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احلشد الشعبي
 يعثر عىل مضافات لـ »داعش« 

بعملية أمنية يف خانقني
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 الصدر يكشف عن »جرة إذن« للمتظاهرين.. وهيدد أمريكا إذا كررت اتصاهلا بعالوي
املحكمة االحتادية تفصل يف دعوى ضّد رئيس احلكومة ووزير الداخلية
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

املنه�اج  لدراس�ة  لجن�ة  الربمل�ان  فيم�ا ش�كل 
الحكوم�ي، جدد تحال�ف القوى رفض�ه تكليف 
محمد توفيق عالوي بتش�كيل الحكومة املؤقتة، 
وبينم�ا تمس�ك التحال�ف الكردس�تاني بتقديم 
مرشحني لشغل الوزارات يف الحكومة االتحادية، 
دعا إىل الحوار قبل جلسة التصويت عىل حكومة 

عالوي.
وأكد تحالف القوى العراقية ما س�ّماه »موقفه 
الثاب�ت برف�ض املنهج ال�ذي يتعامل به الس�يد 
محمد توفيق عالوي املكلف بتشكيل الحكومة«.

وقال التحال�ف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إن »منه�ج )ع�الوي( أزم�وي ال 
يتناس�ب واله�دف املزمع م�ن تش�كيلها يف حل 
األزم�ات بني الحكومة والش�عب من جهة أو بني 

الحكومة والقوى السياسية من جهة أخرى«.
ولف�ت إىل أن منه�ج عالوي »س�يزيد م�ن حالة 
االحتق�ان واالضط�راب يف وق�ت نح�ن أح�وج 
م�ا نك�ون في�ه إىل حكوم�ة غري جدلي�ة تحظى 
باإلجماع الش�عبي والسيايس، وال تزيد من حالة 

االنقسام الراهنة«.
وطالب التحالف »القوى السياس�ية باس�تبداله 
)عالوي( بشخصية مقبولة تحوز رضا الجماهري 

وتسهم يف حل املشكالت وليس تجذيرها«.
ولف�ت إىل أن »تحدي�د موع�د جلس�ة للتصويت 
بمنح الثقة من قبل الس�يد رئيس مجلس النواب 
إنما هو جزء من واجبه الدس�توري وال عالقة له 

بموقفنا السيايس«.

التفاصيل ص2

الربملان يدرس املنهاج احلكومي وحيدد اخلميس موعدا للتصويت
األحزاب الشيعية ملتزمة بدعم عالوي.. والكردستاني يهاجم »املكلف«.. والقوى يرفض حضور جلسة مترير احلكومة حمافظ بغداد يطالب 

جملس الوزراء باستثناء محلة الشهادات 
العليا من ضوابط التعيني

خلية األزمة تعقد اجتامعًا 
موسعًا يف البرصة وتتخذ قرارات 

ملواجهة »كورونا«

»سـومـو« تعلـن
 عن ايـرادات إضافيـة لصـادرات 

فورية يف الشهر املايض
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حتت ضغط اخلصوم.. مهاتري حممد يستقيل من رئاسة حكومة ماليزيا
حقوق االنسان تبحث مع عمليات بغداد تعزيز االمن يف حميط ساحات التظاهر
القايض زيدان يبحث مع سفري االحتاد األوريب الدعم املمكن تقديمه ملجلس القضاء
الـصـحـة تـنـشـر ارشـادات لـمـواجـهـة كـورونـا

استنفار الكوادر الصحية بعد تسجيل أول إصابة
 بـ »كورونا« يف النجف
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الكهرباء تبرش املواطنني 
بشأن جتهيز الطاقة يف الصيف وترجح 

إغالق التعيينات يف ٢٠٢٠

صحة كربالء تعقد إجتامعًا  
موسعًا  لبحث اإلجراءات امُلتخذة 

ملواجهة فريوس كورنا امُلستجد 

الدفاع تنفي عودة 
جمموعة من األسـرى العراقيني 

للبالد عن طريق كردستان

       بغداد / المستقبل العراقي

يف خط�وة مفاجئة، قدم رئي�س وزراء ماليزيا مهاتري محمد 
)94 عام�اً( اس�تقالته إىل مل�ك البالد، أمس االثن�ني، وفق ما 
أعل�ن مكتبه، وذلك بعد تعّدد الخالفات الكبرية داخل االئتالف 
الحاكم حول من سيخلف مهاتري يف املنصب. وجاءت الخطوة 
بعد محاول�ة رشكاء مهاتري السياس�يني إس�قاط الحكومة 
وتعطيل إمكانية أن يحل مكانه خليفته املتوقع أنور ابراهيم، 
إذ حاول خصوم هذا األخري داخل ائتالف تحالف األمل، بتعاون 
مع معارضني، تشكيل حكومة جديدة. وأكد أنور إبراهيم أنه 
التق�ى يف »اجتماع جيد للغاية« مع رئيس الوزراء املس�تقيل 

مهاتري محمد وس�ط ش�ائعات ح�ول إعادة هيكل�ة تلوح يف 
األفق يمكن أن تعيد تشكيل االئتالف الحاكم، إذ ذكرت وكالة 
»بلومربغ« لألنب�اء أن االجتماع ُعقد بعد ظه�ور تقارير بأن 
أنص�ار مهاتري يقوم�ون بمناورات لتش�كيل حكومة جديدة 
تس�تبعد أن�ور من خالف�ة مهات�ري محمد يف املنص�ب. وكان 
مهات�ري محم�د قد وعد مراراً بأنه سيس�لّم الس�لطة إىل أنور 
ابراهيم خصمه الس�ابق. وقد ش�هدت عالقتهما يف الس�ابق 
توت�راً كب�رياً، إال أنهما تصالح�ا قبل انتخاب�ات العام 2018، 
عندما وحدا جهودهما لإلطاحة بائتالف ظل يف السلطة لستة 
عقود.  وسيلتقي أنور إبراهيم ملك ماليزيا ألجل إقناعه بأنه 

يملك ما يكفي من دعم نيابي لتشكيل الحكومة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صح�ة النج�ف، أمس 
اإلثن�ني، تس�جيل أول حال�ة إصاب�ة 
بف�ريوس كورونا عىل مس�توى البالد 
لطالب إيراني، فيما استنفرت الدائرة 
كوارده�ا الطبي�ة. وقال�ت الدائ�رة يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه إن »نتائ�ج الفحوصات املختربية 
التي أجريت اليوم أظهرت إصابة أحد 
طلبة العلوم الدينية إيراني الجنس�ية 
مم�ن كانوا ق�د دخل�وا إىل العراق قبل 
ق�رار خلي�ة االزم�ة الوزاري�ة بمن�ع 

دخول املواطن�ني االيرانيني بفايروس 
كورون�ا«. وأض�اف أنه »تم الكش�ف 
ع�ن الحالة لدى قي�ام الفرق الصحية 
بالتح�ري ع�ىل الزائري�ن والطلب�ة يف 
محالت سكناهم ووجدوا شكوكاً لدى 
هذا الطالب فتمت إحالته للمستشفى 
للفح�ص  من�ه  مس�حات  وأرس�لت 
املختربي مع وضع�ه يف ردهات العزل 
وقد أظه�رت نتائج التحليل أنه حامل 
للفايروس«. وتداولت مواقع التواصل 
انتش�ار  تظه�ر  ص�ورا  االجتماع�ي 
ف�رق طبية أم�ام املدرس�ة الدينية يف 
النجف. وذكر مصدر طبي، يف ترصيح 

صحفي، أن »فرقا طبية قامت بفرض 
الحج�ر الصحي عىل املدرس�ة الدينية 
)مدرس�ة االمام الطويس( التي يداوم 
فيها الطالب اإليراني املصاب بفريوس 
)كورون�ا( مع حج�ز ط�الب الحوزة 
العلمية وإجراء الفحوصات الطبية«.

وأضاف، أن »مدرس�ة االمام الطويس 
الديني�ة الت�ي نق�ل منه�ا الش�خص 
املص�اب بفريوس كورون�ا تقع داخل 
املدين�ة القديم�ة يف محل�ة الحوي�ش 

مقابل آليات العتبة العلوية«.
وأعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة أن�ه 
»ت�م اتخ�اذ كافة اإلجراءات وحس�ب 

اللوائح الصحي�ة الدولية للتعامل مع 
الحال�ة واملالمس�ني راج�ني التع�اون 
مع اإلجراءات ونرش رس�ائل التثقيف 
والتوعي�ة الصحي�ة قدر املس�تطاع«. 
كان العراق اتخذ جملة تدابري احرتازية 
إثر تس�جيل ح�االت إصاب�ة ووفيات 
ب�«كورونا الجديد« يف الجارة الرشقية 
إيران، بينها حظر دخول اإليرانيني إىل 
البالد ع�رب املعابر الحدودي�ة، وتعليق 
العراقي�ة  الجوي�ة  خط�وط  رح�الت 
الحكومية إىل إيران من مطاري بغداد 

والنجف. 
التفاصيل ص2
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ليوث الرافدين 
يواجهون الفراعنة يف ربع 

هنائي كأس العرب
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حمافظ بغداد يطالب جملس الوزراء باستثناء محلة الشهادات العليا من ضوابط التعيني
     بغداد / المستقبل العراقي 

وج�ه محاف�ظ بغ�داد محم�د جاب�ر 
العط�ا، أم�س االثن�ن، مخاطب�ة اىل 
االمانة العام�ة ملجلس الوزراء لتعين 
حمل�ة الش�هادات العلي�ا يف مديريات 

الرتبية الست.
»املس�تقبل  وبحس�ب وثيقة حصلت 
العراق�ي« ع�ى نس�خة منه�ا، ف�ان 
»املفاتحة تضمنت تجديد استثناءهم 
لتعين حمل�ة الش�هادات العليا لعام 
٢٠٢٠ لغرض استيعاب هذه الرشيحة 

واالستفادة من خرباتهم العلمية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

فيم�ا ش�كل الربمل�ان لجن�ة لدراس�ة املنهاج 
الحكوم�ي، جدد تحالف الق�وى رفضه تكليف 
الحكوم�ة  بتش�كيل  ع�اوي  توفي�ق  محم�د 
املؤقتة، وبينما تمس�ك التحالف الكردس�تاني 
بتقديم مرشحن لش�غل الوزارات يف الحكومة 
االتحادية، دعا إىل الحوار قبل جلسة التصويت 

عى حكومة عاوي.
وأك�د تحال�ف الق�وى العراقي�ة م�ا س�ّماه 
»موقف�ه الثابت برف�ض املنهج ال�ذي يتعامل 
به الس�يد محمد توفيق عاوي املكلف بتشكيل 

الحكومة«.
وقال التحالف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إن »منه�ج )ع�اوي( أزموي ال 
يتناس�ب واله�دف املزمع من تش�كيلها يف حل 
األزمات بن الحكومة والشعب من جهة أو بن 
الحكومة والقوى السياسية من جهة أخرى«.

ولف�ت إىل أن منهج عاوي »س�يزيد من حالة 
االحتق�ان واالضط�راب يف وق�ت نح�ن أحوج 
م�ا نكون في�ه إىل حكومة غ�ر جدلية تحظى 
باإلجم�اع الش�عبي والس�يايس، وال تزي�د من 

حالة االنقسام الراهنة«.
وطالب التحالف »القوى السياسية باستبداله 
)ع�اوي( بش�خصية مقبول�ة تح�وز رض�ا 
الجماه�ر وتس�هم يف ح�ل املش�كات وليس 

تجذيرها«.
ولفت إىل أن »تحديد موعد جلس�ة للتصويت بمنح الثقة 
من قبل الس�يد رئيس مجلس الن�واب إنما هو جزء من 

واجبه الدستوري وال عاقة له بموقفنا السيايس«.
وشدد تحالف القوى عى أنه »لن يحرض جلسة التصويت 

بالثقة املزمع عقدها يوم الخميس املقبل«.
والس�بت، لّوح النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن 
الكعب�ي بتعري�ض رئي�س املجل�س محم�د الحلب�ويس 

للمس�اءلة القانونية بس�بب رفض األخر تحديد موعد 
جلسة استثنائية للتصويت عى كابينة عاوي.

ودخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عى خط أزمة 
التصويت عى حكومة عاوي، وهدد الصدر بالخروج يف 
تظاه�رة مليوني�ة واعتصامات حول الخ�رضاء يف حال 

عدم تمرير حكومة محمد توفيق عاوي.
بدوره، دعا اجتماع الكتل الكردس�تانية ورئاس�ة إقليم 
كردستان إىل الحوار قبل جلس�ة التصويت عى حكومة 

محم�د توفيق ع�اوي. وقال مصدر س�يايس يف ترصيح 
صحفي إن »اجتماع الكتل الكردستانية ورئاسة االقليم، 
اعت�رب ان منه�ج وآلية عمل رئيس ال�وزراء املكلف ليس 
محل اطمئنان وثقة اغلب املكونات األساسية«، مطالباً 

ب� »مراجعة طريقة تعامله«.
وأض�اف أن »العراق يم�ر بمنعطف تاريخ�ي مع وجود 
تحديات داخلية وخارجية«، مبيناً ان »إقليم كردس�تان 
ومؤسس�اته هو الجهة الرشعي�ة الوحيدة يف تحديد من 

يمثلونه يف مؤسسات الدولة االتحادية«.
وطال�ب قادة الكتل السياس�ية ب�� »الجلوس 
إىل طاول�ة الح�وار قبل جلس�ة التصويت عى 

الحكومة«.
إىل ذلك، ش�ّكل مجل�س النواب لجنة برئاس�ة 
نائب الرئيس حس�ن الكعبي وعضوية خمس 
نواب آخرين لدراسة املنهاج الوزاري لحكومة 

عاوي.
املنه�اج  الن�واب  مجل�س  رئاس�ة  وتس�لّمت 
الحكومي لرئيس الوزراء املكلف محمد توفيق 
عاوي، فيما ح�ددت موعد جلس�ة التصويت 

عى حكومته.
ونقلت وكالة االنباء الرسمية عن مصدر قوله 
ان »رئاس�ة الربملان تسلمت قبل قليل، املنهاج 

الحكومي«. 
ب�دوره، ح�دد مجلس الن�واب العراق�ي، يوم 
الخميس املقبل، موعداً لعقد جلسة منح الثقة 

لحكومة محمد توفيق عاوي.
وقال�ت رئاس�ة مجل�س النواب يف بي�ان تلقى 
)عراقي ٢٤( نس�خة منه إن »الرئاسة عقدت، 
الي�وم االثن�ن اجتماع�اً خاصاً لبح�ث تحديد 
موعد للجلسة االستثنائية ملنح الثقة للحكومة 

الجديدة«. 
وأض�اف البي�ان أن »الرئاس�ة ق�ررت خ�ال 
االجتم�اع عق�د الجلس�ة االس�تثنائية املقررة 
للتصويت ع�ى منح الثق�ة للحكومة الجديدة 
ي�وم الخميس املقبل املوافق ٢7 ش�باط ٢٠٢٠ 
الس�اعة الواح�دة ظهرا، عى أن ُيرس�ل رئي�س الوزراء 
املكلف املنهاج الوزاري والس�ر الذاتية للمرش�حن قبل 
موعد الجلس�ة وفقا للنصوص الواردة يف النظام الداخيل 

ملجلس النواب«.
ودعت رئاس�ة املجلس رئيس ال�وزراء املكلف لإلرساع يف 
إرسال املنهاج الحكومي والسر الذاتية للوزراء قبل عقد 

جلسة يوم الخميس املقبل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة النجف، أمس اإلثنن، 
بف�روس  إصاب�ة  أول حال�ة  تس�جيل 
كورون�ا ع�ى مس�توى الب�اد لطال�ب 
إيراني، فيما اس�تنفرت الدائرة كواردها 
الطبي�ة. وقال�ت الدائ�رة يف بي�ان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه إن »نتائج 
أجري�ت  الت�ي  املختربي�ة  الفحوص�ات 
الي�وم أظهرت إصابة أح�د طلبة العلوم 
الديني�ة إيراني الجنس�ية ممن كانوا قد 

دخل�وا إىل العراق قبل ق�رار خلية االزمة 
الوزارية بمنع دخول املواطنن االيرانين 

بفايروس كورونا«.
وأض�اف أن�ه »تم الكش�ف ع�ن الحالة 
لدى قيام الف�رق الصحية بالتحري عى 
الزائري�ن والطلب�ة يف محات س�كناهم 
ووجدوا ش�كوكاً لدى هذا الطالب فتمت 
إحالته للمستش�فى وأرس�لت مسحات 
من�ه للفح�ص املختربي م�ع وضعه يف 
ردهات العزل وقد أظهرت نتائج التحليل 

أنه حامل للفايروس«.

وتداول�ت مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
ص�ورا تظهر انتش�ار فرق طبي�ة أمام 

املدرسة الدينية يف النجف.
وذك�ر مصدر طبي، يف ترصيح صحفي، 
أن »فرق�ا طبي�ة قامت بف�رض الحجر 
الصحي عى املدرس�ة الدينية )مدرس�ة 
االمام الطويس( التي يداوم فيها الطالب 
اإليران�ي املصاب بفروس )كورونا( مع 
حج�ز ط�اب الح�وزة العلمي�ة وإجراء 

الفحوصات الطبية«.
وأض�اف، أن »مدرس�ة االم�ام الطويس 

الدينية التي نقل منها الشخص املصاب 
بف�روس كورون�ا تق�ع داخ�ل املدين�ة 
القديم�ة يف محلة الحويش مقابل آليات 

العتبة العلوية«.
وأعلن�ت وزارة الصحة والبيئ�ة أنه »تم 
اتخ�اذ كافة اإلجراءات وحس�ب اللوائح 
الصحي�ة الدولي�ة للتعام�ل م�ع الحالة 
واملامسن راجن التعاون مع اإلجراءات 
ونرش رسائل التثقيف والتوعية الصحية 
قدر املستطاع«. كان العراق اتخذ جملة 
تداب�ر احرتازي�ة إث�ر تس�جيل ح�االت 

إصاب�ة ووفيات ب�«كورون�ا الجديد« يف 
الجارة الرشقية إيران، بينها حظر دخول 
اإليرانين إىل الباد عرب املعابر الحدودية، 
وتعليق رحات خطوط الجوية العراقية 
الحكومي�ة إىل إيران من مط�اري بغداد 
والنجف. ويف كانون الثاني املايض، قررت 
بغداد حظر دخول األش�خاص القادمن 
من الصن إىل الباد، فيما أجلت رعاياها 
من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفيش 
»كورون�ا«، حيث تم اإلبق�اء عليهم ملدة 

أسبوعن يف الحجر الصحي.

األحزاب الشيعية ملتزمة بدعم عالوي.. والكردستاني يهاجم »املكلف«.. والقوى يرفض حضور جلسة مترير احلكومة

الربملان يدرس املنهاج احلكومي وحيدد اخلميس موعدا للتصويت
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استنفار الكوادر الصحية بعد تسجيل أول إصابة بـ »كورونا« يف النجف

        بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الدفاع، عودة مجموعة 
م�ن األرسى العراقين إىل الباد عن 

طريق اقليم كردستان.
وذكر بيان للوزارة، تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه: »تنفي وزارة 
الدف�اع ما تناقلته بع�ض الوكاالت 
الفضائي�ة  والقن�وات  اإلخباري�ة 
االجتماع�ي،  التواص�ل  ومواق�ع 

ح�ول عودة مجموع�ة من األرسى 
العراقين إىل الباد عن طريق اقليم 
كردس�تان الع�راق وتح�ت إرشاف 
اللجن�ة الدولية للصلي�ب االحمر يف 

بغداد«.
وأض�اف البيان، أن »ال�وزارة تؤكد 
أن أي خ�رب يتعلق باملوضوع اعاه 
يتم ن�رشه ع�رب املناف�ذ االعامية 
الرس�مية للجه�ات املس�ؤولة عن 

ملف االرسى.

الدفاع تنفي عودة جمموعـة من األسـرى 
العراقيني للبالد عن طريق كردستان

        بغداد / المستقبل العراقي

عّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس اإلثنن، اتصال 
وزير الخارجية األمريكي مارك بومبيو برئيس الوزراء املكلف 
محمد بعاوي تدخاً يف الش�أن العراقي، فيما هدد بوقفة إذا 

تكرر االتصال.
وفيم�ا تحّدث الص�در ع�ن أن املتظاهرين كان�وا بحاجة إىل 
ما س�ماه »جرة إذن«، أعلن صدمته م�ن أداء رئيس الوزراء 

املستقبل عادل عبد املهدي.
وقال الصدر، يف مقابلة تلفزيونية ستبث يف وقت، إن »اتصال 
بومبيو بعاوي تدخل يف الش�أن العراقي وإذا تكرر س�تكون 
لن�ا وقفة«. وأوضح زعي�م التيار الصدري أن »إي�ران أبلغتنا 

رغبتها بعدم التدخل يف شؤون العراق مجدداً«.
العملي�ة  الص�در رشكاءه يف  الداخ�يل، هاج�م  الش�أن  ويف 
السياس�ية قائ�ًا إن »تحال�ف اإلص�اح ل�م ينج�ح بس�بب 

طموحات شخصية للعبادي وسياسة خاصة للحكيم«.
وبشأن حكومة عبد املهدي التي دعمها الصدر يف البداية، قال 
»صدمت بأداء عبد املهدي النه فشل فشا ذريعا بكل يشء«.

ونف�ى الصدر أن يكون تكليف عاوي نتيجة اتفاق غر معلن 
بين�ه وبن زعيم تحالف الفتح، ه�ادي العامري بالقول: »لم 
أتحالف مع هادي العامري ولم أنس�ق معه إال باختيار عادل 
عب�د املهدي«، موضح�اً: »رئي�س الجمهورية ه�و من كلف 

محمد عاوي ونحن داعمون لهذا التكليف«.
ولفت إىل أن »الحكومة املقبلة يجب أن تلتزم بإجراء انتخابات 

مبك�رة يف مدة أقصاها نهاية العام الجاري«، الفتاً إىل أنه »أنا 
م�ع وزراء سياس�ين وكفوئ�ن وليس مع وزراء مس�تقلن 
والعراق مش�اكله ليس�ت فق�ط خدمية ومالية بل مش�اكل 

سياسية«.
وح�ول مواقف�ه املتناقضة م�ن االحتجاجات املس�تمرة منذ 
ترشي�ن األول امل�ايض، قال الص�در: »الث�وار أبنائ�ي وكانوا 

يستحقون جرة اذن«.
وح�دد مجلس الن�واب العراقي، يوم الخمي�س املقبل، موعداً 
للجلس�ة االس�تثنائية ملنح الثقة للحكومة الجديدة برئاس�ة 
محم�د توفيق عاوي »عى أن ُيرس�ل رئيس ال�وزراء املكلف 
املنهاج الوزاري والسر الذاتية للمرشحن قبل موعد الجلسة 

وفقا للنصوص الواردة يف النظام الداخيل ملجلس النواب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت مفوضية حقوق االنس�ان مع قيادة 
محي�ط  يف  االم�ن  تعزي�ز  بغ�داد  عملي�ات 
ساحات التظاهر والحد من استخدام اسلحة 

الصجم.
ج�اء ذل�ك يف لق�اء جمع فات�ن عب�د الواحد 

الحلف�ي عض�و املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق 
االنس�ان م�ع قائ�د عملي�ات بغ�داد الل�واء 
ممثل�ن  بحض�ور  التميم�ي  عبدالحس�ن 
م�ن منظم�ات املجتمع املدني بحس�ب بيان 

مفوضية حقوق االنسان.
وتم البحث خال اللقاء »اهمية توفر الحماية 
الكافي�ة للمتظاهري�ن يف س�احة التحرير و 

محيطه�ا ، كذل�ك الحد من اس�تخدام بنادق 
الصجم التي تس�ببت بكثر م�ن العاهات يف 

صفوف املتظاهرين والقوات االمنية«
»رضورة  اللق�اء  خ�ال  الحلف�ي  واك�دت 
املحافظ�ة عى الس�لمية خ�ال التظاهرات 
وع�دم اللج�وء اىل العن�ف والعن�ف املض�اد 
ورضورة توفر الحماية الكافية للممتلكات 

العامة والخاصة«.
واكد قائد عمليات بغداد »دعمه التام ملا ورد 
كذل�ك اهتمامه الع�ايل بحماي�ة املتظاهرين 
الس�لمين ، مضيف�ا ان الق�وات االمنية هي 
مصدر امن وحماية البنائنا املتظاهرين والبد 
ان يك�ون هنالك عمل مش�رتك لكش�ف من 

يقوم بهذة االعمال اإلجرامية تجاههم.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذ اللواء ٢3 يف الحش�د الش�����عبي، 
عملي�ة امني�ة ملاحق�ة فل�ول داعش يف 

خانقن بمحافظة دياىل.

وق�ال آم�ر الل������واء بش�ر مزاح�م 
العنبك�ي يف بي�ان نقل�ه موق�������ع 
»املس�تقبل  تلقت�ه  الش�عبي  الحش�د 
العراق�ي«، ان »ق�وة م�ن الف�وج الرابع 
ورسي�ة  والهندس�ة  واالس�تخبارات 

الحش�د  يف  الل�واء ٢3  يف  االس������ناد 
نف�ذت عملية ده�م وت�����فتيش لعدد 
م�ن الق�رى و زور نهر الون�د يف خانقن 
»، الفت�ا اىل ان » العم����لي�ة أس�فرت 
ع�ن الع�����ث�ور ع�ى مض����اف�ات 

ومح���طات اس�رتاحة داخ�ل الزور تم 
حرقها بالكامل«.

تحقي�ق  »ت�م  ان�ه  العنبك�ي  واض�اف 
جميع االهداف املرس�ومة وتأمن قاطع 

املسؤولية .

        بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن املتح�دث باس�م الجم�ارك 
اإليرانية، عن اس�تئناف االنش�طة 
التجارية ملنفذ مه�ران/ زرباطية 
الح�دودي غرب الباد م�ع العراق 

صباح امس االثنن.
وق�ال روح الل�ه لطيف�ي لوكال�ة 
 ٢٠ أن  }إرن�ا{:  االيراني�ة  االنب�اء 
شاحنة عراقية وصلت صباح اليوم 
إىل جمرك مهران الستام البضائع 

اإليرانية املصدرة إىل العراق.
وأض�اف ان »ال�ف ش�احنة كانت 
متوقفة عى حدود مهران بس�بب 
غل�ق الح�دود، وحالي�ا دخلت ٢٠ 
ش�احنة عراقية ل�ارساع بادخال 

البضائع اىل العراق«.
وأعرب لطيفي عن أمله يف أن تعرب 
حوايل 3٠٠ شاحنة اليوم من حدود 
الع�راق إىل مه�ران لتتس�لم خال 
اليوم�ن أو الثاثة أي�ام القادمة، 

البضائع ونقلها إىل العراق.
باس�م  امل����تح����دث  واش�ار 
الجم�ارك االيرانية اىل ان س�ائقي 
اإلي����رانين  الش�اح����ن��ات 
والعراقين كان�وا ينت�����ظرون 
قرارات الحكوم�ة العراقية منذ 8 
ايام.وأعلن العراق الجمعة املاضية 
أن مناف�ذه الحدودي�ة كاف�ة مع 
ايران س�تغ�����لق حتى إش�عار 
آخر بسبب تفيش فايروس كورونا 

هناك.

 الصدر يكشف عن »جرة إذن« للمتظاهرين.. وهيدد أمريكا إذا كررت اتصاهلا بعالوي

حقوق االنسان تبحث مع عمليات بغداد تعزيز االمن يف حميط ساحات التظاهر

احلشد الشعبي يعثر عىل مضافات لـ »داعش« بعملية أمنية يف خانقني

العراق يستأنف 
نشاطه التجاري الربي 

مع ايران

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجلس القض�اء االعى، فائق زيدان، م�ع رئيس بعثة 
االتح�اد االوروبي، الس�فر مارتن هوت الدعم املمك�ن تقديمه من 
قب�ل البعثة ملجل�س القض�اء. وذكر بي�ان ملجلس القض�اء، تلقت 
»املس�تقبل« نس�خة منه، ان »رئيس مجلس القض�اء األعى، فائق 
زيدان، بحث خال استقباله رئيس بعثة االتحاد األوروبي يف  العراق، 
السفر مارتن هوت، الدعم الذي ممكن أن تقدمه البعثة اىل مجلس 

القضاء األعى يف كافة املجاالت ذات  االختصاص.

        بغداد / المستقبل العراقي

نظرت املحكمة االتحادية العليا دعوى عى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، 
وقض�ت الحكم بردها، مؤكدة عدم اختصاصها الفصل يف األوامر االدارية. 
وقال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الساموك يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت جلس�ة برئاس�ة القايض 
مدح�ت املحمود وحضور القضاة االعض�اء كافة، ونظرت دعوى لعدد من 
املدع�ن يقاض�ون فيها كل من رئيس ال�وزراء، ووزي�ر الداخلية/ اضافة 
لوظيفتهم�ا«. وتاب�ع الس�اموك، أن »املدع�ن طلبوا م�ن املحكمة ابطال 
أوام�ر ديواني�ة صادرة من مجلس ال�وزراء تتعلق بإحالته�م عى التقاعد 
ألس�باب تم ذكرها يف عريضة الدعوى«. وأش�ار إىل ان »الجلس�ة حرضها 
وكاء املدع�ن، ووكي�ل املدعي عليه األول رئيس مجل�س الوزراء/ اضافة 
لوظيفت�ه، ووكيل املدعي علي�ه الثاني وزير الداخلي�ة/ إضافة لوظيفته، 
حيث اس�تمعت املحكم�ة االتحادية العليا إىل اقوالهم«. وبن الس�اموك أن 
»املحكم�ة وج�دت أن األوامر الديواني�ة املطعون بها تش�كل أوامر ادارية 
وف�ق معاير القانون االداري م�ن حيث الجهة الت�ي اصدرتها ومن حيث 
كينونتها، وأن القانون رس�م طريقاً للطعن فيه�ا وهو غر طريق الطعن 
به�ا أمام املحكم�ة االتحادية العليا املح�دد اختصاصاتها بموجب املادتن 
)93( من الدس�تور واملادة )٤( من قانونها، وبناء عليه قضت برد الدعوى 

من جهة االختصاص.

القايض زيدان يبحث مع سفري االحتاد األوريب 
الدعم املمكن تقديمه ملجلس القضاء

املحكمة االحتادية تفصل يف دعوى ضّد 
رئيس احلكومة ووزير الداخلية

        بغداد / المستقبل العراقي

املفوض�ن  مجل�س  عض�و  زار 
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  يف 
الدكت�ور  املستش�ار  لانتخاب�ات 
فتاح محمد حس�ن س�عيد املكتب 
االنتخابي ملحافظة واسط لاطاع 

عى اعماله الحالية.
وعقد فتاح محمد اجتماعا موسعا 
م�ع موظف�ي املكت�ب االنتخاب�ي 
املراك�ز  وم�دراء  املح���افظ�ة  يف 
ملف�ات  لتدقي�ق  فيه�ا  الفرعي�ة 
واالط�اع ع�ى  العق�ود  موظف�ي 

كفاءاتهم املهنية. 

فت�اح  ناق�ش  آخ�ر،  جان�ب  م�ن 
محم�د م�ع ادارة املكت�ب كيفي�ة 
االداري�ة  الجوان�ب  تهيئ�ة 
اس�تعدادا  واللوجس�تية  والفني�ة 
وتذلي�ل  املقبل�ة  لاس�تحقاقات 
العقب�ات يف ذل�ك الش�أن من خال 
عملي�ة  اس�تئناف  ع�ى  التاكي�د 
االلكرتوني�ة  للبطاق�ات  التوزي�ع 
)البايومرتي�ة(. وتاتي هذه الزيارة 
من خ�ال املتابعة امليدانية العضاء 
مجلس املفوضن الج�دد للمكاتب 
االنتخابي����ة يف املح�����افظات 
لاس�تحقاقات  اس�تعدادا  كاف�ة 

االنتخابية املقبلة .    

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن  جه�از مكافح�ة االره�اب 
ع�ن اس�تمراره  يف تعق�ب بقاي�ا  
قيادات وعن�ارص عصابات داعش  
االرهابي�ة .وق�ال الجه�از يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه ان الجهد االستخباري للجهاز 
عنل عى  اكتشاف  أهداف  يف وادي 

زغيت�ون  ضمن  قاط�ع محافظة 
ابط�ال  نف�ذ  ومب�ارشة   كرك�وك 
العمليات  الخاصة يف الجهاز  إنزاال 
جويا  بإس�ناد  من طران التحالف 
ال�دويل  تمكن�وا م�ن خال�ه  قت�ل  
ثاثة ارهابين م�ن املقربن لزعيم 
واعتق�ال   الداعش�ية   العصاب�ات 
س�بعة ارهابي�ن. واكم�ل ع�ادت 

القوات اىل قواعد انطاقها بسام.

عضو يف جملس مفوضية االنتخابات يزور املكتب 
االنتخايب بواسط لإلطالع عىل أعامله

جهاز مكافحة االرهاب ينفذ انزاالً جويًا يف كركوك 
لقتل عنارص ارهابية
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    بغداد ، المستقبل العراقي

طمأنيت وزارة الكهرباء، االثنيني، املواطنني 
بشان تجهيز الطاقة الكهربائية خالل فصل 

الصيف املقبل.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء احمد 
العبادي لوكالة }الفرات نيوز{ ان »عىل ضوء 
الخطية التي رصدتها الوزارة وناقشيتها مع 
الرشكات العامة واشيعرت بها لجنة الطاقة 
النيابية وناقشتها يف مجلس الطاقة الوزاري 
سيتتكفل الخطية بإضياف 3500 ميغا واط 
بزييادة معيدالت تجهييز  سيتكون كفيلية 
الطاقية، اضافية اىل اصيالح خطيوط النقل 
واملحطات التحويليية يف املناطق املحررة بعد 

ان كانت مدمرة بالكامل  ».

اىل  امتيدت  الصيانية  »اعميال  ان  وأضياف 
محافظيات الجنيوب وبغيداد وفيق خطية 
رصينة »، مبينياً ان »هذه االعمال تحتاج اىل 
اموال إلدامة العمل وال يمكن اسيتمرار هذه 

املشاريع من دون اطالق املوازنة«.
 وتابع ان »من بني املشياريع تتضمن دخول 
محطة السماوة والنارصية اىل الخدمة خالل 
حزييران وتميوز املقبليني ونحين مكلفيون 
بمواكبة الطلب عىل اسيتهالك الطاقة، وتلك 
املحطيات تحتاج اىل رصيد املوازنات«، مؤكداً 
ان »حاولنا تشغيل 20 ساعة حتى يف الصيف 
وهنياك رضا نسيبي من قبيل املواطنني عىل 
زيادة ساعات التشيغيل ونعمل عىل زيادتها 
يف الصيف املقبل«.ولفت اىل ان »انتاج العراق 
من الطاقة الكهربائية يبلغ 19200 ميغا واط 

وتغطية الكهرباء بلغت 24 سياعة لعدد من 
املحافظات، باستثناء صالح الدين وكركوك«، 
مشيراً اىل ان »هناك حياالت واعطال تحصل 

تؤدي اىل تقليل ساعات التجهيز«.
وبيني ان »منظومية الربيط الكهربائيي تعد 
خطية كبيرة ونقلة نوعيية ملرونة الشيبكة 
الكهربائيية حييث انتهينا من اعميال الربط 
التزامنيي ميع الخطوط االيرانيية لنقل 110 
اىل 1200 ميغيا واط، اميا بخصيوص هييأة 
الربط الخليجي فاالعمال ال زالت قائمة ومن 
املؤميل انتهائها خيالل ترشيين االول املقبل 
بنقل الطاقة اىل البرصة«.وبشيأن التعيينات 
يف الوزارة أوضح العبيادي أنه »عل االغلب ال 
توجيد تعيينيات يف وزارة الكهربياء بموازنة 

العام 2020«.

الكهرباء تبرش املواطنني بشأن جتهيز الطاقة يف الصيف وترجح إغالق التعيينات يف ٢٠٢٠

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنيت وزارة اإلعميار واإلسيكان والبلديات، 
مصادقة وزيرها بنكني ريكاني عىل مرشوع 
التجديد الحرضي ملركيز مدينة النجف، فيما 

كشف األخر عن أبرز ما يشمله املرشوع.
وقاليت اليوزارة يف بييان تلقتيه »املسيتقبل 
واإلسيكان  اإلعميار  »وزيير  إن  العراقيي«، 
والبلدييات العامة بنكيني ريكاني صادق عىل 
ميرشوع التجدييد الحيرضي ملركيز مدينية 
النجيف األرشف وبحضيور محافيظ النجف 

لؤي اليارسي، واملعدة ضمن مشاريع الخطة 
االسيتثمارية ل مديريية التخطييط العمراني 

التابعة للوزارة«.
ونقيل البيان عن ريكاني قوليه إن »املرشوع 
سيشيمل إعيادة تطويير املنطقية القديمية 
)العلوية القديمة( والسيوق الكبر واملحالت 
املحيطية باملرقيد الطاهير )محلية امليرشاق 
_محلية العميارة _ محلية اليراق – محلية 
الحوييش( ومنطقة الفنيادق الواقعة يف بحر 

النجف واملنطقة التجارية املجاورة«.
وأضياف ريكاني، أن »أعمال التجديد تتضمن 

واملواقيع  واملبانيي  واملعاليم  الرميوز  إبيراز 
التاريخيية  الجغرافيية املرتبطية باألحيداث 
الدينيية  الهويية  عيىل  والتأكييد  والدينيية 
والتاريخيية والثقافيية للمدينية وارتباطهيا 
بمناسيك الزييارة ميع الحفاظ عيىل الهوية 

الرتاثية املعمارية«.
واكيد ريكاني، عىل »تحديد املواصفات الفنية 
واإلنشائية والعمرانية للفعاليات االقتصادية 
والخدميية الجدييدة الواجيب إقرارها ضمن 
امليرشوع بما يراعي نمط العميارة التقليدية 

والنسيج الرتاثي للمنطقة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحثيت وزارة التعلييم العايل والبحيث العلمي مع بعثية األمم املتحدة 
)اليوناميي( يف العيراق تطوير آفق التعاون املشيرتك بني الجانبني بما 
يعيزز من مكانية الجامعات العراقية بيني نظراتهيا يف دول املنطقة 
والعالم.وأكد املدير العام لدائرة الدراسيات والتخطيط واملتابعة ايهاب 
ناجي عباس، خالل لقائه ممثلة بعثة األمم املتحدة يف العراق سيوزان 
كولييس »اسيتعداد وزارة التعلييم العيايل تنفيذ برامج مشيرتكة مع 
البعثة من أجل االرتقاء بقطاع التعليم وحقوق اإلنسان وتعزيز آليات 

هذه الثقافة بني أوسياط الطلبة من خالل تنفيذ الندوات والفعاليات 
والرامج املشرتكة«.

وأضاف املديير العام ان »الوزارة تبذل جهيودا حثيثة لضمان حصول 
الطلبة عىل حق التعليم وتوفر البيئة االكاديمية املناسبة لتلقي العلم 

ومساعدتهم يف العودة اىل مقاعد الدراسة.
من جانبها اكدت ممثلة بعثة األمم املتحدة يف العراق سيوزان كوليس، 
أهميية مراعاة املؤسسيات الحكومية العراقيية ووزارة التعليم العايل 
الظروف اإلنسانية الخاصة بالطلبة السيما يف ظل الظروف االستثنائية 

التي تمر فيها جامعات بعض املحافظات.

وزير االعامر يصادق عىل التجديد احلرضي ملركز النجف

    المستقبل العراقي / علي ابراهيمالتعليم العايل تبحث أفق التعاون املشرتك مع »يونامي«

إحتضنت قاعة قسيم الصحية العامة يف دائرة 
صحية كربيالء املقدسية ، اإلجتماع املُوَسيع ، 
لبحث اإلجراءات الوقائية والتوعوية اإلحرتازية 

املُتخذة ملواجهة فروس كورنا املُستجد ».
 وقال مديير عام الدائيرة ، الدكتور صباح نور 
هادي املوسوي ، عقب اإلجتماع ، الذي حرضه 
مدراء األقسيام واملؤسسيات الصحيية ، وعدد 
من مدراء شيعب القسيم ، إنه » جيرى خالله 
ُمتابعة الجهيود واإلجراءات الوقائيية املُتخذة 
من قبل الدائرة ومؤسساتها الصحية بضمنها 
الحميالت التوعوية والتثقييف الصحي لزيادة 
الوعيي الصحيي املُجتمعي ، وكذليك بحث أخر 

املُستجدات الخاصة بخطر الفايروس » . 
ولفت املوسيوي ، إنيه » تم تدارس وُمناقشية 
جملية من الخطيوات العملية لتفيادي حدوث 
اإلصابية بالفايروس الوبائيي ، وإتخاذ العديد 
من التوصيات والعمل عىل تنفيذها تماشياً مع 
اإلجراءات املُتخذة من قبل الحكومتني املركزية 
واملحليية خاصة بعد ظهيور إصابات وحدوث 

وفيات يف عدد من دول الجوار » .
تهيئية     ، التوصييات  بيني  مين   « إن  ُمبينياً   

املُستشيفى امليداني املُتنقل     املتنقل وجعله ىف 
حالة تأهب   قصوى ، وتدريب املالكات  الطبية 
والصحيية وتهيئتها تحسيباً  ألي حالة طارئة 
ال سيامح الله ، مع توفر أماكن للعزل والعالج 
وإستقبال الحاالت الطارئة » ، والرشوع بتنفيذ 
خطة عمل صحيية إعالمية وتوعويية ُمَكثفة 
بهدف تثقييف املواطنني حول كيفيية الوقاية 

من الفروس ».
 عيىل أن تتضمين الخطية ، قيام فيرق صحية 
متخصصة بزيارة املواطنني يف أماكن ُسكناهم 
التثقيفيية  والفوليدرات  الرسيائل  وإيصيال 
واإلرشيادية التي تتضمن تعريفهيم بأعراض 
الفيروس وُطرق إنتقاله وكيفيية الوقاية منه 
وتشيجيعهم عيىل مراجعية أقيرب مؤسسية 
صحية يف حال شيعورهم باي أعراض مرضية 

ُمفاجئة ».
وكذلك طبع الُبوسرتات والفلكسات واملُطويات 
الخاصية  والتوعويية  اإلرشيادية  والنيرشات 
بمواضيع النظافة الشخصية والعامة وأهمية 
غسيل اليدين وإتباع العادات الصحية السليمة 
التي تحمي من اإلصابة بالكثر من األمراض ، 
إضافة اىل معلوميات عامة تخص »  الفروس 

الوبائي .

صحة كربالء تعقد إجتامعًا  موسعًا  لبحث اإلجراءات 
امُلتخذة ملواجهة فريوس كورنا امُلستجد 

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كشيف وكيل مدير عام رشكة توزييع املنتجات النفطية 
حسيني طالب عبود، عن إنتاجية هيأة النقل للمشيتقات 
النفطيية خيالل كانون الثانيي املايض والتيي بلغت أكثر 
مين )47( ملييون )م3 .كيم( تيم نقلهيا اىل املحافظات 
عر أسيطول الشياحنات والناقالت الضخيم الذي تملكه 
الرشكية الذي يضيم أكثر مين ) 1377 ( شياحنة .وقال 
طاليب يف بيان تلق0ته »املسيتقبل العراقي«، ان »كميات 
املشيتقات النفطية يتم نقلها بواسيطة الشياحنات عر 
محاور وخطيوط  خاصة تقوم بتوزيع الكميات املنقولة 
اىل جمييع محافظات العيراق وفق خطة معيدة من قبل 
هيأة النقيل يف الرشكة«، مؤكداً أنه »يتيم نقل العديد من 
املنتجيات النفطية وفق هذا السيياق مين بينها املنتجات 
البيضاء التي تشيمل البنزين والنفط االبيض وزيت الغاز 
وكذلك املنتجات السوداء )ديزل . نفط خام . خليط . نفثا( 
إضافيًة اىل وقود الطائيرات )R.T( ، الزيوت . الهيدروليك 
. غازمعبيأ وغياز فل«.من جانبيه قال مدير هييأة النقل 
يف رشكية التوزييع صبيح عبد الليه ان »الهيأة بمالكاتها 
تسعى اىل تطوير عملها من خالل تضافر جهود العاملني 
بمختليف مسيمياتهم لتسيهيل عملية توزييع وإيصال 
املنتجيات النفطيية اىل جمييع املحافظيات وفيق خطط 
يومية وشيهرية وسينوية لضمان تحقيق االنسييابية«.

يذكر ان هيأة النقل من كريات الهيئات التابعة اىل رشكة 
التوزيع مهمتها نقل وايصال املشتقات النفطية اىل جميع 
املحافظيات واملنافذ التوزيعية كما تقوم بمهمات تنظيم 
وتسيير العديد من األعمال التي تعنى بمجال توزيع تلك 

املنتجات لضمان ايصالها اىل الجهات املقصودة.

املنتجات النفطية: أكثر من 
»47« مليون م3 إنتاجية أسطولنا الناقل 

للمحروقات خالل كانون الثاين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلين قطاع املحمودية للرعاية الصحية األولية عن انطالق حملة 
اصحية لتلقيح بالقاح السيجايا وبواقيع جولتني .. الجولة األوىل 
ملدة ثالثة أيام بداية األسيبوع الحايل والجولة الثانية ملدة خمسية 

أيام من بداية الشهر القادم ».
حيث ان الفئات املشمولة بهذا اللقاح هم النازحني ، العشوائيات، 
املعتمرين، أصحاب محالت بيع الحيوانات األليفة، نزالء السجون، 
دوائر الدولة ،والعاملون يف املطاعم ونفذت هذه الحملة من خالل 

خمسة فرق جوالة تابعة للقطاع ,
وبحسيب توجيهات دائيرة صحة بغيداد الكرخ/ قسيم الصحة 
العامية / شيعبة التحصيني وبمتابعية مديرة قطياع املحمودية 

الدكتورة مروة صباح كاظم .

صحة الكرخ تعلن انطالق محلة التلقيح 
بلقاح السحايا يف قضاء املحمودية

    بغداد / المستقبل العراقي

اوضحت وزارة العمل والشؤون االجتماعية حقيقة تمديد منحة 
الطوارئ.

ونفيت اليوزارة يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة منه، 
»ما تداولته بعض مواقع التواصل من معلومات تشير اىل تمديد 

منحة الطوارئ لثالثة اشهر اخرى«.
وبينت اليوزارة »انها بيارشت باطالق الوجبية الثالثة من منحة 
الطيوارئ وسيتكون االخيرة داعيية املواطنني اىل تلقيي االخبار 
واملعلومات من مصادرها الرسيمية املتمثلة بموقعها االلكرتوني 

Www.molsa.iq وصفحاتها عر مواقع التواصل االجتماعي.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت رشكة تسيويق النفط عن كمية شيحنات النفيط الخام 
املصيدر التي تم بيعها بعالوة سيعرية وتحقيق ايراد اضايف خالل 

شهر كانون الثاني املايض.
وقال مدير عام رشكة تسويق النفط عالء اليارسي يف بيان تلقت 
»املسيتقبل العراقي« نسيخة منه ان »مجموع الكميات املصدرة 
من شحنات النفط الخام بعالوة سعرية بلغ مليوناً و)938( الفاً 
و)889( برميالً، بايرادات كلية بلغت )120( مليونا و)321( الف 

و)471( دوالرا« .
وأشيار اليارسي اىل ان »الشحنات املصدرة كانت من خام كركوك 

وخام البرصة الخفيف.

    بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر محيل بمحافظة البرصة، بأنه تم اغالق منفذ سفوان 
الحدودي حتى اشعار اخر.

وقيال املصيدر ان »دولة الكوييت طلبت من العيراق اغالق منفذ 
سفوان الحدودي حتى اشعار اخر«.

ويأتيي هذا القرار بعد سياعات مين اعالن الكويت عن تسيجيل 
اصابات بفروس كورونا.

العمل تنفي متديد منحة الطوارئ

»سومو« تعلن عن ايرادات إضافية 
لصادرات فورية يف الشهر املايض

اغالق منفذ سفوان 
احلدودي حتى إشعار آخر

    بغداد/ المستقبل العراقي

أصيدرت دائرة التوعية واالعيالم البيئي يف 
وزارة الصحية والبيئة، إرشيادات صحية 
وقائيية مين االميراض الوبائيية ومنهيا 
فيروس )كورونيا(«. وذكر بييان للدائرة 
تلقته »املسيتقبل العراقيي«، انه«من أجل 
تفادي انتقيال االمراض واالوبئية املعدية 
مين شيخص اىل اخير السييما يف االماكن 

املزدحمة والعامة والتي تشمل كل من:
أ - املدارس والجامعات

ب- املزارات املقدسة
ج- املوالت واالسواق التجارية

د- املناسبات واالنشطة الرياضية والفنية 
والعشائرية

هي- املتنزهات واالماكن الرتفيهية
ونصحت دائرة الصحة باآلتي:

1-  تيرك عيادة التقبييل والتكاتيف عنيد 
السيالم واملصافحة ، وعدم ملس السطوح 

امللساء
2-  اسيتخدام املنادييل الورقيية املعقمية 

بشكل متواصل السيما عند العطاس
3- مين املفضل ارتداء الكماميات الواقية 

كعمل احرتازي يف الزحامات الكبرة

4- عند شعورك باعراض الزكام واملشاكل 
التنفسيية علييك مراجعية اقيرب مركيز 
صحي وانك غر ملزم بالتواجد يف االماكن 

املزدحمة.
وشددت عىل:

1-  يف حالية ظهيور اعراض اليزكام عىل 
الطفيل يجب مراجعة اقيرب مركز صحي 
وعدم ذهابه للمدرسة لحني الشفاء التام.

2- حث االبناء والتالميذ عىل غسيل االيدي 
بالصابيون واسيتعمال انيواع املعقميات 

بشكل مستمر.
3- االطفيال وكبيار السين اكثير عرضية 
مين  ليذا  الوبائيية  باالميراض  لالصابية 

الرضوري االلتزام باإلرشادات الصحية.
4- الحرص عىل غسيل الفواكه والخضار 
عيدة مرات قبيل تناولها وطهيي االطعمة 
الحيوانيية كاللحوم والدواجن واالسيماك 

بصورة جيدة.
5- تجنب التعامل املبيارش مع الحيوانات 
اسيواق  التواجيد يف  او  وامليتية(  )الحيية 

تداولها.
6- لزييادة مناعة الجسيم ينبغيي االكثار 
مين تنياول الخضيار والفواكيه السييما 

الحمضيات وتقليل االطعمة املعلبة.

الصحة تنرش ارشادات ملواجهة كورونا

الرافدين: شمول »52« مديرية ودائرة 
تابعة للداخلية ببطاقات املاسرت كارد

الداخلية تعلن اعتقال تاجري 
خمدرات يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلين مرصف الرافديين، ان نحو 52 مديرية ودائرة تابعية لوزارة الداخلية 
تم شيمولهم ببطاقات املاسرت كارد الدولية الصادرة من قبل املرصف.وقال 
املكتيب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة منه 
»تم توزيع بطاقات املاسيرت كارد عىل نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة 
الداخلية من الذين تم توطني رواتبهم عىل املرصف«.وأشار اىل، ان »املرصف 
سييقوم باسيتكمال عملية التوزيع للوجبات االخرى خالل هذا االسبوع«.

واوضح انه »سييتم رفع راتب املنتسب واستالمه شهرًيا عىل بطاقة املاسرت 
يف آذار املقبيل فضال عن االسيتفادة مين الخدمات املرصفيية التي يقدمها 

املرصف عر بطاقة املاسرت من سلف وقروض وخدمات أخرى.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنيت وزارة الداخلية، القبض عىل 
تاجري مخدرات يف بغداد.

تلقيت  بييان  يف  اليوزارة  وقاليت 
»املسيتقبل العراقي«نسيخة منيه، 
إن »مفيارز اسيتخبارات الرشطية 
وكالية  اىل  التابعية  االتحاديية 
االستخبارات والتحقيقات االتحادية 

تمكنت مين القبض عيىل  متهمني 
اثنيني بجانيب الرصافة مين بغداد 

بتهمة املتاجرة بالحبوب املخدرة«.
واضافت: »جاء ذلك من خالل كمني 
محكم وبجهد اسيتخباري اثمر عن 
القبيض عليهميا وبحوزتهما اكثر 
مين 1200 حبية مخيدرة، حيث تم 
اتخاذ االجراءات القانونية بحقهما 

وتسليمهما للجهة املختصة.

خلية األزمة تعقد اجتامعًا موسعًا يف البرصة 
وتتخذ قرارات ملواجهة »كورونا«

    المستقبل العراقي / رائد محمد 

برئاسية النائيب الفني ملحافيظ البرصة 
املهندس محمد طاهر التميمي، وبحضور 
د.رضغيام  للمحافيظ  اإلداري  النائيب 
األجيودي،  عقيد أميس االثنيني يف ديوان 
محافظية البيرصة، اجتماعا ضيم خلية 
األزمية..  املكونية مين الدوائير املعنيية 
واألجهيزة األمنية وممثلة منظمة الصحة 
العاملية استعدادا ملواجهة فروس« كورونا 
».وقيال املهنيدس التميميي: تمخض عن 
االجتماع اصدار جملة من القرارات أهمها 

تخصيص مستشفى خاص لعالج هذا املرض 
خارج مركيز املحافظة، وعدم دخول الزائرين 
االيرانييني عير منفذ الشيالمجة الحيدودي، 
ومنيع سيفر العراقييني اىل جمهوريية ايران 

اإلسيالمية و فحيص الوافديين العراقيني من 
ايران، فضيال عن توفر التخصيصيات املالية 

لتجهيز املستشفى املذكور .
مين جانبه، قال الدكتيور األجودي: انه لم يتم 
تسيجيل اي حالة إصابة لحد االن، الفتا اىل ان 

االجتمياع الذي ضم دوائير املطار واملنافذ 
والبلدييات  البيرصة  وصحية  الحدوديية 
واالجهزة االمنية وعدد من الدوائر الساندة، 
اتخياذ حزمة من التدابير االحرتازية ضد 
تفيي فروس كورونيا، ومنع وصوله إىل 
املحافظة ، فضال عن وضع خطة ملواجهة 
الفروس يف حال تم تسيجيل إصابات« ال 

سامح الله«.
مين جهته، قال املدير العيام لدائرة صحة 
البرصة الدكتور عباس خلف التميمي: إن 
إجراءات صحة البيرصة تعتمد توجيهات 
منظمية الصحة العامليية، والتي تضمنت 
الحدوديية  املنافيذ  عير  الوافديين  فحيص 
واملطيارات، فضيال عين بيدء عمليية تجهيز 
مستشيفى متكامل لعالج مرىض الفروس يف 

حال تم تسجيل إصابات مستقبال.

حبوب التجارة تعلن استمرار فرعها يف ام قرص بتفريغ محولة 
»EAST BANGKOK« من الرز املستورد

    بغداد / المستقبل العراقي

التجيارة عين مواصلية فيرع  اعلنيت وزارة 
الرشكية العامة لتجيارة الحبيوب يف ام قرص 
تفرييغ وشيحن كمييات اليرز الفيتنامي من 
حمولة الباخرة EAST BANGKOK الراسيية 
عىل رصيف رقم )3( يف امليناء الجنوبي واملورد 

لحساب البطاقة التموينية«.
واضياف مديير عيام الرشكة حسينني مهدي 
عليوان يف بيخان ورد لي«املسيتقبل العراقي«، 
بان »الكمية املفرغية لغاية اعداد هذا التقرير 
تجياوزت ) 3974( طنا متوزعية عىل محاور 
)العطيفيية أربييل السيليمانية دهيوك فيما 
سييتم تفريغ وشيحن الحميوالت املتبقية إىل 
محافظات حسب الخطة املوضوعة مسبقا«.

ويف سياق متصل اشار علوان اىل مواصلة فرع 

البيرصة باسيتالم اليرز املحيل بنوعييه العنر 
والياسيمني اىل جانب اسيتالم الرز املسيتورد 

لرفده ضمن مفردات البطاقة التموينية .

مشيراً بيان الكميية املسيتلمة لليرز املحييل 
تجياوزت) 2658( طنيا فيما تجياوزت كمية 

الرز املستورد )11228(طنا .
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )36(
تعل�ن اللجن�ة وللم�رة الثاني�ة عن بيع االخش�اب 
العائدة الغابات الجنوبية والغابات الوسطى  وفق 
قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم 
الت�ايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك 
باملزايدة وس�تجري املزايدة يف مقر ش�عبة الغابات 
والحدائق  يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 
ن�رش االعالن واج�ور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

البيع

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )38(
تعل�ن اللجن�ة وللم�رة الثاني�ة عن بيع االخش�اب 
العائدة الغابات الش�مالية  وفق قانون )21( لسنة 
2013 فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية 
مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 
15( خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل لنرش 
االع�الن يف الصح�ف املحلية لالط�الع عىل الرشوط 
مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من 
القيم�ة املق�درة م�ع الترصي�ح االمني للمش�رتك 
باملزايدة وس�تجري املزايدة يف مقر ش�عبة الغابات 
والحدائق  يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 
ن�رش االعالن واج�ور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

البيع

العدد : 87
التاريخ : 2020/2/23

العدد : 85
التاريخ : 2020/2/23

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 1176 / ب2 / 2019 
التاريخ : 18 / 2 / 2020 

اعالن تبليغ غيابي 
اىل / املدعى عليهما / 1 – طلبة عبد مهري ماهود 

2 – ناهدة عادل عودة .
اق�ام املدع�ي الس�يد وزي�ر الداخلي�ة اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى 
البدائي�ة املرقم�ة 1176 / ب2 / 2019 والت�ي ص�در فيه�ا الحكم 
 / 672HEW4110 ( بالزامك�ن باع�ادة االجهزة املوت�رال املرقم�ة
672HEY1442 / 749TGE0865 / 672HEA2990 ( وملجهولية 
مح�ل اقامتهما حس�ب رشح املبلغ مركز رشط�ة الزويرية يف بني 
س�عد بالعدد 1070 يف 13 / 2 / 2020 ومرفقة اشعار مختار قرية 
النور املدعو ) حس�ني عيل كريفع ( تقرر تبليغك بالنرش بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني ويف حالة عدم حضوركم او ارس�ال 
من ينوب عنكم قانونا س�وف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون .
القايض 

لطيف خليل ابراهيم 
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف السد العظيم 
العدد : 150 

التاريخ : 23 / 2 / 2020 
م / اعالن 

اىل املفق�ود ) صالح عبد الله نجم ( يس�كن محافظة دياىل / قضاء 
الخالص / ناحية الس�د العظيم / قرية املجرة تولد 1 / 8 / 1988 
. بتاري�خ 20 / 6 / 2014 واثن�اء احداث ناحية الس�د العظيم فقد 
املدعو اعاله ولغاية االن وقدمت زوجته املدعوة ) ايمان جبار احمد 
( اخب�ار ع�ن فقدان�ك وترغب ان تك�ون قيما عليك وع�ىل اطفالك 
القارصي�ن كل من عب�د الله وهم�ام ومعتز ولواء لذا ق�رر تبليغك 

بواسطة صحيفتني محليتني .
القايض 

عدنان حسني عيل 
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية السد العظيم 

العدد : 14 / ش / 2020 
التاريخ : 24 / 2 / 2020 

م / اعالن 
اىل املدعى عليه ) غانم مصطفى س�الم ( يس�كن ناحية العظيم / 
الحم�ل بتاريخ 3 / 2 / 2020 قدمت زوجت�ك املدعية ) رقية احمد 
عب�د الله ( دعوى نفقة ماضية او مس�تمرة كون�ك قد تركتها منذ 
1 / 5 / 2016 ب�ال نفقة اىل تاري�خ اقامة الدعوى ولكونك مجهول 
االقام�ة تقرر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني لذا اقت�ى حضورك 
او م�ن ينوب عنك اىل ه�ذه املحكمة بموعد املرافع�ة املصادف 4 / 
3 / 2020 وبخ�الف ذلك س�وف تج�ري بحقك املرافع�ة غيابيا مع 

التقدير.
القايض 

عدنان حسني عيل 
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 
العدد : 272 

التاريخ : 12 / 2 / 2020 
اىل / املفقود كاظم منصور حسون 

م / اعالن فقدان وحجر عىل املفقود 
بناء عىل الطل�ب املقدم من قبل طالب الحج�ر والقيمومة املدعو ) 
كاظم منصور حس�ون ( والذي يطلب فيه نصبه قيما عليك بسبب 
فقدان�ك م�ن تاريخ 9 / 6 / 2014 ولم يعرف عنك اي خرب يدل عىل 
حيات�ك او مماتك منذ ذل�ك التاريخ لذا ق�ررت املحكمة االعالن عن 
فقدانك بواس�طة الن�رش يف صحيفتني محليت�ني يوميتني ويف حالة 
ع�دم حضورك او اعالم هذه املحكم�ة عن حياتك خالل عرشة ايام 
م�ن تاريخ النرش س�يتم الحجر عليك ونصب ولده املدعو ) س�الم 

كاظم منصور ( قيما عليك الدارة شؤونك وفق القانون .
القايض 

اسامه علوان شلش 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من قبل الس�يد حيدر عبد الله عبد الواحد الذي يطلب 
فيه تبديل ) اسم ابنته القارص من ) شهد ( اىل ) نرجس ( خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 

22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم شالل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

فقد مني جواز الس�فر الصادر من مدينة غازي عنتاب – دائرة ش�هيد كامل 
بأس�م / جمي�ل اوزدن – فم�ن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل الس�فارة الرتكية يف 

بغداد.

�������������������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد: 316
التاريخ :2020/2/24 

م/ نرش فقدان
للطل�ب املق�دم من قبل املدع�وة )فاطمة عيل مجبل( التي ت�روم فيه نصبها 
قيمة عىل زوجها املفقود )نزهان عبيد ضاحي عبد الله( قررت هذه املحكمة 
ن�رش فقدان املدعو )نزه�ان عبيد ضاحي عب�د الله( الذي فق�د يف محافظة 
ص�الح الدين بتاري�خ 2015/10/13 ولم يعرف مص�ريه لحد االن وعىل من 
يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف محافظة 
صالح الدين/ ناحية االس�حاقي او مركز رشطة االس�حاقي خالل شهر من 

اليوم التايل لنرش اإلعالن. 
 القايض 

يعرب عيل جاسم

�������������������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد: 319
التاريخ :2020/2/24 

م/ نرش فقدان
للطل�ب املقدم من قبل املدعوة )وحيدة س�هيل نجم( التي ت�روم فيه نصبها 
قيمة عىل زوجها املفقود )س�عد س�هيل نجم عبد الله( قررت هذه املحكمة 
نرش فقدان املدعو )س�عد س�هيل نجم عبد الله( الذي فقد يف محافظة صالح 
الدي�ن بتاري�خ 2015/10/13 ولم يع�رف مصريه لح�د االن وعىل من يعثر 
عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال بذويه الساكنني يف محافظة صالح 
الدين/ ناحية االس�حاقي او مركز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم 

التايل لنرش اإلعالن. 
 القايض 

يعرب عيل جاسم

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ ناحية القادسية
رقم االضبارة : 16/ ت/2020

التاريخ : 2020/2/10 
اىل  /املنفذ عليه / جابر جياد عباس

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من مختار قري�ة الغدير يف محافظ�ة النجف انك 
مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبلي�غ  عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية التنفيذ ناحية القادس�ية  خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم 

حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

ماهر عبد اليمه العبودي
اوصاف املحرر 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 170/ب2020/4

التاريخ : 2020/2/23
اعالن

 اىل املدعى  عليه / )نارص عبد الله كريم(
اق�ام املدعي ) الس�يد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفت�ه ( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اعاله ض�دك والتي يطلب فيه�ا الحكم )بابطال كاف�ة قيود العقار 
املرق�م 3/21514 حي النرص ( واعادة تس�جيله باس�م دائ�رة املدعي اعاله  
ونظرا  ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
ح�ي الجه�اد 5  أ جمعة علك الوائيل عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا  
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافع�ة املصادف يف يوم  2020/3/8 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد / 708

التاريخ 2020/2/18
اىل املفقود ) حسن جيجان بردي( 

اعالن
قدمت زوجتك املدعوة ) ليىل موازي هالس�ه ( طلب  اس�تحصال حجة حجر 
وقيمومة اىل هذه املحكمة بتاريخ 2020/2/3 تطلب فيها حجرك  وتنصيبها 
قيم�ة عليك  لغ�رض مراجعة الدوائر الرس�مية ودائرة الرعاي�ة االجتماعية 
ولكونك مجهول محل االقامة  فقد تقرر تبليغك اعالنا و بصحيفتني محليتني 
ويف حال�ة تبلغ�ك  عليك مراجع�ة هذه املحكمة خ�الل 30 يوما وعىل كل من 
لدي�ه معلومات عن املفقود مراجع�ة هذه املحكمة خالل 30 يوما من تاريخ 
النرش وبخالفه س�وف تميض املحكمة باالجراءات القانونية واصدار الحجة 

وفقا للقانون 
القايض

ماجد شهيد اليارسي

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

مديرية التسجيل العقاري العام
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة 

العدد : 1162
التاريخ 2020/2/23

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2018/11/25 لتسجيل تمام 
العقار تسلس�ل )117( محلة )بلوش( يف الكوفة اىل طالبة التسجيل املجدد ) 
كاظم رفيق علوان ( لتس�جيله مجددا بأسمها بصفتها املالك والحائزة للمدة 
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العقاري   )43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوجود عالقة او حقوق معين�ة 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 الس�اعة العارشة صباحا من 
الي�وم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير 

عبد النارص جواد كاظم 
مديرالتسجيل العقاري يف الكوفة 

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

مديرية التسجيل العقاري العام
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة 

العدد : 1161
التاريخ 2020/2/23

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2018/12/12 لتسجيل تمام 
العقار تسلس�ل )74( محلة )بلوش( يف الكوفة اىل طالبة التس�جيل املجدد ) 
رضيه جاسم عبد الرضا  ( لتسجيله مجددا بأسمها بصفتها املالك والحائزة 
للم�دة القانونية ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل وفق 
احكام قانون التس�جيل العقاري   )43( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فع�ىل كل من يدع�ي بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم 
م�ا لديه م�ن بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا 

يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير 

عبد النارص جواد كاظم 
مديرالتسجيل العقاري يف الكوفة 

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 344/ 2020
التاريخ : 2020/2/24 

اىل  /املنفذ عليه / مثنى عيل حسني
لقد تحقق له�ذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ واش�عار املختار املنطقة 
حس�ني ي�ارس الفياض  انك مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدأ من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة االح�وال الش�خصية يف النجف بالع�دد 3457/ش2019/7 يف 
2019/6/23 واملتضم�ن الزام�ك بتس�ديد النفق�ات املس�تمرة البالغة مائة 

وعرشون الف دينار لكل واحد من اطفال محمد وزينب وبتول .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحرية
العدد / 82/ش/2020

التاريخ 2020/2/23
اىل املدعى عليه  ) طارق يونس حسن( 

اعالن
قدمت زوجتك املدعية ) اخالص نارص كريم ( الدعوى املرقمة 82/

ش/2020 والتي تطلب فيها الحكم )بالتفريق القضائي( وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة االعالن 
بصحيفت�ني محليتني رس�ميتني وعني ي�وم 2020/3/5 الس�اعة 
التاس�عة صباحا موعدا للمرافعة وعند عدم حضورك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول
القايض

عباس عيل هادي
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1060/ش2020/3

التاريخ 2020/2/24
اعالن

اىل / املدعى عليه / عباس فاضل رضا
تبليغ 

اقام�ت املدعي�ة )رس�ل فيصل هان�ي( الدع�وى بالع�دد )1060/
ش2020/3( امام هذه املحكمة تطلب فيها تأييد حضانة االطفال 
كل من )ابو الفضل وحيدر( وملجهولية محل اقامتك  حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار محل�ة الجديدة 3 / النجف   قررت 
املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة   
صحيفت�ني محليتني يوميتني   وعلي�ك الحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2020/3/11 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1273/ش2020/5

التاريخ 2020/2/23
اعالن

اىل / املدعى عليه / عيل سعد سوادي
اقام�ت املدعية )زمن جواد عبد الكاظ�م ( الدعوى بالعدد )1273/

ش2020/5( امام هذه املحكمة تطلب فيها نفقة ماضية ومستمرة 
للمدعية ونفقة مس�تمرة لالطفال )رغد وزهراء(  وملجهولية محل 
اقامتك  حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار محلة قرية 
الرداد / الديوانية  قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة   صحيفت�ني محليتني يوميت�ني   وعليك 
الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
2020/3/3 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حال�ة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1272/ش2020/5

التاريخ 2020/2/23
اعالن

اىل / املدعى عليه / عيل سعد سوادي
اقام�ت املدعية )زمن جواد عبد الكاظ�م ( الدعوى بالعدد )1272/

ش2020/5( امام هذه املحكمة تطلب فيها مهر مؤجل وملجهولية 
مح�ل اقامتك  حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار محلة 
قري�ة الرداد / الديوانية  قررت املحكم�ة تبليغك بموضوع الدعوى 
وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة   صحيفتني محليت�ني يوميتني   
وعلي�ك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق 
يوم 2020/3/3 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف 
العدد : 9/مجدد/2013

التاريخ 2020/2/18
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد

بن�اءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلس�ل 617 املرشاق  والبالغ 
مساحته )46,86م2( اىل )محمد امني محمد عيل مهدي  ( بموجب 
ق�رار تثبي�ت العائدية الص�ادر بالع�دد 9/ مج�دد/2013 بتاريخ 
2020/2/2 والصادر من رئاس�ة لجن�ة تثبيت امللكية يف النجف لذا 
نعل�ن هذه القرار فعىل من لديه اع�رتاض عىل مضمونه الطعن به 
تميي�زا لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادية بصفتها 
التمييزي�ة خالل مده ثالثني يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار لتقديم طعن ستبارش 

مديرية التسجيل العقاري يف النجف وفقا القرار تثبيت العائدية 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف النجف

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد: 845
التاريخ : 2020/2/23

اعالن
اىل / املدعو / حنان عبود تيك

قدم طالب حجة الوصايا جالل رسول منديل طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اس�تصدار حجة الوصايا بحق القارصين ) كرار وسجاد 
اوالد اس�ماعيل رس�ول( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حيدر طالب الطالقاني
�������������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني براءة الذمة الصادرة م�ن إلهيئة العامة للرضائب فرع 
النجف االرشف ذي الع�دد 7543 بتاريخ 12 / 4 / 2015 واملعنونة 
إىل مكت�ب تس�جيل املركبات مرور محافظة واس�ط بأس�م ) رضا 

كاظم جودة( / فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
�������������������������������������������������������

فقدان 
 فقدت من�ي براءة الذمة الصادرة من إلهيئة العامة للرضائب فرع 
النجف االرشف ذي العدد 18799 بتاريخ 16 / 9 / 2019 واملعنونة 
إىل الهيئة العامة للرضائب فرع ذي قار بأسم ) عباس عيل حسني( 

/ فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
�������������������������������������������������������

اىل الرشيك  امرية فيصل عناد 
توج�ب عليك الحضور اىل بلدي�ة النجف لغرض اص�دار اجازة بناء 

للعقار املرقم 3/53603 حي النداء 
طالب االجازه 

داخل بدوي نفاش
�������������������������������������������������������

اىل الرشيك  احمد حسن جعفر
توج�ب عليك الحضور اىل بلدي�ة النجف لغرض اص�دار اجازة بناء 

للعقار املرقم 3/84186 حي النداء 
طالب االجازه 

رحيم جبار مريهج
�������������������������������������������������������

اىل الرشيكة مليحة كاظم رايض   
اقتى حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي يف محافظة  النجف 
خل�ف مديرية ماء النجف وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل  قيام 
رشي�كك يف العق�ار املواطن )نجاح عبد نارص حس�ني ( عىل العقار 
املرق�م 3/46942 حي النداء  خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خارج العراق وبخالف ذلك سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال
�������������������������������������������������������

فقدان مستمسكات 
فق�د مني اجازة فرن املرقم�ة ) 492( الصادرة من الرشكة العامة 
لتصنيع الحبوب فرع املثنى بأس�م ) س�عد نعيم حس�ن( من يعثر 

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

فقدان 
فق�دت مني الس�نوية الصادرة م�ن مديرية مرور بغ�داد والعائدة 
للس�يارة املرقم�ة 232993 بغداد / نيس�ان بانغن�در اللون ابيض 
بأس�م / فراس حس�ن عويز / فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
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ديوان الوقف السني 
هيئة ادارة واستثامر اموال الوقف السني 

اعالن فرع دياىل 
استنادا لنظام املزايدات واملناقصات الخاصة باالوقاف املرقم 45 لسنة 1969 املعدل . 

يعلن فرع هيئة ادارة واس�تثمار اموال الوقف الس�ني يف دياىل الكائن خلف مستش�فى الشفاء االهيل عن اجراء مزايدة علنية لتاجري االمالك املبينة 
ادناه وذلك يف الساعة التاسعة من صباح يوم الثالثاء املوافق 3 / 3 / 2020 يف مقر فرع الهيئة اعاله ويف حالة موافقة تاريخ املزايدة عطلة يكون 

موعد املزايدة يف يوم الدوام الرسمي الذي يليه .
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20 % من بدل التقدير 
واملستمس�كات االصولي�ة االخ�رى – بضمنها تاييد س�كن مصدق من املجل�س البلدي او الوحدة االدارية ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور 
النرش واالعالن عىل ان يدفع االيجار الس�نوي صفقة واحدة – ويعترب من ترس�و عليه املزايدة مسقطا لخيار الروئية ويلتزم بالحفاظ عىل القطعة 
املس�تاجرة من التج�اوزات بالبناء وغريها واخالئها من املتجاوزين يف حالة وجودها وعدم مطالب�ة جهة الوقف بأي تعويض يف حالة اخالئها من 

التجاوزات واملتجاوزين .

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالن جلنة البيع واالجيار
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علني�ة لتأجري االمالك املبينة يف ادناه 
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية 
العمارة خالل فرتة )30( ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة )50%( م�ن القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل 
النته�اء املدة اعاله م�ن تاريخ النرش وعىل قاعة مديري�ة  )بلدية العمارة ( واذا ص�ادف يوم املزايدة عطلة 
رس�مية يك�ون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور الن�رش �  وكافة املصاريف 
املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة 
خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات 

القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او 

اللجوء اىل املحاكم املختصة

اعالن
تعل�ن الرشك�ة العام�ة لتس�ويق 
االدوي�ة واملس�تلزمات الطبية عن 
اعالن املناقص�ة )91/2020/18( 
والذي يتضم�ن تنويه بتمديد فرتة 
غلق املناقصة اىل غاية 2020/3/25 
ب�دال م�ن 2020/3/18 والذي تم 

االعالن عنها عىل موقعنا :
www.kimadia.iq

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعل�ن رئاس�ة جامعة الكوفة /قس�م القانونية عن اج�راء املزايدة العلني�ة  لتاجري  االموال 
العائدة لجامعتنا واملدرجة ادناه فعىل الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان 
الجامع�ة / الش�ؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعي�ة طريق كوفة � نجف لالطالع عىل 
التفاصي�ل والعقار املعلن عنه موقعيا  وخالل مدة خمس�ة عرش يوما ابتداء من اليوم التايل 
لنرش  االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخري  للمدة اعاله 
بديوان الجامعة  مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغ�ة 50% من القيمة املقدرة 
وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / صندوق التعليم العايل  وكتاب براءة ذمة  
من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة 
وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية عىل 
ان يت�م  جلب عدم املحكومي�ة والترصيح االمني للمتقدم للمزايدة ومن بغداد حرصا عىل ان 
يقوم املس�تاجر بايداع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعها 
بع�د انته�اء  م�دة العقد يف حالة ع�دم ترتب مبالغ بذمت�ه نتيجة مخالف�ة رشوط العقد او 
ارضاره باملأج�ور وال يجوز اش�رتاك املوظف�ني الذين ذكرتهم احكام امل�ادة )4( من قانون 
بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه املزايدة   اجور 

الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال/اجازة التصوير الفوتغرايف / كلية الرتبية

 1 �  القيمة  التقديرية السنوية :  ) 2,000,000( مليوني دينار 
ثانيا / كافرتيا / كلية الفقه 

1 �  القيمة  التقديرية السنوية :  ) 7,000,000( سبعة ماليني دينار 
ثالثا / مكتب استنساخ / كلية الطب البيطري :

1 �  القيمة  التقديرية السنوية :  ) 1,750,000( مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار 
رابعا / كافرتيا /كلية العلوم السياسية :

1 �  القيمة  التقديرية السنوية :  ) 2,750,000( مليونان وسبعمائة وخمسون الف دينار

حمافظة دياىل
دائرة صحة دياىل

مكتب املدير العام
شعبة العقود

حملق اعالن
 2019/12/25 يف   )4198( املرق�م  العالنن�ا  الحاق�ا 
يف   )2052( بالع�دد  املس�تقبل  صح�ف  يف  واملنش�ور 
2019/1/30 والرشق بالعدد )3186(يف 2019/1/30 
والع�راق االخباري�ة بالع�دد )1093( يف 2019/1/30 
وملحق االعالن املرقم )382( يف 2020/2/9 واملنش�ور 
يف صحف املس�تقبل بالع�دد )2080( يف 2020/2/10 
والع�راق   2020/2/10 يف   )3218( بالع�دد  وال�رشق 
االخباري�ة بالع�دد )1124( يف 2020/2/10 والخاص 
بمناقص�ة رق�م )15( والخاص�ة بانش�اء مستش�فى 
س�عة )50( رسير يف ناحية قرة تبة/دياىل واستنادا اىل 
الضوابط رق�م )2/ثالثا( الصادرة من وزارة التخطيط 
وامللحق�ة بتعليمات تنفيذ العق�ود الحكومية رقم )2( 

لسنة 2014...
تعلن دائرة صحة دياىل عن:-

تمدي�د مدة االعالن ليكون موعد غلق املناقصة هو يوم 
االربع�اء املواف�ق 2020/3/11 الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را بدال من ي�وم الثالث�اء 2020/2/25 لذا اقتىض 

املدير العاماصدار ملحق لالعالن

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 3334 / 2019  
التاريخ 24 / 2 / 2020  

اىل املنفذ عليه / حممد حسني عيل الساكن يف احلرية م 432 ز 90 
د 29 

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن انك مجهول مح�ل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه اس�تناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالناً بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكاظمية خالل 
خمس�ة عرش يوم�اً تبدأ م�ن اليوم التايل للن�رش بالصحف 
املحلي�ة ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / بشار عباس حرج 
قرار املنفذ العدل يف 19 / 2 / 2020 املتضمن حجز رصيدك 
يف م�رصف الرافدي�ن والبال�غ 3,244,500 ملي�ون لغرض 
تس�ديد دي�ن االضب�ارة وبخالفه االس�تمرار باالج�راءات 

التنفيذية

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطالب حس�ن 
حام�د مظل�وم الص�ادرة م�ن 
ب�رصة  اداري  التقن�ي  املعه�د 
ادارة امل�واد –  قس�م تقني�ات 
فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظ�ف مثنى 
محم�د مجي�د الص�ادرة م�ن 
مديري�ة   – الكهرب�اء  وزارة 
توزيع كهرب�اء البرصة – فمن 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب ك�رار 
جاس�م محم�د الص�ادرة م�ن 
املعه�د التقن�ي ب�رصة قس�م 
الصناع�ات الكيمياوي�ة ف�رع 
فم�ن   – الوح�دات  تش�غيل 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
�������������������������

فقدان 
الهوي�ة الص�ادرة من  فق�دت 
غرف�ة التج�ارة باس�م / ع�يل 
جواد كاظم – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان
فق�دت الهويات الص�ادرة من وزارة التج�ارة – الرشكة 
العام�ة لتصني�ع الحبوب – باالس�ماء التالي�ة : العنوان 
الوش�اش م 619 ز 20 د 76 . فمن يعثر عليهم تسليمهم 

اىل جهة االصدار .
1 – محمد حسني علوان .

2 – عبد الفتاح حسني علوان .
3 – اسيا حسني علوان .

العدد : 3403العدد / 165 
التاريخ : 2020/2/23

مهندس اقدم 
نورس عبد الرضا خلف

مدير بلدية العامرة /وكالة
ر. اللجنة

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

1,100,000 مليون ومائة الف  3 سنوات
دينار  12م2 ابو رمانة مقابل السوق كشك رقم 1 1

1,100,000 مليون ومائة الف  3 سنوات
دينار  12م2 ابو رمانة مقابل السوق كشك رقم 2 2

850,000 ثمانمائة وخمسون الف  3 سنوات
دينار 12م2 ابو رمانة كشك رقم 1 3

750,000 سبعمائة وخمسون الف  3 سنوات
دينار 12م2 ابو رمانة حي الشرطة  كشك رقم 1 4

750,000 سبعمائة وخمسون الف  3 سنوات
دينار 12م2 ابو رمانة حي الشرطة  كشك رقم 2 5

900,000 تسعمائة الف دينار 3 سنوات 12م2 ابو رمانة قرب الجامع كشك رقم 1 6
900,000 تسعمائة الف دينار 3 سنوات 12م2 ابو رمانة قرب الجامع كشك رقم 2 7
800,000 ثمانمائة الف دينار 3 سنوات 9م2 حي الحسين العصري كشك رقم 423 8
500,000 خمسمائة الف دينار  3 سنوات 9م2 حي الحسين العصري كشك رقم 436 9
600,000 ستمائة الف دينار  3 سنوات 9م2 حي المعلمين الجديد كشك رقم 499 10
800,000 ثمانمائة الف دينار  3 سنوات 9م2 مجاور كراج االقضية والنواحي كشك رقم 338 11
800,000 ثمانمائة الف دينار 3 سنوات 9م2 مجاور كراج االقضية والنواحي كشك رقم 337 12

عـ / حممد عبد اجلبار جاسم 
مدير فرع اهليئة يف دياىل / وكالة

وصف الملك البدل السنوي
المساحة

القطعة والمقاطعة ت
دونم اولك م2

ارض زراعية ديمية تقع على الشارع العام 500000 70 - - ج ق 20/77م17 المنصورية  1

ارض زراعية جيدة الخصوبة تسقى بالواسطة  200000 17 - - ج ق 20/77م17 المنصورية  2

ارض زراعية ديمية في سلسلة جبال حمرين 450000 80 - - ج ق 20/77م17 المنصورية  3

ارض زراعية ديمية 50000 5 - - ج ق 20/77م17 المنصورية  4

ارض زراعية تكثر فيها االدغال ليس لها حصة مائية  175000 10 - - ج ق 5/4406م57 عليبات  5

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 130000 12 - - ج ق 5/4406م57 عليبات  6

ارض زراعية خالية تكثر فيها التالل  110000 17 1 - ج ق 5/4406م57 عليبات  7

ارض زراعية ليس لها حصة مائية 100000 6 18 - ج ق 5/4406م57 عليبات  8

ارض زراعية صبخة ليس لها حصة مائية 115000 17 6 25 ج ق 5/4406م57 عليبات  9

ارض زراعية متوسطة الخصوبة ليس لها حصة مائية  425000 24 23 88 ج ق 5/4406م57 عليبات  10

ارض زراعية تكثر فيها المرتفعات غير صالحة للزراعة  150000 23 8 13 ج ق 5/4406م57 عليبات  11

ارض زراعية ليس لها حصة مائية تكثر فيها المرتفعات  500000 15 16 88 ج ق 5/4406م57 عليبات  12

ارض زراعية متوسطة الخصوبة ليس لها حصة مائية  300000 16 12 50 ج ق 5/4406م57 عليبات  13

ارض زراعية متوسطة الخصوبة ليس لها حصة مائية  230000 16 4 13 ج ق 5/4406م57 عليبات  14

ارض زراعية متوسطة الخصوبة  325000 30 - - ج ق 1/47 م 22 العامرية  15

ارض زراعية مصفرة غير صالحة للزراعة 250000 14 - - ج ق 1/28 م 22 العامرية  16

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 70000 4 18 - ج ق 1 م 49 كشكين  17

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 75000 4 18 - ج ق 1 م 49 كشكين  18

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 50000 2 18 20 ج ق 1 م 49 كشكين  19

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 80000 5 12 50 ج ق 1 م 49 كشكين  20

ارض زراعية جيدة  الخصوبة تسقى سيحا 70000 3 7 - ج ق 1 م 49 كشكين  21

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 100000 6 12 50 ج ق 1 م 49 كشكين  22

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 60000 2 3 75 ج ق 1 م 49 كشكين  23

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 80000 4 14 - ج ق 1 م 49 كشكين  24

ارض زراعية متوسطة الخصوبة  90000 3 9 37 ج ق 1 م 49 كشكين  25

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 80000 3 1 44 ج ق 1 م 49 كشكين  26

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 75000 5 2 53 ج ق 1 م 49 كشكين  27

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 185000 6 12 50 ج ق 1 م 49 كشكين  28

العدد:د.أ.م/587/2/7
التاريخ: 2020/2/24
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)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /قس�م القانونية ع�ن اجراء املزايدة 
العلني�ة  لتاج�ر  االموال العائ�دة لجامعتنا واملدرج�ة ادناه فعىل 
الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / 
الش�ؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة � نجف 
لالط�الع عىل التفاصيل والعق�ار املعلن عنه موقعي�ا  وخالل مدة 
خمسة عرشا يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش  االعالن اذ ستجري 
املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم االخر  للمدة اعاله 
بديوان الجامعة  مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
50% م�ن القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة 
الكوف�ة / صن�دوق التعلي�م الع�ايل  وكتاب براءة ذم�ة  من دوائر 
الرضيب�ة  املختص�ة تتضمن ع�دم املمانعة يف الدخ�ول باملزايدات 
لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة 
اىل بطاقة الس�كن وهوي�ة االحوال املدنية ع�ىل ان يتم  جلب عدم 
املحكومي�ة والترصيح االمني للمتقدم للمزايدة ومن بغداد حرصا 
عىل ان يقوم املس�تاجر باي�داع تأمينات مقداره�ا 10% من قيمة 
عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعها بعد انتهاء  مدة العقد يف حالة 
ع�دم ترتب مبالغ بذمته نتيج�ة مخالفة رشوط العقد او ارضاره 
باملأجور وال يجوز اش�رتاك املوظفني الذي�ن ذكرتهم احكام املادة 
)4( م�ن قان�ون بيع وايجار اموال الدولة الناف�ذ يف هذه املزايدات 
وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف 

وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال/حانوت قسم االمر الداخيل :

 1 �  القيمة  التقديرية السنوية :  ) 7,50000( سبعمائة وخمسون 
الف دينار 

ثانيا / مكتب الهدايا والقرطاسية / كلية الهندسة  :
1 �  القيمة  التقديرية السنوية :  ) 2,000,000( مليوني دينار

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /قس�م القانونية عن اجراء 
املزايدة العلنية  لتاجر  االموال العائدة لجامعتنا واملدرجة 
ادناه فعىل الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   املذكورة مراجعة 
دي�وان الجامع�ة  / الش�ؤون القانونية الواق�ع يف املدينة 
الجامعي�ة طري�ق كوفة � نج�ف لالطالع ع�ىل التفاصيل 
والعقار املعلن عنه موقعيا  وخالل مدة خمسة عرشا يوما 
ابت�داء م�ن اليوم التايل لن�رش  االعالن اذ س�تجري املزايدة 
يف الس�اعة العارشة صباحا من الي�وم االخر  للمدة اعاله 
بديوان الجامعة  مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة 25% من القيم�ة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل 
رئاس�ة جامعة الكوف�ة / صندوق التعلي�م العايل  وكتاب 
ب�راءة ذمة  م�ن دوائر الرضيب�ة  املختص�ة تتضمن عدم 
املمانع�ة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب 
يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن 
وهوي�ة االحوال املدني�ة بقي وال يجوز اش�رتاك املوظفني 
الذي�ن ذكرتهم احكام امل�ادة )4( من قان�ون بيع وايجار 
اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترسو 
عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون 

املشار اليه اعاله 
اوال/اغنام بعدد )5( منها 4 نعاج وكبش واحد

 القيمة  التخمينية:  ) 700,000( سبعمائة الف دينار 
ثانيا / عسل السدر بكمية 20 كيلوغرام 

1 �  القيمة  التخمينية :  )800,000( ثمانمائة الف دينار

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /قس�م القانونية ع�ن اجراء املزايدة 
العلني�ة  لتاجر  بناية العقارات  العائدة لجامعتنا واملدرجة ادناه 
فعىل الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان الجامعة  
/ الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة � نجف 
لالط�الع عىل التفاصيل والعق�ار املعلن عنه موقعي�ا  وخالل مدة 
ثالثون يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش  االعالن اذ ستجري املزايدة 
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخ�ر  للمدة اعاله بديوان 
الجامعة  مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 50% من 
القيم�ة املقدرة وبص�ك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة 
/ صن�دوق التعليم الع�ايل  وكتاب براءة ذمة  م�ن دوائر الرضيبة  
املختص�ة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة 
املزاي�دة وكتاب يتضمن الرقم الرضيب�ي للمزايد اضافة اىل بطاقة 
الس�كن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان 
يتم  جلب كتاب مكتب التس�جيل الجنائي  للمتقدم للمزايدة ومن 
بغداد حرصا عىل ان يقوم املستاجر بايداع تأمينات مقدارها %10 
من قيمة عقد االيجار السنوي يتم ارجاعها بعد انتهاء  مدة العقد 
يف حال�ة عدم ترتب مبالغ بذمته نتيج�ة مخالفة رشوط العقد او 
ارضاره باملأجور وال يجوز اشرتاك املوظفني الذين ذكرتهم احكام 
امل�ادة )4( م�ن قانون بي�ع وايجار ام�وال الدولة الناف�ذ يف هذه 
املزايدات وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة 

املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال/حانوت قسم املجمع الثاني الداخيل :

 1 �  القيم�ة  التقديري�ة الس�نوية :  ) 600,000( س�تمائة ال�ف 
دينار 

ثانيا / اجازة التصوير الفوتغرايف / كلية العلوم السياسية : 
1 �  القيمة  التقديرية السنوية :  ) 1,000,000(  مليون دينار

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )35(
تعل�ن اللجن�ة وللم�رة الثاني�ة عن بيع االخش�اب 
العائدة لحديقة الش�هداء  وفق قانون )21( لسنة 
2013 فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية 
مراجعة س�كرتر اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 
15( خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل لنرش 
االع�الن يف الصح�ف املحلية لالط�الع عىل الرشوط 
مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من 
القيم�ة املق�درة م�ع الترصي�ح االمني للمش�رتك 
باملزايدة وس�تجري املزايدة يف مقر ش�عبة الغابات 
والحدائق  يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخر 
من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 
ن�رش االعالن واج�ور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

البيع

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )37(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن بيع االخشاب العائدة 
لحديقة الش�عب )بما فيها االش�جار اليابسة الغر 
مقطوعة اضافة اىل االخش�اب املقطوع�ة املوجودة 
فيها(  وفق قانون )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني 
باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتر اللجنة 
يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من 
اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
م�ن القيمة املق�درة مع الترصيح االمني للمش�رتك 
باملزاي�دة وس�تجري املزايدة يف مقر ش�عبة الغابات 
والحدائق  يف الس�اعة الع�ارشة صباحا لليوم االخر 
من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل البيع

العدد : 86
التاريخ : 2020/2/23

العدد : 84
التاريخ : 2020/2/23

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل



رياضة7
العدد )2091( الثالثاء  25  شباط  2020

ليــوث الرافديـن يــواجهـون الفراعنــة
 يف ربع هنائي كأس العرب

             المستقبل العراقي/ متابعة

حقيق منتخيب الشيباب العراقيي فيوزا ثمينا عيى نظيره املوريتاني 
)2-0(، الييوم األحيد، ليتأهيل إىل ربع نهائيي البطولية العربية دون 20 
عاما، الجارية منافسياتها يف السعودية. وبهذه النتيجة، اقتنص العراق 
املركز الثانيي يف املجموعة األوىل، برصيد 4 نقاط، ليضمن الصعود للدور 
التيايل برفقة تونس املتصيدرة )7 نقاط(. وتجمد رصييد موريتانيا عند 
3 نقياط، يف املركز الثالث، بينما تذييل املنتخب الكويتي ترتيب املجموعة 
بنقطتين فقط. وتقدم املنتخيب العراقي يف الدقيقية 20 بالهدف األول، 
عرب النران الصديقة، حيث سيجل العيب موريتانيا املختار بالل بالخطأ 
يف مرمياه. وحاوليت موريتانيا العيودة إىل املباراة بشين الهجمات، لكن 
التنظيم الدفاعي العراقي حافظ عى التقدم. ويف الشوط الثاني، سنحت 
ألسيود الرافدين فرص عديدة، لم تسيتثمر بالشيكل الصحيح.واسيتمر 
اللعب سيجاال بين الفريقن، حتى حملت الدقيقة 85 األخبار السيعيدة 
للمنتخيب العراقي، حيث تمكن رضا فاضل من تسيجيل الهدف الثاني، 
عندما اسيتقبل الكيرة بصدره ووضعهيا يف املرمى املوريتانيي، لتنتهي 
املبياراة بفيوز فريقيه )2-0(.كميا نجيح املنتخيب امليري، يف التأهل 
كمتصدر للمجموعة الثالثة يف بطولة العرب للمنتخبات الشيباب املقامة 

يف السيعودية 2020. ونجيح منتخيب الفراعنة 
يف تحقييق الفيوز عى فلسيطن باربعة أهداف 
لهدفن، ليتصدر املجموعة الثالثة برصيد سبع 

نقاط. وسييواجه منتخبنا الشيبابي نظره 
امليري يوم الخميس السياعة السادسية 
والنصف مساء عى استاد سعود بن جلوي 

)الراكة ( يف الدور ربع النهائي للبطولة.

رومينيجه: ال أجد تفسريًا لوضع كوتينيو
                المستقبل العراقي/ متابعة

اعيرف كارل هاينيز رومينيجه الرئييس التنفيذي لنيادي بايرن ميونخ، 
بعيدم قدرته عى تفسير تذبيذب مسيتوى الالعيب الربازييل 
فيلييب كوتينييو ميع الفرييق البافياري هيذا املوسيم. 
وخيالل تريحيات أبرزتها صحيفة سيبورت بيلد، 
قيال رومينيجيه »إنه يلعب بشيكل جييد يف بعض 
املباريات، ويف أوقيات أخرى يعطيك انطباًعا أنه 
ثمة أشيياء تعيقه«. ولم يصل اليدويل الربازييل 
ألفضل مسيتوياته مع الفريق البافاري حتى 
اآلن، وذلك منذ انضمامه إليه الصيف املايض، 
معاًرا من برشيلونة حتى نهاية املوسم. رغم 
ذليك، يؤمين رومينيجيه بقيدرة صاحب الي 
27 عاًميا عيى لعيب دور بارز يف األسيابيع 
الحاسيمة املقبلة، مؤكيًدا أنيه عامل مهم 
وممييز بالنسيبة للفريق. ويمليك العمالق 
األملانيي بنيًدا يتيح ليه فرصية التعاقد مع 
كوتينييو بعقيد دائم بنهاية املوسيم، حال 
دفعيه 120 مليون يورو لربشيلونة، لكن 
النيادي البافاري لم يحسيم موقفه حتى 
اآلن. ويسيتعد كوتينيو رفقة باقي زمالئه 

للسفر إىل لندن، ملواجهة تشيليس يف ملعب ستامفورد بريدج، غًدا الثالثاء، 
يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وطالب رومينيجه، العبي الفريق 
البافاري، بالحفاظ عى أكرب قدر من الركيز أمام تشيليس يف ذهاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال »سنحاول أن تتواصل الرحلة هذا العام، 
لكنيي أحذر من البدء يف األحالم من اآلن«.وأشياد رومينيجه مجددا بعمل 
املدير الفني للفريق، هانز فليك وقال إنه »عمل بشكل ممتاز، وقد شهدنا 
فرة ناجحة للغاية منذ ترشين ثان/نوفمرب املايض«.وتابع رومينيجه أن 
بايرن ميونخ ال يزال مشياركا يف املسيابقات الثالث ولذلك يمكن للمرء أن 

يكون راضيا تماما عن العمل الذي قدمه حتى اآلن.

نبأ سار يثلج صدر 
بايرن ميونخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

استعاد بايرن ميونخ، عنًرا جديًدا قبل مواجهة تشيليس 
يف عقير داره بملعيب سيتامفورد برييدج، يف ذهاب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكشيفت شبكة »سكاي سيبورت أملانيا« عن عودة ليون 
جوريتسيكا للمشياركة يف التدريبيات الجماعيية للفريق 

البافاري.
وكان اليدويل األملاني قد غاب عين مواجهة بادربورن، يوم 

الجمعة املايض، يف البوندسليجا بسبب مشكلة عضلية.
 وتعاىف العب شيالكه السيابق رسيًعا، ليشارك يف جزء من 

املران األخر للبايرن قبل مباراته املرتقبة ضد البلوز.
 تأتيي هذه األنباء لتثلج صدر امليدرب األملاني هانز فليك، 
الذي اسيتعاد أيًضا العبه اإلسباني خايف مارتينيز، ليسافر 
الفريق بقوته الضاربة إىل لندن، باسيتثناء نيكالس سويل، 

املصاب يف الرباط الصليبي للركبة.

نادال يستهدف لقبه األول يف املوسم عرب بوابة أكابولكو

الكشف عن حكم الكالسيكو

              المستقبل العراقي/ متابعة

يشيارك 13 العًبا مين املصنفن الي20 
هيذا  بطيوالت   3 يف  عاملًييا،  األوائيل 
األسبوع، وتتجه األنظار صوب بطولة 
أكابولكو فئة 500 نقطة، التي تقام يف 

املكسيك.
ويشيارك بالبطولة كوكبة بيارزة من 
الالعبين يتقدمهم اإلسيباني رافائيل 
نادال املصنف الثاني عامليا وألكسيندر 

زفريف، السابع عاملًيا.
محيريف  رابطية  موقيع  واسيتعرض 
التنس أبرز مالميح البطولة هذا العام 

كاآلتي:-
نادال واللقب الثالث

تيوج نيادال بلقيب بطولية أكابولكو 
مرتن من قبل عاميي 2005 و2013، 
ويسيعى هذا األسيبوع للتتويج بلقبه 
األول هذا املوسم، والتتويج بلقب واحد 

عى األقل للموسم الي17 عى التوايل.
ويواجيه املصنيف األول عيى البطولة 

مواطنه بابلو أندوخار يف الدور األول.
حامل اللقب

قدم األسيرايل نييك كريوس مسيرة 
طيبة العام امليايض يف طريقه للتتويج 
باللقب، بتحقييق االنتصار عى نادال، 
وعيى زفرييف حاميل لقيب البطولة 

الختامية للموسم يف عام 2018.
وحقق األسيرايل 6 انتصارات وتعرض 
لهزيمتين هيذا املوسيم، وسييخوض 

أول مباراة له منذ مشياركته يف بطولة 
أسيراليا املفتوحية، أمام أحيد نجوم 

الجيل الواعد أوجو هومربت.
تألق أليازيم

تمكين فيليكيس أوجير أليازييم من 
الوصول إىل النهائي الرابع والخامس يف 
مسرته االحرافية، ببطولتي روتردام 

ومارسيليا األسبوعن املاضين.
وال ييزال الكنيدي يبحث عين التتويج 
بلقبيه األول يف مسيرته االحرافيية، 

وسيحاول تحقيق ذلك هذا األسبوع.
ويسيتهل املصنف الرابيع عى البطولة 
بمواجهية  أكابولكيو،  يف  مشياركته 

األسرايل أليكس بولت.
عودة زفريف

يتطلع األملاني ألكسندر زفريف للتألق 
يف أكابولكيو هيذا العيام، حييث وصل 
إىل نصيف نهائي البطولية منذ عامن، 

وخرس النهائي العام املايض.
عيى  الثانيي  املصنيف  ويسيتهدف 
يف  اليي12  بلقبيه  التتوييج  البطولية، 
مسرته االحرافية، ويستهل مشواره 
يف أكابولكو هذا العام بمواجهة القادم 
من األدوار التمهيدية، جاسون جونج.

األخوان زفريف
وميشيا  ألكسيندر  األخيوان  تمكين 
زفريف مين التتويج بلقيب أكابولكو 
يف منافسيات الزوجيي العيام املايض، 
ويتطلعيان هيذا املوسيم للدفياع عن 

اللقب بنجاح.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشيف االتحاد اإلسيباني لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة 
الكالسيكو التي سيتجمع ريال مدريد وبرشلونة، األحد املقبل، 
عى ملعب سيانتياجو برنابيو، يف إطار منافسيات الجولة 26 

من الليجا.وذكر املوقع الرسيمي لالتحاد اإلسيباني، أن الحكم 
أنطونييو ميجيل ماثيو الهوز، هو من سييدير صافرة املباراة، 
فيما سييكون خوسييه لويس جونزاليس هو الحكم املسيؤول 
عين تقنية الفيديو »الفار«.ويعود آخر كالسييكو قاده الهوز، 
قبيل عام مين اآلن وتحديًدا يف 6 فرباير/شيباط 2019، يف لقاء 

ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسيبانيا، والذي أقيم 
بملعيب كامب نيو وانتهى بالتعيادل اإليجابيي )1-1(. ويحتل 

صيدارة جدول ترتيب الدوري اإلسيباني برصيد برشيلونة 
55 نقطية، فيميا يأتي رييال مدريد 
باملركز الثاني برصيد 53 نقطة.

توخيل يربر طرد نيامر.. ويكشف موقف نافاس وسيلفا
              المستقبل العراقي/ متابعة

رفيض توماس توخيل، املدير الفني لباريس سيان جرمان 
إلقياء اللوم عى نيمار دا سييلفا، نجم الفرييق، بعد واقعة 
طرده خالل مباراة بوردو، أمس األحد، بمنافسيات الجولة 

26 من الدوري الفرنيس.
وحصل نيمار عى بطاقة صفراء أوىل يف نهاية الشوط األول، 

قبل أن يحصل عى البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء 
يف الدقيقة 92.وسئل توخيل يف املؤتمر الصحفي عما إذا كان 
يليوم نيمار عى طرده، فقال: »خصميه ارتكب خطأ قبله، 
لكن الحكم قرر اسيتمرار اللعب. لم أر هيذا أبًدا، وبعد ذلك، 
كان نيمار غاضًبا، يف األول واألخر هو إنسيان، املوقف كان 
غريبا جًدا«.وتابع »إصابات تياجو سييلفا ونافاس؟ شيعر 
نافاس بتعب يف العضالت واألمر ليس خطرًا. وتياجو خرج 

بمشكلة عضلية، ليسيت خطرة أيًضا لكنها كافية ليخرج 
مين اللقاء، ليدي قلق بسييط، وعلينا االنتظيار يومن أو 3 
لنعيرف املزيد«.وتحدث توخيل عن معانياة فريقه الدفاعية 
بعدما اسيتقبل 7 أهداف يف مباراتين بالدوري، وقال: »كان 
غريًبا جًدا، لقد افتقرنا للعقلية يف الشيوط األول من مباراة 
أمييان«.وأردف »نحين افتقدنيا تياجيو، وكان حًظا سييًئا 
بالنسبة للحارس سيرجيو ريكو، لكن علينا االعراف بأننا 

نواجه صعوبات يف الكرات الثابتة والركنيات«.
وختم مدرب بارييس »بعد هزيمة دوري 

األبطال أمام بوروسيا دورتموند، كان 
مين الصعب اسيتعادة الثقية، أفضل 
يشء كان تحقيق الفوز، فهو يعطيك 
والتحلييل  للتحسين  جييدة  أسيس 

واالستفادة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

رفيض لورينزو إنسييني، قائد نابويل، املقارنية بن األرجنتيني 
ليونييل ميييس نجيم برشيلونة، ومواطنيه دييجيو مارادونا، 
أسطورة البارتينوبي.ويستعد نابويل ملواجهة من العيار الثقيل 
عندما يسيتضيف نظره برشيلونة، غيًدا الثالثياء، عى ملعب 
سيان باولو، ضمن لقاءات ذهياب دور الي16 من دوري أبطال 
أوروبا.وقال إنسيني يف تريحاته باملؤتمر الصحفي التقديمي 
»مييس هو األفضل يف العالم، لكنني ال أريد إجراء مقارنات بينه 
وبن مارادونا، ألن دييجو بالنسبة لنا هو كل يشء، إنه مقدس 
لدينيا، دون التقليل من مييس الذي هيو األفضل عى اإلطالق«.

وأضاف »أشيعر بمزيد من القييادة يف نابويل بالفيرة الحالية، 
وبفضل املدرب الذي منحني الثقة، شيعرت دائًما أنه بجانبي«.

وتابع »اللقاء املايض يف بريشييا كان سيباًقا جيًدا، كنا جيدون 
يف قلب النتيجة، وذلك بفضل املدرب أيًضا الذي يسياعدنا دائًما 
يف الصعوبات«.وأردف إنسييني »لكن أمام برشيلونة فالسباق 
صعب للغاية، لكننا نستعد له بأفضل طريقة، نعلم أننا ال نقدم 
أفضل ميا لدينا يف اليدوري حالًيا لكن دوري األبطال له سيحر 
آخر«.وعين االختيالف بن الكالتشييو ودوري األبطال، كشيف 
إنسيني: »الخصوم هي املتغرة، لكننا نعمل عى ذلك مع املدرب، 
يف بطولية اليدوري علينا أن نواجه الجمييع كما نلعب يف دوري 
األبطال«.وأوضيح لورينزو »حتى مع بريشييا يمكن أن تواجه 
مشياكل، وهذا حيدث أيًضا مع فرق صغرة مثيل جينك، بينما 

لعبنا مباراة جيدة ضد ليفربول وحققنا نتيجة إيجابية«.

مران منفرد لدييجو كوستا
              المستقبل العراقي/ متابعة

تيدرب مهاجيم أتلتيكو مدرييد، دييجو 
كوسيتا، منفيرًدا، بعيد ييوم واحد من 
انتصيار فريقيه يف الليجا عيى فياريال 
3-1، يف املباراة التي استبعد من قائمتها 

بسبب معاناته من مشكالت بدنية.
وكان كوسيتا قيد عياد للعب األسيبوع 

املايض بعد فرة توقف بسيبب إصابة يف 
الفقرات القطنية، وشيارك لعدة دقائق 
أميام ليفربيول يف ذهياب دور اليي 16 
بدوري أبطال أوروبا، وتدرب مع الفريق 

بشكل منتظم قبل أن يعود للشكوى.
وكان مدرب الروخيي بالنكوس دييجو 
سييميوني، قد رصح عقب مباراة أمس 
بيأن »كوسيتا تيدرب بشيكل جييد مع 

الفريق لكنه لم يكن يف ظروف تؤهله 
للعب، أنتظر أن يكون معنا األسبوع 

املقبل«.
أما باقي الالعبن شياركوا بشيكل 
طبيعيي يف امليران، حييث خياض 
جلسية  األول  الفرييق  العبيو 
استشيفاء، اسيتعدادا ملواجهية 

إسبانيول.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مبايب مندهش من اهتامات مجاهري باريس
            المستقبل العراقي/ متابعة

قاد كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان، فريقه 
للفيوز عى بيوردو، بنتيجية )4-3(، يف املبياراة التي 

جمعتهما، يف إطار الدوري الفرنيس. 
وأحيرز مبابي الهيدف الرابع لبارييس، ليؤمن الفوز 
الصعيب عيى بيوردو، ويواصيل الفرييق الباريييس 
تصدر جيدول الرتيب. وخالل مبياراة األمس، عربت 
الجماهير عين غضبها مين الهزيمية التيي تلقاها 
بارييس أمام بوروسييا دورتموند األملاني، األسيبوع 

امليايض بنتيجية 1-2، يف ذهاب دور اليي 16 بدوري أبطال 
أوروبا.وصبت الجماهر غضبها عى نيمار وتياجو سيلفا 
وكيليان مبابي، بعدما نرشوا الفتة هجومية ضد الالعبن، 
تتهمهيم بأنهيم يخافون مين الفوز.وتعجيب مبابي من 
هجوم الجماهر، بعدما نرش عرب حسابه الرسمي بموقع 
إنسيتجرام وعلق قائياًل »نخاف مين الفوز؟«.ومن املقرر 
أن يسيتضيف بارييس سيان جرميان نظره بوروسييا 
دورتمونيد، يوم 11 مارس/آذار املقبل، عى ملعب حديقة 
األمراء، يف إياب دور الي 16، لحسيم املتأهل إىل ربع نهائي 

دوري األبطال.

إيتو يفرس كلامته عن مييس ورونالدو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أوضيح الكامرونيي صامويل إيتيو، مهاجم 
برشيلونة السيابق، حقيقة كلماتيه التي قال 
فيها إن كريسيتيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، 

هو أفضل العب عى اإلطالق.

ونيرشت صحيفية »الجازيتا ديللو سيبورت« 
تريحات منسيوبة إليتو، قال فيها إن الدون 
يعيد أفضل العب عى اإلطالق، متجاهالً زميله 

السابق يف برشلونة، النجم ليونيل مييس.
اإلسيبانية،  »سيبورت«  لصحيفية  ووفًقيا 
فيإن إيتو رد عى أحيد الصحف التيي تناقلت 

تريحاتيه، وأكيد أن لييو مييس هيو الالعب 
األفضل يف التاريخ.

ورد إيتيو عيرب حسيابه الرسيمي بموقيع 
وقيال:  »تويير«  االجتماعيي  التواصيل 
»رونالدو هو واحد من بن األفضل، لكن 

مييس هو األفضل«.

إنسيني: أرفض مقارنة 
مييس بامرادونا

محافظة نينوى
قسم العقود
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االخالق يف التعامل الدويلحوار يف احلظرية..

ماجد عبد الغفار الحسناويمنهل عبد األمير المرشدي

البع�ض يطلق ع�ى أناس لم يعجبوه باملجم�ل بانهم حمري. وهو ما 
أزعج حماراً كان يعيش يف أحد االسطبالت العربية مع فقرر اإلرضاب 
ع�ن الطعام بكل انواعه من الش�عري والجت والربس�يم والحش�يش 

واألندومي فضعف جسده وتهّدلت أذناه من الوهن.
أدرك الحمار األب ان وضع ابنه يتدهور فأراد أن يفهم منه سبب ذلك 
فأتاه عى انفراد كي ال يجرح مشاعره امام بقية رفاقه من الحمري، 
فق�ال له ما بك يا بن�ي وفلذة كبدي ورشيك صفنت�ي فلقد أحرضت 
لك أفضل أنواع الش�عري لكنك ال تأكل هل أزعجك أحد؟ صارحني هل 
تعي�ش قصة ح�ب خصوصا وانت يف س�ن املراهقة الس�اخنة؟ رفع 
الحمار االبن رأسه وخاطب والده بكل ادب ونهق نهقة بحياء وقال: 
نع�م يا أبي.. انهم البرش. ُده�ش األب الحمار وقال ألبنه الصغري وما 
به�م البرش يا بني؟ وكي�ف ذلك؟ قال االبن: ألم تش�اهدهم كلما قام 
احده�م بفعل مش�ن يقولون له يا حم�ار. وكلما قام أح�د أبنائهم 
برذيل�ة يقول�ون له ي�ا حم�ار.. إنهم يصف�ون أغبياءه�م بالحمري.  
طالب املدرسة الراسب يصفونه بالحمار. السيايس الفاشل يصفونه 
بالحمار. املس�ؤول الغبي يصفونه بالحمار. أحقاً نحن كذلك يا أبي! 
أنن�ا نعمل بصرب دون كل�ل أو ملل.. ونفهم وندرك ولنا مش�اعر وقد 

فضلنا الله عليهم بالصرب والتحمل فلماذا؟
ارتب�ك الحمار األب ولم يعرف كيف يرّد عى تس�اؤالت صغريه الفلتة 
لكن�ه ُسعان ما حرّك أذنيه ُيمنة وٍي�رسة ونهق نهقة عالية بحرسة 
وق�ال ألبن�ه ليقنعه وفق�ا ملنطق الحم�ري: انظر يا بن�ي انهم معرش 
خلقه�م الله وفّضلهم عى س�ائر املخلوق�ات لكّنهم أس�اؤوا اىل الله 
وألنفس�هم كثريا قبل أن يتوجهوا لنا نحن معرش الحمري باإلس�اءة.. 
فانظ�ر مثال، هل رأيت حمارا  ي�رسق مال أخيه الحمار او طعامه او 
بيته؟ هل سمعت بذلك؟ هل رأيت حمارا يشتكي عى أحد الحمري من 
أبناء جنس�ه وينافق علي�ه؟ هل رأيت حمارا يش�تم أخيه الحمار أو 
أحد أبنائه؟ هل رأيت زوجات الحمري وبناتهم يتس�كعون يف الشوارع 
واملقاه�ي؟ ه�ل هناك حم�ارا يقتل حم�ار؟ هل س�معت يوما ما أن 
الحم�ري األمريكان يخطط�ون لقتل الحمري العرب. ه�ل رأيت حمارا 
عمي�ال  لحم�ري دول�ة أجنبية ليبيع ابناء جنس�ه؟  كل ه�ذا يقوم به 
الب�رش وليس نح�ن معرش الحمري ي�ا بني لذلك أطلب من�ك أن ترفع 
رأس�ك عاليا وتبقى كعهدي بك حمارا ابن حم�ار واتركهم يقولوا ما 
يش�اؤون فيكفين�ا فخرا أننا حمري ال نقتل وال ن�رسق وال نغتاب وال 

نّسب وال نخون.
أعجب�ت ه�ذه الكلمات الحم�ار االبن فش�عر باالرتي�اح وأحس بإن 
ش�هيته عادت ليلتهم الشعري وهو يقول نعم سأبقى كما عهدتني يا 

أبي حمار ابن حمار ابن حمار ابن حمار اىل ان ينقطع النفس.

الدول تتمسك باملحافظة عى مصالحها وتتحرى هذا السلوك 
يف سياس�تها وهن�اك مجموعة م�ن املب�ادئ والقواعد يطلق 
عليه�ا القانون ال�دويل وبعض االمم يف بع�ض االوقات بعالج 
الخالفات الدولية تعرتف بأحكامه وتتبع قواعده ولكن الكثري 
ما اهمل ش�انه واعرض عن وصاي�اه واحكامه وليس هناك 
ق�وة تنفيذية ملقاومة الخروج ع�ن احكامه وكونه مجموعة 
م�ن املبادئ االخالقية اتفقت االمم ع�ى ان تتبعها ولكن عدم 
وج�ود عقوبة ع�ى الخارج�ن عليه فأصبح�ت املخالفة من 
االم�ور ال تخ�ى عواقبه�ا وان آداب الغاب�ة هي الس�ائدة يف 
تناول الخالفات الدولية ويف العرص التي ظهرت القنبلة الذرية 
ووس�ائل التدمري الش�امل يس�تلزم اع�ادة النظر واس�تيفاء 
البح�ث والع�الج حت�ى ال يتعرض مص�ري االنس�انية للزوال 
والفن�اء والقضاء عى الحض�ارة يف نوبة من نوبات املخاطرة 
وان بواع�ث االمل يف نجاح املح�اوالت والحد من خطورة هذه 
االتجاه�ات واكث�ر الق�ادة والزعماء يس�تعينون ع�ى اثاره 
حماس�ة االمم واس�تنهاض عزائمها بمث�ل اخالقية فالزعيم 
االملان�ي هتلر يح�اول اقناع االمل�ان بان يضح�ون بأرواحهم 
ويرتق�ون بدمائه�م من اجل غاي�ات نبيل�ة يتطلبها وطنهم 
إلس�عاده وتطويره وهذا الدافع االخالق�ي قائما عى بواعث 
سيئة ولكنها مشوبة يف الوقت نفسه بالدوافع االخالقية وان 
الق�وى االدبي�ة واالخالقية لها تأثري بتحري�ك االمم للذود عن 
كيانها وان الزعم�اء يعملون عى اثاره الحماس�ة االخالقية 
ليخفوا وراءها الغايات الدنيوية وحب االس�تيالء والس�يطرة 
ع�ى االنس�انية ان تفك�ر يف وس�ائل تقريب االتج�اه وانقاذ 
العالم من الدمار واالساع يف احالل التفاهم والحوار بن االمم 
محل الخالفات التي ادت اىل الحروب املخربة والهدامة, واالمة 
الت�ي تنارص الحق وتؤيد العدالة تك�ون قدوة صالحة لغريها 
والصعوب�ة يف املش�اكل الدولي�ة معرفة الحق م�ن الباطل اال 
بعد دراس�ة وافيه واحاطه شاملة ولكن عصبة االمم املتحدة 
اخفقت يف اداء رسالتها الن الدول لم تقبل ان تفضل املصلحة 
الدولية االممية عى مصالحها الخاصة القومية يجب ان تكون 
هن�اك دولة عاملية يس�موا وجودها االخ�الق واآلداب الدولية 

لتجنب العالم ويالت الحروب التي تهدد مستقبل االنسانية.

تشكل املياه نحو 0.25% من الجزيئات املوجودة يف الغالف الجوي لكوكب 
املشرتي عند خط االستواء، أي ما يقارب 3 أضعاف مثيلتها يف الشمس.

ويأتي هذا التقدير، الذي ُنرش يف مجلة Nature Astronomy، وفقا ألحدث 
البيانات الصادرة عن مركبة جونو الفضائية التابعة لوكالة ناسا.

وتشري النتائج الجديدة إىل أن املشرتي كان عى األرجح أول كوكب يتشكل 
يف نظامنا الشميس وتكون من الغاز والغبار غري املدمج يف الشمس.

وتع�د هذه النتائج مهمة باعتباره�ا أول معلومات عن وفرة املاء منذ أن 
أش�ارت مهمة »غاليليو« التي قامت بها ناسا عام 1995، إىل أن املشرتي 
ربم�ا يكون جافا للغاية مقارنة بالش�مس، وهي مقارن�ة ال تعتمد عى 

املاء، ولكن عى وجود مكوناته )األكسجن والهيدروجن(، يف الشمس.
ويمكن الكتش�اف وكالة ناس�ا الحديث، أن يحل املزي�د من األسار حول 

تكوين النظام الشميس.
وعندما بدأ تكوين النظام الشميس، كان كوكب املشرتي عى األرجح، أول 

كوكب وقع تجميعه وبدأ يف الدوران حول الشمس.

مسبار ناسا يكشف كمية املياه املوجودة
 يف الغالف اجلوي للمشرتي

تغريات خطرية حتدث يف العني بعد سن األربعني
الت�ي  التغ�ريات  بع�ض  تخف�ي 
تحص�ل يف جس�م اإلنس�ان بعد 
بلوغه األربعن من العمر عمليات 
خطرية، يمكن أن تكشفها العن 
مث�ل م�رض الس�كري وارتفاع 
ضغ�ط الدم ومش�كالت يف الغدة 

الدرقية.
يق�ول الدكتور برايان بوكس�ري، 
أخصائ�ي طب وجراح�ة العيون 
تعت�رب  املتح�دة،  الوالي�ات  م�ن 
التغريات الحاصلة يف العيون بعد 
س�ن األربع�ن مس�ألة طبيعية 
التغ�ريات  ه�ذه  ولك�ن  ع�ادة. 
وضع�ف البرص يف ه�ذا العمر قد 

يكون من أعراض:
مرض الس�كري- الذي يؤدي إىل تلف ش�بكية 
الع�ن. لذل�ك يج�ب قب�ل كل يشء التأك�د من 
مس�توى الس�كر يف الدم. كما قد تخفي هذه 
التغريات ارتفاع مستوى ضغط الدم الذي يؤثر 
ب�دوره يف العصب البرصي. ويق�ول، »ارتفاع 
ضغط الدم يؤدي إىل اضطراب الدورة الدموية 
يف ش�بكية العن، مسببا ضعف البرص )أحيانا 
حتى مع النظارات( ويف حاالت يسبب العمى«. 

الحلق�ات املحيط�ة بالقرني�ة – تش�ري ه�ذه 
التغريات يف العن بعد س�ن األربعن إىل ارتفاع 
مس�توى الكوليس�رتول يف الدم، الذي يؤدي إىل 
حدوث نوبات قلبية وجلطات دماغية. كما ان 
ارتفاع مستوى الكوليسرتول يف الدم قد يسبب 

ظهور تراكمات صفراية حول الجفون.
جح�وظ العينن- قد يكون س�بب ه�ذا التغري 
ح�دوث اضط�راب يف عم�ل الغ�دة الدرقي�ة، 
وخاصة  م�رض غريفز، الذي يصيب النس�اء 
يف عمر 40 س�نة. يتميز ه�ذا املرض بجحوظ 

العينن. ظه�ور هالة حول مصدر 
إذا كان الش�خص ي�رى  الض�وء- 
هذه الهالة يف الظالم فيمكن الشك 
بأنه مصاب بإعتام عدس�ة العن، 
م�ا ق�د ي�ؤدي إىل العم�ى. وخالل 
فرتة طويل�ة كان يعتقد ان املرض 
مرتبط بالتقدم بالعمر، ولكن اآلن 
أصبح يشخص لدى أناس لم يبلغوا 

األربعن من العمر.
جف�اف الع�ن- يعتق�د أن س�بب 
جفاف العن ع�ادة هو الكمبيوتر، 
الرطوب�ة  مس�توى  وانخف�اض 
واإلره�اق. أو نات�ج ع�ن عمليات 
خط�رة- الن�وع الثان�ي من مرض 

السكري، قصور عمل الغدة الدرقية.
عدم وض�وح الصورة- قد يكون هذا ناتج عن 
الضمور البقع�ي املرتبط بالعمر.  وهو مرض 
مزم�ن يتط�ور تدريجيا يف الج�زء الخلفي من 
العن، ويعترب من األس�باب الرئيس�ية للعمى 
عند األش�خاص الذين تزي�د أعمارهم عن 55 
س�نة. لذلك عند بلوغ األربعن من العمر يجب 
فحص العينن دوريا وبانتظام، ألنها الطريقة 

الوحيدة الكتشاف هذا املرض الخطري.

نجدة بغداد تواصل محلتها عىل »التسول« وتضبط سيارات 
وأسحلة غري مرخصة

بغداد / المستقبل العراقي

بارشت مديري�ة رشطة نجدة بغ�داد وبأرشاف 
مب�ارش من قب�ل مدير نجدة بغ�داد العميد عيل 
كري�م بحملة للحد م�ن ظاهرة التس�ول والتي 
انت�رشت يف االونة االخرية حيث تمكنت دوريات 
نج�دة بغداد م�ن القبض عى 2٦2 متس�وال ً يف 

عم�وم العاصمة بغداد.  وأطلقت املديرية حملة 
عى كل من يخالف التعليمات القانونية ويعرض 
حياة املواطن�ن للخطر حيث تم ضبط عدد من 
الدراج�ات النارية عدده�ا ٦1 مخالفة للقانون 
وايضا القبض عى مخمورين يعرتضون س�بيل 
امل�ارة وعدده�م ٨9 ش�خص تم تس�ليمهم إىل 
الجه�ات املختص�ة. وتمكن�ت دوري�ات رشطة 

نج�دة بغ�داد من ضب�ط  ع�دد من الس�يارات 
املطلوب�ة )عليها إش�ارة حج�ز( ضمن مناطق 
متفرق�ة م�ن العاصمة بغ�داد ع�دد 12 وايضا 
القبض عى عدد من حاميل األسلحة النارية غري 
املرخصة عدد 4، جاء ذلك خالل إجراء ممارسة 
أمني�ة ادت إىل ضبط  العجالت واألس�لحة، وتم 

تسليم املطلوبن إىل مراكز الرشطة.

خبري ال ينصح بتناول مرشوبات الطاقة عشوائيًا
أعلن إيف�ان أليمينكو، خبري التغذية الرويس، 
الطاق�ة  أن مرشوب�ات  الق�ول  أن�ه يمك�ن 
غري م�رضة لصح�ة اإلنس�ان، ولكن برشط 
تحديد الجرعة والس�كر وعدد من »األمراض 

املزمنة«.
وقال، الجفاف ومشكالت يف األسنان وارتفاع 
ضغط الدم ومرض الس�كري، هي يف انتظار 

الشخص الذي يتناول مرشوبات الطاقة.
ويؤك�د الخب�ري، ع�ى أن ه�ذه العواقب غري 
الس�ارة للجس�م، فعال قد تحص�ل إذا تناول 
الش�خص ه�ذه املرشوب�ات بكمي�ة كبرية. 
وأضاف، الش�خص الذي يتمتع بصحة جيدة 
وال يف�رط يف تناول ه�ذه املرشوبات وغريها 
عليه أال يخ�اف من تناول علب�ة منها. وقال 
»إذا كان الش�خص ال يعاني م�ن أي أمراض 

مزمن�ة، ف�ال خط�ر  م�ن تن�اول علب�ة من 
مرشوب�ات الطاق�ة. ولكن الخط�ر يكمن يف 
اإلف�راط بتناولها. ألنه إذا كانت لديه أمراض 
مزمن�ة معين�ة فحتى االف�راط بتن�اول املاء 
س�يكون ضارا. فالش�خص ال�ذي يعاني من 

ارتف�اع ضغط ال�دم مثال، علي�ه التقليل من 
تناول السوائل ملنع ارتفاعه«.

وأضاف موضحا، يمكن أن تسبب مرشوبات 
الطاق�ة مش�كالت يف املعدة وترفع مس�توى 
الحموضة فيها. وأيضا قد تؤذي البنكرياس. 
ولكن الخطر الرئيس من هذه املرشوبات هو 
السكر. فسكر الغلوكوز نفسه يعترب مصدرا 
للطاقة، وعند تناول مرشوبات الطاقة يرتفع 
مس�توى الس�كر يف الدم لذلك نش�عر بطاقة 
عالي�ة. إضافة لهذا تحت�وي هذه املرشوبات 

عى مادة الكافين أيضا.
وقال، الفائدة الوحي�دة من تناول مرشوبات 
الطاق�ة هي الش�عور بطاقة عالي�ة مؤقتة، 
كالش�عور بعد تناول القهوة، والفرق الوحيد 

بينهما هو أن أرضار القهوة أقل.

كش�ف الربوفيس�ور ميخمان ماميدوف، أخصائي 
أم�راض القل�ب واألوعي�ة الدموية، األع�راض التي 
تش�ري إىل احتمال ح�دوث نوبة قلبي�ة قريبا. يقول 
األخصائ�ي يف حدي�ث لصحيف�ة »أرغومينت�ي أي 
فاكتي« تتطور بعض حاالت النوبات القلبية أحيانا 
خالل ش�هر. ويشري إليها التعب واالرهاق والنعاس 
الدائم. ويعود الس�بب يف هذا، إىل أن األوعية الدموية 

تك�ون يف حال�ة توتر مس�تمر لفرتة طويل�ة، وهذا 
يك�ون عادة ناتج عن تضيقها. ويؤدي هذا التضيق 
إىل ع�دم حص�ول الخالي�ا واألنس�جة ع�ى كمي�ة 
األكس�جن الالزمة، ما يس�بب ظه�ور أعراض من 
جانب الجهاز العصبي. ويضيف، »العالمة األخرى- 
مشكالت يف التنفس،  عند اضطراب عمل أحد أعضاء 
الجس�م، ويف هذه الحالة – القلب،  تظهر مشكالت 

يف وظائ�ف الرئتن، وتضطرب عملية تبادل الغازات 
وتصبح عملية التنفس متقطعة«. وقبل بضعة أيام 
من ح�دوث النوب�ة القلبية، ليس مس�تبعدا ظهور 
قش�عريرة، ما يجعل الش�خص يفك�ر بأنه مصاب 
بأمراض الربد. ولكن عندما تكون هذه القشعريرة 
مرتبطة بمشكلة يف القلب فإن درجة حرارة الجسم 

تبقى طبيعية. بحسب األخصائي.

كيف نتعرف عىل النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر
انتق�ل اىل رحم�ة الل�ه املرح�وم الحاج االس�تاذ 
جبار جس�ام محمد مطلب االرناؤوطي وستقام 
الفاتح�ة يف محافظة دي�اىل الخالص  حس�ينية 
االمام الصادق – قرية جيزاني الجول اعتبارا من 
يوم الثالثاء املوافق 25 / 2 / 2020 – داعن الله 
عز وجل ان يس�كنه فس�يح جنات�ه ويلهم اهله 

وذويه ومحبيه الصرب والسلوان .

تعزية


