�ا يصب�ح ثالثة
أطنان
هل تعلم أن املياه يمكن أن تستخدم
كأداة قط�ع و تك�ون أفضل من أي
سالح حاد
هل تعلم أن العالم الريايض إسحاق
نيوتن ق�د ابتك�ر املتوالت�ه العددية
وهو يف الصف الثالث اإلبتدائي
هل تعلم أن ضوء الش�مس يصل إىل
األرض يف  8دقائق0
ه�ل تعل�م أن الش�خص املوه�وب
يتج�اوز حاصل ذكائ�ه  130درجة
وأن  95باملائ�ة م�ن الن�اس يرتاوح
حاصل ذكائهم بني 130 - 70درجة
ّ
املغفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني
أما
 70- 50درج�ة والبله م�ا بني - 20
 50درجة وأخيرا املعتوه الذي تقل
درجة ذكائه عن  20درجة

كم�ا يق�ي تن�اول الجرجير
الرشيان التاجي ويقوّي عضلة
القل�ب الحتوائه على الكربيت،
ويعال�ج ن�زالت الربد والرش�ح
والزكام ويع�زز املناعة ويعمل
كمض�اد للع�دوى الفريوس�ية
والبكتريية.
كما يحاف�ظ أيض�ا ً عىل صحة
العي�ون والجفون ،ويس�اعد يف
عملي�ة الهض�م ويحت�وي عىل
الحدي�د وفيتامين «ج» ال�ذي
يس�اعد عىل امتصاص الحديد،
فيق�ي بذلك م�ن اإلصابة بفقر
الدم «األنيميا».

أمراض نفسية تصيب املرأة أكثر من الرجل

األم�راض النفس�ية مُ تع� ِّددة ،وتق�ف
على درج�ات متفاوتة م�ن الخطورة.
والس�بب يف إصاب�ة امل�رأة أكث�ر م�ن
الرجل ببعض األمراض النفس�يَّ ة التي
س�نأتي عىل ذكرها يف اآلتي ،هو كونها
رُّ
لتغيات هرمونيَّة
وتتع�رض
عاطفيَّة،
َّ
يف مراح�ل مختلفة من حياتها ،إضافة
إىل دوره�ا االجتماع�ي ال�ذي ال ي�زال
ّ
األقل يف
متواض ًع�ا حت�ى الي�وم ،على
َّ
دول العال�م الثالث .أض�ف إىل ما تقدم
االضطراب�ات العاطفيَّ�ة ،ومحدودي�ة
مناورة املرأة مقارنة بالرجل ،وهامش

الحريَّة الضيق الذي تعاني منه النساء
يف العالم الثالث .فما هي هذه األمراض
التي تصيب املرأة أكثر من الرجل؟
 -1اإلكتئاب
يصي�ب االكتئ�اب النس�اء ،بص�ورة
تتجاوز الرجال ،ويرجع الس�بب إىل َّ
أن
الرج�ل يملك خيارات كثيرة يف الحياة،
م�ن املُمكن أن يختارها ملواصلة حياته
بع�د اإلصاب�ة بنكس�ة م�ا .أمَّ �ا املرأة
ف�إن خياراته�ا تعتبر ض ِّيق�ة األفق.
َّ
يتحطمن
مثلاً  ،هناك نس�اء يمك�ن أن
تمامً �ا بع�د الطالق بس�بب التعقيدات

توابل ملكافحة أمراض القلب

ُتع�د التواب�ل م�ن العنارص
املفيدة لصحة القلب ،وذلك
ملا تحتويه من مواد غذائية
عالية الفائدة والتي ينصح
به�ا خبراء التغذي�ة ،وفقا ً
لقائم�ة التوابل التي أش�ار
إليه�ا موقع «الكونس�لتو»
الطبي.
ويأت�ي الفلف�ل األس�ود
على رأس ه�ذه القائم�ة،
مل�ا يحتوي�ه من مضادات األكس�دة
ومركب�ات الفاناديوم ،التي تس�اعد
على الهضم وفقدان الوزن وإنعاش
وظيفة القلب.
وتتضمّن القائمة الثوم الذي يحافظ
على س�يولة ال�دم وبالت�ايل تقوية
القلب وتنش�يطه ،إىل جانب الكزبرة

االجتماعيَّ�ة الكبيرة أمامه�ن ،ول�ذا
فإنه�ن يمك�ن أن يصبح�ن ضحيَّ�ة
سهلة للمرض العرصي النفيس اللعني
(االكتئاب).
 -2القلق الوسوايس
يمت� ّد قل�ق امل�رأة ،وبخاص�ة األمّ ،إىل
ِّ
كل صغيرة وكبيرة يف حياته�ا ،م�ا
ِّ
ُ
يؤدي إىل اإلصابة بم�ا يعرف بـ«القلق
الوس�وايس» ،ال�ذي ُيط�ارد النس�اء
أكث�ر من الرجال ،املع�روف عنهم عدم
مباالته�م بكثري من األم�ور التي ُتقلق
النساء.

 -3التوت�ر ما بع�د معرفة امل�رأة بأنها
مصابة بعقدة نفسية
ه�ذه الحال�ة النفس�يَّة غريب�ة بعض
َّ
ولكنها موج�ودة ،فاملرأة التي
الشيء،
َّ
يقول له�ا الطبيب النفيس إنها مصابة
بعقدة نفس�ية بس�بب حدث تعرَّضت
له يف الصغ�ر تبدأ غال ًب�ا بتطوير حالة
جدي�دة م�ن التوت�ر ،بس�بب تبلغه�ا
بإصابته�ا .وقال�ت الدراس�ة إن هذه
الحال�ة تعترب ن�ادرة ولكنه�ا موجودة
بنس�بة  2يف املئ�ة ،يف صف�وف نس�اء
العالم.

الكلمة المفقودة

والكركم اللذين يساهمان يف خفض
نسبة الكوليسرتول والدهون الثالثية
يف الدم.ويأت�ي الزنجبي�ل يف الرتتيب
الخام�س يف قائم�ة التواب�ل املفيدة
لصح�ة القل�ب ،حي�ث يعم�ل على
مكافح�ة أمراض القل�ب عن طريق
تحسين األوعي�ة الدموي�ة وتحفيز
تدفق الدم يف الرشايني واألوردة.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهنياً :ابتعد عن النقاشات التي ال تجدي نفعاً،
ورك�ز عىل ما ه�و أكثر أهمية م�ن أجل عطاء
افضل
عاطفي�اً :إذا كن�ت ال تش�عر باالس�تقرار م�ع
الرشيك ،يجب أن تبادر إىل البحث عن األس�باب
لئال تقع يف املحظور

امليزان
مهنياً :قد تش�عر بضرورة مواجهة الحقائق،
وه�ذا س�يكون يف مصلحت�ك إذا كن�ت واثق�ا ً
يقدراتك املهنية والفكرية
عاطفياً :املزاجية لن تنفع مع الرشيك ،والطباع
الح�ادة س�تؤدي إىل فت�ور يف العالق�ة بينكما،
وعندها تبدأ الخالفات

الثور
مهني�اً :قد تعرتض�ك بعض املطبّ�ات يف العمل،
لك�ن ذلك لن يحول دون قيام�ك باملهام املوكلة
إليك كما يجب
عاطفي�ا :ك�ن جاه�زا ً لتلبية طلب�ات الرشيك،
حت�ى ل�و كان بعضها يدخل يف إط�ار الرشوط
التعجيزية

العقرب
مهني�اً :ح�اول أن تتم� ّم واجبات�ك إزاء بع�ض
الزبائن أو األطراف أو املؤسس�ات أو املوظفني
بإتقان ،وال تؤجل شيئا ً ّ
ألن العيون تسلط عليك
ً
وتراقب ما تفع�ل .عاطفيا :تفضل االبتعاد عن
صخ�ب الحي�اة االجتماعية واالكتف�اء ببعض
األصدقاء املقربني

اجلوزاء
مهني�اً :عليك أن تس�تمع إىل نصائ�ح اآلخرين،
فه�م أكثر خبرة من�ك يف كيفي�ة إدارة األمور
للخروج بنتائج إيجابية
عاطفي�اً :االرتي�اح س�يّد املوق�ف يف العالق�ة
ً
قياس�ا بم�ا كانت تمر به
بالرشيك ،وهذا جيّد
عالقتكما يف السابق

القوس
مهني�اً :ال تقدم عىل أي مغامرة مهنية ،الوضع
الحايل يف غري مصلحتك
عاطفي�اً :تواج�ه بعض االضط�راب يف العالقة
بالرشيك ،النعدام الثقة شبه الكامل بينكما
صحي�اً :البقاء بصح�ة جيدة س�ببه الرياضة
اليومية وخصوصا ً يف ساعات الصباح

السرطان
مهني�اً :ق�رارات مصريية حازمة ،تجد نفس�ك
مضط�را ً إىل اتخاذه�ا يف ظروف صعب�ة ،وهذا
تكون له ارتدادات
عاطفياً :عالقة قديمة قد تعود إىل الواجهة بعد
فراغ ملحوظ ،لكن يستحسن توضيح الصورة
حتى ال تندم مجددا ً

اجلدي
مهني�اً :كفاءت�ك تثير إعجاب الجمي�ع ،فأنت
قادر عىل تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة
عاطفي�اً :ال تف�رّط يف الح�ب ال�ذي بنيت�ه مع
الرشي�ك بس�بب ن�زوة عاب�رة ،فه�و أكثر من
يتفهم أوضاعك

االسد
مهني�اً :أنش�طتك املتع�ددة تمنح�ك الق�وة يف
مواجهة اآلخرين ،لكن يستحس�ن أال تضع كل
رصيدك يف مواجهة واحدة
عاطفي�اً :كن عادالً مع الرشي�ك وامنحه مزيدا ً
من الوقت ،فهو س�اعدك كثريا ً ويس�تحق منك
بعض التضحية

الدلو
مهني�اً :تبذل جهدا ً كبريا ً لتتف�وق عىل الزمالء،
وهذا عالمة فارقة ملصلحتك
عاطفي�اً :عالق�ة جديدة بش�خص م�ن خارج
محيط�ك ،لكن التخلّ�ص من الرشيك الس�ابق
ليس سهالً

العذراء
مهني�اً :طباع�ك املتقلب�ة ل�ن تس�اعدك كثرياً،
لذا علي�ك تبدي�ل أولوياتك لبل�وغ أهدافك التي
حددتها لنفسك
عاطفياً :حاول ان تك�ون رصيحا ً مع الرشيك،
ً
ً
ّ
آجلا ،وكما
عاجلا أم
ألن الحقيق�ة س�تظهر
يقال \»حبل الكذب قصري\»

احلوت
مهني�اً :التعاطي مع بع�ض األمور بجدية اكرب
يكون أفضل الحلول الت�ي يمكن ان تحقق من
خاللها اهدافك
عاطفي�اً :بح�ث أس�باب الخالف م�ع الرشيك
يمنحك مجاالً اكرب لقول الحقيقة.
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تأجيل مباريات دوري الكرة املمتاز
بسبب فايروس كورونا
المستقبل العراقي /متابعة
اعلن االتح�اد العراقي لكرة القدم،
تأجي�ل مباري�ات ال�دوري املمتاز
بس�بب اج�راءات خلي�ة االزمة يف
محاربة فايروس كورونا.
واعلن�ت وزارة الصحة ،عن ارتفاع
وفي�ات كورون�ا يف الع�راق إىل 7
حاالت.وذكر اتح�اد الكرة يف بيان،
«بالنظ�ر لصدور اوام�ر من خلية
االزم�ة لبع�ض املحافظ�ات يف ما
يتعل�ق بتطورات فايروس كورونا،
وم�ا ترتب عليه�ا من ق�رارات بمنع اقامة
الفعاليات الجماهريي�ة املختلفة ،بضمنها
مباري�ات ك�رة الق�دم ،فق�د ق�ام االتحاد
باالتص�ال بوزي�ر الش�باب والرياضة كي
يبلغ�ه بتلك التطورات».واضاف ان «الوزير

وع�د باالتص�ال بخلي�ة االزم�ة الحكومية
للوص�ول اىل ق�رار ينس�جم م�ع الواق�ع
الح�ايل ،وبم�ا يحق�ق االهداف الت�ي تعمل
عليه�ا للحف�اظ على سلامة املواطنين،
والوقاي�ة م�ن ه�ذا الفاي�روس اللعين،
ً
ونتيج�ة لتل�ك االتصاالت ،فق�د وجه وزير

مدرب الكهرباء ينتقد حكم
مباراة القوة اجلوية

عالء نريوز :ديريب النفط لن يكون سهل
المستقبل العراقي /متابعة

ذكر املدرب املس�اعد لنفط الجنوب ،عالء نريوز ،أن
فريقه يخط�ط إللحاق الهزيمة األوىل بالنفط
يف لق�اء الديرب�ي ال�ذي س�يجمع
الفريقين ،غ ًدا الثالث�اء ،عىل
ملعب الفيح�اء بالبرصة،
الجول�ة
لحس�اب
الخامس�ة من الدوري
العراقي.
وق�ال نيروز يف
ترصيحات «ديربي
النف�ط لن يكون
سهال عىل الطرفني ،فريقنا
خسر الجول�ة املاضي�ة
أم�ام نف�ط الوس�ط،
نس�عى للتعوي�ض يف
ه�ذا الديرب�ي ال�ذي
س�يقام يف ملعبن�ا
وإلحاق الهزيمة األوىل
بالخصم».

الشباب والرياضة بتأجيل الدوري
املمت�از ابت�دا ًء م�ن ي�وم االربعاء،
املواف�ق  ، 2020/3/11ويش�مل
ذلك مباراة املين�اء والزوراء التي
كان مق�ررا ً اقامتها يف البرصه
ي�وم الخمي�س2020/3/12
 ،وكذل�ك مب�اراة الح�دود
والرشط�ة الت�ي كان
مق�ررا اقامته�ا يف بغ�داد
بالتأري�خ نفس�ه اعلاه».
وبين ان�ه «س�يتم الحق�ا ً
اص�دار توجيه�ات اخرى
بخص�وص ال�دوري اس�تنادا ً اىل
قرارات خلية االزم�ه ..ندعو الله
أن يحف�ظ الجميع ،ويدفع عنهم
رش الوب�اء والبالء ،ان�ه عىل كل
يشء قدير».

فرينانديز يرد بذكاء
عىل استفزاز جوارديوال

كورتوا يفجر القلق داخل الربنابيو
المستقبل العراقي /متابعة
فج�ر البلجيكي تيب�و كورتوا ح�ارس مرمى ريال
مدري�د ،حالة م�ن القلق ،بع�د الهزيمة أم�ام ريال
بيتيس.
وس�قط ري�ال مدري�د يف ف�خ الهزيم�ة ( )2-1خالل
مواجهة ري�ال بيتيس ،أمس األحد ،ضمن منافس�ات
الجولة الـ  27من عمر الليجا.
ً
ووفقا لصحيفة «ماركا» ،فإن هناك املزيد من األخبار
السيئة لريال مدريد ،خاصة بعد الخسارة أمام بيتيس

المستقبل العراقي /متابعة
أب�دى م�درب الكهرب�اء ،عب�اس عطي�ة ،اس�تغرابه من
مربرات الطاق�م التحكيمي الذي أدار مب�اراة فريقه أمام
الق�وة الجوية ،نظرًا لعدم احتس�اب ركلة ج�زاء واضحة
لصالحهم.
وق�ال عطية «تربيرات الحكم الرابع لعدم احتس�اب ركلة
جزاء لفريقنا بعدما ملس�ت الكرة ي�د مدافع القوة الجوية
أحمد إبراهيم ،تثري السخرية».
وأض�اف «الحك�م برر ع�دم احتس�اب ركلة الج�زاء ،بأن
الحدث جاء يف الدقيقة األوىل من املباراة .هل الدقيقة األوىل
غري محتس�بة من وقت املب�اراة العام ليت�م التغايض عن
احتس�اب ركلة جزاء واضحة تناقلتها عدسات الكامريات
ويمكن للجنة الحكام مراجعتها ألكثر من مرة».
وطال�ب عطية ،االتح�اد العراقي بضرورة تطبيق تقنية
الفيدي�و وإنه�اء الجدل الدائم ح�ول الق�رارات التي تؤثر
على نتائج ال�دوري املحيل.يش�ار إىل أن مب�اراة الكهرباء
ضد القوة الجوية ،انتهت بالتعادل الس�لبي ضمن الجولة
الخامسة من الدوري العراقي.

حافظت األسترالية آشلي بارتي عىل صدارة التصنيف
العاملي لالعب�ات التنس املحرتفات والذي ش�هد صعود
األمريكية صوفيا كينني للمركز الرابع واألوكرانية إلينا
سفيتولينا للمرتبة الخامسة.
وصعدت كينين للمركز الرابع بع�د فوزها األحد بلقب

المستقبل العراقي /متابعة

يش�حن ليفرب�ول كل طاقات�ه ،م�ن أجل
ظه�وره على ملعب�ه األنفيل�د ،وال�ذي
س�يحتضن القم�ة املرتقب�ة بين الريدز
وأتلتيك�و مدري�د اإلس�باني ،يف إياب دور
الـ 16من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وخسر ليفرب�ول ذها ًبا عىل ملع�ب واندا
مرتوبوليتان�و به�دف دون رد ،وبالت�ايل
يحتاج الريدز للفوز بفارق هدفني لتفادي
الخ�روج املبكر م�ن املس�ابقة التي توج
بلقبها املوسم املايض.
ويمر ليفربول بحالة من تذبذب املستوى
يف اآلونة األخرية ،بعد خس�ارته األوىل التي
تكبدها يف الدوري هذا املوسم أمام واتفورد

المستقبل العراقي /متابعة
ش�هدت مواجهة الديربي التي جمعت مانشستر يونايتد
بضيفه مانشستر سيتي ،عىل ملعب أولدترافورد ،صداما
بني برونو فرينانديز نجم وسط اليونايتد ،وبيب جوارديوال
مدرب السيتي.
وحاول جوارديوال اس�تفزاز فرينانديز ،أثناء اللقاء بعدما
أمس�ك بيب بالك�رة وتظاه�ر بإعادتها إىل برون�و قبل أن
يلقيها إىل لوك شاو ،ثم تبادل الثنائي الكلمات.
وبحس�ب قن�اة « »RMC Sportالفرنس�ية ،ف�إن برون�و
ً
هادئ�ا ،ر ًدا عىل
فريناندي�ز طال�ب جوارديوال بأن يك�ون
استفزازه.
وش�ارك برونو يف فوز اليونايت�د بالديربي بنتيجة (،)0-2
بعدما صنع الهدف األول ألنتوني مارسيال ،بينما استبدل
يف الدقيقة .88
وبتل�ك النتيج�ة رف�ع مانشستر يونايتد رصي�ده إىل 45
نقط�ة يف املركز الخام�س ،بينما تجمد رصيد مانشستر
سيتي عند  57نقطة يف املركز الثاني.
وف�رض اليونايتد هيمنت�ه عىل الديربي بعدم�ا فاز ذهابا
وإيابا يف دوري املوسم الحايل.

النسخة األوىل من بطولة ليون املفتوحة بعد تغلبها عىل
األملانية آنا-لينا فريدسام بنتيجة  2-6و 6-4و.4-6
وم�ن ناحيتها ،ارتقت س�فيتولينا للمركز الرابع بعدما
توج�ت األحد أيضا بلقب بطولة مونتريي املفتوحة عىل
حساب التش�يكية ماري بوزكوفا بنتيجة ( 5-7و6-4
و.)4-6
وش�هدت املراك�ز ال�ـ 10األوىل أيض�ا تراج�ع الكندي�ة

برشلونة جيهز نجمه
ملوقعة نابويل

المستقبل العراقي /متابعة
يس�تهدف نادي برشلونة ،استعادة نجمه
قبل املباراة الصعبة أمام نظريه نابويل ،يف
إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومن املقرر إقامة املباراة ،يوم  18مارس/
آذار الجاري ،عىل ملعب الكامب نو معقل
برش�لونة ،وكان�ت مب�اراة الذه�اب بني
الفريقين قد انته�ت بالتع�ادل اإليجابي
 1-1عىل ملعب سان باولو.
وبحس�ب صحيف�ة «س�بورت» ،ف�إن
الربازييل آرثر ميلو نجم وس�ط برشلونة،
يس�تجيب بش�كل جيد للعالج ،مشرية إىل
أن جهاز برشلونة يش�عر بالتفاؤل حول
تواجد الالعب يف مباراة نابويل.
وتع�رض آرثر ميل�و لإلصاب�ة يف الكاحل
األيم�ن ،خلال تدريب�ات البارس�ا ي�وم
الخميس املايض ،اس�تبعد على إثرها عن

وفقدان الصدارة لصالح برشلونة ،باإلضافة إىل إصابة
مارسيلو الظهري األيرس للمرينجي.
وأضافت أن كورتوا ش�وهد وهو يغ�ادر ملعب املباراة
وهو يعرج ،موضحة أنه يعاني من مشكلة عضلية.
ومن املقرر أن يخض�ع تيبو كورتوا لفحوصات طبية،
لتحديد مدى طبيعة وقوة اإلصابة.
ويس�تعد الفري�ق امللكي تح�ت قيادة زي�دان ،لدخول
املرحلة الحاس�مة من املوس�م ،حيث أن ري�ال مدريد
س�يواجه مانشسرت سيتي ،يف إياب دور الـ  16بدوري
أبطال أوروبا ،بعد أسبوع واحد فقط.

ختصص كلوب املرعب حيفز ليفربول قبل صدام أتلتيكو
( )0-3من�ذ أي�ام ،وتودي�ع كأس االتحاد
اإلنجليزي عىل يد تشيليس (.)0-2
وم�ع ذل�ك ،يمل�ك يورجن كل�وب ،مدرب
ً
تاريخ�ا حافًل�اً بالع�ودات
ليفرب�ول،
التاريخية والخروج م�ن املواقف الصعبة
يف املس�ابقات األوروبي�ة ،وه�و م�ا يأمل
يف تك�راره أم�ام الروخيبالنكوس يف قمة
األربعاء املقبل.
تاريخ كلوب
وبالعودة إىل موسم  ،2013 -2012عندما
كان كل�وب مدر ًب�ا لبوروس�يا دورتموند
األملان�ي ،واج�ه يف رب�ع النهائ�ي ماالجا
اإلس�باني ،وتمك�ن م�ن تحقي�ق نتيجة
إيجابية للغاية يف لق�اء الذهاب ،بالتعادل
سلب ًيا خارج ميدانه.

مب�اراة ري�ال سوس�ييداد ،الت�ي أقيم�ت
السبت املايض يف الليجا.
وتابع�ت الصحيف�ة ،أن آرث�ر ل�ن يكون
ً
متاح�ا ملدرب�ه كيك�ي س�يتني ،يف مباراة
ري�ال ماي�وركا املقبل�ة ،إال أنه س�يكون
ً
متاحا ملباراة نابويل.ونوهت أن برش�لونة
يعمل عىل منع اختي�ار آرثر ضمن قائمة
املنتخ�ب الربازيلي الذي يس�تعد ملواجهة
بوليفيا وبريو نهاية الش�هر الجاري ،من
أجل الحصول عىل قسط أكرب من الراحة.

وتعق�دت مهم�ة كلوب يف مب�اراة اإلياب،
بعدما تق�دم خواكني للضيوف يف الدقيقة
 ،25قبل أن يعادل روبرت ليفاندوفس�كي
النتيجة يف الدقيقة  ،40ليصبح دورتموند
بحاجة لتس�جيل ه�دف للتأهل إىل نصف
النهائي.
وص�دم إليس�يو جماهير دورتمون�د
بتس�جيل الهدف الثاني للفريق اإلسباني
يف الدقيقة  ،82ليظن الكثريون بأن ماالجا
حج�ز مقع�ده يف نص�ف النهائ�ي ،حيث
احتاج دورتموند حينها لتس�جيل هدفني
يف  8دقائق.
وبالفعل نج�ح دورتموند يف قلب الطاولة
خلال دقيقتني فق�ط ،بتس�جيل ريوس
الهدف الثان�ي يف الدقيقة األوىل من الوقت

بدل الضائع ،ومن ثم أكمل سانتانا العودة
بتس�جيل هدف الفوز يف الدقيق�ة الثالثة
من الوقت بدل الضائع.
ووصل دورتموند يف تلك النسخة إىل املباراة
النهائية قبل الخس�ارة أمام بايرن ميونخ
بنتيجة .1-2
انتفاضة ليفربول
ويف موس�م  ،2016 -2015أرشف كل�وب
على تدريب ليفرب�ول املش�ارك حينها يف
الدوري األوروبي ،ويف محطة ربع النهائي،
كان عىل موعد مع مواجهة فريقه القديم
دورتموند.
وخرج ليفربول بنتيج�ة مميزة يف مباراة
الذهاب بالتعادل خارج أرضه يف سيجنال
إيدونا بارك بنتيجة .1-1

ثامين أندية ترفض تأجيل دوري الكرة املمتاز

المستقبل العراقي /متابعة

أعلنت  8أندية ،رفضها لتوصية وزير الشباب والرياضة،
احمد رياض ،بتوقف دوري الكرة املمتاز بسبب اجراءات
فايروس كورونا.وكان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل دوري

باريت حتافظ عىل صدارة التصنيف العاملي للتنس

المستقبل العراقي /متابعة

وأوض�ح أن الالعبين عازم�ون على التعويض بعد الخس�ارة
يف الجول�ة املاضية ،رغ�م أن النفط يض�م مجموعة مميزة من
الالعبني.
وتاب�ع «يف املقاب�ل نراهن عىل ملعبن�ا وإرصار العبينا من أجل
استعادة التوازن من جديد».
وأش�ار نيروز إىل أن الفري�ق يف حال�ة بدني�ة جي�دة ،وب�ارش
التحضريات ملباراة الغد ،بعد عودته من كربالء.
يش�ار إىل أن نفط الجنوب يف رصيده  3نقاط ،فيما يبلغ رصيد
النفط  10نقاط.

بيان�كا أندريس�كو مركزين لتحت�ل املرتبة السادس�ة
والنيوزيلندي�ة كيك�ي بريتن�ز مرك�زا لتح�ل يف املرتبة
السابعة.
وفيما ييل قائمة أفضل  10العبات-:
 -1األسرتالية آشيل بارتي  8717نقطة.
 -2الرومانية سيمونا هاليب  6076نقطة.
 -3التشيكية كارولينا بليسكوفا  5205نقطة.

الكرة املمتاز ابتداء من يوم االربعاء بسبب اجراءات خلية
االزمة بمواجهة كورونا.
ورفض�ت اندي�ة الح�دود والنف�ط واربيل وامان�ة بغداد
والق�وة الجوية ونفط الجن�وب ونفط الوس�ط وامليناء،
توقف الدوري املمتاز وطالبت باستمراره.

 -4األمريكية صوفيا كينني  4590نقطة.
 -5األوكرانية إلينا سفيتولينا  4580نقطة.
 -6الكندية بيانكا أندريسكو  4555نقطة.
 -7الهولندية كيكي بريتنز  4335نقطة.
 -8السويرسية بليندا بينشيتش  4010نقطة.
 -9األمريكية سريينا ويليامز  3915نقطة.
 -10اليابانية نعومي أوساكا  3625نقطة.

االحتاد العراقي :الفيفا أبلغنا بتأجيل التصفيات املزدوجة
المستقبل العراقي /متابعة
تلقى االتحاد العراقي لكرة القدم إشعارا رسميا،
م�ن االتح�اد الدويل لك�رة القدم «فيف�ا» يقيض
بتأجيل التصفي�ات اآلس�يوية املزدوجة املؤهلة
لكأس العالم  2022وكأس آس�يا  2023بس�بب

فيروس كورونا.وق�ال أحم�د عب�اس ،املكل�ف
بإدارة االتحاد العراقي ،يف ترصيحات ،إن االتحاد
العراقي تلقى خطابا رس�ميا بتأجيل التصفيات
بع�د دخول هونج كون�ج يف حالة طوارئ وكذلك
النتش�ار الفيروس بش�كل رسي�ع يف مختل�ف
الدول اآلس�يوية.وأضاف «االتح�اد أبلغ الجهاز

الفني للمنتخب بقرار االتحاد الدويل الذي يقيض
بتأجي�ل املباري�ات لتك�ون لديه رؤي�ة يف تغيري
منهاجه التحضريي للمنتخب حسب املتغريات».
يش�ار إىل أن املنتخب العراق�ي يتصدر املجموعة
الثالثة برصيد  11نقطة متقدما بفارق نقطتني
عن البحرين الوصيف بعد مرور  5جوالت.

غياب ليفاندوفسكي ال يؤثر يف بايرن ميونخ
المستقبل العراقي /متابعة
ل�م تقرر أملانيا بعد ،حول إمكانية اس�تمرار الحضور
الجماهيري ،أم س�تمنعه يف مباري�ات دوري الدرجة
األوىل املحيل لكرة القدم ،يف ظل اس�تمرار املخاوف من
انتشار فريوس كورونا.
وطالب وزي�ر الصحة األملاني ينس س�بان ،بإلغاء أو
تأجيل أي حدث أو نش�اط يزيد عدد الحضور فيه عن
ألف شخص.

وقالت رابطة ال�دوري األملاني إنها ستتش�اور يف هذا
األم�ر م�ع األندي�ة والس�لطات املختصة قب�ل اتخاذ
الق�رار ،وإنها س�تحاول تحقيق التوان املناس�ب بني
املنع املربر والحرص املبالغ فيه.
غياب ليفاندوفسكي
حتى اآلن لم يتأثر تف�وق بايرن ميونخ بغياب هدافه
املصاب يف الركبة ،روبرت ليفاندوفسكي ،إذ فاز بآخر
مباراتين خاضهما وأحرز  8أه�داف يف غياب املهاجم
البولندي املخرضم.

وبفوزه يوم األحد عىل أوجسبورج  ،0-2عزز النادي
الباف�اري فرصته يف الف�وز باللقب الثامن عىل التوايل
وتعزيز رقمه القيايس.
كولن العائد بقوة
تح�ت قيادة املدرب ماركوس جيدس�ول ،تحول كولن
م�ن فريق مه�دد بالهب�وط إىل منافس على مكان يف
البطوالت األوروبية.
وحقق كولن ف�وزه الثالث عىل التوايل باالنتصار 1-2
عىل نظريه بادربورن.

ام�ا اندية النج�ف والزوراء
والصناع�ات والرشط�ة
والطلبة والكهرباء ونفط
ميس�ان لم تعلن موقفها
حتى اآلن.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2101الثالثاء  10آذار 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

القاضي عبدالستار بيرقدار

القاضي عماد عبد الله

العقوبات البديلة

التسبيب يف األحكام اجلزائية

االتجاه�ات الحديث�ة يف السياس�ة العقابي�ة أصبح�ت
رّ
التغّي�ات االجتماعي�ة واالقتصادي�ة
تتم�اىش م�ع
والسياس�ية الس�ائدة يف العال�م ،حيث عم�دت كثري من
ال�دول إللغاء وتطوير بعض العقوبات الس�البة للحرية
وخصوصا ما يتعلق باملس�جونني ملدد قصرية واستبدال
عقوبة الس�جن او الحب�س اىل عقوبات اخرى مثل وقف
التنفي�ذ او العقوبات املالي�ة او العم�ل للمنفعة العامة
وغريها من العقوبات البديلة.
حي�ث ان العقوب�ات الس�البة للحري�ة تتي�ح للمته�م
االس�تمرار بالقي�ام ب�دوره يف املجتم�ع مم�ا يعني انه
يس�تمر يف عمله ويستمر يف دفع الرضائب واالنفاق عىل
عائلته ،االمر الذي سيعفي الدولة من االعباء االجتماعية
واالقتصادية للس�جن ،فاختيار العقوبات غري الس�البة
للحرية يعني ايضا عدم القضاء عىل املستقبل الوظيفي
للمته�م ،االم�ر ال�ذي ع�ادة مايدفع الس�جني الس�ابق
الرتكاب جرائم اخرى بس�بب مالزمة وصمة الس�جن يف
املجتم�ع نظرا النطواء عقوبة الس�جن للعديد من االثار
االجتماعية والنفس�ية واالقتصادي�ة عىل الفرد واالرسة
واملجتم�ع وهذا دفع الكثير من دول العال�م اىل التوجه
لتطبيق العقوبات البديلة عن الس�جن وخصوصا العمل
للمنفع�ة العامة وخاص�ة يف جرائم الجن�ح واملخالفات
التي تقع الول مرة او من األحداث.
إال ان التوس�ع يف تطبيق هذه العقوبات البديلة ال يعني
ب�أي حال من األحوال التخيل عن العقوبة األصلية ،وهذا
يكون بتوعي�ة الرأي الع�ام لتقبل مثل ه�ذه العقوبات
برشح فوائدها وبيان سلبياتها ووضع نصوص قانونية
وضواب�ط إلجراءات العمل به�ذه العقوبات وإبراز مدى
فعالي�ة وتقب�ل املجتمع كما يجب أن ال يغيب التنس�يق
بني أجهزة القضاء واألجهزة األخرى ذات العالقة للقيام
باألدوار املناطة بهم يف تطبيق العقوبات البديلة لعقوبة
السجن.

للقض�اء دور كبير يف إقام�ة الع�دل بين الن�اس وإيص�ال الحقوق إىل
أصحابه�ا بش�كل قانوني صحيح ،ويكون ذلك من خلال األحكامالتي
يصدرها يف املنازعات املعروضة عليه حيث تتضمن هذه األحكام الفصل
يف الخصوم�ة وتتن�اول اإلش�ارة اىل كل ما يتعل�قبالخصومة من حيث
اطرافه�ا ووقائع الدعوى وما قدم�ه اطراف الدعوى من طلبات ودفوع
واإلثب�ات يف الدعوى الجزائي�ة هو كلما يؤدي إىل ظه�ور الحقيقة ويف
الدع�اوى الجزائي�ة فأن تقدير األدلة يرجع في�ه إىل اقتناع القايض فهو
من املس�ائل املوضوعي ة .ولكن يجب اش�تمال الحكم على بيان الواقعة
واألس�باب التي بنى عليه�ا القايض اقتناعه والدع�وى الجزائية مزيجا
بين الواقعوالقانون ،وهذه األس�باب أما قانونية وه�ي بيان التكييف
القانوني الذي قام به القايض وبيان النص القانوني املطبق عىل الواقعة
او واقعية عن طري�ق بيان الواقعة املرتكبة وظروفها ومحلها فمتى ما
توصل�ت املحكم�ة اىل الواقع�ة الصحيحة تعني عليه�ا تكييفهايف ضوء
القان�ون الواج�ب تطبيقه واىل ذلك اش�ارت امل�ادة / 224آ من االصول
الجزائي�ة – يش�تمل الحكم او القرار على وصفالجريمة املس�ندة اىل
املتهم ومادتها القانونية واالسباب التي استندت اليها املحكمة يف اصدار
حكمه�ا او قرارها واس�باب تخفي�فالعقوبة او تش�ديده ا.وإن حرية
االقتن�اع ال تعن�ي أن القايض يحكم بش�عوره ووجدانه ب�ل يجب عليه
أن يك�ون اقتناعه بعمل ينطوي على البحث والتفكريويخضع فيه هو
نفس�ه لقواعد املنطق واالس�تنتاج الطبيعي وان كان ملحكمة املوضوع
تكوين قناعتها يف الدعوى من اس�تجوابالطرفني ومناقش�ة االدلة ،إال
أن هذه القناعة ليست مطلقة ،وإنما هي مقيدة برضورة استنادها إىل
وقائع صحيحة وأس�باب كافيةمما يوج�ب تعليل الحكم الذي تصدره
تعليلا كافيا بإظه�ار العوامل واألس�باب التي اس�تندت إليها املحكمة
وأن تحقي�ق توفر أركانالجرائ�م من اختصاص قايض املوضوع وحده
فقد تأبى نفس�ه األخذ باعرتاف متهم ملا يدخله من الشك يف صحته وقد
يأخ�ذ ببعضاالعتراف وينبذ بعضه ،وقد يأخذ ببعض الش�هادة وينبذ
بعضه�ا األخر ،وقد يأخذ بق�ول ما قاله الش�اهد يف التحقيق دون قول
س.والبد االشارة اىل ان التكييف القانوني
قالهبجلسة املحاكمة أو بالعك 
للواقعة الجرمية يرتبط بالتس�بيب باعتب�ار التكييف هو العنرص املهم
يف االس�باب القانونيةللحك�م الجزائي ،وبيان صح�ة التكييف واتفاقه
م�ع النص القانوني اليتحق�ق اال ببيان االس�باب القانوني ة.واخريا فأن
االس�باب يف االحكام هي مجموعة من األس�انيد التي ت�ؤدي اىل النتيجة
الت�ي انتهى اليه�ا القايض يف حكم�ه وتأتي اهميةالتس�بيب باعتباره
اح�دى الضمان�ات لحقوق األف�راد وتحقيق العدالة ويرج�ع الكثري من
الفقهاء االس�اس القانوني للتسبيب اىل اعتبارتسبيب الحكم هو شكل
إجرائي الزم لصحة الحكم واي خلل فيه يؤدي اىل بطالن الحكم ويجعله
كأن لم يكن وان مس�الة تس�بيبالحكم ال يش�مل قرار الحكم باالدانة
فقط بل يشمل ايضا الحكم الصادر بالرباء ة.

كـاريكـاتـير

نجدة بغداد تضبط سيارات مطلوبة وتلقي القبض
عىل متاجرين بأدوية غري مرخصة

نصائح أمنية ملنع التطبيقات من رسقة بياناتك
تعترب األذون�ات التي تطلبها التطبيق�ات بمثابة الحارس
ال�ذي يحدد مق�دار البيانات التي تس�مح بالوصول إليها،
ولك�ن حتى عندما ترفض املوافق�ة ،فإن العديد منها تجد
ً
طرق�ا لاللتفاف على نظام األذون�ات لتص�ل إىل البيانات
املحمية دون موافقة املس�تخدم ،فهل تث�ق يف التطبيقات
املُثبتة يف هاتفك؟
اكتش�ف الباحثون أكثر من  1000تطبيق – تعمل يف نظام
التش�غيل أندرويد – تحتال لتتج�اوز رفض األذونات ،مما
يس�مح لهذه التطبيق�ات بجمع بيانات املوق�ع الجغرايف
بدقة ،ومعرِّفات الهاتف دون علمك.
فيما ييل  5نصائح أمنية تساعدك عىل منع التطبيقات من
رسقة بياناتك:
ً
تطبيقا إلدارة كلمات املرور:
 -1استخدام
تشير التقارير أن  %52من األش�خاص يستخدمون كلمة
املرور نفسها لعدة حسابات أو للحسابات جميعها ،حيث
تس�ببت كثرة الخدم�ات واملواق�ع والتطبيق�ات يف زيادة
الحاجة الستخدام العديد من كلمات املرور ،وهذا ما يجعل
غالبية املستخدمني يتخلون عن إنشاء كلمة مرور مختلفة
لحساباتهم ،وبذلك إذا اُخرتق حساب واحد يسهل اخرتاق
الحس�ابات جميعها .ولذلك ُيفضل االعتماد عىل تطبيقات
إدارة كلمات املرور.
يحتف�ظ تطبي�ق إدارة كلمات امل�رور بكل كلم�ات املرور
الخاص�ة بك يف تطبيق واحد مش�فر ومحمي بكلمة مرور

بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت دوري�ات رشط�ة نج�دة
بغداد من ضبط عدد من الس�يارات
املطلوب�ة (عليه�ا إش�ارة حج�ز)
ضمن مناطق متفرقة من العاصمة
بغداد عدد  ،٩وألق�ت القبض أيضا ً
على حاملي األس�لحة النارية غري
املرخص�ة ع�دد  ،٦ج�اء ذلك خالل
إج�راء ممارس�ات أمني�ة ادت إىل
ضبط العجالت واألسلحة.
وت�م تس�ليم املطلوبين إىل مراك�ز
الرشطة.
كما تمكنت دوريات نجدة بغداد من
القبض عىل ( )١٤٤متسوالً يف عموم
العاصمة بغداد ،وقامت بحملة ضد
كل من يخالف التعليمات القانونية
ويع�رض حي�اة املواطنين للخطر،
حي�ث ت�م ضب�ط عجالت ع�دد ٢٢

ودراج�ات وعدده�ا  ٢٢٠مخالف�ة
للقانون
وتم تسليمهم إىل الجهات املختصة.
إىل ذل�ك ،تمكن�ت دوري�ات رشط�ة
نج�دة الزه�ور من ضبط ش�خص
يحم�ل أدوي�ة غير مرخص�ة( ،ال

كيف يمكن للجراد اكتشاف
اجلرائم واملتفجرات؟

أجرى فريق بحثي أمريكي من جامعة واشنطن ،بحوثا ً علمية لحل أفضل
لالستش�عار الكيميائي والقدرات املح�دودة «لألنوف اإللكرتونية» .وعمل
عىل حل إلكرتوني بيولوجي يس�تفيد بش�كل مبارش من املجموعة الغنية
ّ
الش�مية واإلطار الحسابي العصبي املتطور املتاح
من أجهزة االستشعار
يف نظام حاس�ة الش� ّم بدم�اغ نوع من الج�راد املعروف باس�م «الجندب
األمريكي».ويف دراس�ة ُنرشت يف العدد األخري م�ن دورية  ،biorxivأوضح
الباحثون أنهم عملوا عىل تنش�يط مجموعات فرعية مختارة من الخاليا
العصبي�ة يف دماغ الجن�دب األمريكي ،بحيث تقدم عن�د التعرض ملختلف
األن�واع الكيميائية املتفجرة مثل ( )DNT، TNTبصمة فريدة ،ليتم اإلبالغ
فورا ً عن وجود متفجرات.
ويحم�ل الجراد املستنش�ق ،وفق النظام الذي تم اإلبالغ عنه يف الدراس�ة،
حقائب صغرية جدا ً عىل الظهر مص َّممة لنقل البيانات الخاصة بالكشف
عن امل�واد الكيميائية املتفجرة ،حيث تنتقل اإلش�ارات منها الس�لكيا ً إىل
جهاز كومبيوتر.

العراقـي

يحمل أي مستمس�ك رس�مي) عدد
 ٢٢٥علب�ة أدوي�ة مختلف�ة االنواع
ضم�ن منطقة الراش�دية ،جاء ذلك
خلال إجراء ممارس�ة أمنية ضمن
املنطقة املذكورة أعاله أسفرت عن
القبض عليه.

واح�دة .كما يتيح لك إنش�اء كلمات م�رور قوية يصعب
تخمينه�ا ،وعىل الرغم من أن تطبيقات مثل :جوجل كروم
وتطبيق الهاتف املُضمن يف هواتف سامس�ونج س�تعرض
علي�ك حفظ كلم�ات امل�رور ،إال أن خرباء األم�ن دائمًا ما
يوصون باالعتماد عىل خدمات أقوى.
 -2استخدم الشبكات الخاصة االفرتاضية :VPN
إذا كن�ت تس�تخدم ش�بكات الواي ف�اي العام�ة كث ً
ريا يف
هاتف�ك بدالً من اس�تخدام بيان�ات الهاتف ،ف�إن الخرباء
يوصون باستخدام شبكة خاصة افرتاضية ( )VPNحيث
تقوم بتش�فري نش�اطك عرب اإلنرتنت ،وتسمح لك بتوجيه
زيارات املواقع إىل خ�وادم مختلفة؛ إلخفاء مكان وجودك

إجراءات لتعزيز جهاز املناعة
يعد الجه�از املناعي جدار الحماية األول يف
الجس�م ،وهو عبارة عن شبكة من الخاليا
واألعضاء والربوتينات واألجس�ام املضادة
التي تعمل عىل حماية الجسم من البكترييا
والفريوس�ات والطفيلي�ات ،وفيم�ا ييل 7
إجراءات لتعزيز الجهاز املناعي:
 -1تناول الثوم والبصل والزنجبيل والكركم
والفلف�ل الح�ار ،حيث تتمت�ع بخصائص
مضادة لألكسدة وإزالة السموم ومضادات
امليكروبات.
 -2تن�اول الش�اي األخرض :لغن�اه باملواد
املض�ادة لألكس�دة ومنه�ا البوليفين�ول،
والت�ي تعد من مع�ززات املناعة الفعالة ضد
لعدوى.
 -3الحصول عىل قسط كاف من النوم :يمكن

أن يس�اعد الن�وم الجيد ،بني  9-7س�اعات
على تعزي�ز الخاليا التي تح�ارب العدوى يف
الجس�م ،كما أظه�رت إحدى الدراس�ات أن
قض�اء ليل�ة واحدة فق�ط من الن�وم ملدة 4

ساعات استنفدت الخاليا الطبيعية القاتلة
يف الجسم بنسبة .٪ 70
 -4التقليل م�ن اإلجهاد :الدم�اغ والجهاز
املناعي يف اتصال مس�تمر ،وعندما نش�عر
بالتوتر ،ينتج الدماغ املزيد من الكورتيزول،
ويع�د الجس�م لح�االت الط�وارئ ،وبهذه
العملية يهاجم نظام املناعة ،وتعد تمارين
االسترخاء مث�ل اليوغ�ا أو التأم�ل عامال
مساعدا يف تخفيف التوتر.
 -5عدم التعرض للربد :حيث يتأثر الجسم
بنزالت الربد بش�كل أكرب يف حال انخفاض
درجة حرارة الجسم ،فالعدوى بفريوسات
الربد أكثر تأثريا يف درج�ات حرارة التي تقل
ع�ن  37درجة مئوية ،وهو متوس�ط درجة
حرارة الجسم األساسية.

أقرب الفريوسات إىل فريوس كوفيد19-
نشرت مجموع�ة دولية م�ن الباحثين يف مجال
فريوس كورونا ( )CSGبمشاركة العالم الرويس،
ألكس�ندر غوربالين ،م�ن جامع�ة موس�كو ،أن
الفريوس كوفيد 19-هو األقرب إىل فريوس SARS-
.CoVوج�اء يف بي�ان املكت�ب االعالم�ي لجامع�ة
موس�كو« ،أطلق عىل فريوس كورونا الجديد اسم
 ، 2-SARS-CoVألن أق�رب فيروس مع�روف له

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تصدر ع��ن مؤسس��ة المس��تقبل العراقي��ة
للصحاف��ة والطباع��ة والنش��ر

ه�و  SARS-CoVوغريه من ه�ذا النوع».وتجدر
اإلش�ارة إىل أن تصنيف فريوسات كورونا الجديدة
مبنية عىل أس�اس تقدير درج�ة قرابتها الجينية
مع الفريوس�ات املعروفة .ووفق�ا للباحثني توجد
حاليا  39نوعا من فريوس كورونا.ويشير البيان
إىل أن الفيروس  SARS-CoVكان الس�بب يف
انتش�ار أم�راض الجهاز التنفسي عامي -2002

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

. 2003ويضي�ف البيان ،وفقا ل�رأي الباحثني ،أن
ظهور الفيروس  2-SARS-CoVال عالقة له أبدا
بتفشي أمراض الجه�از التنفيس عام�ي -2002
. 2003لذل�ك يوص�ون بضرورة إجراء دراس�ات
لفهم العالقات الداخلية بني فريوسات هذا النوع،
من أجل فه�م تطورها والقرابة بينها ،التي تعدي
الخفافيش وحيوانات أخرى.

07801969233
07901463050
07709670606

الفعيل.
م�ن امله�م عن�د البح�ث ع�ن م�زود للش�بكات الخاصة
االفرتاضي�ة أن تك�ون الرشك�ة معروف�ة وموثوقة ،حيث
تض�م متاج�ر التطبيق�ات العدي�د م�ن تطبيق�ات VPN
املجانية ،لكنها تقوم بممارسات مشكوك فيها.
 -3كن حذرًا من األذونات التي تطلبها التطبيقات:
َ
أجم�ع عىل ه�ذه النصيحة جمي�ع الخرباء حي�ث أوصوا
بالتحق�ق الجيد من األذونات الت�ي يطلبها أي تطبيق عند
بدء استخدامه .ويجب عليك ً
أيضا أن تسأل نفسك أولاً ملاذا
يطل�ب التطبيق هذه األذونات؟ حيث يعترب طلب التطبيق
ً
مؤرشا عىل أن
الوصول إىل البيانات غري املرتبطة بوظائفه
ً
شيئا غري طبيعي.
هناك
باإلضاف�ة إىل االنتب�اه إىل األذون�ات الت�ي تمنحه�ا ألح�د
التطبيقات ،م�ن املهم ً
أيضا مراقبة أداء هاتفك بعد تثبيت
التطبي�ق ،حيث إن ب�طء أداء الهاتف ،ورسعة اس�تنزاف
البطاري�ة تعترب عالم�ات واضحة على أن التطبيق يعمل
باستمرار يف الخلفية للوصول إىل بياناتك طول الوقت.
 -4التحقق من إعدادات املوقع للتطبيقات:
يجب عليك التحقق من إعدادات املوقع الجغرايف لكل تطبيق
مثب�ت يف هاتف�ك ،واح�رص على تعطيل إع�داد الوصول
ملوقعك يف التطبيقات ،والخدمات التي ال يعتمد عملها عىل
معرفة مكان وجودك ،حيث يس�اعد تتبع املوقع يف تحديد
سلوكك وعاداتك واستهدافك بإعالنات مخصصة.

ميكروبات معوية مرتبطة
بأمراض القلب!

ً
ناتج�ا هضم ًيا ثانو ًيا
ح� ّدد باحثون يف كليفالن�د كلينك بالواليات املتحدة
ّ
مؤكدين
ُيدعى فنيل أستيل غلوتامني  ،PAGيتولّد عن ميكروبات معوية،
ارتباطه بتطور أمراض القلب واألوعية الدموية ،كالنوبة القلبية والسكتة
الدماغية ،والتي قد تؤدي إىل الوفاة.وتشتمل العديد من األطعمة الربوتينية
النباتي�ة والحيواني�ة ،مثل الفاصوليا واللحوم ،على حمض أميني ُيدعى
فيني�ل أالنني ،وجد باحثو كليفالند كلينك أن هضمه وتفتيته بامليكروبات
ً
ناتجا هضم ًيا ثانو ًيا (مُ ستقلِ ًبا) ُيسمى
املوجودة يف القناة الهضمية ُيولّد
فنيل أس�تيل غلوتامني ،ويدخل إىل الدم ،و ُيع ّد س�ب ًبا مساهمًا يف اإلصابة
بأم�راض القلب.وظهر طوال العقد املايض كثري من البيانات التي تشير
إىل أن امليكروبات املعوية تلعب دورًا ما يف صحة اإلنس�ان ،ال س�يما فيما
يتعلق بأمراض القلبً ،
وفقا للدكتور س�تانيل هازن رئيس قس�م أمراض
القل�ب واألوعية الدموية والتمثيل الغذائي يف معه�د لرينر للبحوث التابع
لكليفالن�د كلين�ك والرئيس املش�ارك يف قس�م العالج الوقائ�ي والتأهييل
ألمراض القلب يف معهد ميلر فامييل للقلب واألوعية الدموية والصدر.
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