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حمافظات الوسط واجلنوب «تق ّيد» حركة املواطنني ..وخماطبات بني الرئاسات إلعالن «حالة الطوارئ» ملدة شهر

«كورونا» ُيقطع أوصال العراق

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد:
العتبات املقدسـة ستتخـذ قرارات
ص3
بخصوص الزيارة الرجبية

املالية تدعو
دوائر الصحة ملراجعتها من اجل املوازنة
ص2
التشغيلية ملوظفيها

أغلقت  8محافظات حدودها مع بقية املحافظات
وقيدت حركة املدنيني فيها منعا ً النتشار فريوس
كورون�ا ،فيما ج�رت مخاطبات بني الرئاس�ات
الثالث إلعالن حالة الطوارئ ملدة شهر.
وق�ال محافظ ذي قار اب�اذر العم�ر ،إنه «تقرر
تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال ملدة
 3أيام ،بعد تسجيل ثاني إصابة باملحافظة».
وأعل�ن محافظ بابل حس�ن مندي�ل الرسياوي،
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه
«تقرر إيقاف الدخول إىل محافظة بابل والخروج
منها ،اعتبارًا من األحد وإىل إشعار آخر».
وق�ال محاف�ظ مس�يان ع�ي دواي ،إن «خلي�ة
األزمة يف املحافظ�ة قررت إيقاف دخول وخروج
املواطنني م�ن املحافظة اعتبارًا من األحد ولغاية
 22من الش�هر الج�اري» .وأعلن محافظ النجف
لؤي الي�ارسي ،يف مؤتمر صحف�ي ،إغالق منافذ
املحافظ�ة ،وغل�ق مط�ار النج�ف ال�دويل ،ودعا
املواطنني إىل «منع مجالس العزاء واألفراح».
كما أعلن�ت محافظ�ة البرصة إغ�الق منافذها،
ومن�ع دخ�ول املواطنني م�ن باق�ي املحافظات،
إضافة إىل إغ�الق قاعات األع�راس والتجمعات،
وف�ق املحاف�ظ أس�عد العيدان�ي ،خ�الل مؤتمر
صحف�ي .وش�دد العيدان�ي ع�ى أن «املحافظ�ة
ملتزم�ة بغلق الحدود مع إيران والكويت بش�كل
كامل ،سواء املسافرين أو البضائع».
كما أعلنت محافظات الديوانية وواسط وكركوك
غل�ق حدودها مع بقي�ة املحافظات ،فيما قررت
نينوى حظر التجوال ملدة يومني.

التفاصيل ص2

املصارف احلكومية تقدم تربعات بماليني الدوالرات ملواجهة «كورونا»

وزارة الـمـالـيـة :رواتـب الـمـوظـفـيـن واملتقـاعديـن مـؤمنـة

ص2

ص2

العراق ينجح بتقريب وجهات النظر بني دول
«أوبك» إلنقاذ سوق النفط

بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت وزارة النفط العراقية ،أمس األحد،
نج�اح العراق يف تقري�ب وجهات النظر
بني األطراف املعنية لعقد اجتماع للجنة
الوزارية ملراقبة اإلنتاج واجتماع للوزراء
من داخل وخارج «أوبك» من أجل إعادة
التوازن لسوق النفط العاملية.
وقال الناطق باسم وزارة النفط ،عاصم
جه�اد ،يف ترصيح صحف�ي ،إن «العراق
نج�ح بع�د تكثي�ف االتصاالت م�ن قبل
نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي
مع الدول األعضاء داخل وخارج منظمة

السلطات الرتكية تشن محلة اعتقاالت ضد حمامني ..ونقابات تستنكر
بغداد  /المستقبل العراقي
أفادت وسائل إعالم تركية بأن نقابات املحامني يف تركيا،
أدانت اعتقال السلطات الرتكية لعدد من املحامني ،بتهمة
االنتماء لتنظيم إرهابي.
وبحس�ب ما ذكر موقع «ت�ي  »24اإلخباري الرتكي ،فإن
اإلدانة جاءت من  24نقابة للمحامني ،وذلك عقب اعتقال
النيابة العامة يف والية شاني أورفا جنوبي البالد ،الخميس
الفائ�ت 12 ،محامي�ا بعدد من املناط�ق بتهمة «االنتماء
لتنظيم إرهابي مس�لح بهدف التغلغل داخل مؤسس�ات
تنفيذ العقوبات» ،يف إش�ارة لحزب العمال الكردس�تاني

النقل تتخذ
اجراءات وقائية يف املالحة
اجلوية
ص3

(ال�دول املص�درة للنف�ط) أوب�ك وم�ع
رئيس املنظمة محمد باركيندو ،ورئيس
ال�دورة الحالية وزي�ر الطاقة الجزائري
محمد عرق�اب يف تقريب وجهات النظر
برضورة عق�د اجتماع للجن�ة الوزارية
ملراقب�ة اإلنت�اج والع�راق عض�و فيه�ا
وأيضا يف عقد اجتماع للوزراء من داخل
وخارج أوبك».
وأض�اف جه�اد ،ان «الع�راق نج�ح يف
تحقي�ق تقدم لحل األزم�ة بني األطراف
املعني�ة وتلقى تجاوبا كبريا من الجهات
املعنية وخصوصا روسيا وبقية األعضاء،
والعراق متفائل يف هذا اإلطار».

وأوض�ح ،أن «اإلجراءات الت�ي اتخذتها
بع�ض ال�دول األوربية وال�دول األخرى
حول تقييد حركة الرحالت قد يؤجل هذا
االجتم�اع ،لكن املهم أنن�ا حققنا تقدما
يف تحديد موعد االجتم�اع للجنة مراقبة
اإلنت�اج ولالجتماع الوزاري ،واالتصاالت
س�وف تس�تمر والجمي�ع متف�ق أن ما
يج�ري حالي�ا لي�س يف مصلح�ة أح�د
والجمي�ع مترضر وع�ى الجميع إيجاد
الحل�ول الرسيع�ة إلع�ادة الت�وازن إىل
السوق النفطية».
وتراجعت أس�عار العق�ود اآلجلة للنفط
بأكثر من  20باملئة ،مساء األحد املايض،

بع�د أن خفض�ت الس�عودية الس�عر
الرس�مي لبيع نفطها الخام ،فيما يشري
إىل بداي�ة ح�رب أس�عار عق�ب إخف�اق
محادث�ات أوب�ك مع روس�يا يف التوصل
التفاق بشأن خفض اإلنتاج.
ورفض�ت موس�كو مقرتح�ا بزي�ادة
تخفيضات اإلنتاج عن مس�تواها الحايل
بواق�ع  1.5ملي�ون برمي�ل يوميا حتى
نهاية العالم الجاري ،من جهتها رفضت
الري�اض تمدي�د اتفاق خف�ض اإلنتاج
بالرشوط الحالية ملدة  3أشهر.

التفاصيل ص2

العمليات املشرتكة تنفي وجود اتفاق الستقبال الفرقة ( )101األمريكية

املدرج من قبل أنقرة عى قوائم التنظيمات اإلرهابية.
وأع�رب البي�ان الص�ادر ع�ن النقابات ع�ن قلقها حيال
أوضاع املحامني املعتقلني ،ال س�يما يف ظل الغموض الذي
يكتن�ف التحقيق�ات التي تف�رض عليها النياب�ة العامة
نوعا م�ن الرسية ،حتى مع الجه�ات املعنية بالدفاع عن
املحامني.
وأض�اف البيان أن «األعراف والقوانني الدولية تؤكد أنه ال
يحق ألي�ة جهة اعتقال املحامي ملجرد قيامه بالدفاع عن
موكله ،ومحاكمته بشكل غري قانوني» ،مضيفا «وما تم
م�ن إجراءات بحق املحامني املعتقلني إهانة ،الهدف منها
إخراس كل من يدافع عن الحق يف هذا البلد».

احلشد يدمر مضافة لـ»داعش» ويصيب عدد ًا من عنارصه غرب سامراء

الكعبي يدعو العراقيني إىل االلتزام باإلرشادات الصحية وحيذر من االستهانة بـ « كورونا»

االعامر تستعد العداد
تصاميم جسور بينها معلق ومتعدد
الطوابق يف بغداد
ص3

جملس القضاء األعىل
يناقش «اجراءات استثنائية»
ملواجهة كورونا
ص2

اندية الدوري
جتمـد أنشطتهـا
الرياضية
ص7

ص2

ص2

ص2

الرافدين يعلن دفع السلف ألكثر من ( )980متقاعد عن طريق البطاقة االلكرتونية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن م�رف الرافدي�ن ع�ن رصف وجبة جديدة من س�لف
املتقاعدين املدنيني والعس�كريني التي ترتاوح مابني  3و 5و 8
و  10عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رف يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي»نس�خة من�ه ،انه «تم رصف دفعة جديدة من س�لف
املتقاعدين املدنيني والعسكريني ألكثر من  980متقاعد».
وأوض�ح البي�ان ان «رصف تل�ك الس�لفة تم ع�ن طريق ابالغ
املتقاع�د عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة
وذلك بعد ان اس�تكمل كافة اإلج�راءات القانونية ملنحه اياها
ورصفها عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة
الرصيد املايل اليها .
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«كورونا» ُيقطع أوصال العراق

أغلق�ت  8محافظ�ات حدوده�ا م�ع بقي�ة
املحافظ�ات وقي�دت حرك�ة املدني�ني فيه�ا
منعا ً النتش�ار ف�روس كورون�ا ،فيما جرت
مخاطبات بني الرئاسات الثالث إلعالن حالة
الطوارئ ملدة شهر.
وق�ال محاف�ظ ذي ق�ار اب�اذر العم�ر ،إن�ه
«تقرر تعطيل الدوام الرس�مي وفرض حظر
للتجوال ملدة  3أيام ،بعد تسجيل ثاني إصابة
باملحافظة».
وأعلن محافظ بابل حسن منديل الرسياوي،
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه
أن�ه «تقرر إيقاف الدخ�ول إىل محافظة بابل
والخروج منها ،اعتبارًا من األحد وإىل إشعار
آخر».
وقال محافظ مس�يان ع�ي دواي ،إن «خلية
األزم�ة يف املحافظ�ة ق�ررت إيق�اف دخ�ول
وخروج املواطنني م�ن املحافظة اعتبارًا من
األحد ولغاية  22من الشهر الجاري».
وأعل�ن محاف�ظ النجف ل�ؤي الي�ارسي ،يف
مؤتم�ر صحف�ي ،إغ�الق مناف�ذ املحافظة،
وغلق مطار النجف الدويل ،ودعا املواطنني إىل
«منع مجالس العزاء واألفراح».
كما أعلنت محافظة البرة إغالق منافذها،
ومنع دخول املواطنني من باقي املحافظات،
إضافة إىل إغالق قاعات األعراس والتجمعات،
وفق املحافظ أس�عد العيدان�ي ،خالل مؤتمر
صحفي.
وش�دد العيداني عىل أن «املحافظة ملتزمة بغلق الحدود
مع إيران والكويت بش�كل كامل ،س�واء املس�افرين أو
البضائع».
كم�ا أعلنت محافظات الديوانية وواس�ط وكركوك غلق

حدودها مع بقي�ة املحافظات ،فيما قررت نينوى حظر
التجوال ملدة يومني.
وكانت محافظة كربالء قررت ،األس�بوع املايض ،إغالق
حدودها مع باقي املحافظات.
وقررت السلطات املحلية يف إقليم كردستان شمايل العراق
فرض حظر للتج�وال يف محافظتي أربيل والس�ليمانية

يومي السبت واألحد ،ملنع انتشار الفروس.
إىل ذلك ،اعلن مكتب رئي�س الجمهورية برهم صالح ان
االخ�ر ورئيس ال�وزراء وجها رس�الة اىل رئيس الربملان
العالن حالة الطواريء ثالثني يوماً.
وقال املكتب يف بيان تلقىت «املس�تقبل العراقي» نسخة
منه ان «رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجها

رس�الة لرئيس مجلس الن�واب لطلب اعالن
حالة الط�وارئ الصحية لثالث�ني يوما ً قابلة
للتمدي�د» .واض�اف ان «ذل�ك جاء اس�تنادا ً
للمادة  ٦1من الدستور».
ورسعان م�ا رد مكتب رئيس مجلس النواب
محم�د الحلب�ويس بالق�ول أن أن األخ�ر لم
يرده اي طلب مشرتك من رئييس الجمهورية
والوزراء العالن حالة الطوارئ يف البالد.
وقال مكتب الحلبويس يف بيان تلقت املستقبل
العراق�ي نس�خة نن�وه إىل أن رئيس مجلس
الن�واب محمد الحلبويس ل�م يرده حتى اآلن
طلب مشرتك من رئيس الجمهورية ورئيس
مجل�س ال�وزراء للموافقة ع�ىل إعالن حالة
الط�وارئ الصحية ،اس�تنادا إىل أحكام املادة
 ٦1من الدستور».
وس�جل العراق ،الس�بت املايض ،حالة وفاة
جديدة ،ما رفع حاالت الوفاة إىل  10من أصل
 110إصابات ،تماثل  24منها للشفاء.
واتخذت الس�لطات إجراءات واسعة الحتواء
الف�روس ،منها تعلي�ق الدراس�ة باملدارس
والجامعات حت�ى  21آذار الج�اري ،وحظر
التنق�ل ب�ني املحافظ�ات ،وإغ�الق األماكن
العامة ،كاملتنزهات واملقاهي ودور السينما
واملس�اجد ،وحظر دخ�ول الوافدين األجانب
م�ن  13دولة ،ومن�ع العراقيني من الس�فر
إليها.
وصنف�ت منظمة الصح�ة العاملية ،األربعاء،
«كورونا» عىل أن�ه «جائحة» ،وهو مصطلح
ً
واتس�اعا من «الوباء العاملي» ،ويرمز
علمي أكثر ش�دة
إىل االنتش�ار ال�دويل للفروس ،وعدم انحص�اره يف دولة
واحدة .وأصاب الفروس ما يزيد عن  15٦ألف ش�خص
يف  149دولة وإقليما ،توىف منهم أكثر من  5آالف و،800
أغلبهم يف الصني ،كوريا الجنوبية ،إيطاليا وإيران.

املصارف احلكومية تقدم تربعات بماليني الدوالرات ملواجهة «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
ت ّ
ربع�ت مص�ارف حكومي�ة عراقي�ة ،أمس
األح�د ،بمبال�غ مالي�ة للح�د م�ن انتش�ار
فايروس «كورونا» يف العراق.
وأعلن البنك املركزي عن تربعه بثالثني مليار
دينار ملواجهة وباء فروس كورونا.
وقال محافظ البنك عي العالق يف بيان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه ان «البنك قام

بالت�ربع بثالث�ني ملي�ار دينار لدع�م جهود
الدولة ملواجهة وباء فروس كورونا».
واضاف العالق ان «املبلغ سيودع يف الحساب
امل�ريف املخص�ص له�ذا الغ�رض» ،داعيا
«املص�ارف والقطاع الخاص للمس�اهمة يف
الحملة».
بدوره ،اعلن امل�رف العراقي للتجارة عن
تربعه بخمس�ة مالي�ني دوالر لدع�م جهود
وزارة الصح�ة .وقال امل�رف «انطالقا ً من

شعوره باملسؤولية املجتمعية ،قرر املرف
العراقي للتجارة التربع بمبلغ خمسة ماليني
دوالر».
واضاف امل�رف ان «ذلك ياتي لدعم جهود
وزارة الصح�ة يف مكافحة ف�روس كورونا
املستجد».
وق�دم الرش�يد والرافدي�ن مبل�غ  3مالي�ني
دوالر للحد من انتشار فايروس «كورونا» يف
العراق .وس�جل العراق ،السبت ،حالة وفاة

جديدة ،ما رفع حاالت الوفاة إىل  10من أصل
 110إصابات ،تماثل  24منها للشفاء.
واتخذت السلطات إجراءات واسعة الحتواء
الف�روس ،منه�ا تعليق الدراس�ة باملدارس
والجامع�ات حتى  21آذار الج�اري ،وحظر
التنق�ل ب�ني املحافظ�ات ،وإغ�الق األماكن
العامة ،كاملتنزهات واملقاهي ودور السينما
واملس�اجد ،وحظر دخول الوافدين األجانب
م�ن  13دولة ،ومن�ع العراقيني من الس�فر

إليه�ا .وصنف�ت منظم�ة الصح�ة العاملية،
األربع�اء« ،كورونا» عىل أنه «جائحة» ،وهو
ً
واتس�اعا من
مصطل�ح علم�ي أكثر ش�دة
«الوب�اء العاملي» ،ويرمز إىل االنتش�ار الدويل
للفروس ،وعدم انحصاره يف دولة واحدة.
وأص�اب الف�روس م�ا يزيد ع�ن  15٦ألف
ش�خص يف  149دول�ة وإقليما ،ت�وىف منهم
أكث�ر م�ن  5آالف و ،800أغلبه�م يف الصني،
كوريا الجنوبية ،إيطاليا وإيران.

العراق ينجح بتقريب وجهات النظر بني دول «أوبك» إلنقاذ سوق النفط
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت وزارة النفط العراقية ،أمس األحد ،نجاح العراق
يف تقري�ب وجهات النظر ب�ني األط�راف املعنية لعقد
اجتماع للجنة الوزارية ملراقبة اإلنتاج واجتماع للوزراء
من داخل وخارج «أوبك» من أجل إعادة التوازن لسوق
النفط العاملية.
وق�ال الناط�ق باس�م وزارة النف�ط ،عاص�م جه�اد،
يف تري�ح صحف�ي ،إن «الع�راق نج�ح بع�د تكثيف
االتص�االت من قب�ل نائب رئيس ال�وزراء وزير النفط
العراق�ي مع ال�دول األعض�اء داخل وخ�ارج منظمة

رئيس جملس القضاء
والسفري الفرنيس
يبحثان القوانني املتعلقة
بمحكومات فرنسيات
باالرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي
أس�تقبل رئي�س مجل�س القضاء
األعىل القايض فائق زيدان بمكتبه،
أمس األحد ،الس�فر الفرنيس لدى
العراق برونو أوبر.
وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن املرك�ز
االعالم�ي ملجل�س القض�اء األعىل
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
منه ،إن «القايض فائق زيدان بحث
مع الس�فر الفرنيس برونو أوبر
االمور القانونية املتعلقة بالنس�اء
املحكومات عن جرائم االرهاب من
حملة الجنسية الفرنسية.

(ال�دول املص�درة للنفط) أوب�ك ومع رئي�س املنظمة
محم�د باركيندو ،ورئيس الدورة الحالية وزير الطاقة
الجزائ�ري محم�د عرق�اب يف تقريب وجه�ات النظر
ب�رورة عقد اجتماع للجنة الوزاري�ة ملراقبة اإلنتاج
والعراق عضو فيها وأيضا يف عقد اجتماع للوزراء من
داخل وخارج أوبك».
وأضاف جه�اد ،ان «العراق نجح يف تحقيق تقدم لحل
األزم�ة بني األط�راف املعنية وتلق�ى تجاوبا كبرا من
الجه�ات املعنية وخصوصا روس�يا وبقي�ة األعضاء،
والعراق متفائل يف هذا اإلطار».
وأوض�ح ،أن «اإلج�راءات التي اتخذته�ا بعض الدول

بغداد  /المستقبل العراقي

األوربية والدول األخرى حول تقييد حركة الرحالت قد
يؤج�ل هذا االجتم�اع ،لكن املهم أنن�ا حققنا تقدما يف
تحديد موعد االجتماع للجنة مراقبة اإلنتاج ولالجتماع
الوزاري ،واالتصاالت سوف تستمر والجميع متفق أن
ما يجري حاليا ليس يف مصلحة أحد والجميع مترر
وعىل الجميع إيجاد الحلول الرسيعة إلعادة التوازن إىل
السوق النفطية».
وتراجعت أس�عار العقود اآلجل�ة للنفط بأكثر من 20
باملئة ،مس�اء األحد املايض ،بعد أن خفضت السعودية
الس�عر الرس�مي لبيع نفطه�ا الخام ،فيما يش�ر إىل
بداي�ة حرب أس�عار عقب إخفاق محادث�ات أوبك مع

روسيا يف التوصل التفاق بشأن خفض اإلنتاج.
ورفضت موس�كو مقرتحا بزي�ادة تخفيضات اإلنتاج
عن مس�تواها الح�ايل بواقع  1.5ملي�ون برميل يوميا
حتى نهاية العالم الجاري ،من جهتها رفضت الرياض
تمدي�د اتفاق خفض اإلنتاج بال�روط الحالية ملدة 3
أشهر.
كما قامت الس�عودية عىل الفور بعرض تخفيضات يف
أسعار نفطها لشهر نيسان/أبريل املقبل ،كما تحدثت
تقاري�ر إعالمية عن ع�زم اململكة زي�ادة إنتاجها من
النف�ط الخام إىل أكثر من  10مالي�ني برميل يوميا ،ما
ساهم يف الهبوط الحاد يف أسعار الذهب األسود.

وزارة املالية :رواتب املوظفني واملتقاعدين مؤمنة

حسمت وزارة املالية ،الجدل بشأن رواتب موظفي الوزارات
والدوائ�ر واملؤسس�ات الحكومية وروات�ب املتقاعدين مع
تردد أنباء بتأثرها بس�بب انخفاض أسعار النفط عامليا ً اىل
مستويات قياسية حيث تعتمد موازنة البالد عىل ريع النفط
بنس�بة  .%90وذكر بي�ان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ،ان «نائب رئيس الوزراء للش�ؤون االقتصادية
وزي�ر املالية فؤاد حس�ني صباح اليوم االح�د اجتماعا ضم
محاف�ظ البنك املركزي العراقي ووكي�ل وزارة املالية وكالة
ورئي�س الهيئ�ة العام�ة للتقاعد ومدي�ر عام دائ�رة الدين
العام واملدراء العامون ملصارف الرافدين والرشيد والعراقي

للتجارة لدراس�ة وتقيي�م الوضع املايل الع�ام وكيفية ادارة
االزم�ة الحالية م�ن نواحي مختلفة ولك�ي تاخذ املصارف
والبن�ك املرك�زي دوره�م يف تقدي�م الدع�م امل�ايل ملواجهة
االزم�ات التي يواجهها بلدنا» .وقد اكد املجتمعون بحس�ب
البيان عىل «اس�تمرار تأمني روات�ب املوظفني واملتقاعدين،
ومن جانب آخر دع�م فعاليات خلية االزمة ووزارة الصحة
ومديرياتها ملواجهة خطر انتشار فايروس كورونا» .وأشار
اىل ان «االجتم�اع توص�ل اىل العدي�د م�ن الق�رارات اهمها:
م�ن اجل معالج�ة الوضع القانوني لتموي�ل وزارة الصحة
ودوائره�ا بما تحتاجه من تمويل فقد قرر املجتمعون فتح
حساب خاص الستقبال وايداع التربعات من قبل املصارف
والركات والهيئات الحكومي�ة والخاصة ويكون الرف

ب�ارشاف لجنة علي�ا ،هذا باالضاف�ة اىل التمويل الش�هري
م�ن قب�ل دائ�رة املحاس�بة يف وزارة املالية» .ولف�ت البيان
اىل ان�ه «وإس�تنادا ً اىل توجيهات نائب رئي�س الوزراء وزير
املالية وشعورا منهم باملسؤولية الكبرة تجاه ابناء شعبنا
فقد ت�ربع املرف العراقي للتجارة بخمس�ة ماليني دوالر
امريك�ي وم�ريف الرافدين والرش�يد بثالث�ة ماليني دوالر
امريكي» مؤك�دا ً ان «باب التربعات مفتوحا لبقية الهيئات
واملؤسس�ات ويكون هذا الحس�اب من اجل مواجهة خطر
انتشار فايروس كورونا» .وتابع انه «وحرصا ً من املسؤولني
يف وزارة املالية والقطاع املريف عىل صحة املواطنني ولدعم
املؤسس�ات الصحي�ة فقد تم اتخ�اذ مجموع�ة اخرى من
القرارات من اجل رفع املستوى الصحي يف البلد».

ابرزها النقل
وزير الداخلية  :اكرام ًا لتضحيات الشهداء وجهنا برسعة انجاز معامالت ذوهيم
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه الس�يد وزي�ر الداخلية الدكتور «ياس�ني
طاهر اليارسي» امس االحد باإلرساع يف إنجاز
معام�الت نق�ل ذوي الش�هداء داخ�ل وخارج

ال�وزارة حس�ب طلبه�م  .وق�ال الي�ارسي إن
الش�هداء له�م الفضل علين�ا جميع�ا ً كونهم
قدم�وا اغىل ما يملكون من أج�ل ان نحيا بعز
وكرام�ة .وأض�اف الي�ارسي ويتوج�ب علينا
النظر بعني الرعاية واالهتمام لذوي الش�هداء

وابداء ما يمكن من مس�اعدة لهم ال سميا وان
القانون الزمنا بذلك .وتاب�ع اليارسي واكراما ً
لتضحياته�م وجهنا بعدم وضع العراقيل أمام
إنج�از معامالته�م وخصوص�ا ً فيم�ا يتعل�ق
بالنقل داخل تشكيالت الوزارة كافة.
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الكعبي يدعو العراقيني
إىل االلتزام باإلرشادات الصحية وحيذر
من االستهانة بـ « كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا حس�ن كري�م الكعب�ي النائب
االول لرئي�س مجلس النواب ،أمس
االحد ،ابناء الشعب العراقي الكريم
ع�ىل رضورة االلتزام باالرش�ادات
الصحية واالج�راءات الوقائية التي
تصدره�ا خلي�ة االزم�ة والجهات
الطبي�ة املختص�ة ،للوقاي�ة م�ن
فايروس كورونا ومنع انتش�اره يف
البالد .وحذر الكعبي من االستهانة
وال�ال مب�االة يف التعام�ل م�ع
االجراءات الوقائية للحد من انتشار
وباء كورون�ا ،مؤكدا ان اس�تمرار
التهاون مع التوصيات االرش�ادية
وعدم االلت�زام الحريف فيها واخص
بالذكر هنا «التجمعات الس�كانية
واالخت�الط والتنقل غ�ر الطاريء
والوالئ�م وغره�ا «س�ندفع ثمنه

غاليا وس�يوصلنا اىل كارثة صحية
ال سامح الله ،الفتا اىل دول عظمى
تمتل�ك اقتصادي�ات وموازن�ات
ضخم�ة لم تس�تطع مج�اراة هذا
الوباء».
ودعا الكعبي جميع اطياف الشعب
ان يكون�وا جنب�ا اىل جن�ب م�ع
الكوادر الطبية والصحية يف اطالق
الحم�الت التوعوي�ة والتثقيفي�ة
والح�رص الدائم ع�ىل االلتزام مع
االرش�ادات بعي�دا ع�ن الخ�وف و
الهل�ع ،وكل ما من ش�أنه تحجيم
االزم�ة عن املجتم�ع ،مثمنا جهود
هذه الك�وادر املخلص�ة والكفوءة
الت�ي ل�م تدخ�ر جه�دا يف التواجد
الدائ�م يف املستش�فيات واملختربات
والكش�ف ع�ن ح�االت االصاب�ة
وتقدي�م العالجات الالزم�ة وابعاد
درء الخطر عن املواطنني.

العمليات املشرتكة تنفي وجود اتفاق
الستقبال الفرقة ( )101األمريكية
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ت قيادة العمليات املش�رتكة ،أم�س األحد ،وصول ق�وات الفرقة 101
األمريكية الهجومية الجوية الوحيدة يف العالم اىل العراق.
وقال املتحدث باس�م القيادة اللواء تحس�ني الخفاجي يف تريح صحفي
إن “ما تداولته وس�ائل اإلعالم بشأن إرس�ال قوات الفرقة  101األمريكية
الهجومية الجوية للعراق عار عن الصحة” ،الفتا إىل إن “الجانب األمريكي
نفى إرساله تلك القوات”.
وأض�اف أن “الجان�ب األمريك�ي ل�م يبلغن�ا بإرس�ال ق�وات الفرقة 101
األمريكية الهجومية الجوية للعراق وال يوجد اتفاق عىل ذلك”.
ونقلت عدد من وس�ائل االعالم املحلية والدولية ع�ن مصدر أمني عراقي،
مس�اء اليوم الس�بت 14 ،آذار/مارس ،إن ق�وات الفرق�ة  101األمريكية
الهجومية الجوية الوحي�دة يف العالم ،يف طريقها إىل العراق ،لتبادل املواقع
يف إحدى املقار العسكرية العراقية ،بالتزامن مع التصعيد بالصواريخ.

احلشد يدمر مضافة لـ»داعش» ويصيب
عدد ًا من عنارصه غرب سامراء
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ذت قي�ادة عملي�ات س�امراء
للحش�د الش�عبي ،أم�س االح�د،
عملية امنية واسعة ملالحقة فلول
داعش غرب مدينة سامراء.
وذكر إعالم الحش�د يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة
من�ه ،أن�ه «بن�اء ع�ىل معلومات
اس�تخبارية دقيقة نف�ذت قيادة
عمليات س�امراء للحش�د عملية
اس�تباقية ملالحقة فلول داعش يف
منطقت�ي زورة وحاوي الحويش

غرب س�امراء».وبني أن «العملية
تمت بمشاركة قوة من اللواء 314
وف�وج التدخ�ل وكتيب�ة املدفعية
وكتيبة القناصني وكتيبة هندسة
املتفج�رات والجه�د اآليل للحش�د
الشعبي».
وأض�اف ان�ه «تم رص�د تحركات
االرهابيني واس�تهدافهم مبارشة
باألس�لحة املتوس�طة وقناب�ر
اله�اون وصواريخ الكاتيوش�ا ما
أدى اىل إصاب�ة ع�دد م�ن عنارص
داعش وتدمر مضافة لهم وفرار
اآلخرين».

حتالف القوى يطالب بـ «عفو عام»
عن مسجونني ملواجهة «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن تحالف القوى ،أم�س االحد ،عن تقديم اربع�ة مقرتحات ل�»تقليل»
رضر وب�اء فايروس كورونا ،بينها إط�الق رساح موقوفني ،وتوزع مبالغ
مالية عىل املواطن�ني ضمن البطاقة التموينية ،وإل�زام أصحابها املولدات
بتقليل سعر االمبر الكهرباء.
وقال التحالف يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه« ،مع إعالن خلية
األزم�ة الصحية ارتفاع حصيل�ة اإلصابات والوفيات ،والحتمال اس�تمرار
تداعي�ات وب�اء كورونا ومخاط�ره ورضره عىل رشيحة كب�رة من أبناء
الش�عب ،ومن باب املس�ؤولية التضامنية ،يتبنى تحال�ف القوى العراقية
ط�رح مقرتحات عىل الحكومة للخروج بموقف يعزز صمود أبناء ش�عبنا
ويقل�ل رضر الوباء ع�ىل املجتمع ،بينها دعوة الحكوم�ة لتخصيص مبلغ
طوارئ ُيس�تقطع م�ن تخصيصات الطوارئ أو م�ن موازنة  2020لتوزع
عىل املواطنني ضمن البطاقة التموينية ،أو يمكن اس�تقطاعها من موازنة
وزارة التجارة كبديل عن البطاقة التموينية».
وأضافت ،أن بني تلك املقرتحات ايضا «دعوة القضاء إلطالق رساح املوقوفني
ممن تجيز قضاياهم التكييف القانوني للكفالة أو الغرامة املالية ،وتأمني
االحتياجات والظروف الصحية والوقائية يف السجون ،ودعوة وزارة النفط
لزي�ادة حص�ة زيت ال�كاز الخاصة بتش�غيل مول�دات الكهرب�اء األهلية،
وإلزام أصحابها بتقليل س�عر االمبر ،بما يتماىش مع قرارات خلية األزمة
الصحي�ة الحكومية والحكومات املحلية بإعالن حظر التجوال العام ومنع
خروج املواطنني ،وبما يضمن تقليل االختالط والوقاية والحد من انتش�ار
الوباء ،وتقليص عدد املصابني به».
وتابع�ت« ،ايضا دع�وة وزارة الهج�رة واملهجرين وخلي�ة األزمة الصحية
لتكثيف جهودها يف ضمان تأمني االحتياجات الصحية والعالجية والوقائية
الرورية للنازحني ومخيماتهم ،وتش�كيل ف�رق ميدانية جوالة لفحص
النازحني والتوعية من وباء كورونا» ،داعيا املواطنني اىل «التعاون التام مع
الخلية وفرقها امليدانية ،وااللتزام بتوصياتها وإرشادات الوقاية والحماية
من مخاطر انتشار وباء كورونا».
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حمافظ البرصة يطلع عىل آخر مراحل انجاز
الفتحة املالحية جلرس الشهيد كنعان

المستقبل العراقي  /رائد محمد

تفق�د محاف�ظ البرصة املهندس أس�عد
عبداالم�ري العيدان�ي ،صب�اح الي�وم
األح�د ،س�ري األعم�ال الجاري�ة إلنج�از
الفتحةاملالحي�ة لجرس الش�هيد كنعان (
التنومة ).
واس�تمع العيدان�ي ل�دى وصول�ه موقع
امل�روع ،اىل رشح مفصل من مدير عام
الركةاملنفذة للمروع املهندس «حيدر
طاهر جاس�م» ،عن آخرمراح�ل االنجاز
واملعوقات التي واجهت العمل.
من جانبه أشاد محافظ البرصة ،بجهود
العاملني يف الركة املنفذة ملروع الفتحة
املالحيةلجرس التنومة ،وتجاوزهم للكثري
من املش�اكل التي اعرتضت سري التنفيذ،
حتى وصل املروع إىل مراحله النهائية،
مش�ددا ً يف ذات الوق�ت ع�ىل إنج�ازه يف
القريب العاجل ،كون املعرب يشكل أهمية
قصوى للمواطنني من أهايل قضاء ش�ط
العرب واملناطق املحاذية عىل ح ٍد سواء.
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أعلن تعطيل الدوام لثالثة ايام

حمافظ بغداد :العتبات املقدسة ستتخذ قرارات
بخصوص الزيارة الرجبية
المستقبل العراقي /طالب ضاحي

الصناعةواملعادن ،وصل إىل مراحل إنجاز
قياس�ية بلغت ،٪90ومن املؤمل إنجازه،
يف شهر نيسان من العام الجاري.

يذك�ر إن م�روع الفتح�ة املالحي�ة
لج�رس الش�هيد» كنعان» وال�ذي تنفذه
رشكة إبن ماجد ،إحدى تش�كيالت وزارة

أعل�ن محافظ بغ�داد محم�د جابر العط�ا ،تعطيل
الدوام الرس�مي لدوائ�ر املحافظة بدءا ً م�ن الثالثاء
وحتى الخميس ،باس�تثناء دوائ�ر الصحة واألجهزة
األمنية والخدمية.
وقال العطا يف مؤتمر صحفي أعقب اجتماعا ً لخلية
األزم�ة يف بغ�داد ،إن «من�ح العطل�ة يأت�ي كإجراء
وقائ�ي ملواجهة فايروس كورون�ا ،وندعو املواطنني
إىل البق�اء يف منازلهم وع�دم الخروج أو التنقل اال يف
الرورة القص�وى» ،مضيفاً« ،نطم�ن البغداديني
بأن دوائ�ر املحافظة مس�تنفرة ووضعت عىل اهبة
االس�تعدادات ملواجه�ة كورونا».وبش�أن الزي�ارات
الدينية يف ش�هر رجب ،أش�ار العطا إىل أن «العتبات
املقدسة ستتخذ قرارات بهذا الشأن» ،داعيا ً أصحاب
املواك�ب الحس�ينية إىل «ممارس�ة دور توع�وي
بمخاطر الفايروس والوباء».ويف سياق متصل ،ذكر
بيان ملحافظة بغداد ،أنه «تقرر يف االجتماع (اجتماع

خلي�ة األزمة) رفع مقرتح عطلة اىل رئاس�ة الوزراء
لغ�رض ش�مول كل الدوائ�ر يف العاصم�ة» ،مبين�ا ً
أن «الدوائ�ر املش�مولة ه�ي ديوان محافظ�ة بغداد
ووحداتها االدارية ومديريات الرتبية الس�ت (الكرخ

االعامر تستعد العداد تصاميم جسور بينها معلق ومتعدد الطوابق يف بغداد

بغداد  /المستقبل العراقي

تستعد وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة ،العداد
تصامي�م ملش�اريع جس�ور جدي�دة يف العاصم�ة بغداد
لح�ل االختناق�ات املرورية ،مفصحة عن تنس�يقها لحل
االش�كاالت التي تواجه تنفيذ م�روع طريق (الدورة –
يوسفية) وتقاطع جنوب بغداد السرتاتيجي.
وق�ال مدي�ر املرك�ز الوطني لالستش�ارات الهندس�ية يف
الوزارة حس�ن محج�م ،يف ترصيح صحف�ي ،ان «املركز
عقد اجتماعات العداد التصاميم االولية ملش�اريع جسور
حديث�ة يف بغ�داد ،منها انش�اء جرس متع�دد الطوابق يف
منطق�ة الزعفراني�ة بمجمع املش�ن ،وجرسين للمش�اة
االول معلق واقع عىل نهر دجلة بني جرس االحرار وجرس
الشهداء ،والثاني بمنطقة املنصور».

واضاف ان «املركز اعد تصاميم مروع جرس الكريعات
للمش�اة وفق املواصف�ات العاملية ،مبينا ان�ه «اعد ايضا
التصامي�م االولي�ة لجرس يرب�ط منطقتي الس�يدية مع
الجادري�ة وجامع�ة بغداد ال�ذي يهدف اىل تقلي�ل الزخم
امل�روري يف تقاط�ع {الجادري�ة – الجامع�ة} ولس�هولة
حركة الطلبة ومالكات الجامعة التدريسية».
واردف مجحم ان «الوزارة شكلت فريقا هندسيا مشرتكا
م�ن املرك�ز الوطن�ي لالستش�ارات الهندس�ية ومالكات
هندسية من الجامعة وامانة بغداد تكون مهامها تقديم
دراس�ة مرورية وفنية للطرق الخاص�ة بالجرس وتقديم
دراس�ة ملواق�ع االس�تثمار واالس�تمالك وتحدي�د املهام
الالزمة لعمل اللجنة وفق التوقيتات املحددة».
ونبه يف الشأن نفسه اىل ان «الوزارة تجري دراسة املواقع
الختيار االنسب انشائيا لهذه الجسور واكمال التصاميم

النهائية لتنفيذها ،مفصحا عن أن املش�اريع س�تنفذها
رشكات الوزارة وبالتنسيق مع امانة بغداد».
ع�ىل صعيد ذي صلة اف�اد مصدر مس�ؤول يف الوزارة ان

النقل تتخذ اجراءات وقائية يف املالحة اجلوية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النق�ل العراقي�ة  /الرك�ة
العامة للمالحة الجوية  ،األحد  ،استمرارها
بأتخاذ االجراءات الوقائي�ة بتعقيم وتعفري
مق�رات ال�وزارة وتش�كيالتها للح�د م�ن
االصابة بفايروس كورونا املستجد».
واف�اد بي�ان لل�وزارة ورد ل�»املس�تقبل
العراقي» ،انه «إلتزاما ً بتوصيات وزير النقل
عبدالله لعيبي ووزارة الصحة وخلية االزمة
ت�م تنفي�ذ حمل�ة وقائية للرك�ة يف مطار
بغداد ال�دويل كإجراء أح�رتازي للوقاية من
انتشار فايروس كورونا».
وبني انه «تم تعفري مركز الركة ومحيطها
وكاف�ة مخارجها ومداخله�ا فضالً عن كل
االقس�ام وكراجات الركة م�ن اجل زيادة

إجراءات الوقاية والسالمة لكل املوظفني».
يذكر ان هذه الحملة جاءت التزاما من وزارة
النق�ل بتنفيذ كاف�ة التوصيات وارش�ادات
خلية االزمة حسب بيانها الصادر من لجنة
االم�ر الديواني رقم  55لس�نة  2020وعمال

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت امانة بغداد ،املبارشة بانشاء مسطح اخر غرب العاصمة.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إنه تم «ادخال
طرق حديث�ة يف عملية زراعة النباتات وال س�يما زراعة الثيل حيث بارشت
بزراعة الثيل املعروف ( بثيل الروالت ) وهو عبارة عن بس�اط من الش�تالت
الدقيقة الذي يفرش عىل األرض بعد تهيئة الرتبة لينبت ويتحول اىل بس�اط
اخر بمنظر وكثافة وتماسك مختلف عن املتعارف عليه».
وبين�ت ان «عملي�ة زراعة الثي�ل املذكور اطلقته�ا أمانة بغ�داد يف عدد من
املواق�ع وبارشت به�ا مؤخرا ً يف ارض مالصقة لش�ارع مط�ار بغداد الدويل
ليك�ون امتدادا ً للبس�اط األخر الخاص بالش�ارع وس�تعمل االمانة عىل
نقلها اىل بقية القواطع البلدية مستقبالً .

جنايات كربالء :احلبس سنة واحدة
وغرامة بحق متاجرين باآلثار
أص�درت محكم�ة جناي�ات كربالء
ً
حكم�ا بالحب�س
 /الهيئ�ة األوىل
البس�يط ملدة س�نة واحدة وغرامة
قدره�ا ملي�ون وخمس�مائة أل�ف
دين�ار عراقي بح�ق اربعة متهمني
بجريمة املتاجرة باآلثار .
وأف�اد املرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س
القض�اء األع�ىل يف بي�ان تلق�ت

اهلجرة تعلن قرارات
ختص النازحني
بغداد  /المستقبل العراقي

امانة بغداد تعلن املبارشة بانشاء
مسطح اخرض غريب العاصمة

كربالء  /المستقبل العراقي

«لدى ال�وزارة مش�اريع اخرى مهمة وس�رتاتيجية لحل
االزدحام�ات املرورية بمداخل بغداد منها مروع طريق
(دورة  -يوس�فية) وتقاط�ع جنوب بغداد الس�رتاتيجي
للم�رور الرسيع ال�ذي تنفذه رشك�ة حموراب�ي العامة
التابعة للوزارة».
وتاب�ع ان «الوزارة تنس�ق م�ع الجهات املختص�ة الزالة
التعارض�ات الحاصل�ة باملروع الس�تمرار العمل وعدم
توقفه ،عادا اياه من املش�اريع السرتاتيجية لكونه يربط
طريق املرور الرسيع رقم  1ببغداد ليكون منفذا ثانيا لها
وه�و ما يخفف الزخم املروري الحاصل عىل مدخل بغداد
الجنوبي محور (حلة  -بغداد) ويس�هم بتس�هيل حركة
املركبات ونقل البضائع واملسافرين ويؤمن مسارا جديدا
لسري املركبات بمواصفات طريق املرور الرسيع ويقلص
املسافة والزمن لسالكي الطريق .

«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
أن «املحكم�ة أصدرت حكمها بحق
املتهمني األربعة وفقا ً ألحكام املادة
 / 44الش�ق األول من قانون اآلثار
وال�رتاث وذل�ك عن جريم�ة ضبط
خمسة قطع تراثية ( أربعة قوارير
ذهبي�ة مرصع�ة بأحج�ار كريمة
ومزخرفة وتمثال صغري من الذهب
) وج�دت بحوزته�م وذل�ك بقصد
املتاجرة بها.

بأح�كام املادة  46من قان�ون الصحة العام
رق�م  89لس�نة  1981ب�رورة العمل عىل
اتخاذ كاف�ة االجراءات الوقائية واالحرتازية
للح�د م�ن انتش�ار ه�ذا امل�رض املس�تجد
والوقاية منه.

جملس القضاء األعىل يناقش
«اجراءات استثنائية»
ملواجهة كورونا

بغداد  /المستقبل العراقي
عقد مجلس القضاء األعىل جلس�ته السابعة لعام 2020
حضوري�ا والكرتوني�ا برئاس�ة رئي�س محكم�ة التمييز
الق�ايض فائق زيدان ناق�ش فيه االجراءات االس�تثنائية
الواج�ب اتخاذه�ا لتقليل مخاطر ف�ريوس كورونا.وقال
بيان ص�ادر عن املرك�ز االعالمي ملجل�س القضاء االعىل
تلقته «املس�تقبل العراقي» ،إن «الجلسة شهدت حضور
كل من نائب محكمة التمييز ورئيس االدعاء العام ورئيس
هيأة االرشاف القضائي ورئيس محكمة اس�تئناف بغداد
الرصافة االتحادية ورئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ
االتحادية والس�ادة القضاة رؤس�اء الهيئ�ات يف محكمة
التمييز االتحادية واملدراء العامني يف االدارة العامة ملجلس
القض�اء االعىل».وأض�اف البيان أن «املجتمعني ناقش�وا
االجراءات االس�تثنائية الواجب اتخاذه�ا لتقليل ملخاطر
فريوس كورونا» الفتا اىل أن «املجلس خول رؤساء محاكم
االس�تئناف باتخاذ االجراءات املناسبة كل حسب ظروف
املحافظ�ة التي تقع فيها محكمة االس�تئناف».وتابع أن
«مجل�س القضاء االعىل خ�ول املدراء العام�ني يف االدارة
العامة التابعة له باتخاذ االجراءات االس�تثنائية املناسبة
بما يكفل عدم تعطيل مصالح املواطنني وبالوقت نفس�ه
القض�اء عىل مخاطر انتش�ار الف�ريوس وتقليص الدوام
حسب ظروف العمل.

ت�رأس وزير الهجرة واملهجرين نوفل بهاء
موىس اجتماع اللجن�ة العليا الغاثة ودعم
النازحني الجلسة  149لسنة  2020يف مقر
الوزارة بالعاصمة بغداد.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» ،ان «أعضاء اللجنة ناقشوا سبل
الوقاية والحد من انتش�ار فايروس كرونا
املتج�دد بالتع�اون م�ع الجه�ات املعني�ة
لتعقيم وتعف�ري جميع مخيمات النازحني
يف الب�الد فضال عن توفري الكمامات لالرس
النازحة لدرء تفيش فايروس مرض كورونا
اىل جانب تقديم املس�اعدات واالحتياجات
االنسانية للعوائل النازحة يف املخيمات».
وتن�اول االجتم�اع جمل�ة م�ن الق�رارات
واملحاور ،وهي:
 -1توف�ري تجهي�زات وقائي�ة للقائم�ني
والعامل�ني ع�ىل رعاي�ة النازح�ني وادارة
املخيمات اىل جانب تش�كيل فرق مركزية
لغرض زي�ارة وتفقد مخيم�ات النازحني
لالط�الع ع�ىل االج�راءات الوقائي�ة داخل
املخيمات.
 - 2مخاطبة مديري�ات صحة املحافظات
كافة لتوفري عجالت إسعاف تكون مقرها
بشكل دائم يف املخيمات.
 - ٣املصادق�ة ع�ىل خط�ة اللجن�ة العليا
الغاث�ة ودعم النازحني لع�ام  2020والتي
اولت الجزء االكرب منها اىل تخصيص املبالغ
املالي�ة املطلوب�ة توزيعه�ا ع�ىل العائدين
(كمنح�ة ع�ودة) لتش�جيع النازحني عىل
العودة اىل مناطق سكناهم االصلية.
 - 4توف�ري  ٣50ال�ف كمام�ة كوجبة اوىل
م�ن ميزاني�ة وزارة الهج�رة واملهجري�ن

لتوزيعه�ا ع�ىل اف�راد االرس النازح�ة يف
املخيم�ات وتجهي�ز ذات املخيم�ات بمواد
مطهرة وكحول بغية اس�تخدامها بشكل
يومي .
 - 5توجي�ه وزارة الصح�ة لتزوي�د وزارة
الهج�رة واملهجرين  100ال�ف كمامة من
املنح�ة الصيني�ة الرس�الها اىل مخيم�ات
النازحني.
 - 6توجي�ه وزارة الصح�ة لتزويد اللجنة
العليا باعداد املرىض العراقيني املتواجدين
يف اململك�ة االردني�ة الهاش�مية ون�وع
االم�راض لدراس�ة امكانية تقدي�م الدعم
واملساعدة لهم .
 - ٧تخصي�ص مبالغ مالية لكل من وزارة
الداخلي�ة  /الدفاع املدن�ي لتعفري وتعقيم
مخيم�ات النازحني وكذل�ك وزارة الصحة
لتوفري املستلزمات الصحية واملواد املطهرة
باالضافة اىل وزارة النقل لالستمرار يف نقل
الراغب�ني بالعودة الطوعي�ة اىل مناطقهم
االصلية.
 -8حص�ول موافق�ة اللجنة ع�ىل توزيع
منحة العودة لاليزيديني املس�جلني ضمن
قاعدة بيان�ات وزارة الهج�رة والذي يزيد
عدده�م ع�ن  1800عائلة مب�ارشة دون
التقييد بحصص املحافظات لتش�جيعهم
للعودة اىل مناطقهم االصلية .
 - 9ش�مول العائدي�ن م�ن النازح�ني
بربنام�ج املس�اعدات االنس�انية الغذائية
وغ�ري الغذائية املقدمة م�ن وزارة الهجرة
والوزارات االخرى والزام املنظمات الدولية
املعني�ة بهذا الربنام�ج اىل جانب تقديمها
الدعم واملس�اعدة له�م بتوفري فرص عمل
للعاطلني من خالل تنفيذ املش�اريع املدرة
للدخل لدعم استقرار املناطق املحررة.

املالية تدعو دوائر الصحة ملراجعتها
من اجل املوازنة التشغيلية ملوظفيها
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت وزارة املالية ،دوائر وزارة الصح�ة ملواجعتها من اجل اكمال إجراءات موظفيها فيما
يتعل�ق باملوازنة التش�غيلية.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،انه «بعد
االجتم�اع الذي عق�ده نائب رئيس الوزراء للش�ؤون االقتصادية وزير املالية فؤاد حس�ني
م�ع وزي�ر الصحة الدكتور جعفر توفيق ع�الوي والكادر املتقدم امل�ايل واالداري يف الوزارة
وبحض�ور وكيل وزارة املالية وكالة واملدراء العامون لدوائر املوازنة واملحاس�بة والقانونية
يف وزارة املالية والتي تم خالله دراس�ة الوضع املايل للوزارة ودوائر الصحة والتداول بش�أن
االط�ر القانونية للتمويل من اجل دعم الوزارة بالتمويل املايل الالزم ملواجهة خطر انتش�ار
فاي�روس كورون�ا وتهيئة كافة املس�تلزمات التي تس�هل عم�ل الفرق الصحي�ة يف عموم
العراق».ودع�ت الوزارة «دوائ�ر وزارة الصحة يف بغ�داد واملحافظات كاف�ة ملراجعة وزارة
املالية دائرة املحاس�بة لغرض اكمال متطلبات تمويل املوازنة التش�غيلية لدوائرهم لش�هر
آذار وكذلك فروقات شهري كانون الثاني وشباط من اجل اكمال مستلزمات مواجهة خطر
انتش�ار ومكافحة فايروس كورونا».وبينت «نهيب باملحافظني حث مدراء دوائر الصحة يف
محافظاتهم لغرض مراجعة وزارة املالية يوم األحد  15آذار إلكمال متطلبات ذلك.

االوىل والثاني�ة والثالث�ة ،والرصاف�ة االوىل والثاني�ة
والثالث�ة) ومديري�ات الش�باب والرياض�ة (الكرخ
والرصاف�ة ومدين�ة الص�در) باإلضاف�ة اىل مديرية
زراعة بغداد ومديرية العمل والشؤون االجتماعية.

حمافظ كربالء يعلن حظر ًا
للتجوال لثالثة أيام

المستقبل العراقي  /علي ابراهيم
أعلن محافظ كربالء نصيف جاسم الخطابي ،فرض حظر للتجوال
ملدة ثالثة أيام يف املحافظة بدءا ً من يوم غد االثنني ضمن اإلجراءات
االحرتازية ملنع انتش�ار فريوس كورونا».وق�ال الخطابي يف خالل
املؤتمر الصحفي لخلية االزمة املركزية الخاصة بفايروس كورونا
يف محافظة كربالء «من أجل تعقيم وتعفري كافة مناطق املحافظة
يف مركزه�ا واقضيته�ا ونواحيه�ا ولحفظ س�المة مواطنينا من
ابن�اء املحافظة قررنا القيام بحظر للتجوال مل�دة ثالثة أيام ابتدا ًء
من يوم غد االثنني املصادف  16من ش�هر اذار الجاري ويس�تثنى
منه الدوائر الصحي�ة واالمنية والخدمية ذات العالقة».وأش�ار اىل
ان «الحظ�ر ال يش�مل املخابز واالف�ران وبعض املح�ال التجارية،
واجراءاتنا الوقائية واالحرتازية يف كربالء املقدسة هي بجهود ذاتية
من املحافظة ولم تصلن�ا اي تخصيصات من الحكومة املركزية».
وأكد الخطابي «اس�تمرت الخروقات من بعض االش�خاص وعدم
التزامهم بقرارات خلية االزمة املركزية يف كربالء املقدس�ة سيؤثر
ذل�ك كثريا عىل س�المة اه�ايل املحافظ�ة وبذلك يتطل�ب هذا جهد
وتعاون كبري من جميع املواطنني وكافة الجهات.

التعليم حتسم مصري العام
الدرايس احلايل

بغداد  /المستقبل العراقي
َ
ُ
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ما يتكر ُر ْ
ْ
حول
من انبا ِء
نفت
اعتبار هذه السنة عدم رسوب وانهاء العام الدرايس الحايل.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة عدنان العرب�ي يف ترصيح صحفي
ان�ه ال صحة «ملا يرتدد م�ن اخبار بني فرتة وأخرى بش�أن إنهاء
الع�ام الدرايس الحايل للمراحل غري املنتهية ،عادا ً الخرب عاريا عن
الصحة ،مشريا اىل استخدام الوزارة الطرق البديلة يف اكمال العام
الدرايس الحايل».
وأضاف «ال يوجد انهاء للعام الدرايس الحايل والدراس�ة مستمرة
والتعلي�م تس�تخدم الط�رق البديل�ة يف التدري�س ع�رب منصات
التواصل االجتماعي او عرب منصات االعالم االلكرتوني ،اذ رشعت
الجامع�ات بتزويد املحارضات حتى انتهاء االزمة ،والعام س�يتم
إكماله وليس هنالك اي تأجيل او تأخري اوعبور».
وبني ،انه «عىل الطلبة مس�اعدة انفس�هم به�ذا الخصوص كما
ان املواد س�تتم اعادتها يف حال عودة ال�دوام اىل وضعه الطبيعي
يف االيام املقبلة“ ،مش�ريا اىل وجود قنوات تلفزيونية س�اهمت يف
ط�رح هذه املواد ،داعي�ا الطلبة اىل االش�رتاك يف خدمة االنرتنيت
للمساعدة يف معرفة املحارضات“.
وبشان تقليص املواد ،اوضح العربي ،انه «ال يوجد تقليص للمواد
وانما اعطاء االمور املهمة للطالب والتي يستفيد منها خالل هذه
الف�رتة لتجاوز الفصل االول اما الفص�ل الدرايس الثاني فالوزارة
ذاهب�ة اىل اكماله“ ،منوه�ا اىل ان ”العطلة حددته�ا خلية االزمة
اىل  21من الش�هر الحايل وهي من تحدد تمديدها اواالكتفاء بهذا
الحد النها املسؤولة عن هذا الوضع.

4

اعالنات

العدد ( )2105االثنين  16آذار 2020

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()49

العدد 98 :
مديرية بلدية املوصل
التاريخ  2020/3/2 :جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة 2013
فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل
خ�الل (  )30يوم ثالث�ون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلية
لالط�الع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن
والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك
باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش
االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1القطع�ة املرقم�ة ( )156/1م  40نينوى الرشقية املش�يد عليه�ا (مخزن مربد)
وبمساحة ( )1500م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 2القطع�ة املرقم�ة ( )156م  40نين�وى الرشقي�ة املش�يد عليها (مخ�زن مربد)
وبمساحة ( )3300م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 3القطع�ة املرقمة ( )156/37م  40نينوى الرشقية املش�يد عليها (مخزن مربد)
وبمساحة ( )1500م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 4كشك رقم ( )5الواقع ضمن متنزه النور السياحي واملشيد عىل جزء من القطعة
املرقمة (  )139/80م  41نينوى الش�مالية وبمساحة ( )13م 2وحسب واقع الحال
وملدة ثالث سنوات.
 � 5ساحة غاز ونفط (عبد الرحمن) املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة ()180/747
م  41نينوى الش�مالية الواقعة يف حي االخاء وبمس�احة ( )1300م 2وحس�ب واقع
الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 6القطع�ة املرقم�ة (23أ) م  40نين�وى الرشقية املش�يد عليها (ك�راج حداد باب
وشباك) وبمساحة ( )120م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 7القطع�ة املرقم�ة ( )132م  40نينوى الرشقية املش�يد عليه�ا (مجمع صناعي)
وبمساحة ( )500م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 8القطعة املرقمة ( 156 /127عقاري) ( 6بلدي) م  40نينوى الرشقية املشيد عليها
(مجمع صناعي) وبمساحة ( )1280م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد  / 973ب 2020 /
التاريخ 2020 / 3 / 12

اعالن

اىل املدعى عليه  /زياد فائق عبد العزيز
اقامت املدعية س�مر محمد خليفه الدعوى املرقمة (
اع�اله ) لدى هذه املحكمة يطالبك فيها بتأدية مبلغ
وقدره خمس�ة وعرشون ملي�ون دينار عراقي كدين
قرضة حس�نة وتحميل�ك كافة الرس�وم واملصاريف
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك مجهول�ة ق�رر تبليغ�ك
بصحيفت�ني يوميتني بموعد املرافعة ي�وم / 3 / 22
 2020الس�اعة التاس�عة ويف حال ع�دم حضورك او
من ينوب عنك قانونا ً س�تجري املرافعة بحقك غيابيا ً
وعلنا ً وفق القانون
القايض  /عقيل طارق حممد
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة
من وزارة الكهرباء  /الرشكة
العامة لتوزيع كهرباء بغداد
 /دائرة توزيع كهرباء الكرخ
 /قطاع حي العامل  /الكرخ
الجنوب�ي باس�م (محم�د
جاس�م عبد جي�اد) الرجاء
من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار.
�����������������������
فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة
م�ن وزارة التج�ارة  /دائرة
الرقاب�ة التجاري�ة واملالي�ة
بأسم حس�ني كاظم جاسم
( س�ائق ) فم�ن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .

مديرية تنفيذ بعقوبة
العدد2020/670/
اىل /املنف�ذ علي�ه  /مثن�ى ع�يل
هاشم
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من
أش�عار مرك�ز رشط�ة الحري�ة
ومخت�ار محل�ة ()426بغ�داد /
الحريةان�ك مجهول محل االقامة
ولي�س لك موطن دائ�م او موقت
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ
عليه واس�تنادا للمادة(  )27من
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ يف
بعقوب�ة خ�الل خمس�ة ع�رش
يوما تبداء م�ن اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة
بحضورك ويف حالة عدم حضورك
س�تبارش هذه املديرية باجراءات
التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل االقدم
بشري نايف محمود
اوصاف املحرر
ق�رار محكم�ة ب�داءة الك�رخ
املرق�م /2338ب 2019/يف
 2019/10/13واملكتسب الدرجة
القطعية
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العدد 72 :
التاريخ 2020/2/12 :

اعالن رقم ()30
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية
وفق قانون ( )21لس�نة  2013فعىل الراغبني باالشرتاك
يف املزاي�دة العلني�ة مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية
املوصل خالل (  )30يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل
لنرش االع�الن يف الصحف املحلية لالط�الع عىل الرشوط
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
والتأمين�ات القانونية البالغة ( )%30من 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 نرش االعالن واجور خدمة بنسبة
( )%2من بدل االيجار
* الدكاكني املرقمة 486( :و565و529و541و455و56
6و557و567و502و441و442و564و536و496و54
 )3الواقعة يف سوق الربكة يف منطقة البورصة عىل جزء
م�ن القطع�ة املرقمة ( )179محلة الش�يخ فتحي وملدة
ثالث سنوات.

(اخطار)
من  /محكمة قوى االمن الداخيل  /املنطقة الثانية
اىل  /املتهم الهارب ( م .اول وليد محمد صالح)
الساكن  /مجهول اإلقامة
اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة خالل م�دة ( )30يوما ً من تاريخ نرشه اذا كنت
داخ�ل الع�راق او خارجه لإلجابة عىل الجريمة املس�ندة اليك وفق امل�ادة ( )35ق.ع.د
وبعكس�ه س�وف تتخذ اإلجراءات القانونية ض�دك وتطبق بحقك اح�كام املادة ()69
ق.أ.د املتضمنة ما ييل :
-1الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك.
-2إعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليك أينما وجدت.
-3الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.
-4حجز اموالك املنقولة و غري املنقولة.
لواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية
����������������������������������������������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/29 :ش2020/
التاريخ2020/3/15 :
م/تبليغ
اىل /املدعى عليه (حمزة نصيف جاسم)
ملقتضيات حسم الدعوى و
للدع�وى املقامة من قبل املدعية (فهيمه عايد حس�ن) واملدع�ى عليه (حمزة نصيف
جاس�م )واملرقم�ة /29ش 2020 /فقد اص�درت هذه املحكمة بتاري�خ 2020/3/8
حكم�ا يقيض بالتفريق بين�ك وبني املدعية نتيج�ة لهروبك اىل جانب الع�دو وبالنظر
ملجهولية محل إقامتك لذا تقرر اجراء تبليغك بصحيفتني يوميتني محليتني وبعكس�ه
سوف يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية وفق القانون..
القايض
يعرب عيل جاسم
����������������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 2212 :ب2019 / 1
التاريخ 2020 / 3 / 15 :
اعالن
تنفيذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى اعاله والقايض بازالة شيوع العقار
املوصوف ادناه بيعا والعائد للس�يد ( عباس كريم خلف فالح ) ورشكائه والكتس�اب
الق�رار الدرجة القطعية تقرر االعالن عن بيعه يف الصح�ف املحلية ( ملدة ثالثون يوما
) اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة (  ) % 10من القيمة املقدرة له البالغة ( 312 ، 500
 ) 142 ،مائ�ة واثن�ان واربعون مليون وثالثمائة واثنا عرش الف وخمس�مائة دينار )
بص�ك مصدق لحس�اب هذه املحكمة ان ل�م يكن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية
بعه�دة الراغ�ب االخري بعد الس�اعة الثانية عرش ظه�را من يوم املزاي�دة وان الداللية
ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض
مهدي قدوري كريم
االوصاف :
 – 1ان العقار املرقم  4341 / 2م  27كاطون قطعة ارض املساحة  189م 2و  75سم
قطعة ارض خالية من املش�يدات يف بعقوبة حي املعلمني بالقرب من جامع مالك ابن
انس القطعة ركن عىل شارع تجاري .
 – 2القيم�ة الكلي�ة  142 ، 312 ، 500 ( :مائة واثنان واربعون مليون وثالثمائة واثنا
عرش الف وخمسمائة دينار )
����������������������������������������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ  2019/6/17لتس�جيل تمام العقار
تسلس�ل ( )632محل�ة (البديرية  /الحريه) جنس�ها دار بأس�م ( راه�ي عبد الباري
نعم�ه) مجددا باعتبار حائزا ل�ه بصفة املالك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية
املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم ( )43لس�نة
 1971قررن�ا اع�الن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل
ه�ذا العقار تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل هذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنه
مدير اقدم مالحظية التسجيل العقاري املناذرة

املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/28 :ش2020/
التاريخ2020/3/15 :
م/تبليغ
اىل /املدعى عليه (حمزة نصيف جاسم)
ملقتضيات حسم الدعوى و
للدع�وى املقامة من قبل املدعية (فهيمه عايد حس�ن) واملدع�ى عليه (حمزة نصيف
جاس�م )واملرقم�ة /28ش 2020 /فقد اصدرت هذه املحكم�ة بتاريخ2020/2/26
حكم�ا يقيض باثبات نس�ب االطفال كل من نصري وجعفر م�ن رحم والدتهم املدعية
ومن�ك والد لهم�ا وبالنظر ملجهولية محل إقامتك لذا تق�رر اجراء تبليغك بصحيفتني
يوميت�ني محليتني وبعكس�ه س�وف يكتس�ب ق�رار الحك�م الدرج�ة القطعية وفق
القانون..
القايض
يعرب عيل جاسم
����������������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 248 :ش2020 / 1
التاري�خ 2020 / 3 / 15 :
املدعى عليه  /حامد فوزي عزيز
م  /اعالن
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م ذي الع�دد  / 248ش 2020 / 1يف / 2 / 16
 2020املتضم�ن الحك�م بالتفري�ق القضائ�ي للهج�ر بينك وب�ني املدعي�ة زوجتك (
فردوس قحطان س�لمان ) الزامك بتادية نفقة ماضية للمدعية ( سارة عدنان احمد
) وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف مركز رشط�ة العروبة
وحس�ب اش�عار مختار كركوك حب االنتفاضة  2 /أ املدعو ( جاس�م محمد صالح )
املصدق من قائممقامية مركز كركوك تقرر تبليغك بالصحف املحلية ولك حق الطعن
باالعرتاض عىل الحكم الغيابي والتمييز خالل املدة القانونية وبخالفه سوف يكتسب
الحكم الدرجة القطعية .
القايض
لطيف خليل ابراهيم
����������������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 956 :ش2020 / 4
التاريخ 2020 / 3 / 8 :
اىل  /املدعى عليها ( هناء سعيد عباس )
م  /اعالن
ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعي ( بندر وهيب
خمي�س ) والت�ي موضوعها ( اس�قاط حضانة االطف�ال ) وملجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب اش�عار مركز رشطة به�رز يف دي�اىل املرق�م  1555يف  2020 / 2 / 26قررت
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني بالحضور يف موعد املرافعة يف 1
 2020 / 4 /ويف حالة عدم حضورك ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون .
القايض
مصباح مهدي صالح
����������������������������������������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ  2019/5/19لتس�جيل تمام العقار
تسلس�ل ( )691محلة (البديرية  /الحريه) جنس�ها دار بأس�م ( هناء فريق سلمان)
مج�ددا باعتبار حائزا له بصفة املال�ك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم ( )43لسنة  1971قررنا
اع�الن ه�ذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا العقار
تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم
التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنه
مدير اقدم مالحظية التسجيل العقاري املناذرة

تنويه
اش�ارة اىل االعالن املنشور يف صحيفة املس�تقبل العدد 2097يف
2020/3/4
ورد تاريخ تقديم الطلب يف اعالن تسجيل عقاري بلدروز هو
 2020/8/14خط�اء والصحيح ه�و  2019/8/14لذا اقتى
التنويه .

�������������������������������������������������������

اعالن
العدد 9 :
التاريخ 2020 / 3 / 11 :
يعل�ن متويل ابراهيم عيدان عىل اج�راء مزايدة علنية عىل تاجري
( حان�وت  /ع�دد  ) 4 /املب�ني تفاصيلها ادناه فع�ىل الراغبني
باالشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مقر املديرية يف الساعة ( 11
صباحا ) من يوم الس�ابع من تاريخ النرش مستصحبني معهم
املستمس�كات الرسمية املطلوبة مع التامينات البالغة ( ) % 20
من بدل التقدير وان اجور النرش واالعالن يتحملها املزايد االخري
وان املزاي�دة س�تجري يف مقر مديرية الوقف الش�يعي دياىل مع
مالحظة املادة (  ) 18من نظام املزايدات الخاصة باالوقاف رقم
(  ) 54لسنة  1961املعدل .

متويل الوقف
حيدر عبد الحليم عبد الكريم املدني

�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 1218 :ب2019 / 3
التاريخ 2020 / 3 / 15 :
اعالن
تنفي�ذا للق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة يف الدع�وى اعاله
والق�ايض بازالة ش�يوع العقار املوص�وف ادناه بيع�ا والعائد
للسيد ( سعد محمود احمد ) ورشكائه والكتساب القرار الدرجة
القطعية ولنكول املش�رتي س�عد محمود احمد عن تسديد بدل
ال�رشاء تقرر االعالن عن بيعه يف الصحف املحلية ( ملدة خمس�ة
ع�رش يوم�ا ) اعتبارا من اليوم التايل للن�رش فعىل من له الرغبة
مراجعة ه�ذه املحكمة مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية
البالغ�ة (  ) % 10م�ن القيمة املقدرة له البالغة 33 ، 751 ، 250
ثالثة وثالثون مليون وسبعمائة وواحد وخمسون الف ومائتان
وخمس�ون دينار – بصك مصدق لحس�اب هذه املحكمة ان لم
يك�ن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية بعه�دة الراغب االخري
بع�د الس�اعة الثانية عرش ظهرا م�ن يوم املزاي�دة وان الداللية
ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض
مهدي قدوري كريم
االوصاف :
 – 1ان العق�ار املرقم  578بهرز املس�احة  1أول�ك و  4 ، 55م2
بعقوبة بهرز منطقة الرساي عىل الشارع العام دار سكن مشيد
طابوق مس�قف ش�يلمان اس�تقبال غرف�ة ن�وم درج البيتونة
مسقفة شيلمان وصحيات مخزن مسقف حديد مسلح الشاغل
يرغب بالبقاء بصفة مستاجر والدار مجهز ماء وكهرباء.
 – 2قيمة العقار ارضا  28 ، 751 ، 250 :ثمانية وعرشون مليون
وسبعمائة وواحد وخمسون الف ومائتان وخمسون دينار .
 – 3قيمة العقار بناءا  5 ، 000 ، 000 :خمسة مليون دينار .
 – 4القيم�ة الكلي�ة  33 ، 751 ، 250 ( :ثالث�ة وثالث�ون مليون
وسبعمائة وواحد وخمسون الف ومائتان وخمسون دينار )

5

اعالنات

العدد ( )2105االثنين  16آذار 2020

وزارة النفط
رشكة االستكشافات النفطية
(رشكة عامة)

www.almustakbalpaper.net

اعالن للمرة االوىل

املناقصة 2020/4
رشاء جهاز حمرر الصخور املصدرية
تعل�ن رشكة االستكش�افات النفطية اح�دى رشكات وزارة النف�ط عن اعالن
املناقصة اعاله وضمن املوازنة التشغيلية واملذكورة تفاصيلها يف ادناه :
*رشاء جهاز محلل الصخور املصدرية ( )TM – TPH/TOCمع كافة امللحقات
وبرامج التنصيب والتدريب * عىل ان يكون من منشأ (امريكي) وسنة الصنع
 2020او احدث
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة من الرشكات اصحاب الخربة واالختصاص
وامل�الءه املالية مراجع�ة مقر الرشكة الكائ�ن يف مبن�ى وزارة النفط  /رشكة
االستكشافات النفطية  /الطابق الثاني لرشاء وثائق املناقصة بمبلغ (300,000
دينار عراقي) (ثالثمائة الف دينار عراقي) غري قابل للرد واملوضح فيها التفاصيل
الفني�ة والرشوط التعاقدية والوثائق القياس�ية وعىل مقدمي العطاءات تقديم
تأمين�ات اولية قدرها ( %2من قيم�ة مبلغ العطاء املقدم بال�دوالر االمريكي)
لصالح رشكة االستكشافات النفطية عىل شكل خطاب ضمان مرصيف او صك
مصدق او سفتجة ما يعادل املبلغ املذكور بالدينار العراقي نافذ ملدة (90يوما)
صادر من مرصف عراقي معتمد
ان اخر موعد الس�تالم العطاءات هو الساعة ( 11صباحا) ليوم االحد املصادف
 2020/3/29عىل ان تكون بفرتة نفاذية ال تقل عن (90يوما) وسيكون موعد
االجتم�اع الخ�اص باالجاب�ة عن استفس�ارات املناقصني يوم املص�ادف االحد
 2020/3/22علم�ا ان مكان اس�تالم العطاءات وتقديم االستفس�ارات يكون
يف الطاب�ق الثان�ي من مقر رشكتن�ا الكائن يف مبنى وزارة النفط وس�يتم فتح
العطاءات علنا يف الس�اعة العارشة من صباح االثنني املصادف  2020/3/30يف
مقر الرشكة كما ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
املوقع والربيد االلكرتوني لرشكتنا :
www.oec.oil.gov.iq
oecman@oec.oil.gov.iq
Exploration@oec.oil.gov.iq
matcon@oec.oil.gov.iq
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
نشوان حممد نوري
املدير العام
رئيس جملس االدارة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول ( )38والصادر يف 2020/2/16

تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية
بلدي�ة البع�اج وفقا الح�كام القان�ون ( )21لس�نة ( )2013وبطريقة املزاي�دة العلنية  .فعىل
الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية البعاج وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش
االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة ( )%50م�ن القيمة املقدرة
وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش
االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد
خ�الل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد
االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة
عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة
يف مقر مديرية بلديات نينوى علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط .
ت

نوع الملك ورقمه

المشيدة على القطعة المرقمة

1

ساحة وقوف السيارات بصورة مؤقتة بمساحة 1140م2

 1/4781م 51جزيرة سنجار

2

ساحة وقوف السيارات بصورة مؤقتة بمساحة 1440م2

 1/4782م 51جزيرة سنجار

3

مسقف لبيع الخضراوات بصورة مؤقتة بمساحة 1040م2

 2560مركز المدينة

4
5
6

مخبز
انشاء ملعب سباعي بمساحة 2000م 2وفقا للشروط
ساحة بيع المواشي بمساحة ستة دونم

 2653المنطقة التجارية
 1//3858م  51جزيرة سنجار
 1//4358م  51جزيرة سنجار

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد  2104يف
 2020/3/15والخ�اص اع�الن الجمعي�ة التعاونية
لالس�كان يف املثنى يف ام العصافري اجور نرش االعالن
والداللية  25خطأ والصحيح  %2لذا اقتىض التنويه �
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
مكتب البحث االجتماعي يف املشخاب
العدد /28 :بحث2020 /
التاريخ 2020/3/2 :
اىل املدعى عليه  /حيدر حسني بدر
اعالن
القام�ة زوجتك املدعية (اخ�الص كاظم عبد) دعوى
عليك وذلك لغ�رض التفريق منك للهج�ر وملجهولية
محل اقامتك وحسب اشعار مختار املنطقة لذا اقتىض
تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني لحضورك امام
هذه املحكمة مكتب البحث االجتماعي يف املش�خاب
وذل�ك لي�وم  2020/3/22ويف حالة ع�دم حضورك
س�وف تتم اتخاذ االجراءات القانونية بالدعوى وفق
االصول
القايض
منار هادي الجشعمي
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية
العدد /32 :ش2020/
التاريخ 2020/3/11
اىل املدعى عليه  /عباس حسني منصور
تبليغ
بتاري�خ  2020/2/27اص�درت محكم�ة االح�وال
الشخصية يف الحيدرية قرارها املرقم /32ش2020/
والذي فيه املدعية ( س�هام عبد زيد حمود) واملدعى
علي�ه ( عباس حس�ني منص�ور) واملتضم�ن بتأييد
وتحدي�د حضان�ة الطفل�ة ( ظف�ر عباس حس�ني)
للمدعية وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة (اب�و غرك  /حي
الجوادي�ن) املخت�ار (حبيب خضري رسب�وت) قررت
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني يوميتني
محليت�ني ولك الح�ق باالعرتاض عىل ق�رار املحكمة
مل�دة عرشة ايام من تاريخ الن�رش والتمييز ويف حالة
عدم االعرتاض او التمييز فان القرار يكتسب الدرجة
القطعية مليض املدة القانونية
القايض
ستار مالك الفتالوي
�������������������������������������������
اىل الرشيك  /اشواق ادريس عبد
اقت�ىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي فرع
النج�ف االرشف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قيام رشيكك (ليث كريم حمادي) بالبناء عىل حصته
املش�اعة يف القطع�ة املرقمة  3/53502ح�ي النداء
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق
من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
يف االعرتاض مستقبال

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
اعالن
العدد /1116 :ب2020/2
التاريخ 2020/3/15 :
اعالن
اىل ااملدعى عليه ( /يارس حافظ هالل)
اقام املدعي (املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيها الحكم CHF
بالزام�ك بتأديتك ل�ه واملدعى عليه�ا االوىل (بدريه صاحب
حس�ن) وبالتكاف�ل والتضام�ن فيما بينكم�ا مبلغا قدره
 $1500ع�ن الق�رض امل�ؤرخ  2018/9/26ونظ�را لثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف
محكمة بداءة الزهور واشعار مختار قرية دار السالم نرص
خل�ف م�دب العامري لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة  2020/3/29الس�اعة
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
اعالن
العدد /1116 :ب2020/2
التاريخ 2020/3/15 :
اعالن
اىل ااملدعى عليه ( /بدريه صاحب حسن)
اقام املدعي (املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيها الحكم CHF
بالزام�ك بتأديتك ل�ه واملدعى علي�ه الثاني (ي�ارس حافظ
ه�الل) وبالتكاف�ل والتضام�ن فيم�ا بينكم�ا مبلغا قدره
 $1500ع�ن الق�رض امل�ؤرخ  2018/9/26ونظ�را لثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف
محكمة بداءة الش�عب واش�عار مختار قرية الكوثر357 /
ح�ي الش�عب حيدر موحي رش�م ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2020/3/29
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
خالد جابر عبيد

�������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهويه الصادره من وزاره الكهرباء دائره نقل
كهرباء الفرات االوس�ط باسم عباس جابر عباس عيل عىل
من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

�������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي ب�راءة الذم�ة الص�ادرة م�ن إلهيئ�ة العامة
للرضائ�ب فرع النج�ف االرشف ذي الع�دد  22427بتاريخ
 2019 / 12 / 16واملعنون�ة إىل الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب
فرع بابل بأس�م ( عيل حس�ني عيل)  /فعىل من يعثر عليها
تسليمها إىل جهة اإلصدار
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سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

كفيف يتعرض حلادث ويستعيد نظره

طبق اليوم

شوربة العدس بالكريمة

نقلت وس�ائل إع�الم بولندية،
أن رج�ل أعمى تعرض لحادث
سيارة ثم استعاد نظره.
وكان يان�وس غ�وراي ق�د
أصيب بالعم�ى منذ  20عامً ا،
عندما ب�دأ ،نتيجة ل�رد الفعل
التحسيس ،يعاني من مشاكل
يف شبكية عينه اليمنى ،وكانت
عين�ه الي�رسى ال تميز إال بني
األشكال والضوء.
وبع�د أن صدمته س�يارة عند
معرب للمشاة ،احتاج إىل عملية
يف الفخذ .ثم بعد مرور أس�بوعني من
إع�ادة التأهيل ،اس�تعاد الرجل فجأة

هل تعلم

املقادير:
 x 2عدد فص ثوم  x 1 -معلقة كبرية كزبرة جافة مطحونة  x 1 -كوب عدس
  x 1معلقة كبرية ملح  x 1 -لرت ماء  x 1 -كوب كريمة مخفوقة (طبخ) 1 - xع�دد طماط�م (كبرية)  x 1 -ع�دد حباية جزر (كب�رية)  x 1 -معلقة كبرية
كمون  x 1 -عدد بصلة (متوس�طة)  x ¼ -معلقة صغرية ش�طة (أو حس�ب
الرغبة)
الخطوات:
اغسل العدس جيدا واصفيه
اض�ع كل املكونات ىف املاء ماعدا كريمة الطبخ وارفعها عى النار حتى الغليان
ونضج العدس
اخل�ط املكونات ب�كأس الخالط جيدا واصبها مرة ثاني�ة ىف وعاء وارفعها عى
النار3
عندم�ا تب�دأ بالغليان اضيف الكريم�ة واقلب واظبط امللح مج�رد ماتغيل مرة
اطفئ النار
تقدم بجانب الخبز بالزبدة والثوم

المتاهات

القدرة عى الرؤية .باإلضافة إىل ذلك،
خالل ه�ذا الوق�ت القص�ري ،التأمت
جميع اإلصابات التي لحقت به.

؟؟

هل تعلم أن اإلس�م العلمي للجبس
املس�تخدم يف عملي�ات البن�اء هو
كربيتات الكالس�يوم ،بينما اإلسم
العلم�ي للطباش�ري ه�و كربونات
الكالسيوم.
هل تعل�م أن الجهاز املس�تخدم يف
محط�ات رصد ال�زالزل هو جهاز
ريخرت أو السيسموجراف.
ه�ل تعل�م أن البوالريم�رت ه�و
جه�از يس�تخدم يف عملي�ة قياس
استقطاب الضوء.
هل تعلم أن اإلسم العلمي لفريوس
اإلنفلونزا هو هالوثان وفلوثان.
ه�ل تعل�م أن البن�ج كان يس�مى
قديما أثري وكلوروفورم.
هل تعلم أن يمكن إس�تخراج مادة
سوداء تسمى القطران عند القيام
بتقطري الفحم والخشب.
ه�ل تعل�م أن الرادي�وم يع�د م�ن
العنارص شديدة النشاط اإلشعاعي
وه�و يت�آكل عند تعرض�ة للهواء،
وهو ذو لون أبيض المع.

ويعت�رب األطب�اء أن «اآلث�ار
الجانبية» لألدوي�ة املوصوفة
ل�ه يف املستش�فى هي س�بب
حدوث الظاه�رة غري العادية،
كم�ا يعتق�د املري�ض نفس�ه
أن رؤيت�ه ع�ادت ألن�ه أصاب
رأس�ه أوالً عى غطاء السيارة
ث�م أصاب�ه م�رة أخ�رى عى
األسفلت.
ولن يكون األطباء قادرين عى
تحديد السبب الدقيق ملا حدث،
فاملري�ض رفض املش�اركة يف
البحث ،وإنه اآلن يعمل حارس أمن يف
املستشفى نفسه.

هل ّ
فكرت يوما باالس�تفادة من أكياس
الش�اي بعد أن قمت بتحض�ري فنجانك
امله ّدئ لألعصاب؟ بعد قراءتك للموضوع
ستحتار بأي االستخدامات تبدأ.
ه�ل تق�وم برم�ي كيس الش�اي ،أو
ميدالي�ة الش�اي ،بع�د اس�تعمالها
مب�ارشة؟ يب�دو أنك تخ�رس كنزا ال
تتوقعه ،إليك باقة من اس�تخدامات
وفوائد كيس الشاي املبدعة ،املفيدة،
واالقتصادية.
 -1عالج حب الشباب
يحتوي الكاتيكني املوجود يف الش�اي

استخدامات وفوائد أكياس الشاي

األخرض عى خصائص مضادة لألكسدة،
تس�اعد بالعمل عى مكافح�ة البكترييا
التي تسبب حب الشباب.

تناول البصل قد يتسبب برسطان الكبد

أطل�ق تقري�ر طب�ي تحذي�رات من
تناول البصل أو أي طبخة بها بقعة
تعفن ول�و صغرية؛ ك�ون ذلك يزيد
من تطور مرض الرسطان.
وأوض�ح التقرير الذي أع� ّده علماء
يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة،
أن اس�تخدام البص�ل املتعف�ن ول�و
كان جزئي�ا ً يف الطع�ام
مميت�ة؛
خطورت�ه
ألن�ه يح�وي مرك�ب
األفالتوكسني.
ون�وه إىل أن دخ�ول هذا
املرك�ب ال�ذي يرتس�ب
نتيجة الرطوب�ة العالية
وح�رارة التخزي�ن غ�ري
وتأث�ري
الصحيح�ة
الح�رشات ،يتس�بب يف

كل ما عليك فعله هو وضع كيس الشاي
املس�تخدم ع�ى الجل�د املص�اب بح�ب
الش�باب مل�دة  10-5دقائق ،ثم ش�طف
الجل�د بامل�اء البارد .ق�م بذلك مرتني
يوميا وستالحظ النتيجة.
 -2قل ال لعالمات الشيخوخة بكيس
الشاي
يغذي الش�اي األخرض الجلد ويزيده
مرونة وق�درة عى التج�دد ،لذا فهو
يؤثر جدا لتأخري عالمات ش�يخوخة
الجل�د كالرتهالت ،بقع الش�يخوخة
والتجاعي�د واالنحن�اءات الدقيق�ة

بالجلد.
ادمج محتويات كيسني مستخدمني من
أكياس الش�اي األخ�رض بملعقتني من
العسل وعصري الليمون الطبيعي .ادهن
ب�ه منطقة الوج�ه والرقبة مل�دة 10-5
دقائق ،ثم اغسله بماء فاتر.
اس�تخدم القن�اع مرتني اس�بوعيا ،لكن
اح�ذر قد ال يكون القناع مناس�با لك إن
كنت من ذوي البرشة الحساسة.
 -3القضاء عى رائحة النفس الكريهة
اصن�ع غس�ول الف�م الخ�اص ب�ك من
أكياس الشاي املستعمل لديك.

الكلمة المفقودة

اإلصاب�ة بم�رض رسط�ان الكب�د
القات�ل .وش�دد ع�ى أن اس�تخدام
البص�ل الجيد الخ�ايل م�ن العفونة
مهم؛ ألنه يحتوي عى نس�بة عالية
م�ن فيتامني Сومضادات األكس�دة
واألحم�اض األميني�ة الت�ي تكافح
البكترييا املرضية والفريوسات.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزيزي برج الحمل،إذا كانت الشكوك تساورك
مؤخ�رًا وال تس�تطيع الوصول إىل أي�ة قرارات،
تستطيع اآلن رؤية األشياء يف ضوء أوضح .أنت
تش�عر بالتوازن الكايف ال�ذي يمكنك من حصاد
الخري كنتيجة ألي قرار تتخذه.

امليزان
عزي�زي ب�رج امليزان،اس�تعد لكل م�ا هو غري
متوق�ع ،فاملفاجآت الس�ارة يف انتظارك .فوق
ذل�ك ،رشي�ك حياتك يحتفظ ب�يء خاص لك،
ولك�ن ال تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من الالزم،
وكن شكورًا عى كل ما تتلقاه.

الثور
عزيزي برج الثور،الكثري من املوضوعات يف الوقت
الحايل ال تسري بالسالسة التي خططت لها ،وربما
يجب عليك قبول األشياء التي ال تستطيع تغيريها.
ال تس�مح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم ،وركز
ع�ى ما ه�و آت ،وحت�ى إن اس�تغرق األم�ر ً
زمنا
أطول ،فسوف تصل إىل هدفك باإلرصار والصرب.

العقرب
عزيزي برج العقرب،ال تصاب بخيبة أمل كبرية
مع س�ري مجريات األم�ور اليوم ،فع�ى الرغم
من خططك ،فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثري.
ق�اوم الرغبة يف لوم اآلخرين إذا س�ارت األمور
ضد رغبتك.

اجلوزاء
عزي�زي برج الجوزاء،يف هذه اللحظة أنت تريد
الكث�ري يف نفس الوق�ت؛ خذ خط�وة إىل الوراء،
وإال ف�إن األم�ور س�وف تتعق�د يف العم�ل .قد
يتحول الزمالء بعي ًدا عن�ك .يف حياتك الخاصة،
قد يفيد أن تم�ارس بعض ضبط النفس ً
أيضا،
وإال فسوف يساء فهمك.

القوس
عزيزي برج القوس،لقد اتخذت مس�ارًا جدي ًدا
وتتقدم بخط�وات ً
نوعا م�ا متثاقلة يف تحقيق
طموحات�ك ،ولذلك و ِّدع ماضي�ك وما يتعلق به
وال تنظ�ر إىل الوراء .احتفظ فق�ط بالذكريات
َّ
وسخر تركيزك وطاقتك
الجميلة دون التقيد بها
ملا هو يف انتظارك.

السرطان
عزيزي ب�رج الرسطان،األمر ي�زداد صعوبة يف
العم�ل ،لذل�ك يجب أن تقبل عروض املس�اعدة
م�ن زمالئك حت�ى يقل جبل العم�ل الذي يقبع
أمام�ك تدريج ًي�ا إىل أن يصب�ح مهامً �ا يمك�ن
التعامل معها .تتس�م حياتك الخاصة بعدد من
النزاعات.

اجلدي
عزيزي برج الجدي،اذا كنت ترغب يف النجاح ويف
تحقيق يشء ذو قيمة ،فحان الوقت أن تتحالف
م�ع اآلخرين ،ق�د يكونوا أقرب�اء أو أصدقاء أو
زمالء يف العمل .ال ت�دع الفرصة تفوتك ،فيجب
عليك االنتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود.

االسد
عزي�زي ب�رج األس�د،يبدو يف الوق�ت الح�ايل
أن�ك تواجه ع�د ًدا متزاي� ًدا م�ن التعقيدات غري
املتوقع�ة .ال يق�ع الل�وم عى من ه�م حولك –
يف بع�ض األحيان تك�ون أنت املخط�ئ .حاول
ً
هادئ�ا وأن ترى العقب�ات املوجودة يف
أن تظ�ل
طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل جديدة.

الدلو
عزيزي ب�رج الدلو،حالتك البدني�ة والذهنية يف
أحس�ن حال ،ل�ذا لديك تأث�ري إيجابي كبري عى
اآلخرين الذين يالحظون مدى إيجابيتك وملعانك
بكامل ثقة .سوف تنف ُ�ذ الحماسة التي تغمرك
وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه

العذراء
عزي�زي ب�رج العذراء،يأت�ي الي�وم مصحو ًب�ا
ببع�ض املش�كالت ،فس�وف تقاب�ل مواقف ال
يمكن التغلب عليه�ا إال من خالل تغيري رؤيتك
لألم�ور .افص�ل نفس�ك ع�ن كل ما ه�و قديم
ومعروف ،وتطلع لكل ما هو جديد.

احلوت
عزي�زي ب�رج الح�وت ،األش�خاص يف محي�ط
العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع
م�ن هذه الفرتة ملواجهة املش�اكل الصعبة مع
فريقك وبالتايل االقرتاب أكثر من هدفك.
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نفط الوسط يعلق نشاطاته بسبب كورونا

اندية الدوري جتمد أنشطتها الرياضية
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

علقت أغلب األندية العراقية
أنش�طتها ،عىل خطى نفط
الوس�ط ال�ذي كان س�باقا
لهذه الخطوة.
وأعلنت إدارات كل من ،القوة
الجوي�ة واملين�اء والنف�ط
وأمانة بغداد وأربيل والطلبة
والكهرب�اء ونف�ط الجنوب
والصناع�ات
والح�دود
الكهربائية ،ع�ر صفحاتها
الرس�مية عىل «فيس�بوك»،
تجمي�د األنش�طة لح�ن
صدور ق�رارات جدي�دة من
خلية األزمة.
وكان�ت بع�ض الف�رق ق�د
خاض�ت تدريباته�ا ،أم�س
السبت ،رغم توجيهات خلية
األزمة بمنع التجمعات.
يش�ار إىل أن االتح�اد العراق�ي

علق ن�ادي نفط الوس�ط
نش�اطاته بكافة األلعاب
الرياضي�ة تماش�يا مع
قرارات خلي�ة األزمة
املش�كلة ملكافح�ة
فريوس كورونا.
وأصدرت إدارة النادي
بيان�ا رس�ميا حصل
ع�ىل نس�خة من�ه
وجاء فيه:
ترتق�ب إدارة
ن�ادي نف�ط
الوس�ط ع�ن
كث�ب تطورات
األزم�ة الت�ي
تعص�ف بالعالم ج�راء انتش�ار فريوس
كورون�ا وتماش�يا مع توجيه�ات خلية
األزم�ة وحفاظ�ا ع�ىل صحة وس�امة
جمي�ع الطواق�م التدريبي�ة واإلداري�ة

لك�رة الق�دم ،قرر يف وقت س�ابق
تأجيل منافس�ات الدوري املمتاز،

الكهرباء يمنح
حمرتفيه إجازة

حتى ي�وم  23من الش�هر
الجاري.

روين يروي قصة قديمة
عن رونالدو «النحيف»

فان دايك :هذا األمر سيحطمني
المستقبل العراقي /متابعة
قال الهولندي فريجيل ف�ان دايك ،مدافع ليفربول،
ً
حزين�ا إذا فاز فريق�ه بلقب الدوري
إنه س�يكون
اإلنجليزي املمتاز ،هذا املوس�م ،خال مباراة دون
حض�ور جماه�ريي ،يف إطار مح�اوالت التصدي
لف�ريوس كورونا.وقال فان داي�ك ،يف ترصيحات
أبرزتها صحيفة «مريور» الريطانية« :س�أكون
محطمً�ا م�ن أج�ل الجماه�ري ،إذا فزن�ا باللقب
يف ملع�ب خا ٍل».وأض�اف« :إذا ل�م يك�ن هن�اك

المستقبل العراقي /متابعة
منح�ت إدارة ن�ادي الكهرب�اء ،العبيها املحرتف�ن األربعة
إجازة مفتوحة ،لحن استئناف منافسات الدوري العراقي
املمتاز.
وق�ال مدرب الفريق ،عباس عطي�ة ،يف ترصيحات خاصة
ل��() ،إن الن�ادي من�ح كا م�ن الكامريون�ي مونج�ي
والنيج�ريي بابا موىس والغاني منس�اه والعاجي أبو بكر
كوني�ه ،إج�ازة مفتوحة ،ع�ىل أن يلتحق�وا بالفريق حال
عودة النشاط.
وأض�اف أن اإلج�راءات االحرتازية املتخذة م�ن قبل خلية
األزم�ة «صارم�ة» ،وب�دأت بغل�ق امل�دن ،وبالت�ايل وجود
املحرتف�ن مس�ؤولية ،حي�ث يحتاجون رعاي�ة ومتابعة،
ووفق التوصيات سيكون من الصعب التواصل معهم.
وأش�ار إىل أن الاعب�ن س�يعودون إىل العاصم�ة بغ�داد،
ويلتحقون بالفريق حال انتهت األزمة.
يذك�ر أن الكهرب�اء يحتل املرك�ز الرابع ع�ر يف الدوري،
برصيد نقطتن فقط.

المستقبل العراقي /متابعة

اس�تعاد واي�ن روني ،نج�م مانشس�رت يونايتد الس�ابق،
ذكريات�ه عندم�ا لع�ب بجان�ب كريس�تيانو رونال�دو ،يف
صفوف الشياطن الحمر.
وقال رون�ي يف ترصيحات لصحيفة «التايمز» الريطانية:
«يف مانشس�رت يونايت�د اعت�دت عىل الذه�اب إىل املباريات
والتدريبات مع كريستيانو رونالدو».
وأض�اف« :أتذكر يف ليل�ة ما قبل إح�دى املباريات ،توقفنا
أمام أحد املطاعم الش�هرية ألن�ه أراد الحصول عىل وجبة،
ً
نحيفا ج� ًدا ،كان يقود
كان يح�اول زي�ادة وزنه ألنه كان
السيارة وتوقفنا لراء تلك الوجبة».
وس�بق لرونالدو أن ارتدى قمي�ص اليونايتد يف الفرتة من
 2003حت�ى  2009قبل أن ينتقل لصفوف ريال مدريد ،ثم
إىل يوفنتوس يف صيف .2018
وحق�ق ال�دون العديد من األلق�اب مع مانشس�رت ،ففاز
بلق�ب الدوري اإلنجليزي ( 3م�رات) ،كأس االتحاد ،كأس
رابط�ة األندية املحرتفة (مرتن) ،الدرع الخريية (مرتن)،
دوري أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية.

أك�د تقرير صحفي إس�باني ،أن نادي برش�لونة يجهز
طل ًب�ا بمنح�ه لق�ب الليج�ا ه�ذا املوس�م ،ح�ال إلغاء
املسابقة.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «س�بورت» اإلس�بانية ،ف�إن الدولة
بأكمله�ا تعيش حالة من الش�لل الت�ام ،والتي يصعب

السوبر اإلسباين حل يويفا إلكامل
دوري األبطال
المستقبل العراقي /متابعة

يخط�ط املس�ؤولون يف االتح�اد األوروبي
لك�رة الق�دم «يويف�ا» ،إلقام�ة بطوالت
مجمع�ة صغرية لحس�م هوي�ة الفائزين
بدوري أبطال أوروب�ا والدوري األوروبي،
هذا املوسم.
ويعقد املسؤولون عن كرة القدم األوروبية
العدي�د م�ن االجتماع�ات ،ي�وم الثاثاء،
للوص�ول إىل حل�ول ،بعد تف�يش فريوس
كورونا ،وتسببه يف إيقاف املسابقات.
وم�ن املتوق�ع أن يتخ�ذ «يويف�ا» ق�رارًا
بتأجيل يورو  ،2020ملدة  12ش�هرًا ،وهو
ما يمنح املس�ابقات املحلية فرصة إنهاء
مبارياته�ا ب�ن ش�هري يونيو/حزيران،
ويوليو/تموز املقبلن ،حال تم الس�يطرة
عىل انتشار الفريوس.
ب�دوره ،يرغ�ب «يويف�ا» يف خ�وض
مس�ابقات املوس�م املقبل بص�ورة أقرب

لحال�ة كل الع�ب ،وس�يتم متابع�ة وضع
الاعبن من قب�ل مدربي الفري�ق األول».
وواص�ل« :س�يكون املدربون ع�ىل اتصال
مس�تمر مع الاعبن ،لإلرشاف عىل العمل
املنجز ،وس�يتم تصميم تدريب�ات منزلية
له�مً ،
وفق�ا للظ�روف واملس�احة املتاحة
للجميع يف املنازل ،لتحقيق نتيجة أفضل».
وأكمل البيان« :يف الوقت الحايل تمت جدولة
ه�ذا العمل خال األي�ام الس�بعة املقبلة،
وس�يتم تجدي�د الرنام�ج التدريبي حتى
العودة إىل املران الجماعي يف النادي ،والذي
لم يت�م تحديد موع�ده بعد».واس�تكمل:
«برصف النظر عن العمل البدني ،سيستمر
الاعبون يف اتباع اإلرش�ادات الغذائية التي
طبقوه�ا طوال املوس�م».وأتم« :كل العب

للطبيعي�ة ،ولذلك يس�عى إلنهاء املوس�م
الج�اري ،وتحديد بطيل مس�ابقتي دوري
أبطال أوروبا والدوري األوروبي.
ويخط�ط «يويف�ا» إلكم�ال دور ال� 16يف
املسابقتن بصورة طبيعية عند استئناف
املباري�ات مرة أخرى ،وبعدها خوض ربع
النهائ�ي م�ن مب�اراة واحدة ،س�واء عىل
أرض محايدة أو أرض أحد الفريقن.
وبداي�ة من دور األربعة ،ينتقل الرباعي يف
دوري أبطال أوروبا إىل أسطنبول؛ لخوض
نصف النهائي م�ن مباراة واحدة ومن ثم
النهائي يف غضون  4أيام.
وكذل�ك الحال يف الدوري األوروبي ،عىل أن
تق�ام مباري�ات نصف النهائ�ي والنهائي
يف جدانس�ك ،التي كان مقررا أن تحتضن
املباراة النهائية.ونظام البطولة املجمعة،
طبقه االتحاد اإلس�باني يف بطولة السوبر
ه�ذا العام ،حيث ش�اركت  4فرق يف دورة
مجمعة باململكة العربية السعودية.

يطبق خطة فردية خال هذه الدورة ،ويف
األيام القادمة س�يتم إجراء االستش�ارات

إصابة نجم فالنسيا بكورونا

المستقبل العراقي /متابعة

أعلن إيزيكي�ل جاراي ،العب فالنس�يا ،إصابته بفريوس
كورونا ،ليسجل أول حالة بن العبي الدوري اإلسباني.
ون�ر املداف�ع األرجنتيني ص�ورة له ،عر حس�ابه عىل

طلبا بمنحه لقب الليجا
برشلونة جيهز ً

المستقبل العراقي /متابعة

اآلن ،والثانية أن�ه من أنهى الدور األول متصدرًا لجدول
الرتتيب.
وقال�ت «س�بورت» إن�ه م�ن املتوق�ع أن يواج�ه طلب
برشلونة معارضة رشسة من ريال مدريد.
وذكرت أن الوضع الحايل لم يس�بق له مثيل يف إسبانيا،
وبالتايل من الصعب االجتهاد يف توقع ما سيحدث.
وأبرزت أن اللوائح تمنح الحق يف الظروف االس�تثنائية

ً
معلقا عليها« :من الواضح أنني بدأت عام
«إنس�تجرام»،
 2020بشكل سيئ».
وأض�اف جاراي« :لق�د أثبتت اختبارات ف�ريوس كورونا
التي أجريتها ،أن العينة الخاص بي إيجابية ..أشعر أنني
يف حالة جيدة للغاية ،واآلن يتبقى فقط االهتمام باألمور

إىل االتحاد اإلسباني ورابطة الليجا ،الختيار البطل.
وأكملت أنه قد يتم إعان انتهاء املوسم الحايل دون بطل،
ويف حالة االختاف بن الجهتن يتم اتخاذ القرار النهائي
من قبل رئيس االتحاد أو الهيئة التي يفوضها.
ويتصدر برش�لونة حال ًي�ا جدول ترتي�ب الليجا ب�58
نقط�ة ،ويلي�ه ريال مدري�د يف املرك�ز الثاني
ب� 56نقطة.

ريال مدريد ينخرط يف محلة «ابق بمنزلك»
المستقبل العراقي /متابعة
نر ري�ال مدري�د فيديو ،ع�ر موقعه
اإللكرتون�ي ،ينض�م به لحمل�ة «ابق يف
منزلك» ،بهدف دعوة املش�جعن للبقاء
يف منازله�م ،خال فرتة الحجر الصحي

الت�ي أعلنته�ا الحكوم�ة اإلس�بانية،
للتصدي لخطر انتش�ار فريوس كورونا
املس�تجد.وظهر يف الفيدي�و عدة العبن
من فرق ك�رة القدم وكرة الس�لة ،مثل
مارسيلو وكريم بنزيما ورافائيل فاران،
يكررون عبارة «ه�ذه املباراة يف املنزل،

إنها مس�ؤولية الجمي�ع ..أنا باق
ق�ي املنزل».كما يتضمن الفيديو
كلم�ة لقائد الفري�ق األول لكرة
القدم ،س�ريجيو راموس ،قال
فيها «كم�ا كان يقول العزيز
ألفريدو دي ستيفانو.

حمرز عىل طاولة سان جريمان
المستقبل العراقي /متابعة
أكد تقرير صحف�ي بريطاني ،أن الجزائري
رياض محرز ،نجم مانشس�رت س�يتي ،عىل
طاولة باريس س�ان جريمان ،لضمه خال
الصيف املقبل.
ً
ووفق�ا لصحيفة «ذا صن» الريطانية ،فإن
سان جريمان س�يعمل عىل إغراء محرز ،ال
سيما أن الفريق الفرنيس سيشارك يف دوري

مشجعون يف أنفيلد ،سيكون األمر بمثابة رضبة لنا ،ألنه ال
أحد يريد لعب مباريات دون جمهور ..سيكون األمر صع ًبا
كذلك بالنس�بة ملش�جعي جمي�ع أندي�ة الريمريليج ،الكل
يريد الذه�اب ودعم فريقه ،لكن ال يمكنهم ذلك» .وواصل:
«حتى يتم اتخاذ قرار بش�أن كيفي�ة تخطي هذه املرحلة،
علين�ا فق�ط أن نتعامل مع األمر ..لك�ن إىل أن يحدث ذلك،
سنعمل بالتأكيد من أجل جلب اللقب للجمهور».
وأت�م بقول�ه« :علين�ا جمي ًع�ا أن نك�ون عاقل�ن ونراعي
املصلحة العامة ..إذا أصدرت الس�لطات هذا القرار (اللعب
دون جمهور) ،علينا تقبله والتعامل معه».

برشلونة يعلن برناجمه ملواجهة كورونا

كش�ف برش�لونة ،ع�ن آخ�ر مس�تجدات
الفري�ق بعد إيقاف النش�اط يف إس�بانيا،
بس�بب ف�ريوس كورونا.وق�ال الن�ادي
الكتالون�ي ،يف بيان عر موقعه الرس�مي:
«تلقى الاعبون محارضة الجمعة املايض
يف املدين�ة الرياضية ،من جاومي بادروس
رئيس الصح�ة املهنية بالن�ادي ،وأنتوني
تري�ا رئي�س عل�م األوبئة ،ح�ول الوضع
الحايل يف إسبانيا ،باإلضافة لقديم املشورة
بشأن الترصف يف الفرتة الحالية».وأضاف:
«انطلق الاعبون يف وقت س�ابق إىل املنزل،
ومعهم إرشادات العمل خال األيام القليلة
املقبل�ة ..تم تخصي�ص اإلرش�ادات ً
وفقا

المستقبل العراقي /متابعة

معها توقع اس�تكمال الليجا يف املوس�م الحايل ،بس�بب
تفيش فريوس كورونا.
وأش�ارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن االحتمال األكر هو
إلغاء البطولة ،قبل نهايتها ب� 11جولة.
وأوضح�ت أن�ه يف هذه الحالة س�يطلب برش�لونة من
الهيئ�ات املختص�ة إعانه بطاً رس�م ًيا لليج�ا معتم ًدا
ع�ىل حجتن :األوىل أنه تم لع�ب  %70من البطولة حتى

والاعبن ،تقرر إيقاف جميع نش�اطات
الن�ادي بكاف�ة الفعاليات لح�ن صدور
توجيهات جديدة م�ن خلية األزمة تتيح
لنا معاودة النشاطات الرياضية.
وتتمنى إدارة نادي نفط الوسط الصحة

والس�امة لشعبنا الكريم والعالم أجمع،
أبع�د الله ع�ن اإلنس�انية رش الوباء إنه
سميع مجيب.
يش�ار إىل أن فري�ق نفط الوس�ط يحتل
املركز الثالث يف الدوري املمتاز.

أبطال أوروبا.
ويعان�ي مانشس�رت س�يتي م�ن عقوب�ة
الحرمان من املش�اركة أوروب ًيا ملدة عامن،
بسبب مخالفة قانون اللعب املايل النظيف.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن س�ان جريم�ان
يري�د أن يك�ون مح�رز هو البدي�ل املحتمل
لكيلي�ان مبابي ،تحس� ًبا لرحي�ل األخري إىل
ريال مدريد.
وقال�ت الصحيف�ة إن مح�رز بدأ مس�ريته

االحرتافي�ة يف
لوهاف�ر ،واآلن
يمكنه العودة للعب
يف فرنسا مرة أخرى.
يذك�ر أن عق�د مح�رز م�ع
مانشس�رت س�يتي يمت�د حت�ى صيف
 ،2023ول�م ينج�ح النج�م الجزائ�ري يف
حجز مقعد أس�ايس بتش�كيلة املدرب بيب
جوارديوال حتى اآلن.

الازم�ة م�ع الخدم�ات الطبي�ة ،يف ح�ال
وجود أي شك».

الصحية ..من اآلن أبدأ فرتة العزل».
يذك�ر أن ال�دوري اإلس�باني
متوق�ف حال ًيا ،بس�بب
الخ�وف م�ن تفيش
فريوس كورونا.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2105االثنين  16آذار 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

ماجد عبد الغفار الحسناوي

كورانيات حجي جفات..

السلوك االجتامعي

يستمر الكورونا وتستمر املفاجئات وتتكاثر الحكايات وتتواتر األنباء
عن ما جرى ويجري كل مئة عام طاعون  1820اىل فنالوزا األسبانية
يف عام  1920اىل كورونا عام  .2020من هنا وهناك ومن بني الروايات
والحكايات وما تحمل اوراق التوت يف سفر الحكايا فأن اإلنسان عىل
موعد ش�اء أم ابى لجرس انذار وطرقة محرتف من جبار الس�ماوات
واألرض كل مئ�ة ع�ام يعيده�م اليه ضعف�اء اذالء يل�وذون بالدعاء
فم�ن جول�ة الرئيس الصين�ي عىل مس�لمي الهند وهو يوزع نس�خ
الق�رآن الكريم اىل دعوة ترامب للش�عب األمريكي الصالة يف الكنائس
اىل تعاوي�ذ الهن�دوس ب�روث البق�ر وتعوي�ذة الوهابي بب�ول البعري
وتحذيرات حجي جفات التي اش�علت الشارع لهيباً .طبعا من يتابع
تداعي�ات الكورونا يف بلدان العال�م يجد ان عوملة الرعب هي الطاغية
وان هذا الفايروس جمع بني خصائص الثقافات املجتمعية يف اإلرباك
واالرتب�اك والقل�ق والفوىض وكما يقول حجي جف�ات املصاب اصال
بداء الطربكة ورسعة الطفكة وخفة اللس�ان وقلة اإلحسان وفوىض
القي�ل والقال ..طبعا علينا ان نعرف ونعرتف ان انصار حجي جفات
واتباع�ه ومواليه واملعجبني به واملصفقني ل�ه والراكضني خلفه عىل
انغام الرقصة الس�ومرية الشهرية (عىل حس الطبل ّ
خفن يا رجليه)
كثر كثار بوفرة الش�لغم والخيار يف س�وق الخض�ار .آخر ما جاء به
الحاج جفات محذرا الناس من هول املضاجع وما هو آت من رشور
الكورون�ا وبالئها وبالويها إن من يموت فيها فإنه وبدل من الغس�ل
باملاء والكافور فإنهم يرش�ون جثمان�ه بمبيد الحرشات والرصارص
وابو بريص ويتم تش�يعه من قبل نفر قلي�ل من قوات حفظ النظام
ويتمحف�ر القرب بحفار دائ�رة املجاري حيث ينزل�ون جنازتك بحبل
للحف�رة ثم يهلون عليك الرتاب بش�فل الدائرة البلدية ولم يقرأ عليك
س�ورة الفاتحة س�وى سائق س�يارة اإلس�عاف وينتهي املطاف بال
مجلس فاتحة وال ثالث أبو الهبيط وال سابع ابو املسكوف وال اربعني
اب�و الدوملة والربيان�ي وكليش وكاليش ..مهما كان�ت اخبار وروايات
الح�اج جفات صدقا وهذا مش�كوك فيه او كذبا وه�و بحكم اليقني
فاملخت�رص املفي�د وما نراه ورأيناه يف العال�م اجمع من خوف وذعر
وحجر ومحجور وحرمل وبخور وصوال اىل ما نراه من اذالل الخطاب
وسكينة الثور الهائج رأس الشمخرة وسيد امللوك الفجرة ترامب بكل
ما يعنيه ونعرف عنه هو رس�الة لبني اإلنس�ان جميع�ا مهما كانوا
رأس�ماليني او اش�رتاكيني مس�يح ام مس�لمني هن�دوس ام بوذيني
مؤمنني وملحدين فلينظر اإلنسان مما خلق وما قدرتنا عىل فايروس
ال يرى يف العني املجردة ونحن اانوفنا يابس�ة متعجرفة شامخة نحو
للس�ماء بعضنا يأكل بعضا وبعضنا يحرق بعضا والظلم والجربوت
والطغيان اىل متى فاتقوا الله يا برش .بردا وسالما عىل الجميع.

السلوك السوي مساعدة او افادة فرد او جماعة دون
التوقع م�ن يقوم بهذه االفعال وتش�مل مجموعة
الوان مثل الكرم والغرية والتعاطف وتقديم املساعدة
لألفراد الذين يواجهون ازمات واملش�اركة يف تقليل
الظل�م االجتماع�ي وع�دم املس�اوات فاملس�ؤولية
والتعاون مالمح مميزة لبعض املجتمعات واالطفال
الذين ينشؤون يف مجتمعات ريفية تقليدية ومزارع
جماعي�ة يتع��������اون�ون اكث�ر م�ن اطف�ال
املجتمع�ات املدني�ة واالرسة النم�وذج الذي يحتدي
ب�ه الط�����فل ويقل�د صفات والدي�ه اضافة اىل
الش�خصيات الت�ي يش�اهدها م�ن خالل وس�ائل
االعالم كالتلفزيون تؤثر عىل س�لوكه وتساعد عىل
كسب الس�لوك العدواني او االيجابي وهذا االساس
يف نم�و املجتمع وتحس�ني وجود االنس�ان والقيام
بالسلوك االيجابي حني الشعور بالسعادة والنجاح
فالوالدي�ن واملعلمني ورج�ال الدين دور مهما لزرع
هذا النموذج من عطف وكرم أي باهتمام االنس�ان
بأخيه االنس�ان ورعايته اما السلوك الالسوي حالة
قد تك�ون مرضيه نتي����������ج�ة الضطرابات
نفس�ية وعقلي�ة محطمة لفعالية الفرد وس�خطه
عىل الناس وكل انس�ان يش�عر باالنزع�اج والقلق
بعدم مش�اركة الناس بمصائبنا وهمومنا ومعظم
الناس يش�عرون بال��������عط�ف عىل املصابني
بعاه�ات او امراض بدنية نراهم ال يش�عرون بهذا
العط�ف ع�ىل املصاب�ني باألم�راض العقلي�ة وق�د
تن�����تق�ل هذه االمراض العقلية اىل االطفال عن
طريق التعلم والتقليد وان الدراسات الحديثة اثبتت
عدم وجود عالق�ة بني العبقري واالضطراب العقيل
ال�ذي كان س�ائدا واالعت������ق�اد الخاط�ئ بان
عباق�رة العلوم واالدب والفن اقرب اىل الش�ذوذ من
التعقل واالغلبية من انواع الس�لوك الالسوي يمكن
شفائهم والعودة ملمارسة اعمالهم وهذا ما اظهرته
البحوث العلمية.

كـاريكـاتـير

رشطة نجدة بغداد تلقي القبض عىل مطلوبني وتضبط سيارات خمالفة

بغداد  /المستقبل العراقي
تمكنت دوريات رشطة نج�دة بغداد بالتعاون
م�ع االجهزة االمنية االخ�رى من القاء القبض
عىل ش�خصني صادر بحقهم ام�ر قبض وفق
امل�ادة ( )23٤ .3٤2ضم�ن مناط�ق الريم�وك
والك�رادة ،جاء ذلك من خالل إجراء ممارس�ة
أمني�ة ضمن املنطقة املذك�ورة أدت اىل القبض
عليه�م .وت�م تس�ليم املطلوب�ني إىل الجه�ات

املختصة إلكمال التحقيق.
وتمكن�ت دوري�ات رشط�ة نج�دة بغ�داد من
ضبط أش�خاص يحملون أسلحة غري مرخصة
ع�دد  3ضمن مناط�ق البلديات ،والحس�ينية،
ورسيع ابو غريب من خالل إجراء ممارس�ات
أمني�ة ضم�ن املناطق املذكورة وتم تس�ليمهم
اىل مراك�ز الرشط�ة .وضب�ط أيضا ً س�يارات
مطلوب�ة (عليها إش�ارة حجز ) عدد  1٥ضمن
مناطق متفرق�ة من العاصمة بغداد من خالل

مبادرة انسانية

تعل�ن عي�ادة الدكتور ف�راس فالح الحمدان�ي اختصاص
جراحة الدم�اغ والعمود الفقري عن اس�تق���بال مرىض
الع����وائ�ل املتعفف�ة واالرامل واليت����ام�ى وزوجات
واوالد شهداء الحشد الشعبي باملجان ايام االربعاء من كل
اسبوع
للحجز واالستفسار االتصال 0780361001٥
العن�وان  :املرك�ز االستش�اري الطب�ي الجامع�ي مقاب�ل
مستشفى الصدر التعليمي

أمانة بغداد تنعى احد عامهلا
تنعى أمانة بغداد احد عمالها الذي وافته
املنية اثر تعرضه لصعقة كهربائية.
االمانة بينت ان فقيدها ( عباس هادي)
العام�ل يف بلدية الك�رادة تعرض لصعق
كهربائي من احد األسالك السائبة خالل
تأديت�ه لعمله يف رف�ع النفاي�ات ضمن
قاطع الزعفرانية البلدي .
أمانة بغداد تس�أل الل�ه الرحمة والجنة
لفقيده�ا وتدع�و الهله وذوي�ه بالصرب
والسلوان.

إجراء ممارس�ات أمنية .كما ضبطت سيارات
مخالفة للتعليمات ع�دد  119ودراجات نارية
عدد  123وأيضا تم القبض عىل متس�ولني عدد
 207للحد من هذه الظاهرة.
إىل ذل�ك ،ألق�ت دوري�ات رشط�ة نج�دة بغداد
القبض عىل مخمورين يعرتضون س�بيل املارة
ضمن مناطق مختلفة من العاصمة بغداد عدد
 ٥٥شخص ،وتم تس�ليمهم إىل مراكز الرشطة
أصوليا.

خبرية تغذية تكشف كيف يمكن تقوية املناعة برسعة!
تب�ادل خ�رباء الصح�ة النصائح
ح�ول أفض�ل الس�بل ملحاول�ة
تجنب ف�ريوس كورون�ا الجديد،
من خالل التوصية بغسل اليدين
بامل�اء والصابون بش�كل متكرر
م�دة  20ثاني�ة ،والبعد مس�افة
مرت واحد من األفراد.
وهن�اك العدي�د م�ن األم�ور
البس�يطة التي يمكن القيام بها
يف املن�زل ،للمس�اعدة يف تعزي�ز
نظام املناعة.
وتحدثت أخصائية التغذية ،هانا
ب�راي ،التي تعم�ل يف ،Bio-Kult
إىل موق�ع «م�ريور أونالين» عن
طرق دعم مناعة الجس�م الطبيعية .وأول أمر
تويص به ،هو التأكد من الحصول عىل قس�ط
كاف من النوم ليال.
وقالت موضحة« :ملساعدة الجسم عىل الراحة
والتع�ايف ،ما يس�مح بالوظيفة املث�ىل للجهاز
املناعي يف اليوم التايلُ ،ينصح بالحصول عىل 7
إىل  8س�اعات من النوم املتواصل كل ليلة ،عىل
األقل .ويمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل األجهزة
الكهربائية قبل ساعة عىل األقل ،أو ربما قراءة

كتاب أو ممارس�ة التأمل ،أو االس�تحمام ،إىل
الدخ�ول يف حال�ة اس�رتخاء تتيح االس�تمتاع
بن�وم لييل جيد ،ومس�اعدتك عىل االس�تيقاظ
بكامل طاقتك».
وباإلضاف�ة إىل ذلك ،تقرتح هان�ا أيضا تجربة
مكمالت ( probioticبروبيوتيك).
وأضاف�ت قائلة« :ما يص�ل إىل  %70من خاليا
املناع�ة لدين�ا تتواج�د يف األمع�اء ،وتلع�ب
بكتريي�ا األمع�اء دورا أساس�يا يف دع�م نظام
مناع�ة ق�وي .وم�ع م�رور الوق�ت ،ثب�ت أن

الوشم يرسب مواد سامة للجسم
وجدت دراسة جديدة أن الحرب ليس
األثر الوحيد الذي يرتكه الوشم عىل
الجلد بل إن جزيئات معدنية صغرية
من إبر الوش�م تدخل الجلد وتنتقل
عرب الجسم إىل العقد اللمفاوية.
واكتش�ف الباحث�ون م�ن مرف�ق
اإلشعاع الس�نكروتروني األوروبي
( )ESRFيف غرونوبل بفرنس�ا ،أن
الني�كل والك�روم ،وهما مس�ببان
للحساس�ية ،يتم إلقاؤهما من إبر
الوشم يف الجلد عند استخدام صبغة
معينة ،تتمثل يف صبغة بيضاء.
وتس�مى ه�ذه الصبغ�ة «ثنائ�ي
أكس�يد التيتاني�وم» ،وغالب�ا ما يت�م خلطها
بألوان زاهية مثل األزرق واألخرض واألحمر.

ويعتقد الفريق أن املعادن الثقيلة املرسبة من
اإلبر املس�تخدمة يف الوش�م ،قد تفرس س�بب
تعرض بعض األشخاص لردود فعل سيئة عىل

الوشم ،ويعتزم الباحثون التحقيق
يف املزيد من اآلثار الصحية للمعادن
الس�امة املحتملة التي يتم إلقاؤها
عىل الجلد عند إجراء الوشم.
وتع�د ردود الفع�ل الس�لبية بع�د
الحصول عىل الوشم شائعة ،حيث
ُيبل�غ األش�خاص ع�ن احم�رار أو
ت�ورم أو طفح جل�دي حول موقع
الوش�م .وأجرت جامع�ة نيويورك
يف عام  ،201٥دراس�ة استقصائية
ل� 300مش�ارك ممن يح���ملون
وش�ما ،وكان أكثر م�ن  %10منهم
يعانون من رد فعل س�لبي .وحتى
وقت قري�ب ألقى معظم الخ�رباء باللوم عىل
األحبار املستخدمة يف الوشم.

«الربوبيوتي�ك» متع�دد الس�الالت
(املكمالت البكتريية الحية) ،تعمل
ع�ىل تقص�ري ن�زالت الربد بش�كل
كبري وتقليل شدة األعراض .ونظرا
ألن كل س�اللة من الكائنات الحية
املجهرية املختلفة له�ا تأثري مفيد
مختلف قليال داخل الجسمُ ،يعتقد
أن السالالت املتعددة لها فوائد أكثر
إيجابية بشكل عام ،وبالتايل تكون
قادرة عىل املساعدة يف دعم الجهاز
املناع�ي بطرق متنوع�ة» .وتتمثل
نصيحتها األخ�رية يف التفكري جيدا
بم�ا نأكل�ه ،ألن بع�ض األطعم�ة
مفيدة أكثر من غريها.
وتنص�ح هانا ب�« :اس�تمتع بتناول الحس�اء
الس�اخن واليخنة املغذية ،ومجموعة متنوعة
من الخرضوات املوسمية العضوية امللونة ،التي
تقدم تش�كيلة واس�عة من العنارص الغذائية
التي تعمل معا لضم�ان أن نظام املناعة قادر
عىل العم�ل يف أفضل حاالت�ه ملكافحة املرض.
و ُينص�ح بإضاف�ة الث�وم إىل الوجب�ات ،فق�د
ُ
اس�تخدم لقرون كمضاد طبيعي للميكروبات
ومحاربة االلتهابات».

اخلرص يتنبأ بخطر اإلصابة
بالقاتل األول للنساء
يع�رف الكثري من الناس أن زيادة الوزن تزيد من خطر اإلصابة
بأمراض القلب ،ولكن دراسة جديدة تشري إىل أن مكان تموضع
الدهون يف الجس�م ه�و األكثر أهمية.وكش�فت الدراس�ة التي
أجريت عىل ما يقارب  700امرأة بعد انقطاع الطمث ،أن الدهون
املودعة ح�ول الخرص تمثل خطرا أك�رب لإلصابة بمرض القلب
التاج�ي ( )CADمقارنة بمؤرش كتلة الجس�م املرتفع (.)BMI
ويعرف أن الس�منة التي ُتعرّف عىل أن مؤرش كتلة الجسم فيها
يتج�اوز  ،30كم�ا ُيعرف أيضا منذ زمن طوي�ل بأن هذا املؤرش
يش�كل عامل خط�ر ملرض القل�ب التاج�ي ،وغالبا م�ا يكون
مصحوب�ا بعوامل أخ�رى من مخاطر اإلصاب�ة بأمراض القلب
واألوعية الدموية ،مثل ارتفاع ضغط الدم والس�كري.ومع ذلك،
ال يأخذ مؤرش كتلة الجس�م يف االعتبار ،حيث أن طريقة تخزين
الدهون يف الجسم هي التي تشكل األهمية األكرب.

الوالدة القيرصية هتدد األطفال بمرض خطري
وجدت دراسة جديدة تتبعت  20مليون والدة،
أن األطفال الذين يولدون بعملية قيرصية هم
أكثر عرضة بنس�بة  %33لإلصابة باضطراب
طي�ف التوح�د .كم�ا أوضحت النتائ�ج ،التي
جمعت  61دراسة من  19دولة يعود تاريخها
إىل ع�ام  ،1999أن األطفال املولودين قيرصيا
لديه�م احتم�ال أك�رب بنس�بة  %17لإلصابة

العراقـي

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

باضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط.
وقال مؤلفو الدراس�ة من معهد كارولينسكا
الس�ويدي وأس�رتاليا« :إن الوالدة القيرصية
كانت مرتبطة بش�كل كب�ري باضطراب طيف
التوح�د واضط�راب نق�ص االنتباه/ف�رط
النش�اط» .لكن الدراس�ة لم تثب�ت أن حاالت
ال�والدة القيرصية املخط�ط له�ا أو الطارئة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

تس�بب مبارشة مثل هذه الح�االت .وأوضح
الباحث�ون أن العوام�ل الت�ي ت�ؤدي إىل إجراء
العملي�ة ،بم�ا يف ذلك ك�رب س�ن األم أو خطر
ال�والدة املبكرة ،يمكن أن تفرس هذا االرتباط.
وأش�ار علم�اء لم يش�اركوا يف الدراس�ة عرب
صحيفة «تلغراف» الربيطانية ،إىل أن النتائج
«معيبة بشكل كبري».
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العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية  1530لسنة 2011

