
Apago PDF Enhancer

Issue No  ( 2096 )  March   Tue   3  2020    العدد )2096(  3  آذار  2020                      السنة السادسة                    معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

مل يكَسب مااًل مل ُيصلحه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 
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احلشد الشعبي واجليش 
يطلقان عملية »عيل اهلادي«

 يف ثالث حمافظات 
ص2

نائب عن الفتح يرجح تسمية »مكلف« بتشكيل احلكومة خالل )١٠( أيام
مستشار حكومي يعترب »هيكلة املوازنة« احلل الوحيـد لتمريرهـا

ص2
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وصل منصب رئاس�ة مجلس ال�وزراء إىل طريق 
ال�وزراء  إذ أعل�ن رئي�س مجل�س  »الش�غور« 
املستقبل عادل عبد املهدي »الغياب اضطرارياً« 
عن املنصب، فيما انسحب رئيس مجلس الوزراء 
املكلف محمد توفيق عالوي عن مهمة تش�كيل 
الحكومة، بعد فش�له يف تمرير كابينته الوزارية 

ملرتني يف الربملان
وأعل�ن رئي�س ال�وزراء املس�تقيل ع�ادل عب�د 
امله�دي عن اللجوء اىل »الغي�اب الطوعي«، فيما 
دع�ا مجلس النواب اىل عقد جلس�ة اس�تثنائية 
لحس�م قان�ون االنتخابات والدوائ�ر االنتخابية 
ومفوضي�ة االنتخابات بش�كل نهائ�ي وتكليف 
اح�د نوابه او الوزراء مس�ؤولية ادارة جلس�ات 

مجلس الوزراء. 
وق�ال عب�د املهدي يف رس�الة وجهه�ا اىل رئيس 
مجل�س  ورئي�س  بره�م صال�ح  الجمهوري�ة 
الن�واب محمد الحلبويس ونائبي األخري واعضاء 
املجلس، »اعلنت يف 19 ش�باط 2020 بان املهلة 
الدستورية املحددة ب�30 يوماً لنيل ثقة مجلس 
الن�واب بالحكومة الجدي�دة ومنهاجها الوزاري 
تنته�ي يف 2 آذار 2020 وذكرت انه بانتهاء هذه 
امل�دة لن اج�د امامي س�وى اللج�وء اىل الحلول 
املنصوص عليها يف الدس�تور او النظام الداخيل 

ملجلس الوزراء«.
وتاب�ع قائ�ال: »اعرب عن اس�في الش�ديد لعدم 
نج�اح االخ االس�تاذ محم�د توفي�ق ع�الوي يف 
مهمته لتش�كيل الحكومة الجديدة مما يتطلب 

منا اتخاذ املوقف املناسب.
التفاصيل ص2

شغور رئاسة الوزراء: انسحاب »املكلف« وغياب »املستقيل«
عبد املهدي يقرتح مواعيد لـ »االنتخابات املبكرة« والتعديالت الدستورية.. وصاحل يعود إىل رحلة البحث عن مرشح توافقي حمافظ نينوى يعلن

 بناء جممع سكني واطـئ الكلفـة 
لألرس املترضرة يف سنجار

حكومة البرصة املحلية تعلن عن 
وصول الوفد الطبي االجنبي املتخصص 

بعالج أمراض القلب

ممثل املرجعية العليا يبعث 
رسالة اىل الكوادر الصحية يف كربـالء 

املتصدية لـ »فريوس كورونا«
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ص3

األمم املتحدة ترجح تورط تركيا يف جرائم حرب بسوريا
نائب يرمي باللوم عىل احللبويس وبارزاين بإفشال مترير كابينة عالوي
التقاعد تبارش برصف مكافأة هناية اخلدمة للمتقاعدين املدنيني والعسكريني
حمافظ كربالء يمهل دوائر اهلندية أسبوعني إلحداث تغيري ملموس يف القضاء

العراق يتفق عىل استقدام »فريق طبي« من الصني لتقديم 
الدعم بمواجهة »كورونا«

ص2

ص3

ص3 ص3 ص3

وزارة النقل: مالكات الناقل 
الوطني تصنع »الواقيات الصحية« حفاظًا 

عىل مالكاهتا من خطر »كورونا«

النائب االول ملحافظ نينوى 
يستقبل مستشار املحافظ لشؤون 

املرأة والرعاية اإلجتامعية

ايقاف معامالت كاتب العدل 
ومراجعات املواطنيـن لغايـة 

االسبوع القادم

       بغداد / المستقبل العراقي

نبه محققون من األمم املتحدة، إىل أن أنقرة قد تكون أمام 
»مسؤولية جنائية« يف جرائم حرب ارتكبت ضد األكراد يف 
شمال سوريا، أواخر عام 2019، من بينها إعدام مسؤولة 
سياسية كردية. وجاء هذا التحذير يف سياق تصعيد قوي 
ب�ني تركيا والق�وات الس�ورية املدعومة من موس�كو يف 
إدلب؛ آخر معاقل املعارضة يف سوريا، لكن االتهامات التي 
يتحدث عنه�ا املحققون غري مرتبطة باملواجهات األخرية 
يف املحافظ�ة. ويف تقرير نرش، Hls االثن�ني، ويتحدث عن 
الف�رة املمتدة بني يولي�و 2019 و10 يناير املايض، أكدت 

لجن�ة التحقيق الدولية املس�تقلة حول س�وريا أن تركيا 
ق�د تتحم�ل مس�ؤولية جنائي�ة لالنته�اكات الجس�يمة 
الت�ي ارتكبه�ا حلفاؤها فيما يعرف ب�� »الجيش الوطني 

السوري« وهو مجموعة معارضة موالية ألنقرة. 
وغزت تركيا وحلفاؤها يف س�وريا جزءاً من شمال البالد، 
بع�د إطالق عملية يف أكتوبر ض�د القوات الكردية، أدت إىل 
فرار عرشات اآلالف من األش�خاص. وتش�ري اللجنة التي 
ش�كلها مجلس حقوق اإلنس�ان يف األم�م املتحدة، يف عام 
2011، إىل تقاري�ر ع�ن عائ�الت كردية نازح�ة، ومدنيني 
آخري�ن، اتهم�وا الق�وات الس�ورية املدعومة م�ن أنقرة 

بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أمالك.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املتح�دث باس�م الخارجي�ة احمد 
الصح�اف، أم�س االثن�ني، االتف�اق ع�ى 
اس�تقبال فري�ق طب�ي من الص�ني لدعم 
الع�راق يف مج�ال الوقاي�ة م�ن ف�ريوس 

كورونا.
وق�ال الصح�اف يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه، إن »وكي�ل الوزارة 
األق�دم للُش�ُؤون السياس�ّية والعالق�ات 
الثنائّي�ة عب�د الكري�م هاش�م مصطفى 
إستقبل سفري جمهورّية الصني الشعبّية 
لدى العراق ُيراِفقه وفد دبلومايّس وفّني«. 

العالق�ات  الجانب�ان  »بح�ث  واض�اف: 
الثنائّي�ة، وُس�ُبل االرتقاء بآف�اق التعاون 
بني بغ�داد وبك�ني. لتقديم الدع�م يف هذا 
املجال، وه�و فريق ُمتخّصص بالكش�ف 
ع�ن ه�ذا الفاي�روس، وعالج�ه، وطرائق 
الوقاية منه«. واضاف ان الطرفني »ناقشا 
موض�وع العاملني الصينّي�ني يف العراق يف 
مجال تقديم الخدمة يف قطاعات الطاقة، 
وإجراءات الحكومة يف توفري ُسُبل السالمة 

من تناقل هذا الفايروس«. 
بدورها، أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل 
بف�ريوس  للمصاب�ني  الصحي�ة  الحال�ة 
كورون�ا يف الع�راق، وذل�ك بع�د تس�جيل 

عدة حاالت جديدة.  وقال املتحدث باس�م 
الوزارة سيف البدر يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه إن »ع�دد املصابني 
بف�ريوس كورونا يف الع�راق حالياً هو 19 
حال�ة”، مؤكداً أن “واح�دة من اإلصابات 
للمواطن اإليراني الذي ت�م نقله إىل بالده 
وال��18 اآلخرين هم عراقي�ون، وتوزعت 
الح�االت بواق�ع 4 يف الس�ليمانية و 5 يف 

كركوك و 6 يف بغداد وواحدة يف بابل”.
املصاب�ني  أن “جمي�ع  البي�ان  وأض�اف، 
م�ن  ومتاَبع�ني  جي�د  صح�ي  وض�ع  يف 
قب�ل املؤسس�ات الصحي�ة وت�م فح�ص 
املالمس�ني لهم، لكن لم تتماث�ل أية حالة 

للش�فاء بش�كل تام حت�ى اآلن”، الفتاً إىل 
أن “التع�اون ال�دويل مع الع�راق موجود 
من�ذ اللحظة األوىل حي�ث أرشكنا منظمة 
الصحة العاملية معن�ا وكان رئيس مكتب 
جمي�ع  يف  ح�ارضاً  الع�راق  يف  املنظم�ة 
اجتماعاتنا”. من جهته، أعلن مدير صحة 
الكرخ جاس�ب الحجامي، آخر التطورات 
الصحية للمصابني يف مستش�فى الفرات 
الع�ام.  وق�ال الحجام�ي إن “أربع�ة من 
الح�االت يف صحة جي�دة ج�دا، ومهيئني 
ملغادرة املستش�فى لكن بعد ظهور نتائج 

الفحوصات املختربية”.
التفاصيل ص2
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وزيـر الشبـاب يعلـن
 عن مفاجأة سارة بشأن مرشوع »السنبلة« 

الريايض يف الديوانية
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التعليم تعلن متديد التسجيل يف البوابة اإللكرتونية ملرشحي االجازات الدراسية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي، أم�س االثنني، عن تمديد 
عم�ل البوابة اإللكرتونية للتس�جيل يف االس�تمارة الخاصة بمرش�حي 

االجازات الدراسية للعام 2019/2020.
وق�ال معاون املدير الع�ام لدائرة البعثات والعالق�ات الثقافية الدكتور 
صادق عواد كاظم يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»الوزارة نس�بت تمديد عمل البوابة اإللكرتونية للتسجيل يف االستمارة 
ملرش�حي االجازات الدراس�ية لغاي�ة نهاية الدوام الرس�مي ليوم االحد 

املوافق 8/3/2020«.
وش�دد كاظم عىل »رضورة تزوي�د دائرة البعثات والعالق�ات الثقافية 
باملل�ف ال�درايس لغاي�ة نهاي�ة ال�دوام الرس�مي لي�وم االح�د املوافق 

15/3/2020، وبخالف ذلك سيتعذر قبول او فتح اي ملف درايس.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وصل منصب رئاسة مجلس الوزراء إىل طريق »الشغور« 
إذ أعل�ن رئي�س مجل�س الوزراء املس�تقبل ع�ادل عبد 
املهدي »الغياب اضطرارياً« عن املنصب، فيما انس�حب 
رئيس مجل�س الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي عن 
مهمة تش�كيل الحكومة، بعد فش�له يف تمرير كابينته 

الوزارية ملرتني يف الربملان
وأعل�ن رئيس الوزراء املس�تقيل عادل عب�د املهدي عن 
اللجوء اىل »الغي�اب الطوعي«، فيما دعا مجلس النواب 
اىل عقد جلس�ة اس�تثنائية لحس�م قان�ون االنتخابات 
والدوائر االنتخابية ومفوضية االنتخابات بشكل نهائي 
وتكليف احد نوابه او الوزراء مس�ؤولية ادارة جلسات 

مجلس الوزراء. 
وقال عبد املهدي يف رسالة وجهها اىل رئيس الجمهورية 
بره�م صالح ورئيس مجلس الن�واب محمد الحلبويس 
ونائب�ي األخري واعضاء املجلس، »اعلنت يف 19 ش�باط 
2020 بان املهلة الدس�تورية املحددة ب��30 يوماً لنيل 
ثقة مجل�س الن�واب بالحكوم�ة الجدي�دة ومنهاجها 
الوزاري تنتهي يف 2 آذار 2020 وذكرت انه بانتهاء هذه 
املدة لن اجد امامي س�وى اللجوء اىل الحلول املنصوص 

عليها يف الدستور او النظام الداخيل ملجلس الوزراء«.
وتاب�ع قائ�ال: »اعرب عن اس�في الش�ديد لع�دم نجاح 
االخ االس�تاذ محم�د توفيق عالوي يف مهمته لتش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة مم�ا يتطل�ب من�ا اتخ�اذ املوقف 
املناسب، واعلن اليوم امام شعبنا الكريم وامامكم بان 
اخطر م�ا يواجهنا حالي�اً هو حصول فراغ دس�توري 
واداري، وافض�ل ح�ل هو االلت�زام باملواد الدس�تورية 
ذات العالقة، والقوانني السائدة وبمواد النظام الداخيل 
ملجل�س ال�وزراء الصادر يف 25 اذار 2019 واملنش�ور يف 
الجري�دة الرس�مية يف الع�دد 4533 والذي اس�تند عىل 
الدستور وفق املادة )85( منه، وعليه اعلن بعد التشاور 
م�ع دس�توريني وقانونيني من اه�ل االختصاص- عن 
قرار اتخذته وهو اللجوء اىل )الغياب الطوعي( كرئيس 
مجل�س الوزراء بكل م�ا يرتتب عىل ذلك م�ن اجراءات 

وسياقات وساوضح بعضها ادناه«.
وأوضح يف رس�الته، »ال يعني ه�ذا املوقف عدم احتمال 
اللج�وء الحق�اً اىل اعالن خلو املنصب وف�ق املادة )81( 
من الدس�تور، اذا لم تصل القوى السياسية والسلطات 
الترشيعي�ة والتنفيذي�ة اىل س�ياقات تخ�رج البالد من 

ازمتها الراهنة، وفق املادة )76( من الدستور«.
واش�ار اىل أنه »تنفيذا للقرار الذي اتخذته س�نبدأ وفق 
الصالحيات الدستورية والقانونية والنظامية املمنوحة 

لنا باالتي فوراً دعوة مجلس النواب املوقراىل عقد جلسة 
استثنائية لحسم قانون االنتخابات والدوائراالنتخابية 
ومفوضي�ة االنتخاب�ات بش�كل نهائ�ي. ونق�رتح يوم 
4 كان�ون االول 2020 كموع�د لالنتخاب�ات وان يوف�ر 
للمفوضي�ة كل املس�تلزمات الت�ي تمكنها م�ن اجراء 
انتخاب�ات ح�رة ونزيه�ة يف املوع�د املق�رتح، وان يحل 
مجلس النواب املوقر نفس�ه قب�ل 60 يوماً من التاريخ 
املذك�ور، وان ينظ�م صن�دوق اخ�ر بجان�ب صناديق 
االنتخاب�ات او ع�ىل ظهر قس�يمة االنتخاب�ات الجراء 
اس�تفتاء ح�ول تعديالت دس�تورية، يمك�ن ان يقرها 

مجلس النواب املوقر وفق آلياته قبل حل نفسه«.
وتاب�ع، »وايض�ا تكلي�ف احد ن�واب رئيس ال�وزراء او 
اح�د الوزراء مس�ؤولية ادارة جلس�ات مجلس الوزراء 
وترصي�ف االمور اليومية وذل�ك بموجب املادة )3( من 
النظ�ام الداخيل ملجلس الوزراء، وهو االجراء الذي بدأنا 
بتطبيق�ه من�ذ تكلي�ف االس�تاذ محمد توفي�ق عالوي 
بتش�كيل الحكومة الجديدة«، مبينا أن »النظام الداخيل 

ملجل�س الوزراء يح�دد خصوصاً املادت�ني )20( و)29( 
واالمر رقم 68 لس�نة 2004 بان املجلس الوزاري لالمن 
الوطني هو املسؤول عن تسهيل وتنسيق سياسة االمن 
الوطن�ي ب�ني وزارات ومؤسس�ات الحكوم�ة العراقية 
املكلف�ة بقضاي�ا االم�ن الوطن�ي، ويعمل تح�ت امرة 
وس�يطرة رئيس مجلس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 

املسلحة«.
وأش�ار اىل أن »مستش�ارية االم�ن الوطن�ي تس�تمر 
بممارسة دور امانة رس املجلس الوزاري لألمن الوطني 
وتنظي�م جدول اعمال�ه وتبليغ قراراته وفق س�ياقات 
العمل املعمول بها، ويقوم مكت�ب القائد العام للقوات 
املس�لحة يف مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بني 
رئاسة الوزراء واملجلس الوزاري لالمن الوطني، ويكلف 
اح�د اعضاء املجلس بادارة اجتماعات املجلس الوزاري 
لالمن الوطني خالل فرتة غياب رئيس مجلس الوزراء، 
دون ان يعن�ي ذل�ك تخوي�ل صالحي�ات القائ�د الع�ام 
للقوات املس�لحة«. وأضاف، »يقوم مدير مكتب رئيس 

مجلس الوزراء واالمني العام ملجلس الوزراء والسكرتري 
الش�خيص للقائ�د العام اب�الغ رئيس مجل�س الوزراء 
القائد العام للقوات املسلحة باالمور الحرصية العاجلة 
والرضوري�ة املالصقة لعنوانه ليت�م التعامل معها بما 
يتوافق مع صالحيات حكومة ترصيف االمور اليومية، 
وذل�ك منع�اً من حصول اي ف�راغ يف واجبات الس�لطة 

التنفيذية والقائد العام للقوات املسلحة«.
ونوه اىل أنه »عدا ما ورد يف )4( او النصوص الدستورية 
الحاكمة، س�يتغيب رئيس مجلس ال�وزراء عن توقيع 
الكتب الرس�مية او تلبي�ة دعوات او اج�راء لقاءات او 
مباحث�ات اواجتماع�ات رس�مية محلي�ة او اجنبي�ة، 
ويس�تمر املس�ؤولون كل م�ن موقع�ه بضم�ان ادارة 
وس�ري االعمال وامض�اء التعامالت ومن�ع حصول اي 
فراغ رس�مي يف التعامل مع امللف�ات املحلية واالجنبية 
التي س�يتغيب عنه�ا رئيس مجل�س ال�وزراء، وتقوم 
املؤسس�ات بتس�يري األم�ور اليومي�ة وفق الس�ياقات 
املعمول بها حالياً. وس�يعرب ع�ن رأي الحكومة وقيادة 
القوات املسلحة الناطقون الرسميون كما هو مرسوم 

لهم«.
ودعا عبد املهدي يف نهاية رسالته اىل »تشكيل الحكومة 
الجديدة بارسع وقت وفق املادة )76( من الدستور، فال 
حكومة ترصيف االمور اليومية هي الحل املناسب الذي 
يحتاجه العراق يف ظروفه الحساس�ة هذه، وال الغياب 
ع�ن املنص�ب او خلوه هي الحل�ول املثالي�ة، وأملنا ان 
تتحمل املؤسسات الدستورية املعنية مسؤولياتها وفق 

املدد والسياقات التي رسمها الدستور«.
وكان رئيس الوزراء، املكلف محمد توفيق عالوي، أعلن 
يف وق�ت متأخر من مس�اء األحد، انس�حابه من مهمه 
تش�كيل الحكومة العراقية املؤقتة، ع�ىل وقع االخفاق 

الحاصل يف تمرير تشكيلته الوزارية.
وتباين�ت ردود فعل الكتل الساس�ية بش�أن انس�حاب 
رئيس الوزراء املكلف محم�د توفيق عالوي، من مهمة 
تش�كيل الحكومة، ففي الوق�ت الذي رحبت فيه بعض 

الكتل بتلك الخطوة، عربت أخرى عن استيائها.
وكان ع�الوي قد اتهم جهات سياس�ية بعدم الجدية يف 
اإلصالح وتغليب مصالحها الخاصة، وطالب العراقيني 

بمواصلة التظاهر لتحقيق مطالبهم.
ب�دوره، أعلن الرئيس برهم صالح قبوله اعتذار محمد 
توفي�ق عالوي عن تش�كيل الحكومة، وقال إنه س�يبدأ 
مش�اورات جديدة الختيار مرشح بديل خالل 15 يوما، 
وفق الدستور العراقي. يف غضون ذلك يواصل املحتجون 
اعتصامهم بس�احات االعتصام يف بغداد ومدن الوسط 

والجنوب العراقي للتأكيد عىل مطالبهم.

عبد املهدي يقرتح مواعيد لـ »االنتخابات املبكرة« والتعديالت الدستورية.. وصاحل يعود إىل رحلة البحث عن مرشح توافقي

شغور رئاسة الوزراء: انسحاب »املكلف« وغياب »املستقيل«
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      بغداد / المستقبل العراقي

احم�د  الخارجي�ة  باس�م  املتح�دث  أعل�ن 
ع�ىل  االتف�اق  االثن�ني،  أم�س  الصح�اف، 
استقبال فريق طبي من الصني لدعم العراق 

يف مجال الوقاية من فريوس كورونا.
وق�ال الصح�اف يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن »وكي�ل ال�وزارة 
األقدم للُشُؤون السياسّية والعالقات الثنائّية 
عبد الكريم هاش�م مصطفى إستقبل سفري 
جمهورّي�ة الص�ني الش�عبّية ل�دى الع�راق 

ُيراِفقه وفد دبلومايّس وفّني«.
واضاف: »بحث الجانبان العالقات الثنائّية، 
وُس�ُبل االرتق�اء بآف�اق التعاون ب�ني بغداد 
املج�ال،  ه�ذا  يف  الدع�م  لتقدي�م  وبك�ني. 
وه�و فري�ق ُمتخّصص بالكش�ف ع�ن هذا 

الفايروس، وعالجه، وطرائق الوقاية منه«.
موض�وع  »ناقش�ا  الطرف�ني  ان  واض�اف 
العاملني الصينّيني يف العراق يف مجال تقديم 
الخدم�ة يف قطاع�ات الطاق�ة، وإج�راءات 
الحكومة يف توفري ُس�ُبل الس�المة من تناقل 

هذا الفايروس«. 

بدورها، أعلن�ت وزارة الصحة عن تفاصيل 
الحال�ة الصحية للمصابني بفريوس كورونا 
يف الع�راق، وذل�ك بعد تس�جيل ع�دة حاالت 

جديدة. 
وقال املتحدث باس�م الوزارة س�يف البدر يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن 
»عدد املصاب�ني بفريوس كورون�ا يف العراق 
حالياً ه�و 19 حالة”، مؤكداً أن “واحدة من 
اإلصاب�ات للمواط�ن اإليراني ال�ذي تم نقله 
إىل ب�الده وال��18 اآلخري�ن ه�م عراقيون، 
وتوزعت الحاالت بواقع 4 يف السليمانية و 5 

يف كركوك و 6 يف بغداد وواحدة يف بابل”.
وأضاف، البيان أن “جميع املصابني يف وضع 
صح�ي جي�د ومتاَبعني من قبل املؤسس�ات 
الصحية وتم فحص املالمس�ني لهم، لكن لم 
تتماث�ل أية حالة للش�فاء بش�كل تام حتى 
اآلن”، الفتاً إىل أن “التعاون الدويل مع العراق 
موج�ود من�ذ اللحظ�ة األوىل حي�ث أرشكنا 
منظم�ة الصحة العاملية معن�ا وكان رئيس 
مكت�ب املنظمة يف العراق ح�ارضاً يف جميع 

اجتماعاتنا”.
من جهته، أعلن مدير صحة الكرخ جاس�ب 

الحجامي، آخر التطورات الصحية للمصابني 
يف مستشفى الفرات العام. 

وق�ال الحجام�ي إن “أربع�ة م�ن الح�االت 
يف صح�ة جي�دة ج�دا، ومهيئ�ني ملغ�ادرة 
املستشفى لكن بعد ظهور نتائج الفحوصات 

املختربية”.
وأضاف، أن “الحالتني الخامس�ة والسادسة 
المرأتني بعمر 72 س�نة واالخ�رى بعمر 65 
س�نة تعانيان من أم�راض مزمنة وأمراض 
س�ابقة وهما اليوم بحالة جيدة وتتحسنان 

تدريجياً”. 

العراق يتفق عىل استقدام »فريق طبي« من الصني لتقديم الدعم بمواجهة »كورونا«
الصحة تؤكد »استقرار« حالة املصابني بالفايروس 

        بغداد / المستقبل العراقي

صال�ح  محم�د  مظه�ر  أك�د 
املستش�ار املايل لرئي�س الوزراء 
املس�تقيل ع�ادل عب�د امله�دي، 
أمس االثن�ني، أن الح�ل الوحيد 
إع�ادة  ه�و  املوازن�ة  لتمري�ر 
هيكلتها، مبيناً أن العجز ال يحل 

إال بتضحيات. 
ونقل�ت وكالة األنب�اء العراقية 
ع�ن صال�ح قول�ه، إن »هيكلة 
املوازنة وإعادته�ا للمربع األول 
الحل الوحيد إلقرارها«، مبيناً أن 
العجز ال يحل إال بعملية جراحية 

مالية وتحتاج لتضحيات.
وأضاف أن »أمام مجلس النواب 

مهمة إعادة النظر يف الترشيعات 
الص�ادرة م�ن 2003 إىل الي�وم 
والتي ترتبت عليها تبعات مالية 

كبرية غري قابلة للتغيري.
وأوضح صالح أنه »يف حال عدم 
إع�ادة هيكل�ة املوازن�ة وإيجاد 
بدائ�ل وحل�ول أخ�رى فأنه من 
املرجح عدم إقراره�ا هذا العام 
وتبق�ى االس�تثمارات الحالي�ة 
واملرصوف�ات جارية وس�يكون 
اإلعتم�اد ع�ىل حجم اإلي�رادات 
»العج�ز  أن  وتاب�ع  فق�ط«. 
تجاوز الخمس�ني ترليون دينار 
وال يوج�ب مع�وض ل�ه س�وى 
اإلستدانة والبالد ال تتحمل ديوناً 

أخرى«.

مستشار حكومي يعترب »هيكلة املوازنة«
 احلل الوحيد لتمريرها

        بغداد / المستقبل العراقي

استبعد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتالوي، 
أم�س االثنني، اع�ادة تكلي�ف رئيس الوزراء املس�تقيل 
ع�ادل عبد املهدي، كاش�فاً عن موعد إعالن املرش�حني 

ملنصب رئاسة الوزراء. 
وقال الفت�الوي يف ترصيح صحف�ي إن “رئيس الوزراء 
املس�تقيل ع�ادل عبد امله�دي رافض لفك�رة العودة اىل 
املنص�ب”، نافي�اً يف الوق�ت ذات�ه “وج�ود أي حديث يف 

االروقة السياسية إلعادة عبد املهدي” .
وأضاف أن “رئيس الجمهورية س�يقدم مرشحا جديدا 
لتش�كيل الحكوم�ة خ�الل م�دة أقصاه�ا 15 يوما من 
تاريخ انسحاب عالوي”، الفتاً إىل أنه “اليوجد اي اسماء 

مطروحة يف الوقت الراهن”.
وتوق�ع الفت�الوي ان “يت�م ط�رح مرش�حني جدد غري 
جدليني لتويل املنصب خ�الل اليومني املقبلني، بعيداً عن 
الضغوط�ات السياس�ية والحزبية م�ع مراعاة مطالب 
املتظاهري�ن”، مرجحاً “تكليف املرش�ح الجديد ملنصب 

رئاس�ة ال�وزراء خ�الل 10 أيام، بس�بب ضي�ق الوقت 
والضغط الكبري عىل الكتل السياسية”.

ودع�ا النائب عن تحال�ف الفتح “الكتل السياس�ية اىل 
تغلي�ب املصلحة العامة عىل املصال�ح الخاصة”، معرباً 
عن اسفه ل� “عدم تمرير حكومة عالوي داخل الربملان، 

وقال إن السبب يتعلق ب� “الضغوطات السياسية “.
وحمل الفت�الوي “جميع الكتل السياس�ية مس�ؤولية 
فش�ل تمرير الكابينة الوزارية لحكومة عالويي، نتيجة 

عدم الجدية بالتعامل مع مصلحة البلد”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، 
أم�س االثن�ني، ان تقديم رئي�س الوزراء 
املكلف محمد توفيق عالوي اعتذاره جاء 
نتيجة ضغوطات كبرية مارستها القوى 
السنية والكردية، مش�ريا إىل أن مسعود 

بارزان�ي ومحم�د الحلب�ويس كان لهما 
دور كبري يف افشال تمرير كابينة عالوي. 
وقال جابر يف ترصيح صحفي ان “تقديم 
عالوي اعت�ذاره جاء نتيج�ة وصوله اىل 
نفق مس�دود مع القوى الس�نية وقوى 
التحالف الكردستاني”، مبينا أن “السنة 
والكرد ارصا عىل ارشاكهما يف التش�كيلة 

الوزارية من خالل فرض أس�ماء محددة 
رغم تبجح البعض بانهم اليسعون اىل ذلك 
وانم�ا يختلفون عن االلية التي يعتمدها 
عالوي باختيار كابينته”. وأضاف جابر، 
أن “األكث�ر ضغطا وتح�ركا وتأثريا عىل 
القوى السياس�ية الكردية والسنية هما 
الديمقراط�ي مس�عود  الح�زب  رئي�س 

البارزاني ورئي�س مجلس النواب محمد 
الحلب�ويس”، مش�ريا إىل أنه�ا “لعبا دورا 
كبريا يف عدم التحش�يد لصالح عالوي”. 
وكان رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق 
عالوي أعلن يف س�اعة متقدمة من اليوم 
االثن�ني اعت�ذاره ع�ن امليض يف تش�كيل 

الحكومة بعد مرور شهر عىل تكليفه.

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  أعلن�ت 
العس�كرية، ع�ن مداهم�ة وك�ر 
لداعش مخصص الخفاء االسلحة 

واالعتدة شمايل الرطبة .
تلق�ت  بي�ان  املديري�ة يف  وقال�ت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، إن »ق�وة من مفارز ش�عبة 
االستخبارات العسكرية يف الفرقة 
االوىل وبالتعاون مع اس�تخبارات 
الل�واء الثان�ي م�ن الفرق�ة ذاتها 
داهمت وك�را للدواعش يف منطقة  
الرطب�ة  ش�مايل  الحس�ينيات 
وضبطت بداخله عددا من الرباميل 
املخب�أة تحت االرض بقصد اخفاء 
االسلحة وتقوم بتدمريه بالتعاون 

مع مفارز هندسة الفرقة .

نائب عن الفتح يرجح تسمية »مكلف« بتشكيل احلكومة 
خالل )١٠( أيام

نائب يرمي باللوم عىل احللبويس وبارزاين بإفشال مترير كابينة عالوي

االستخبارات
 العسكرية تداهم وكر
 لـ »داعش« خمصص 

إلخفاء األسلحة 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئة الحش�د الش�عبي، أمس االثنني، عن تنفيذ عملية »عيل 
الهادي« لتطه�ري الصحراء الرابطة بني محافظ�ات نينوى وصالح 

الدين واالنبار.
وقال�ت يف بي�ان، تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إن قيادة 
عملي�ات نينوى للحش�د الش�عبي وقوات الجيش ب�ارشت، االثنني، 
بتنفي�ذ عملية ““عيل الهادي” لتطهري الصحراء الرابطة بني نينوى 
وصالح الدي�ن و االنبار، مبينة أن العملية تمت�د يف الجزيرة الكربى 

بني تلك املحافظات لتطهريها من املجاميع اإلجرامية.
وأضافت ان، األلوية 15 ، 25 ، 44 ، وفوج القوات الخاصة للحش�د 
وأقس�ام قيادة العمليات الس�اندة باإلضافة إىل قطعات من الجيش 

العراقي وطريان الجيش شاركوا بالعملية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت مديرية امل�رور العامة، توضيحاً عىل قرار تعلي�ق العمل يف مراكز 
التسجيل.

وأك�دت مديرية  املرور العامة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، عىل »عدم احتس�اب م�دة التوقف عن العمل ضمن م�دة نفاد العقد 

املروري البالغة 30 يوماً .

        بغداد / المستقبل العراقي

قلص�ت وزارة النفط، دوام موظفيه�ا 50% كإجراء وقائي ملواجهة 
فايروس كورونا.

وبحس�ب وثائق للوزارة انه تقرر »تخفيض نسبة حضور املوظفني 
اىل 50% للتقليل من االختالط، عىل ان يُتقسم املالكات بشكل وجبات 
أس�بوع عمل وأس�بوع اس�رتاحة، بما ال يؤثر ع�ىل رصيد االجازات 
وبرات�ب وحاف كاملني، وبم�ا يضمن انجاز االعم�ال املوكلة إليهم 
ويت�م تزويد ال�دارة االداري�ة واملالية بج�داول التخفي�ض من قبل 

تشكيالت مركز الوزارة التخاذ الالزم خالل شهر اذار 2020«.
يش�ار اىل ان وزارة الصحة أعلنت ارتف�اع حاالت االصابة بفايروس 
كورون�ا يف العراق اىل 21 حالة بعد تس�جيل حالت�ني جديدتني اليوم 

األثنني يف جانب الرصافة.
وعطل�ت وقلص�ت العديد م�ن ال�وزارات والدوائ�ر الحكومية دوام 

موظفيها بسبب كورونا.

احلشد الشعبي واجليش يطلقان عملية 
»عيل اهلادي« يف ثالث حمافظات 

املرور: عدم احتساب مدة التوقف عن العمل 
ضمن مدة نفاد العقد املروري

 احرتازًا من »كورونا«.. 
النفـط تقلـص دوام مـوظفيهـا 

بنسبة 5٠ باملئة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س القض�اء األعىل، 
أم�س االثنني، ع�ن صدور حكم 
امل�وت  حت�ى  ش�نقاً  باإلع�دام 
لعنرص يف تنظي�م »داعش« قام 
ب�«اغتص�اب« فت�اة ايزيدية  يف 

مدينة املوصل.
وقال املرك�ز اإلعالمي للمجلس 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه، إن »محكمة جنايات 
اس�تئناف  رئاس�ة  يف  الك�رخ 
بغداد/ الكرخ االتحادية أصدرت 
حكماً  باإلعدام شنقاً حتى املوت 
بحق االرهاب�ي املُكّن�ى ب� )أبو 

هم�ام( أقدم من جمل�ة أفعاله 
 عىل إغتصاب فتاة إيزيدية أثناء 
اجتي�اح العصاب�ات اإلرهابي�ة 

ملحافظة نينوى«.  
وأوض�ح املركز، أن »املش�تكية 
أهداه�ا  التنظي�م  االيزيدي�ة 
كس�بية  املج�رم  إىل  اإلرهاب�ي 
يف  جرح�ه  ع�ىل  ل�ه  مكاف�أة 
م�ع  الق�وات  املع�ارك  إح�دى 
األمنية العراقية«، مش�رياً إىل أن 
»املحكمة حكمت عىل االرهابي 
باالع�دام ش�نقا وفق�ا ألحكام 
امل�ادة  الرابع�ة /2 م�ن قان�ون 
مكافح���ة االره�اب رق�م 13 

لسنة 2005«.

القضاء حيكم باإلعدام شنقًا حتى املوت بحق 
»داعيش« اغتصب فتاة ايزيدية  
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    بغداد / المستقبل العراقي

بارشت م�اكات الرشكة العامة للخط�وط الجوية 
العراقي�ة )اح�دى تش�كيات وزارة النق�ل(، أم�س 
االثن�ن، بمب�ادرة ذاتية إلنت�اج الواقي�ات الصحية 
)الكمام�ات(. واوضحت ال�وزارة ان املاكات الفنية 
يف ش�عبة الهندس�ة وحدة الكبن )معمل الخياطة( 
التاب�ع للقس�م الفن�ي احد اقس�ام الرشك�ة بارش 
بانت�اج كميات من الواقيات الصحية بش�كل يومي 
وتوزيعه�ا عىل العاملن يف االقس�ام والش�عب التي 

يرتبط عملهم بش�كل مبارش مع الطائرات للحفاظ 
عىل سامتهم من خطر االصابة بفريوس كورونا.

واك�دت الوزارة حرصها عىل تطبي�ق جميع اللوائح 
الصحية العاملية وتعليم�ات وزارة الصحة العراقية 
ومنظم�ة الصح�ة العاملي�ة للوقائي�ة م�ن االصابة 
وانتش�ار الفريوس. يذك�ر ان هذه املب�ادرة جاءت 
انطاق�ا م�ن الش�عور الع�ايل للرشكة باملس�ؤولية 
للحد من انتشار مرض كورونا والتوجيه بالتزامهم 
بارتدائه�ا كأج�راء وقائي من انتق�ال العدوى بهذا 

الفايروس.

وزارة النقل: مالكات الناقل الوطني تصنع »الواقيات الصحية« حفاظًا عىل مالكاهتا 
من خطر »كورونا«

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم 

امهل محافظ كرباء املقدس�ة نصيف جاسم 
الخطاب�ي، دوائ�ر قض�اء الهندية أس�بوعن 

الحداث تغيري ملموس يف املدينة.
وذك�ر مكتب�ه االعام�ي ان« املحافظ اجرى 
زيارة لقضاء الهندية ملتابعةواالعمال البلدية 

والخدمية التي قامت بها«.

واك�د محاف�ظ كرباء ع�ىل »اهمي�ة تكثيف 
الجه�ود ابت�داء م�ن قائممقامي�ة القض�اء 
والدوائ�ر م�ن اجل خدم�ة املواط�ن وتقديم 

ابسط املتطلبات له.

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت هي�أة التقاع�د الوطنية دفع روات�ب املتقاعدي�ن لوجبة اذار 
٢٠٢٠.وذكر بيان للهيأة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، كما 
تم »مع رصف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين املدنين والعسكرين 

املحال�ن إىل التقاع�د يف ش�هري كان�ون الثاني وش�باط/ ٢٠٢٠ مع 
رصف مكافأة نهاية الخدمة ملنتسبي الجيش العراقي السابق الوجبة 
األخرية«.وأضاف »كما تم رصف راتب وجبه حزيران ٢٠١٤ ملتقاعدي 
محافظ�ة نينوى ممن لم يس�تلموا راتب الوجبة املذكورة س�ابقا بعد 

إجراء التدقيقات الازمة.

حمافظ كربالء يمهل دوائر اهلندية أسبوعني إلحداث 
تغيري ملموس يف القضاء

التقاعد تبارش برصف مكافأة هناية اخلدمة للمتقاعدين املدنيني والعسكريني

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

بع�ث املت�ويل الرشع�ي للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة الش�يخ عبد امله�دي الكربائي، 
رسالة اىل الكوادر الطبية واملهنية العاملة 
يف دائرة صح�ة كرب�اء املتصدية لفحص 
وتش�خيص الح�االت املش�تبه باصابته�ا 
بف�ريوس )كورون�ا(، مثمن�ا جهوده�م، 
وداعي�ا لهم املوىل القدير أن يتقبل عملهم، 
ويضعه يف ميزان حسناتهم. وجاء يف نص 
الرس�الة التي أطلع�ت عليها »املس�تقبل 
العراق�ي«يف املوقع الرس�مي للعتبة، »من 
رحاب القدسية ملرقد سيد الشهداء اإلمام 
الحس�ن )علي�ه الس�ام(، ال�ذي أختصه 
الل�ه تع�اىل ب�أن جع�ل الش�فاء يف تربت�ه 
واألئم�ة م�ن ذريت�ه وأس�تجابة الدع�اء 
تحت قبته، واملنترشة يف ارجائها نس�مات 

البهج�ة وال�رور يف ش�هر رج�ب الخري 
والوالدي�ة بإرشاقة الن�ور العلوي الهادي، 
تتق�دم االمان�ة العامة للعتبة الحس�ينية 
املقدسة بأزكى التحيات وخالص الدعوات 
االعج�اب  مش�اعر  بأص�دق  مش�فوعة 
واإلكبار لجهودكم الوقائية املباركة يف هذا 
التوجة الديني واالنساني والوطني الرائع، 
تفادي�ا النتش�ار ه�ذا امل�رض والح�د من 
التعرض ملس�بباته والس�يطرة عىل منابع 
وح�وارضه  الحبي�ب  عراقن�ا  إىل  وروده 

الدينية املقدسة«.
واستدرك يف الرسالة »سائلن املوىل القدير 
جل�ت قدرت�ه أن يتقبل ذل�ك الجهد منكم 
وأن يجعله يف ميزان حسناتكم يوم نلقاه، 
رزقكم الله وأيانا ش�فاعة اإلمام الحسن 
)علي�ه الس�ام( يوم ال�ورود، إنه س�ميع 

مجيب.

ممثل املرجعية العليا يبعث رسالة اىل الكوادر 
الصحية يف كربالء املتصدية لـ »فريوس كورونا«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�دت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، أولوياتن�ا محارب�ة 
الفساد اإلداري واملايل.وذكر اعام الهئية يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي«، إن »رئيس هيئة املنافذ الحدودية 
عمر الوائيل، عقد اجتماع�ا ضم كل من مدراء املراكز 
ان  الهيئة«.واض�اف،  مق�ر  يف  العامل�ة  واألقس�ام 
»االجتماع بحث أهمية تكات�ف الجهود والعمل بروح 
الفريق الواحد للنه�وض بواقع عمل الهيئة والحفاظ 
عىل نهجها وفق ما كفله قانونها يف اإلرشاف والرقابة 
ومتابعة أداء الدوائر العاملة يف املنافذ الحدودية ضمن 
الصاحيات املمنوح�ة لها مع التأكيد عىل أهمية عدم 
التداخ�ل يف مهام الدوائ�ر الفني�ة واإلدارية«.واوضح 
الوائيل بحس�ب البي�ان، ان »االستش�ارة من أصحاب 
االختص�اص تخل�ق حالة م�ن الدراية  وال�ذي بدوره 
س�يقوم العمل من االنحراف وإيج�اد البدائل لتفادي 
األخطاء«، مؤكدا ع�ىل أن »نهج الهيئة  أعطى أولوية 
رك�زت ع�ىل رضورة محارب�ة الفس�اد اإلداري واملايل 
ويت�م ذلك عن طري�ق تكثيف الجه�ود املبذولة التمتة 
اإلج�راءات الجمركية داخل املنفذ وه�ذه مهمة تقع 
عىل عات�ق أصحاب االختص�اص يف الهي�أة بالتعاون 
املش�رك م�ع باق�ي الدوائ�ر العاملة«.ولف�ت اىل ان 
»الحضور ط�رح اهم املعوقات التي تع�ري أدائهم«، 
موجه�ا »برضورة حلحلته�ا ألن االنطاقة الحقيقية 
للنجاح عرب كوادر الهيئة وان النجاحات املتحققة هي 

نتاج تلك الجهود املباركة .

هيئة املنافذ: أولوياتنا 
حماربة الفساد اإلداري 

واملايل

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية زراعة الب�رة، مواصلة تطبيق ق�رار منع صيد 
األسماك خال فرة التكاثر يف االهوار واالنهار واملسطحات املائية 

باملحافظة.
وذك�رت املديرية يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن »ش�عبة 
زراع�ة املدين�ة يف تؤكد اس�تمرار الج�والت امليدانية ع�ىل األهوار 
واألنه�ار واملس�طحات املائية ضمن قاطع عمل لش�عبة لتطبيق 
ق�رار منع صي�د األس�ماك خال ف�رة التكاث�ر برفق�ة القوات 

األمنية«.
واش�ار البيان اىل »العثور عىل بعض صيادي الطيور وبعض باعة 
الجبن وتم منع بعض الصيادين من التوجه إىل الصيد وارجاعهم 

إىل أهاليهم لعدم وجود أسماك بحوزتهم .

زراعة البرصة تعلن مواصلة 
تطبيق قرار منع صيد األسامك

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة الكرخ،امس االثنن، تحس�ن حالة ٤ مصابن 
بفريوس كورونا، فيما اكدت انهم يستعدون ملغادرة املستشفى«.

وذك�ر بيان لصحة الك�رخ تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »اربع 
ح�االت مصابة بف�ريوس كورونا اآلن هي بصح�ة جيدة ومهيأة 
ملغادرة املستشفى لكن بعد ظهور نتائج الفحوصات املختربية«.

وأضاف�ت ان »الحالتن الخامس�ة والسادس�ة المرأتن بعمر 7٢ 
سنة واالخرى بعمر 65 سنة تعانيان من امراض مزمنة وامراض 
س�ابقة وهما اليوم بحالة جيدة وتتحسنان تدريجياً«.من جهته 
اعلن مدير مستش�فى الفرات مغادرة 5 أشخاص املستشفى بعد 

التأكد من سامتهم وعدم اصابتهم بفريوس كورونا.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رف الرافدي�ن عن توزي�ع روات�ب املتقاعدي�ن املدني 
والعسكري لشهر آذار.

وقال املكتب االعامي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه »إنه تم رصف رواتب املتقاعدين املدني والعس�كري 

لشهر اذار عن طريق أدوات الدفع االلكروني«.
وأضاف البيان »أنه بإمكان املتقاعدين املدني والعس�كري تسلم 

رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه.

    المستقبل العراقي / زهراء علي

نين�وى  االول ملحاف�ظ  النائ�ب  الروزبيان�ي  إس�تقبل س�ريوان 
س��كي�ن�ة محمد عيل مستشار املحافظ لشؤون املرأة والرعاية 

االجتماعية اليوم يف مكتبه بمبنى املحافظة ..
� وبح�ث الجانب�ان احتياج�ات مكت�ب املستش�ار وس�بل دعم 
املحافظة ألنشطة ش�ؤون املرأة والرعاية االجتماعية وتطويرها 
بم�ا يتناس�ب واملهام امللقاة ع�ىل عاتق مكتب املستش�ار يف هذا 

الشأن ..
� وأبدى الروزبياني استعداده يف تلبية متطلبات العمل والفعاليات 

التي يقودها مكتب املستشار .
� م�ن جانبها أوضحت محمد عيل اهم املعطي�ات التي يتمتع به 
مكتب املستش�ار م�ن ارشاف ومتابع�ة املرأة العامل�ة يف الدوائر 
الحكومية والخدمات الحقيقية التي تقدمها الرعاية االجتماعية 

الفراد املجتمع بكل مكوناته يف محافظة نينوى.

صحة الكرخ تعلن حتسن حالة »4« مصابني 
بفريوس »كورونا« ويستعدون ملغادرة املستشفى

الرافدين يعلن توزيع رواتب املتقاعدين لشهر آذار

النائب االول ملحافظ نينوى 
يسـتـقبل مـستـشار املحافظ لشـؤون 

املـرأة والرعـاية اإلجـتـمـاعـيـة

    بغداد/ المستقبل العراقي

تنفي�ذا لتوجيهات وزارة الصحة والبيئة أكدت دائ�رة صحة بغداد الرصافة ان »املاكات 
الطبية والصحية يف مركز صحي الخنساء نظمت حملة صحية توعوية وقائية وعاجية 
بقرية ام العبيد يف النهروان«.وأوضح مسوؤل تعزيز الصحة كاظم ثابت سعدون يف بيان 
ورد ل«املس�تقبل العراقي«, ان »الحملة تضمنت فحص الحاالت املرضية واعطاء العاج 
مجانا كذلك ش�ملت الحملة توعية وتثقيف صحي للمواطنن حول الوقاية من فايروس 
كورونا املس�تجد وكيفي�ة انتقاله واعراض�ه , فضا عن توزيع البوس�رات وامللصقات 
التوعوية«.واضاف انه »تم توعية األمهات واالباء حول أهمية الجدول الروتيني للقاحات 
الخ�اص باالطف�ال وحثهم بااللتزام والتع�اون ومراجعة املركز الصح�ي لغرض اللقاح 
بالف�رات الزمني�ه املحددة وباألضاف�ة اىل ذلك ت�م التأكيد ورشح اهمي�ة فحص غربلة 
االطفال حديثي الوالده وأهميته بالنسبه لاطفال , واشار اىل انه تم توزيع حبوب تعقيم 

مياه الرشب والتاكيد عىل غسل اليدين والنظافة العامة والشخصية لتفادي العدوى.

    بغداد/ المستقبل العراقي

عق�دت وزارة التج�ارة اجتماع�ا ترأس�ه 
االقتصادي�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكي�ل 
غس�ان فرح�ان »ملناقش�ة توزي�ع مبلغ 
للمش�اريع  الس�نوية  التخصيص�ات 
االستثمارية لعام ٢٠٢٠ وبحضور الجهات 
ذات العاق�ة من دائرتي االداري�ة واملالية 
والتخطي�ط واملتابع�ة ورشكت�ي تج�ارة 
الحبوب وامل�واد الغذائية ».واضاف الوكيل 
العراقي«،ان�ه  يف بي�ان ورد ل«املس�تقبل 
»جرى خال االجتماع التاكيد عىل تقسيم 
املبلغ املخصص وتوزيعه حس�ب االهمية 
لكا الرشكتن ونس�ب االنجاز مع اعطاء 
االولي�ة لنس�ب االنج�از املتقدم�ة لتوفري 

الطاق�ات الخزني�ة للموس�م التس�ويقي 
القادم والذي تس�تعد له ال�وزارة يف تهيئة 
تل�ك الطاق�ات الخزني�ة وفق الس�ياقات 
والضوابط املعمول بها من النواحي الفنية 
واللوجس�تية« .واش�ار اىل انه »تم االتفاق 
عىل اع�داد صيغ�ة لتوزيع املبل�غ املقرح 
لتمويل مشاريع الوزارة التي نوقشت مع 
الجه�ات ذات العاقة والت�ي توضح رؤى 
الوزارة يف تمويل تلك املش�اريع للمصادقة 
عليه�ا م�ن قب�ل وزي�ر التج�ارة الدكتور 
محمد هاش�م العاني ومن ثم ارس�الها اىل 
وزارة التخطي�ط .ه�ذا وح�رض االجتماع 
امل�دراء العام�ن لدائرتي االداري�ة واملالية 
هاش�م محمد حات�م والتخطيط واملتابعة 

ابتهال هاشم صابط .

صحة الرصافة تنظم محلة صحية 
توعوية وقائية وعالجية يف النهروان

التجارة تناقش توزيع املبالغ املخصصة 
ملشاريعها االستثامرية لعام 2020

تربية النجف تقلص الدوام 
الرسمي ملوظفيها

ايقاف معامالت كاتب العدل ومراجعات 
املواطنني لغاية االسبوع القادم

    النجف / المستقبل العراقي

أعلنت املديرية العامة للربية يف محافظة النجف، تقليص الدوام  الرس�مي 
ملوظفيها  فيما أكدت تعقيم  8٠% من مدارسها.

وقالت املديرية يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، انه »تقرر تقليص الدوام 
الرسمي ملوظفيها، حيث سيقتر الدوام عىل املدير العام واملعاونن رؤساء 
األقس�ام فقط، وذل�ك لتقليل املراجعة واالزدحام كأج�راء احرازي للوقاية 

من اإلصابة بفايروس كورونا«.
واضاف�ت، ان�ه »قد اتخذ القرار بعد اجتماع موس�ع للمدير العام ورؤس�اء 

األقسام ملناقشة التدابري املتخذة بهذا الشأن«.
كما واعلن املدير العام عادل البصييص، وفقا للبيان، »اكمال تعفري وتعقيم 
اكث�ر من 8٠ % من مدارس املحافظة من خال التعاون املش�رك بن الفرق 
الجوالة ملديرية صحة النجف االرشف ش�عبة الصحة املدرس�ية وباالشراك 

مع شعبة البيئة والصحة املدرسية يف املديرية«.
واش�ار اىل ان »الف�رق الجوالة لصحة النجف االرشف اس�تطاعت ان تغطي 

جميع قواطع مدارس املديرية واقسامها ومبانيها يف وقت قيايس .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن »قي�ام 
الدائ�رة القانونية وضمن اجراءاتها 
االحرازية ملواجهة فايروس كورونا 
ايقاف معامات شعبة كاتب العدل 
ومقاب�ات ادارة الدائرة ومراجعات 
املواطن�ن كاف�ه ولغاية االس�بوع 

القادم« .
واض�اف مدي�ر ع�ام الدائ�رة زهرة 
تلقت�ه  بي�ان  يف  حم�ادي  ش�يبان 
»ه�ذا  ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
االجراء جاء انسجاما مع التوصيات 

والتوجيه�ات الصادرة م�ن اللجنة 
املركزية ملواجهة فاي�روس كورونا 
املش�كلة بال�وزارة وحفاظ�ا ع�ىل 
س�امة املوظف�ن واملواطن�ن من 
املراجعن للدائرة وللحد من انتشار 

الفايروس« .
ع�دة  اتخ�ذت  »ال�وزارة  ان  يذك�ر 
اج�راءات احرازي�ة ملواجه�ة ه�ذا 
الفاي�روس وباس�تنفار كل الجهود 
وتش�كيل لج�ان فرعي�ة ومركزية 
وبصاحي�ات واس�عة فض�ا ع�ن 
مس�تلزمات  بتوف�ري  التوجيه�ات 

الوقاية .

حكومة البرصة املحلية تعلن عن وصول الوفد الطبي 
االجنبي املتخصص بعالج أمراض القلب

    المستقبل العراقي / رائد محمد 

ضم�ن برنامج الحكوم�ة املحلية لعاج الحاالت املس�تعصية 
للمرىض..  باس�تقدام أطباء أجانب م�ن ذوي االختصاصات 
الطبي�ة الدقيق�ة، أعلنت محافظة البرة ع�ن وصول فريق 

طبي متخصص بعاج امراض القلب لدى األطفال.
جاء ذلك عىل لس�ان النائب اإلداري ملحاف�ظ البرة الدكتور 
رضغام االجودي، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه.
وأوضح ان الوفد الذي يضم ١٣ عرش طبيبا س�يبارش مهامه 
ي�وم   الثاثاء من األس�بوع القادم، بإج�راء عمليات جراحة 
القل�ب املفتوح لألطف�ال، وبواقع عرشون عملية ش�هريا، يف 
مركز الب�رة لجراحة القلب داخل بناية مستش�فى الصدر 
التعليمي.وأوضح إن عىل مرىض القلب املس�جلن يف الربنامج 
العاجي الحكوم�ي، ممن يعانون التش�وه الخلقي يف القلب 
لاعمار من يوم واحد اىل عرش سنوات مراجعة مركز البرة 

لجراحة القلب.

حمافظ نينوى يعلن بناء جممع سكني واطئ الكلفة لألرس املترضرة يف سنجار
    نينوى / زهراء علي

اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، إنه تم وضع 
الحج�ر االس�اس النش�اء مجمع س�كني واطئ 
الكلفة لألرس املترضرة يف قضاء س�نجار ش�مال 

غرب املوصل.
 وأضاف الجبوري، أن »فرقا هندسية مكونة من 
رشكتي الف�او والس�عد، وبالتعاون م�ع بلديات 
املوص�ل، رشع�ت بوض�ع الحجر االس�اس لبناء 
مجمع س�كني كبري وسط قضاء س�نجار، للحد 
من معاناة الس�كان الذين تم تفجري منازلهم من 
قب�ل عصاب�ات داعش خال احتاله�ا القضاء«. 

واوضح املحافظ، أن »الرشكت�ن رشعتا بالعمل بعد 
وض�ع الحجر االس�اس يف منطق�ة خنص�ور االكثر 
ت�رضرا من عصابات داع�ش االرهابية، لبناء املجمع 
الس�كني لألرس الت�ي عادت م�ن الن�زوح مؤخرا اىل 

القضاء«.
وب�ن الجبوري، أن »مدة إنجاز هذا املجمع الس�كني 

لم تحددها الفرق الهندس�ية التابعة للرشكتن لحن 
انته�اء م�دة العم�ل، وان مبالغ إنش�اء ه�ذا املجمع 
الس�كني ت�م رصفها م�ن املبالغ املخصص�ة إلعمار 

قضاء سنجار«.
كم�ا اعل�ن الجب�وري انه »تمكن�ت مديريت�ا البلدية 
والبلديات، من اعمار وتاهيل نحو 6٠٠ منزل مترضر 

يف منطقة الزنجييل يف ايمن املوصل .

وقال محافظ نينوى، نجم الجبوري، ان »املاكات 
الهندس�ية والفنية يف مديريتي البلدية والبلديات 
انتهت من اعمار وتاهيل نحو 6٠٠ منزل مترضر 

يف منطقة الزنجييل«.
ولفت الجبوري، اىل أن »األرس من س�كان منطقة 
الزنجي�يل دش�نت املن�ازل بالكام�ل«، مبين�اً ان 
»مبال�غ االعم�ار وتاهي�ل املن�ازل مخصصة من 

ميزانية محافظة نينوى للعام ٢٠١9 .
إىل ذل�ك، التق�ى محاف�ظ نينوى نج�م الجبوري 
القنص�ل الكويت�ي يف أربيل عم�ر الكندري لبحث 

التنسيف املشرك يف مجال اعمار املحافظة.
وجرى اللقاء بحضور مدير بلديات نينوى.

وتباح�ث الجب�وري م�ع اللكن�دي، خال اللق�اء، يف 
العديد من امللفات ذات االهتمام املش�رك وسبل رفع 
مستوى التنسيق السيما يف مجال االعمار واالقتصاد 
وتبادل الخ�ربات والكفاءات ووضع االس�راتيجيات 
العمل املس�تقبيل بم�ا يخدم املصالح املش�ركة  عىل 

كافة األصعدة.

 التقى القنصل الكوييت للتنسيق بشأن االعمار.. واكد اعمار وتأهيل »600« منزل متضرر يف امين املوصل
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )43(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االحوال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من القيمة املق�درة مع الترصيح 
االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف 
حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � س�احة غ�از املش�يدة عىل القطعة املرقم�ة )3( م 121 ب�ادوش والواقعة يف 

ناحية حميدات وبمساحة )1000( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة .
2 � كازينو املش�يدة عىل القطعة املرقمة )1522/8( م20 وادي حجر الش�مالية 

وبمساحة )735,69( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
3 � القطع�ة املرقم�ة )118( بل�دي م40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها مجمع 

صناعي وبمساحة )600(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4 � ساحة غاز ونفط )أيات( املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة ) 139/1052( 
م 41 نينوى الش�مالية يف حي النور وبمساحة )1200( م2  وحسب واقع الحال 

وملدة سنة واحدة .
5 � دكان رق�م )10( الواق�ع يف الس�وق الع�رصي / ح�ي العرب�ي ومل�دة ث�الث 

سنوات.
6 � املشتل املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )1/58( م 37 بعويرة خلف مطعم 

ما شاء الله وبمساحة )910(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
7 � القطعة املرقمة )264/3( م 35 الرشيدية التخاذها زراعة موسمية وبمساحة 

)6 دونم( )14 اولك ( )42( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة .
8 � مخبز وافران املبارك املش�يد عىل القطع�ة املرقمة ) 538/20( م 37 بعويرة 

وبمساحة )173,70( م2 وحسب واقع  الحال وملدة ثالث سنوات .
9 � س�احة غاز حي االنتصار املش�يدة ع�ىل القطعة املرقم�ة )6/9802( م 37 

جديدة املفتي وبمساحة )1000( م2
وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة .

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة/ 2015/1330

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ بعقوب�ة الس�يارة املرقم�ة 
28799أ ص�الح الدين الواق�ع   يف معرض الجزيرة 
العائد للمدين عبد الكريم ناجي املحجوز لقاء طلب  
الدائ�ن طال�ب جس�ام حميدالبال�غ)60000000( 
س�تون مليون دينارفعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة  
ه�ذه املديري�ة  خ�الل م�دة  )15( خمس�ة ع�رش  
يوم�ا تبداء من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه  
التامين�ات القانوني�ة عرشة  من املائ�ة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

بشري نايف محمود
املواصفات : 

1-النوع والرقم/ السيارة املرقمة )28799أ( صالح 
الدين  خصوص

2-نوع�ه:- ن�وع جيب الري�دو مودي�ل 2011 لون 
رصايص

3:-حالتها:- 1- املحرك جيد
2-االطارات وسط

3-الداخل وسط
4-وجود ارضار بالجاملغ االمامي

القيم�ة التقديرية:-) 23000000( ثالثة وعرشون 
مليون دينار

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد : 158 
التاريخ : 2 / 3 / 2020 

اعالن فقدان 
ق�دم الس�يد محم�د س�لمان محمد طلب�ا اىل هذه 
املحكم�ة بتنصي�ب نفس�ه قيم�ا ع�ىل ش�قيقه ) 
ابراهيم سلمان محمد ( نتيجة لفقدانه بتاريخ 15 
/ 6 / 2014 فم�ن لدي�ه االع�رتاض الحضور امام 
ه�ذه املحكمة خالل س�بعة اي�ام من الي�وم التايل 
للن�رش لتقدي�م اعرتاضه واعالمنا وبخالفه س�وف 

تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 1025 / ش / 2019 

التاريخ : 1 / 3 / 2020 
اعالن 

اىل / حيدر ندى مجيد 
م / تبليغ 

اقامت زوجتك املدعية ) الحوراء زينب عبد الرحمان 
ع�ي ( الدع�وى املرقم�ة 1025 / ش / 2019 امام 
محكم�ة االح�وال الش�خصية والت�ي تطل�ب فيها 
دعوتك للمرافع�ة والحكم بالتفري�ق للخالف بينك 
وبينها وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ وكت�اب مرك�ز رشط�ة الصلي�خ بالعدد 
259 يف 12 / 2 / 2020 وبتايي�د مخت�ار املحل�ة 
رق�م 326 واملصدق من قب�ل املجلس املحي – عليه 
قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني بموعد 
املرافعة املوافق يوم 18 / 3 / 2020 ويف حالة عدم 
حض�ورك او حض�ور من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

قائد حميد جاسم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1294 / ب3 / 2016 

التاريخ : 2 / 3 / 2020 
اعالن 

تنفيذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى 
اع�اله والقايض بازالة ش�يوع العقار املوصوف 
ادناه بيعا والعائد للس�يد ) موىس جمعة حسني 
( ورشكائه والكتس�اب الق�رار الدرجة القطعية 
تق�رر االعالن ع�ن بيعه يف الصح�ف املحلية ملدة 
ثالثون يوما اعتب�ارا من اليوم التايل للنرش فعىل 
من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة مستصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10 % م�ن 
القيمة املقدرة له البالغة ) 000 ، 340 ، 36 ستة 
وثالث�ون وثالثمائة واربعون ال�ف دينار ( بصك 
مصدق لحساب هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا 
وستجري االحالة القطعية بعهدة الراغب االخري 
بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة 

وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف : 

1 – ان العقار املرقم 70 م 36 خرنابات بس�تان 
تق�ع يف بعقوبة قري�ة خرنابات بالقرب س�جر 
الش�ام املس�احة 2 دون�م و 3 أول�ك البس�تان 
مغروس�ة حمضي�ات ونخي�ل وتس�قى س�يحا 

والبستان مثمرة ومدامة .
2 – القيم�ة الكلي�ة للعق�ار ) 000 ، 340 ، 36 ( 

ستة وثالثون وثالثمائة واربعون الف دينار .
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة كنعان 
العدد : 8 / ب / 2020 

التاريخ : 1 / 3 / 2020 
م / اعالن 

املدعى عليها / شيماء احمد غني 
ملقتضيات الدعوى البدائية بالعدد اعاله واملقامة 
من قب�ل املدعني ) ع�الء فاضل محم�ود وهيثم 
فاضل محم�ود ومحمود فاضل محمود وس�عد 
فاض�ل محم�ود واركان فاضل محمود وش�ذى 
كاظ�م موىس ومحس�ن محم�ود متع�ب وداليا 
محم�ود متعب ( والتي موضوعها ازالة ش�يوع 
العقار املرقم 21 / 3 م 27 سيسبانة وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كتاب مركز رشطة كنعان 
واملتضم�ن   2020  /  2  /  9 يف   1102 بالع�دد 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك عن طري�ق النرش بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني عم�ال بامل�ادة 21 مرافعات 
مدني�ة للحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
8 / 3 / 2020 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حالة ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب

اعالن 
اىل الرشيك / ضياء جواد كاظم 

اقتىض حض�ورك اىل بلدية الش�علة لغرض 
استخراج اجازة البناء للقطعة املرقمة 343 
/ 22 املقاطعة 8 رئاسة الوزراء الصابيات.

الرشيك 
فاطمة طاعم جاسم 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 2057 / ب3 / 2019 
التاريخ : 2 / 3 / 2020 

اعالن 
تنفي�ذا للق�رار الصادر م�ن هذه املحكم�ة يف الدعوى 
اعاله والقايض بازالة ش�يوع العق�ار املوصوف ادناه 
بيع�ا والعائد للس�يد ) محمد عي حس�ني ( ورشكائه 
والكتس�اب القرار الدرجة القطعي�ة تقرر االعالن عن 
بيع�ه يف الصح�ف املحلي�ة ) ملدة خمس�ة ع�رش يوما 
( اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل للنرش فعىل من ل�ه الرغبة 
مراجع�ة ه�ذه املحكمة مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ) 10 % ( م�ن القيم�ة املق�درة له 
البالغ�ة ) 000 ، 000 ، 85 ( خمس�ة وثمان�ون مليون 
دينار بصك مصدق لحس�اب هذه املحكمة ان لم يكن 
رشي�كا وس�تجري االحالة القطعي�ة بعه�دة الراغب 
االخري بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة 

وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف :

1 – ان العق�ار املرق�م 25 / 448 م1 رشق�ي ش�فته 
املساحة 2 أولك بعقوبة التحرير قرب مدرسة االصدقاء 
دار س�كن يتكون م�ن صحيات خارجي�ة كلدور هول 
استقبال مطبخ غرفة نوم 2 الطابق الثاني ثالثة غرف 
مخزن مس�قف عكادة مجهز ماء وكهرباء والش�اغل 

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

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

وعرشون مليون دينار .
4 – القيم�ة الكلي�ة للعقار : 000 ، 000 ، 85 خمس�ة 

وثمانون مليون دينار .

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 
العدد : 2507 / ش / 2019 

التاريخ : 23 / 2 / 2020 
اىل / املدعى عليها / مفلح خريجة خابط 

م / اعالن 
اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
الزب�ري اع�الم الحكم بالعدد اع�اله يف 31 / 
بالتفري�ق  الحك�م  املتضم�ن   2019  /  12
القضائي بينك وبني زوجتك املدعية وضحة 
بل�ط عبد ولدى تبليغك بموجب كتاب مركز 
رشط�ة الحس�ني بالع�دد 836 يف 20 / 1 / 
2020 تبني انك مرتحل اىل جهة مجهولة لذا 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 
ويف ح�ال عدم االعرتاض ع�ىل الحكم اعاله 
خالل م�دة االع�رتاض البالغة ع�رشة ايام 

سوف يكتسب الدرجة القطعية .
القايض 

فالح حسن حصني

اعالن 
العدد : 1 

التاريخ : 2 / 3 / 2020 
يعل�ن مت�ويل وق�ف حبيب�ة بنت م�راد عىل 
اجراء مزايدة علنية عىل تاجري املقهى املبني 
تفاصيله�ا ادناه فعىل الراغبني باالش�رتاك 
باملزاي�دة العلني�ة مراجعة مق�ر املديرية يف 
الساعة ) 11 صباحا ( من يوم املزايدة الذي 
يكون بع�د اليوم الس�ابع م�ن تاريخ نرش 
االعالن مس�تصحبني معهم املستمس�كات 
الرس�مية املطلوبة م�ع التامينات البالغة ) 
20 % ( م�ن ب�دل التقدي�ر وان اجور النرش 
واالع�الن يتحملها املزايد االخري وان املزايدة 
س�تجري يف مق�ر مديرية الوقف الش�يعي 
دياىل م�ع مالحظة امل�ادة ) 18 ( من نظام 
املزاي�دات الخاص�ة باالوق�اف رق�م ) 54 ( 

لسنة 1961 املعدل .

متويل الوقف 
وليد عبد املطلب الشيباني 

���������������������������������������
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة 
القضية املرقمة : 271/ 2019

مقتبس حكم غيابي 
1 – اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخ�ي االوىل املنطقة 

الخامسة.
2 – اس�م املج�رم الغائ�ب : الرشطي نبيل مش�عل عبي�د فرطوس 

الفرطويس. 
3 – رقم الدعوى : 271/ 2019

4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2008 
5 – تاريخ الحكم : 31 / 3 / 2019 .

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

8 – خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام 
رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمة املس�ندة اليه وفق احكام املادة ) 
35 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لعدم اعادة مابذمته او تسديد 

مبالغ التضمني .
9 – الس�جن ملدة ) سبع س�نوات ( وفق احكام املادة 35 / اوال من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املادة 2 / 2 من ق ع رقم 111 
لس�نة 1969 املع�دل وبدالل�ة امل�واد 61 / اوال و 69 / اوال من ق أ 
د رقم 17 لس�نة 2008 الختالسه الرشاش�ة الحكومية التي بذمته 
واملرقمة ) m80-287309 ( نوع BKC مع ) 200 ( مائتان اطالقة 

من نوعها والتي استصحبها معه بتاريخ 7 / 4 / 2008 . 
10 – تضمينه مبلغ مقداره ) 000 ، 200 ، 16 ( ستة عرش مليون 
ومائت�ان الف دينار عن الرش�اش املختلس�ة اعاله م�ع االطالقات 
املش�ار اليها اعاله اس�تنادا للفق�رة ثانيا من امل�ادة 35 من ق ع د 

تستويف منه بالطرق التنفيذية .
11 – طرده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عمال باحكام 

املادة 41 / اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل .
12 – اعتب�ار جريمته الواردة اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 

21 / أ – 6 ق ع . 
13 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وج�د لتنفي�ذ الحكم الصادر بحق�ه والزام املواطن�ني باالخبار عن 
مح�ل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة ) 69 / ثاني�ا وثالثا ( من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008 
14 – حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة ) 

69 / رابعا ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
15 – تعميم اوصاف الرشاش�ة املختلس�ة املش�ار اليها اعاله وفق 

القانون.
16 – تنزي�ل الرشاش�ة املوصوف�ة اعاله مع االطالق�ات اعاله من 

الذمة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية .
17 – تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد االمري 
جاب�ر ( البالغة ) 000 ، 25 ( خمس�ة وعرشين ال�ف دينار عراقي 
ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

حكم�ا غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة ) 60 / 
سادس�ا ( من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71 / اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

بتاريخ 31 / 3/ 2019.
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة

مجلس القضاءاالعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد / 1039/ش2020/3

التاريخ / 2020/3/1
اعالن

اىل املدعى عليها / عجيبة صربي شنني
اق�ام املدعي فالح كاظم حس�وني الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  1039/ش2020/3  بالع�دد 
املحكمة تطلب فيها قطع نفقة  وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار محل�ة ح�ي الرضوي�ة / 
النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم 
املوافق يوم 2020/3/10 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاءاالعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد / 1038/ش2020/3

التاريخ / 2020/3/1
اعالن

اىل املدعى عليها / عجيبة صربي شنني
اق�ام املدعي فالح كاظم حس�وني الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  1038/ش2020/3  بالع�دد 
املحكمة يطلب فيها تسليم اثاث وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار محل�ة ح�ي الرضوي�ة / 
النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم 
املوافق يوم 2020/3/10 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

تنويه 
 ( بالع�دد  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ورد 
2090( اع�الن تنفيذ النج�ف رقم االضبارة 
2020/432 ذكر اس�م الدائنه نجود حاكم 
جاس�م خطأ والصحيح نجود حاتم جاسم 

لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاءاالعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد / 230/ش2020/7

التاريخ / 2020/2/26
اعالن

اىل املدعى عليه / عي عامر كامل
اقام�ت  املدعية )محدثه ه�ادي كامل( الدعوى 
بالع�دد 230/ش2020/7 ام�ام ه�ذه املحكمة 
تطل�ب فيه�ا التفرق�ة للهج�ر  وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار محل�ة ح�ي الرباكي�ة / الكوف�ة قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموعد 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني وعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة القادم املوافق يوم 2020/3/10 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : حجة وفاة / 176

التاريخ 2020/1/14
اىل / املدعو / عي مهدي خضري 

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  ش�ذى حس�ن طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعو ) عي مهدي خضري( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور 
امامه�ا خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عمار هادي املوسوي
���������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 529/ 2020

التاريخ : 2020/3/1 
اىل  /املنفذ عليه / صالح حسني عي

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خ�الل القائم 
بالتبلي�غ يف ورق�ة تكلي�ف بالحض�ور واش�عار 
مختار منطقة حي امليالد يف النجف نعيم حسون 
الخاقان�ي ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك 
موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ  علي�ه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عي عبد الله عباس
اوص�اف املح�رر: ق�رار محكم�ة ب�داءة النجف 
املتضم�ن   2019/5/12 يف  1940/ب2019/4 
ال�زام املدين صالح حس�ني عي بتس�ديد للدائن 
مرتىض عبد عي حسن مبلغ مقداره )990000( 

تسعمائة وتسعون الف دينار

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )39(
تعل�ن اللجن�ة وللم�رة االوىل  عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
2013 فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوص�ل خالل ) 30( يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالط�الع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من 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 ترسو بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � كش�ك يف ح�ي املالي�ة مجاور مرطبات كرمي�ل وبأبع�اد )2*3(م2 وملدة ثالث 

سنوات.
2 � القطعة املرقمة ) 156/49( عقاري مقاطعة 40 نينوى الرشقية النشاء معرض 

سيارات وبمساحة )648(م2وحسب واقع الحال وملدة )10( عرشة سنوات.
3 � القطعة املرقمة )156/71( عقاري مقاطعة 40 نينوى الرشقية النشاء معرض 

سيارات وبمساحة )828(م2وحسب واقع الحال وملدة )10( عرشة سنوات.
4 � القطعة املرقمة )156/50( عقاري مقاطعة 40 نينوى الرشقية النشاء معرض 

سيارات وبمساحة )645(م2وحسب واقع الحال وملدة )10( عرشة سنوات.
5 � القطعة املرقمة )156/51( عقاري مقاطعة 40 نينوى الرشقية النشاء معرض 

سيارات وبمساحة )716(م2وحسب واقع الحال وملدة )10( عرشة سنوات.
6 � القطعة املرقمة )156/52( عقاري مقاطعة 40 نينوى الرشقية النشاء معرض 

سيارات وبمساحة )716(م2وحسب واقع الحال وملدة )10( عرشة سنوات.
7  � كش�ك حدي�دي عىل ج�زء من القطع�ة املرقم�ة )4/5( م16 املحطة جزء من 
الرصي�ف وبأبع�اد )2*2(م2 مجاور دائرة الجوازات والجنس�ية يف الجانب االيمن 

وملدة ثالث سنوات.
8 � نصب كشك عىل حافة الرصيف يف منطقة النبي يونس )ع( عىل الجهة املقابلة 

للمركز الصحي وبأبعاد )1,5*2( م2 وملدة ثالث سنوات .

العدد : 92
التاريخ : 2020/2/23

العدد : 88
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
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية
اعالن

 بالنظ�ر لع�دم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه  العائده اىل بلدية 
الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 (  لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )15( خمسة عرش يوما  من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة  و50% من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا  
بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة 

يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 � تب�دأ م�دة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( ي�وم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وف�ق املدة املحددة بالقانون 
وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 
6 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب 

السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21
7 � يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة 

K-spane   بطول 4م    
8 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20 

9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامل

مجلس القضاءاالعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد / 1295/ش2020/2

التاريخ / 2020/3/2
اعالن

اىل املدعى عليه / سالم داوود كاظم 
اقام�ت  املدعي�ة )رحم�ه عبد الحس�ن مهدي( 
الدع�وى بالع�دد 1295/ش2020/2 امام هذه 
املحكمة تطلب فيها حضانة االوالد كل من )كوثر 
ومالك وعذراء(  وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار محلة حي 
النرص / النجف قررت املحكمة تبليغك بموضوع 
بواس�طة  اعالن�ا  املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
صحيفتن محليتن يوميتن وعليك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2020/3/10 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 701/ب/2019
التاريخ : 2020/2/25

اعالن مزايدة
تبي�ع هذه املحكم�ة باملزاي�دة العلني�ة القطعة 
املرقم�ة 3 مقاطع�ة 32 الح�رية  فع�ىل الراغبن 
بال�رشاء الحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم 
الثالثون من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبن 
معه�م التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن 
القيم�ة التقديري�ة للقطع�ة ويتحمل املش�رتي 

اجور االعالن  
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

القطع�ة  عب�ارة عن بس�تان  مس�احته 4 دونم 
و24 اولك تقع عىل نهر الحس�يني وتس�قى منه 
االرض خصب�ة ومزروع�ة بمحص�ول الحنطة يف 
الوق�ت الحارض وفيه�ا عدد من اش�جار النخيل 
تقدر بحوايل 19 نخلة مثمرة وعدد من الفس�ائل 
واش�جار الفواك�ه االخ�رى  قيمة املغروس�ات ) 
14,175,000( اربعة عرش مليون ومائة وخمسة 
وس�بعون ال�ف دين�ار عراق�ي وقيم�ة االرض ) 
55,120,000( خمس�ة وخمسون مليون ومائة 
وع�رشون ال�ف دين�ار عراق�ي والقيم�ة الكلية 
للقطعة ) 69,295,000( تس�عة وستون مليون 

ومائتان وخمسة وتسعون الف دينار عراقي

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف /النجف االرشف

العدد : 1175
التاريخ 2020/2/19

اعالن
انذار

بواسطة السيد الكاتب  العدل يف النجف االرشف
وجه الس�يد مدير بلدية النج�ف االرشف وكيلته 
الحقوقية )حال رؤوف حم�زة( بموجب وكالتها 
املرقم�ة ) 26199( يف 2019/5/20 ويف س�جل 
االن�ذارات )1175(  اىل  الس�يد ) قحطان كطران 
عب�د زي�د ( عنوان�ه كوف�ة / حي ميس�ان  رقم 
ال�دار / 71698 /3 بالنظ�ر لقيام�ك بمخالف�ة 
بنود العقد املربم معك الس�تئجارك )ساحة البيع 
املبارش للسيارات( الكائن يف حي الجهاد ولتحقق 
مبال�غ دين املرتتبة بذمتك ) 1,500,000( مليون 
وخمس�مائة ال�ف دين�ار وع�دم تس�ديدك املبلغ 
املذكور لذا نن�ذرك بوجوب تس�ديد الدين وخالل 
مدة )7( ايام من تاريخ  تبليغك باالنذار وبخالفه 
س�وف يتم مراجعة املحاكم املختص�ة وتحميلك 

كافة التبعات القانونية
ارس�ل االنذار بي�د مبل�غ دائرتنا الس�يد ) كاظم 
مس�لم كاظ�م( لغ�رض التبلي�غ  واعي�د الين�ا 
مرشوح�ا علي�ه بان�ه كان  يس�كن منطقة حي 
ميس�ان وارتحل اىل جهة مجهولة كما مذكور يف 
اشعار املختار السيد ) نجم عبد رايض الحجامي( 
لذا قررنا النرش بالصحيفتن الرس�ميتن لغرض 
تبليغك باالنذار ويعترب التبليغ نافذ يف اليوم االول 

من تاريخ النرش وملدة سبعة ايام 
كاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل
����������������������������������������

مجلس القضاءاالعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 370/ب2020/1

التاريخ / 2020/1/22
اعالن

اىل املدعى عليه / باقر كريم برهان 
اقام املدعي  ) حس�ن عبد عيل مه�دي(  الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها الحكم 
ب ) الزام�ك حكما بتأديت�ك للمدعي اعاله مبلغا 
مق�داره ع�رشة مالي�ن دين�ار بموج�ب وصل 
االمانة املس�تحق االداء ( ولثبوت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار 
مخت�ار الس�الم 4 عيل كاظ�م الحس�ناوي عليه 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن بموع�د املرافع�ة املصادف يف 
2020/3/12 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 460/ب2020/2
التاريخ : 2020/3/1

اعالن
 اىل املدعى  عليه / )فاهم عبد مرجان الزويني(

اقام املدعي ) الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضافة 
لوظيفته ( الدع�وى البدائية املرقمة اعاله ضدك 
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م )بابط�ال كافة قيود 
العقار املرقم 3/29476 ح�ي الجامعة ( واعادة 
تس�جيله باس�م دائ�رة املدع�ي اع�اله  ونظ�را  
ملجهولي�ة محل اقامتك  اس�تنادا اىل كتاب مكتب 
معلوم�ات النجف بالعدد 5 ب / ح /132/1/61 
يف 2020/1/2 عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا  بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموعد 
املرافع�ة املصادف يف يوم  2020/3/8 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
����������������������������������������

فقدان
 إج�ازة مضخ�ة زراعي�ة الص�ادرة م�ن مديرية 
املوارد املائية يف محافظة النجف املرقمة/2625/ 
يف/2/7/ 1997 /15/ حصان/ باسم/ صاحب 
كشيش هوصان ناحية العباسية  من يعثر عليها 

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

اىل  الرشيك / سلمى ابراهيم احمد
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي فرع 
النج�ف االرشف  وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
عىل  قيام رشيكك )طالب منصور محمد حسن(  
بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف العق�ار املرقم 
3/10642 حي ص�دام رقم املقاطعة )4( جزيرة 
النجف  لغرض تسليفه قرض االسكان خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر 
خ�ارج العراق من تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
����������������������������������������

اىل الرشيك : مظفر نذير نعمه
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة النجف 
االرشف لغرض انجاز معاملة اجازة البناء للعقار 
املرق�م )3/57202( حي النداء  خالل عرشة ايام 
من تاريخ النرش وبخالفه س�تتم االجراءات دون 

حضورك .
طالب االجازة

شيماء تحسن عبد زيد

اىل الرشيك : حيدر ذياب عبود 
توج�ب علي�ك الحضور اىل مق�ر بلدي�ة النجف االرشف 
لغ�رض انج�از معامل�ة اج�ازة البن�اء للعق�ار املرق�م 
)3/51997( ح�ي الن�داء  خالل عرشة اي�ام من تاريخ 

النرش وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك .
طالب االجازة

عيل عبد الحسن عيدان
���������������������������������������������

اىل الرشيك : سمريه عبد االمري حسن
توج�ب علي�ك الحضور اىل مق�ر بلدي�ة النجف االرشف 
لغ�رض انج�از معامل�ة اج�ازة البن�اء للعق�ار املرق�م 
)3/34888( ح�ي العدالة  خالل ع�رشة ايام من تاريخ 

النرش وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك .
طالب االجازة

عدنان محمد كاظم
���������������������������������������������

اىل الرشيك : امال محمد عبد 
توج�ب علي�ك الحضور اىل مق�ر بلدي�ة النجف االرشف 
لغ�رض انج�از معامل�ة اج�ازة البن�اء للعق�ار املرق�م 
)3/64387( ح�ي الن�داء  خالل عرشة اي�ام من تاريخ 

النرش وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك .
طالب االجازة

ايات وثيق مدفون 
���������������������������������������������

فقدان
فق�د مني الوصل القبض املرق�م 611091 والصادر من 
دائرة بلدية الكوفة بتاريخ 2015/12/15 وصل امانات 
بأس�م ) س�عد لوتي س�عد( عىل من يعث�ر عليه يرجى 

تسليمه اىل الجهة املختصة 
���������������������������������������������

اىل  الرشيك / امري عادل هاشم 
اقتىض حضورك اىل مديري�ة بلدية النجف  وذلك لتثبيت 
اق�رارك يف اصدار اج�ازة البناء الخاص�ة بالعقار املرقم 
85370/3 ح�ي امليالد لرشيكك يف العقار املواطن قضاء 
كري�م عبود وعند عدم حضورك س�وف تص�در االجازة 

وفقا للقانون والضوابط الالزمة 
���������������������������������������������

 اىل  الرشيك / نزيله عبد الله حمود
اقتىض حضورك اىل مديري�ة بلدية النجف  وذلك لتثبيت 
اق�رارك يف اصدار اج�ازة البناء الخاص�ة بالعقار املرقم 
41410/3 ح�ي الوف�اء ع�ن طريق  رشي�كك يف العقار 
املواطنة شيماء حامد عباس  وعند عدم حضورك سوف 

تصدر االجازة وفقا للقانون والضوابط الالزمة
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء  يف سامراء
محكمة بداءة سامراء 

العدد / 1865/ ب /2019
التاريخ : 2020/3/1

اعالن
اىل /املدعى عليه/ احمد وادي داود

بن�اءا عىل الدع�وى البدائي�ة املقامة من قب�ل املدعي ) 
مخلف صال�ح مخلف( والتي موضوعه�ا تمليك العقار 
املرق�م 3/2075 م22 جبريية وبالنظر لثبوت  مجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ بتاري�خ 
2020/2/29 واملتضم�ن ارتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة 
وحس�ب اش�عار مختار ح�ي الجبريية /2 يف س�امراء 
واملصدق بختم قائممقامية لقضاء سامراء عليه قررت 
املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد 
املرافعة املص�ادف 2020/3/23 وعند عدم حضورك يف 
موعد املرافعة او ارس�ال من ينوب عنك قانونا او تقديم 
مع�ذرة مرشوعة فس�وف تج�ري املرافع�ة بحقك وفق 

القانون
القايض

عباس عبد الله شناك
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء  يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف  سامراء 

العدد / 280/ ش /2020
التاريخ : 2020/3/1

اعالن
اىل /املدعى عليه/ حارث عبد الكريم حسن 

اقامت املدعية ) انتصار صالح حسن( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة )280/ش/2020( والتي تطل�ب فيها زواجها 
من�ك ونس�ب ولدها ) عم�ار ( وملجهولية مح�ل اقامته 
حس�ب ما جاء برشح مختار منطقة الحويش املدعو ) 
س�عد عبد الله خلف( واملذيل بتوقيع الشاهدين ) محمد 
س�عد عبد الله والش�اهد يحيى احمد مهدي( واملصدقة 
من قبل قائمقامية قضاء سامراء   قررت  هذه املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن للحضور يف موعد 
املرافعة املواف�ق  2020/3/16 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا فستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

كاظم متعب داود
���������������������������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الهويه الص�ادره م�ن نقابه املهندس�ن 
العراقي�ن رق�م االنتس�اب 96416 باس�م توفيق عامر 

جواد  من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح االحرار
العدد : 51/ج/2020
التاريخ 2020/3/1

اىل املتهم  الهارب / عيل كاظم مثنى التميمي
يسكن االحرار � قرية الزهراء

تبليغ بالحضور
للش�كوى املقامة من قبل املشتكن كل من ) حسن عبد 
ال�رزاق مطهر ومحمد كريم ع�روان وعيل ضالل حاوي 
(  وف�ق اح�كام امل�ادة 1/456 م�ن قان�ون العقوب�ات 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت هذه املحكم�ة تبليغك 
عن طريق النرش يف صحيفتن محليتن يوميتن لغرض 
الحضور يوم املحاكمة  املصادف 2020/3/29 الساعة 
الع�ارشة صباح�ا ويف حال عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

نارص عبد فهد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد/ 51/جنح/2020

التاريخ 2020/2/27
اعالن

اىل املتهم الهارب / داود عبد الرضا عبد الحسن زغري 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكونك مته�م يف القضية املرقم�ة 510/جنح/2020 
م  وف�ق احكام املادة )453( عقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالعالن ع�ن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2020/3/31  ويف ح�ال ع�دم 
حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد/ 555/جنح/2020

التاريخ 2020/2/27
اعالن

اىل املتهم الهارب / مصطفى جليل محل طعمة
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكون�ك متهم يف القضية املرقمة 555/جنح/2020 م  
وفق احكام املادة )1/413( عقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالعالن ع�ن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2020/3/31  ويف ح�ال ع�دم 
حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد/ 590/جنح/2020

التاريخ 2020/2/27
اعالن

اىل املتهم الهارب / سامي منشد نعيمة طريف
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكون�ك متهم يف القضية املرقمة 590/جنح/2020 م  
وفق احكام املادة )1/413( عقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالعالن ع�ن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2020/3/31  ويف ح�ال ع�دم 
حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد/ 508/جنح/2020

التاريخ 2020/2/27
اعالن

اىل املتهم�ن الهارب�ن / 1 � منديل خضري جيجان  2 � 
حميد عبد الرضا صالح  3 � كامل خضري جيجان  

بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك�م يف الوق�ت الحارض 
ولكونكم متهم يف القضي�ة املرقمة 508/جنح/2020 
م  وفق احكام امل�ادة )1/413( عقوبات وبداللة مواد 
االشرتاك 47 و48 و49 فقد تقرر تبليغكم باالعالن عن 
طريق صحيفتن محليتن للحضور امام هذه املحكمة 
يف ي�وم 2020/3/31  ويف حال عدم حضوركم س�وف 

تجري املحاكمة بحقكم غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد/ 586/جنح/2020

التاريخ 2020/2/27
اعالن

اىل املتهم الهارب /  مروان حسن عيل حتيمي 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكونك مته�م يف القضية املرقم�ة 586/جنح/2020 
م  وف�ق احكام املادة )431( عقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالعالن ع�ن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2020/3/31  ويف ح�ال ع�دم 
حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح االحرار
العدد : 47/ج/2020
التاريخ 2020/3/1

اىل املتهم  الهارب / ابراهيم صالح عيل طوير
يسكن االحرار � قرية الجوالن

اىل املته�م اله�ارب / احم�د صالح عيل طوير يس�كن 
االحرار � قرية الجوالن 

اىل املته�م اله�ارب / محم�د صالح عيل طوير يس�كن 
االحرار � قرية الجوالن

اىل املته�م اله�ارب / ص�دام صالح عيل طوير يس�كن 
االحرار � قرية الجوالن

تبليغ بالحضور
للشكوى املقامة من قبل املشتكيان كل من ) حيدر عيل 
طوي�ر ومريم عباس عبيد (  وفق احكام املادة 2/477 
م�ن قانون العقوبات وملجهولي�ة محل اقامتكم قررت 
هذه املحكمة تبليغكم ع�ن طريق النرش يف صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن لغ�رض الحض�ور ي�وم املحاكمة  
املصادف 2020/3/29 الس�اعة الع�ارشة صباحا ويف 
ح�ال عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

نارص عبد فهد

مدة التأجير المساحةم2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال
اثنان سنة  12 م2 657ـ670ـ671ـ678ـ679 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  400م2 35 ساحة وقوف السيارات ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  15م2 790 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ شارع نجف ـ كربالء
اثنان سنة  15م2 14ـ25ـ15ـ20ـ21 كشك مؤقت ـ خلف مصرف الرافدين 
اثنان سنة  705م2 17 ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  2400م2 21 ساحة لبيع الشبابيك والحديد ـ الجانب االيسر ـ مقابل المستشفى 
اثنان سنة  600م2 25 ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  800م2 36 ساحة وقوف السيارات ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  1500م2 39 ساحة لمبيت السيارات ـ مقابل حي التحدي
اثنان سنة  800م2 51 ساحة لبيع الزهور ـ حي السالم 
اثنان سنة  64م2 572 مخزن مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  600م2 49ـ47ـ48ـ50 ساحة لبيع الزهور ـ حي السالم 
اثنان سنة  600م2 32 ساحة لبيع المباشر ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  2400م2 42 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ الحي الصناعي 
اثنان سنة  600م2 57 ساحة كمشتل ـ حي التحدي ـ مقابل ملعب السالم 
اثنان سنة  600م2 11 ساحة لمخزن الشبابيك والحديد ـ الجانب االيسر ـ الشارع الحولي 
اثنان سنة  600م2 29 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ الشارع الحولي 
اثنان سنة  15م2 40ـ105 كشك مؤقت ـ السوق العصري
اثنان سنة  15م2 204 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن
اثنان سنة  15م2 880 كشك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ الحي الصناعي 
اثنان سنة  15م2 333ـ477ـ554 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15م2 685 كشك مؤقت ـ مقابل فرن الصمون 
اثنان سنة  15م2 28 كشك مؤقت ـ الجانب االيمن ـ مجاور القسم البلدي 
اثنان سنة  500م2 16 ساحة لبيع االبواب والشبابيك ـ الشارع العام ـ نجف كربالء ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  15م2 1182 كشك سندويج بنل ـ خلف المستشفى 
اثنان سنة  50م2 1161 مخزن للمواد الغذائية ـ شارع المعمل 
اثنان سنة  100م2 1140 مخزن للمواد الغذائية ـ حي القاسم 
اثنان سنة  24م2 241ـ242 كشك مؤقت ـ السوق العصري ـ مقابل متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15م2 170 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 
اثنان سنة  200م2 1162 مخزن وبيع الصناديق الزراعية قرب ساحة رقم )55( 
اثنان سنة  15م2 37ـ60ـ96ـ41 كشك مؤقت ـ السوق العصري 
اثنان سنة  48م2 818 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ نجف كربالء 
اثنان سنة  15م2 177ـ182ـ192 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 
اثنان سنة  15م2 759 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  800م2 7 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ منطقة الحي الصناعي 
اثنان سنة  1225م2 9 ساحة لبيع االبواب والشبابيك ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ نجف كربالء خلف المحالت 
اثنان سنة  740م2 10 ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي 
اثنان سنة  600م2 13 ساحة لخزن الشبابيك والحديد ـ الجانب االيسر ـ الشارع الحولي 
اثنان سنة  1500م2 14 ساحة وقوف السيارات ـ الشارع العام ـ مقابل المستشفى 
اثنان سنة  2600م2 23 ساحة وقوف السيارات ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ مجاور كازينو رقم 2  
اثنان سنة  600م2 26 ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي 
اثنان سنة  600م2 27 ساحة استغاللها مشتل ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  600م2 31 ساحة لبيع المباشرة ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  600م2 45 ساحة كمخزن ـ حي التحدي ـ الصناعي 
اثنان سنة  300م2 815 مخزن للمواد الغذائية ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام 
اثنان سنة  7,5م2 1183 كشك حديد ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  15م2 108ـ254 كشك مؤقت ـ السوق العصري 
اثنان سنة  7,5 274 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  7,5 1160 كشك حديد ـ شارع نجف ـ كربالء

العدد : 17
التاريخ 2020/3/2

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عليك أن تنصح اآلخرين بأسلوب لطيف و تضع 
عبارات�ك داخل ورقة س�وليفان جّذابة لتضمن 
األذن الصاغي�ة ل�ك، الفظاظ�ة لن ت�ؤدى ألى 
طريق إال للنفور.عليك أن تقوم بتقييم أهدافك 
املس�تقبلية، حت�ى تح�دد األخط�اء التي يجب 

عليك اصالحها لكي تصل إىل ما تريد تحقيقه.

أنت ُمتفائ�ل وتنظر للّنصف املُمتل�ئ مهما بدا 
الكوب فارغاً فتمّس�ك بمبدئ�ك ،عىل أقل تقدير 
عليك بنفسك وابتعد عن مجالسة أعداء النجاح 
الحس�ودين، عالقتك العاطفية تتحسن بشكل 
كبري، خاص�ة عندما تكون رقيًق�ا وكريًما مع 

الرشيك، لهذا استمر عىل تلك الطريقة.

ش�عورك بالصقي�ع يتوّقف ع�ىل حجم املالبس 
الثقيلة التى ترتديها ربما قد وفرت قرشاً أبيض 
لليوم األس�مر، ه�ذا يعن�ى اإلنتب�اه مليزانيتك 
ونفقاتك، حاول أن تت�رف بثقة وذكاء حتى 
تغزو قلب حبيبت�ك بطريقة تجعلها غري قادرة 

عىل مقاومتك فإن هناك تناغما كبريا بينكما

أنت ش�خص حس�اس ورسيع االنفعال، ولكن 
إذا تغلبت عىل مخاوفك ستكون ترفاتك أكثر 
ثقة حيث سيمكنك التحكم يف ردود أفعالك بكل 
س�هولة، فعلي�ك أن تدرك أن مفاج�أة كربى يف 
انتظارك هذا املساء، وستكون كفيلة بالقضاء 

تماما عىل قلقك ومخاوفك.

اللجاج�ة واملُجادلة مع الحمقى لن تقودك ألى 
شيئ مفيد، وّفر طاقتك وجهدك فاليوم مناسب 
للتحصي�ل العلمى خاصًة إن كنت تلميذاً، عليك 
أن تتخىل عن األنانية وأن تقدم كل ما يف وسعك 
لكي تحافظ عىل أصدقائك، وتستعيد الهدوء يف 

حياتك

الرغبة ىف التس�ّلط قد تكون س�بب ن�زاع بينك 
وب�ن زوجت�ك أو أح�د أف�راد عائلتك،إحتف�ظ 
بمس�احتك الخاصة ودافع عنه�ا مع إحرتامك 
ملس�احات اآلخرين. اليوم س�تحتاج لدعم كبري 
من كل أصدقائك، فيس هناك حاجة إلدعاء أنك 

مسيطر عىل األمور وأنك ال تعاني من الرتدد

تط�ّور إيجاب�ى عىل الجبه�ة العاطفّي�ة ُيفرح 
قلبك بمش�يئة الل�ه َتَع�اىل، التعّول كث�رياً عىل 
ثب�ات تلك الفرحة إن لم ُتس�ارع بتوفري اإلطار 
الرّس�مى لها.حال�ة من الفض�ول تعيش فيها 
بحثا ع�ن الحب، لتجد بالفع�ل عالقة عاطفية 

جديدة تجذبك.

تؤثر عليك النجوم ايجابًيا لتحجب عنك األزمات 
واملش�اكل م�ع الحبيب، ولتعيش أج�واء رائعة 
م�ن الحب ال تنىس. وضع�ك الربجي مع مولود 
ب�رج الحمل إيجاب�ي للغاية، ليع�م الهدوء عىل 
العالق�ة وتجد أنك بالفعل ال تريد س�وى البقاء 

بجوار الحبيب.

ق�د اليك�ون إس�تعدادك للحركة كب�رياً بنفس 
حماسك ىف مكاملاتك الهاتفّية ووعودك، التتعّهد 
بما التستطيع الوفاء به ىف غمار حماسة زائدة. 
يوم�ك رائ�ع للغاي�ة خاصة عندم�ا تصطحب 

الحبيب ليندمج مع أصدقائك

يوم مناس�ب لتقريب وجه�ات نظر متعارضة 
وتصفية الخالفات الشائكة ،سواًء كان الخالف 
يخص�ك أويخص آخرين فقد تكون أنت مفتاح 
الحل له�ذا الخ�الف، عليك أن تعيد االس�تقرار 
لعالقت�ك العاطفية، خاصة وأنها عالقة طويلة 
املدي مما يتطلب منك تحقيق التوازن واألمان.

الجّيد أن تش�عر بالنشاط ىف وقت يميل الجميع 
في�ه للكس�ل والوخم، غري الجيد ه�و توظيفك 
لهذا النش�اط ىف املش�اجرات أوالس�عى لصنع 
املتاعب مع اآلخري�ن طاقتك العاطفية الكبرية 
التي توازيها غريتك الشديدة ستكون سبًبا لكي 

تدخل يف سلسلة من املشاجرات السخيفة.

ال تس�مح لفرص�ة مكوث�ك ىف املن�زل أن تكون 
مناس�بة لصنع مش�اكل اللزوم لها م�ع أفراد 
األرسة، ع�ىل العكس ح�اول أن تصنع جّواً من 
الس�عادة. تعي�ش حالة مم�ن االندماج مع كل 
م�ن حولك، لتتواصل بش�كل جيد م�ع الحبيب 

وأفراد عائلتك.

العذراء

احلوت

هل يساعد امللح عىل ختفيض الوزن؟
تؤك�د نتائج دراس�ة أمريكي�ة عىل أن 
األش�خاص الذين يعانون م�ن ارتفاع 
ضغ�ط ال�دم، التقليل من كمي�ة امللح 

املس�تهلكة يوميا، ويف نفس الوقت 
املل�ح  إن  القائ�ل  ال�رأي  تدح�ض 

يساهم يف تخفيض الوزن.
 ،Hypertension مجل�ة  وتفي�د 
بأن الطع�ام املالح يحفز الش�عور 
بالعطش، ما ي�ؤدي إىل تناول كمية 
كبرية من السوائل، وتقليديا ينصح 
األشخاص الذين يعانون من ارتفاع 
ضغط ال�دم التقليل من اس�تهالك 

املل�ح. ولكن ظهرت يف الف�رتة األخرية 
معلوم�ات تفيد بأن تن�اول الصوديوم 
)أحد عن�ري امللح( بكمي�ات كبرية، 

ليس مرضا، بل مفيد ألنه يس�اعد عىل 
تخفيض الوزن.

واستنادا إىل هذه املعلومات، قرر علماء 
الطب برئاسة س�تيفن يوراشيك يف 
Beth Israel Deaconess مرك�ز 
الطبي يف بوسطن بالواليات املتحدة، 
التأكد م�ن هذه املعلوم�ات عمليا، 
م�ن أج�ل وض�ع توصي�ات غذائية 
لألشخاص الذين يعانون من ارتفاع 

ضغط الدم.
العلم�اء  درس  ذل�ك،  ع�ىل  وبن�اء 
تأثري مستوى اس�تهالك الصوديوم 

يف مس�توى ضغ�ط ال�دم، اس�تنادا إىل 
 Dietary Approaches الدراسة  نتائج 
 to Stop Hypertension )DASH(
Sodium- التي انتهت عام 2001، التي 
بموجبها حصل كل من كان يعاني من 
ارتفاع ضغط ال�دم عىل توصية بنظام 

غذائي محدد.
وق�د ش�ملت الدراس�ة تحلي�ل بيانات 
400 مشارك، حصل بعضهم عىل نظام 
غذائي أمريكي، أما البقية فقد حصلوا 
عىل نظام غذائي فيه نسبة الصوديوم 

منخفضة ومتوسطة وعالية.

أمحي نفسك من ترسب غاز أول أكسيد الكربون
يت�وق الجميع للحص�ول عىل بعض 
عندم�ا  الدفاي�ة  أم�ام  االس�رتخاء 
يكون الجو باردا. ال تسرتخي كثريا، 
ألن العديد من أن�واع أجهزة التدفئة 
يمكن أن تش�كل خطرا حقيقيا عىل 

السالمة.
بش�كل خ�اص عندم�ا تعم�ل هذه 
األجهزة بالغاز أو الزيت أو الخشب، 
يمك�ن لألف�ران والدفاي�ات واملواقد 
وس�خانات امل�اء أن تطل�ق غاز أول 
أكسيد الكربون املميت عندما تكون 

معيبة.
يعد أول أكس�يد الكرب�ون غاز غادر 
بش�كل خاص، ألنه ال يمكنك رؤيته 
أو ش�م رائحت�ه أو تذوق�ه. وفق�ا 
للمكت�ب االتح�ادي األملان�ي لتقييم 
املخاط�ر، فإن أول أعراض التس�مم 

الت�ي  الكرب�ون  أكس�يد  أول  بغ�از 
يمكن�ك مالحظته�ا ه�ي الغثيان أو 

الدوار أو الصداع.
وبع�د ذلك، يمك�ن أن يحدث نهجان 
يف القلب وفق�دان للوعي وضعف يف 
العضالت أيض�ا. ويف النهاية، يمكن 
أن ي�ؤدي التس�مم إىل الوف�اة ع�ن 
طري�ق االختناق، حي�ث يرتبط أول 
بالهيموجلوب�ن  الكرب�ون  أكس�يد 
الناقل لألكسجن، وبالتايل يقلل من 

إمداد الجسم باألكسجن.
ومن أج�ل حماية نفس�ك م�ن هذا 
الن�وع م�ن التس�مم، يج�ب علي�ك 
تثبيت جهاز الكشف عن أول أكسيد 
وأيض�ا  نوم�ك  يف غرف�ة  الكرب�ون 
يف املم�رات، حس�بما تنص�ح وكالة 

»ديكرا« األملانية لفحص السالمة.

ما فائدة االمتناع عن األكل لياًل للجسم؟
بخ�الف ما يت�م الحديث عن�ه يف بعض 
أنظم�ة الحمي�ة الغذائي�ة، ف�إن األكل 
بعد الس�اعة السادسة مس�اًء ال يؤدي 
تلقائياً إىل زيادة الوزن والس�منة. لكن 
رغم ذلك فإن التوقف عن األكل مس�اًء 
ق�د يكون مفي�داً للصحة، بحس�ب ما 
يقول خ�رباء التغذية.فحس�ب س�يلك 
التغذي�ة  جمعي�ة  م�ن  ريس�تميري، 
األملانية، ف�إن األمر له عالقة »بالطاقة 
اإلجمالية التي نستهلكها خالل اليوم«. 

فمن يأكل كثرياً وباس�تمرار فإنه يقوم 
بذل�ك أيضاً خالل اللي�ل. وال يقتر عىل 
عش�اء خفيف، ب�ل قد يلجأ خ�الل الليل 
أيضاً إىل الشوكوالتة ورشائح البطاطس 

الرقيقة املقلية.قاعدة التوقف عن األكل 
بعد الس�اعة السادسة مس�اًء يمكن أن 
تس�اعد عىل الحد م�ن اإلمداد املس�تمر 
للجس�م بالطاقة، وبذل�ك تحصل عملية 
األي�ض عىل راح�ة رضوري�ة وال تصبح 

معتادة عىل اإلمدادات الليلية املتواصلة، 
حس�ب ما يوض�ح ريس�تميري.ويقول 
به�ذا الخص�وص، كم�ا ج�اء يف موقع 
صحيفة »تسايت« األملانية: »كلما أكلت 
باس�تمرار ت�أكل أيض�اً كثرياً«.عادة ال 
يوجد ما يعارض تناول وجبة س�اخنة 
ومتنوع�ة يف الليل، خاصة عندما يكون 
الغ�ذاء خفيف�اً، »فاألم�ر هنا مس�ألة 
فردية تختلف بحس�ب م�ا يفضله كل 
واح�د«، يرشح خب�ري التغذي�ة األملاني 
سيلك ريس�تمبري.فتناول وجبة ساخنة 
ومعقولة مس�اًء ليس�ت بالرضورة أمراً 
س�يئاً م�ن الناحي�ة الصحي�ة وت�وازن 

الطاقة بالجسم.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 1 معلق�ة كب�رية خل - x 1 رش�ة ملح - x 1 كيلو س�مك فيليه 
)سلمون ومقطع ألربع قطع( - ¾ x كوب دقيق - ¾ x كوب ماء 
- ½ x كوب شبت )مفروم ناعم( - ½ x معلقة صغرية بيكربونات 

الصوديوم - ¼ x كوب زيت عباد شمس
الخطوات:

لعم�ل التتبيلة نض�ع الدقيق والبيكربونات ورش�ة امللح ونضيف 
الخل واملاء ونقلب جيدا حتى يتجانسوا.

ث�م نغطى الوع�اء ويرتك جانبا ملدة 20 دقيقة ثم نضيف الش�بت 
ونقلب.

يقطع فيلية السلمون ألربع قطع ثم يغمس ىف التتبيلة ثم ىف زيت 
ساخن غزير نقىل قطع السلمون حتى تأخذ لون ذهبى شهى ثم 

تنشل عىل ورق ماص للمادة الدهنية.
يقدم ساخنة مع خضار سوتية بالهنا والشفا.

فيلية السلمون بتتبيلة خاصة

؟؟هل تعلم
أّن أص�ل اخ�رتاع م�ادة الب�ارود كان 
نتيجة لتجارب ق�ام بها الصينيون يف 
القرن التاس�ع امليالدي لصنع إكسري 
للخل�ود، إال أّن غفلته�م ع�ن إضافة 
امللح الصخري والكربيت صنعت منه 

مادة شديدة االنفجار.
أّن�ه تّم اكتش�اف ألي�اف هايدروجيل 
هالمي�ة تف�وق قوّته�ا ق�وة الفوالذ 
بخمس مرّات، وُينوى اس�تخدامها يف 

صناعة املفاصل البرشية. 
أّنه تم العثور ع�ىل أول فريوس يف كلٍّ 
م�ن النبات�ات والحيوان�ات قبل 100 

سنة. 
أّن رائح�ة كوك�ب أوران�وس تش�به 
رائح�ة البيض الفاس�د، حي�ث ُيعترب 
مركب كربيتي�د الهيدروج�ن املكّون 
لجو هذا الكوكب هو املتس�بب بهذه 

الرائحة السيئة. 
أّنه تم اخرتاع أّول خالط للطعام وأّول 

ثالجة قبل 80 سنة. 
أّن�ه ت�ّم اخ�رتاع س�ماعات للرتجمة 
 Headphone :الفوري�ة )باإلنجليزية
ه�ذه  تتي�ح  حي�ث   ،)Translators
السماعات لصاحبها إمكانية اختيار 
اللغ�ة امل�راد الرتجم�ة منه�ا وإليه�ا 

بسهولة. 

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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وزير الشباب يعلن عن مفاجأة سارة بشأن مرشوع 
»السنبلة« الريايض يف الديوانية

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن وزير الش�باب والرياضة، احمد رياض، عن 
مفاجأة سارة بشأن مرشوع »السنبلة« الريايض 

يف محافظة الديوانية.
وذكر بيان عن مكتب رياض، ان األخري »استقبل 
الي�وم، محاف�ظ الديوانية زهري الش�عالن وبحث 
معه سبل تفعيل التعاون املشرتك بني الطرفني يف 

مجايلّ الشباب والرياضة«.
وأكد رياض ان »الوزارة تعمل بجهد حثيث سعياً 
إلعادة العمل يف جميع املش�اريع املتلكئة، وبحث 
اس�باب توق�ف كل مرشوع بش�كل منف�رد من 
اج�ل تذليل العقب�ات وتجاوزها ع�ر حلول آنية 
ومستقبلية، لذا نجد ان بعض املشاريع عاد العمل 
فيها وبعضها اآلخر ما زلنا نعمل لتهيئة الس�بل 
الكفيل�ة إلعادتها للعمل«.واوض�ح ان »مرشوع 
مدين�ة الس�نبلة الرياضية ال�ذي يتمتع بخواص 

وصفات مميزة عن بقية املش�اريع، سيتم اعادة 
العمل فيه قريباً جداً، عقب االتفاق الذي التوصل 
اليه م�ع الرشكة املنف�ذة. مضيفاً اننا س�نكون 
ع�ى الوعد م�ع جماهري املحافظ�ة ومحافظات 
الع�راق كاف�ة م�ن اج�ل إتم�ام هذه املش�اريع 
الش�بابية والرياضية التي ستكون عالمة فارقة 

تميز بلدنا الحبيب ع�ن بلدان املنطقة 
والرشق واالوس�ط«.من جهته قدم 
الش�عالن ش�كره وتقديره لوزير 
الش�باب والرياض�ة عى »س�عيه 
الدائم من أجل تذليل الصعاب امام 
مرشوع مدينة الس�نبلة الرياضية 
ان  وق�ال  االخ�رى،  واملش�اريع 

»املحافظ�ة س�تعمل عى 
التنس�يق مع ال�وزارة 

تس�خري  اج�ل  م�ن 
نسبة ٥% من االموال 
ملشاريع  املخصصة 
والرياضة  الش�باب 
بالشكل االمثل لكي 
تتناغم مع املشاريع 
تيجية  ا س�ترت ال ا

للوزارة«.

حكم عراقي عن قيادته ملباريات السلة 
بأوملبياد طوكيو: حلمي أصبح حقيقة

             المستقبل العراقي/ متابعة

اكد الحك�م العراقي احمد عيل الش�وييل، 
انه حقق حلمه بعدما اناطه االتحاد الدويل 
لكرة الس�لة »فيبا« مهمة قيادة مباريات 

يف أوملبياد طوكيو 2020.
واناط »فيبا« مهمة قي�ادة مباريات كرة 
السلة اىل الش�وييل، حيث سيكون الحكم 

العراقي الوحيد يف االوملبياد.
ع�ر  الش�وييل  ون�رش 
الرس�مية  صفحت�ه 
»فيس�بوك«  ع�ى 
»يرشفني  قائ�اًل: 
لقيادة  اختياري 
يف  مباري�ات 
اوملبياد طوكيو 
2020، حلمي 

م�دى الحياة أصبح حقيقة... ش�كرا لكل 
من دعمني لتحقيق هذا الهدف«.

أوملبي�اد طوكي�و  ان  اىل  اإلش�ارة  تج�در 
ستنطلق يف 24 تموز املقبل.

ارقام يف دوري الكرة املمتاز.. نتيجة 
تغيب للمرة األوىل يف تاريخ البطولة

جوارديوال: تكرار هيمنة 
السيتي صعب عىل اخلصوم

              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�هدت الج�والت الث�الث املاضية م�ن ال�دوري العراقي 
املمت�از لكرة الق�دم، ارقام�اً واحداثاً ممي�زة، بعضها تم 
تس�جيلها للمرة األوىل يف تاريخ املس�ابقة.ويتصدر القوة 
الجوية صدارة ال�دوري املمتاز بالعالمة الكاملة برصيد 9 
نق�اط، حيث لم يتوقف الصقور عن اللعب ولم تكن هناك 
راح�ة عى عكس م�ا حدث مع ال�زوراء صاح�ب النقاط 
ال��6 والرشط�ة ذو ال��4 نقاط.وللم�رة األوىل يف تأري�خ 
الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم، لم يتم تسجيل نتيجة 
التع�ادل الس�لبي )0-0( بعد مرور ثالث جوالت، حس�بما 
اعلن االحصائي حس�ام املعمار عر حسابه الرسمي عى 
»فيس�بوك«.ويعد القوة الجوية هو اكثر فريق س�جل من 
رأسية متابعة برصيد هدف واحد، فيما يعد الرشطة اكثر 
فريق تس�جيالً لألهداف برصيد هدفني.الصقور والنجف، 
االكث�ر تس�جيالً لأله�داف بالقدم وبمجهود ف�ردي داخل 
منطقة الجزاء، اما النف�ط والكهرباء، فهما اكثر فريقان 
تس�جيالً لألهداف بالقدم وبتمريرات داخل منطقة الجزاء 
برصيد 3 اهداف.ويعتيل صدارة ه�دايف الدوري املمتاز كل 
من مهاجم النفط محمد داود ومهاجم القوة الجوية ايمن 
حس�ني، بتس�جيلهما 4 اهداف، حيث س�جل داود أهدافه 
األربعة يف مرمى الكهرباء )هدفني( ايف ملعب التاجي وعى 

امليناء )هدفني( ايضاً يف الفيحاء.

كلوب يرشح تشيليس للفوز عىل ليفربول

بكلفة 122 مليار دينار.. ملعب االنبار يبرص النور قريبًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث األملان�ي يورج�ن كل�وب، م�درب 
ليفرب�ول، ع�ن مواجه�ة فريق�ه املرتقبة 
غ�ًدا أمام تش�يليس يف ال�دور الخامس من 
كأس االتح�اد اإلنجلي�زي، يف القم�ة التي 
س�يحتضنها ملع�ب س�تامفورد بري�دج.

وعل�ق كلوب ع�ى رحي�ل نيل كريتش�يل، 
مدرب فريق ليفربول تحت 23 س�نة تجاه 
لتدريب بالكبول، يف املؤتمر الصحفي الذي 
عقده الي�وم اإلثن�ني: »تهانين�ا لبالكبول 
وني�ل، ه�ذا أم�ر عظي�م، وفرص�ة جيدة 
وتحدي بالنس�بة ل�ه أراد خوضه، س�ألنا 
وأجبن�اه أنه بالطبع نرح�ب بخوضه لهذا 
التح�دي، وهذا يظه�ر أنه يمكن�ك أن تبدأ 
طريقك كمدرب لفرق الش�باب«.وأضاف: 

»نرغب يف امتالك أفضل األش�خاص يف كل 
قس�م ومن بينهم التدري�ب، وتحصلنا عى 
الكث�ري من الطلب�ات من األندي�ة األخرى، 
ونأمل يف أن تس�ري األم�ور معه عى أفضل 
م�ا ي�رام، ال نرغ�ب يف أن نمل�ك ش�خص 
هنا مل�دة 20 عاًما يقوم بنف�س العمل، أنا 
س�عيد من أجله«.وعن مش�اركة الالعبني 
الشباب يف مواجهة تشيليس، أجاب كلوب: 
»الهزيمة أمام واتفورد لم تغري ش�يئا من 
خططنا ملباراة الغد، ال نعرف ماذا سيفعل 
تش�يليس، وبالتايل ملاذا نخ�ر املنافس بما 
س�نقوم به؟«.وتابع »ستعرفون التشكيل 
مس�اء الغد ولي�س اآلن، ودائًم�ا ما نرشك 
الفريق الذي يقدم لنا أفضل فرصة للتقدم 
للدور التاليادر عى الفوز باملبارة، بالطبع 
لن يكون الفريق الذي واجه أستون فيال أو 

رشوسري، سيكون هناك أوالد يف القائمة، 
وس�نرى م�ا إذا كانوا س�يبدأوا املب�اراة أم 
ال«.وتط�رق كل�وب للحديث ع�ن جوردان 
هندرسون: »تواجد كل من جوردان وميلنر 
يف غرف خل�ع املالبس يف مب�اراة واتفورد، 
أح�ب أخ�رًيا أن هندرس�ون ب�ات يحصل 
ع�ى التقدير الذي يس�تحقه عن�د غيابه، 
ولكن غيابه ليس سبب الخسارة، لم نقدم 
ش�يئا«.وتابع: »ل�م نلعب بص�ورة جيدة، 
ه�ذه هي الحقيقة، ارتكاب 3 أو 4 أخطاء 
عى التوايل أدت إىل تس�جيل هدف، وتخيلوا 
إذا لم نخرس أمام مانشسرت سيتي )مباراة 
املوسم املايض( بسبب 11 ميلليمرتا، لكان 
اآلن وضعن�ا هو ع�دم الخس�ارة يف قرابة 
يصدق«.واس�تكمل:  ال  أم�ر  مب�اراة،   60
»هل كان بمقدورن�ا تقديم ما هو أفضل؟ 

بالطب�ع، األمور س�ارت بص�ورة خاطئة، 
ونمل�ك الفرص�ة إلظه�ار رد الفع�ل، الكل 
يقات�ل من أجل كل يشء، ه�ذا هو الوضع 
حالًيا، األمر انتهي، وعلينا الرتكيز عى كرة 
القدم، األم�ر ال يش�تتنا، كان البد أن تأتي 
لحظة ويحدث فيها ذل�ك، وها هي حدثت 
بالفعل«.وتحدث كلوب عن مباراة تشيليس 
غ�ًدا: »ال نفكر يف وجود ضغوطات أقل عند 
اللع�ب يف كأس االتح�اد اإلنجلي�زي، نحن 
ليفربول، دائًما تحت الضغط، الكل يتوقع 
فوزنا عى تشيليس، وهذا أمر صعب دائًما، 
من املتوق�ع أن يخوضوا املباراة بمجموعة 
م�ن العبي الخرة، بي�درو وجريو وويليان 
يشكالن فريًقأ ثانًيا جيًدا!، ال يوجد مرشح 
للفوز باللقاء، وإذا كان هناك مرشح، فهو 

تشيليس لخوضه املباراة عى ملعبه«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت وزارة الش�باب والرياض�ة، تخصي�ص مبلغ 112 
ملي�ار دينار إلع�ادة اعمار واس�تئناف العم�ل بمرشوع 

ملع�ب االنبار األوملب�ي يف مدين�ة الرم�ادي.وكان تنظيم 
داعش اإلرهابي قد نسف امللعب عام 201٥، بعدما وصلت 
نسبة إنجازه اىل ٥0%.وقال مدير مديرية رياضة وشباب 
االنب�ار عم�اد املش�هداني، إن »وزير الش�باب والرياضة، 

وضع الحجر األس�اس إلعادة اعمار ملعب االنبار األوملبي 
يف منطقة ٧ كيلو غرب الرمادي«.وأضاف ان »كلفة إعادة 
اعمار املرشوع بلغت 112 مليار دينار عراقي، بعد تدمريه 

من قبل داعش اإلرهابي يف عام 201٥«.

سان جريمان يبحث عن خليفة نيامر يف دورمتوند
              المستقبل العراقي/ متابعة

يمثل الثنائي جادون سانشو وإيرلينج هاالند، قوة دورتموند 
الضاربة هذا املوس�م، نظرا لتألقهما الذي أسال لعاب باقي 
األندية، وهناك ناٍد معني سيصبح بحاجة ماسة إىل خدمات 
أحد منهما.وتشري املعطيات الحالية أنها مسألة وقت فقط 
عن رحيل الرازييل نيمار دا س�يلفا من معقل باريس س�ان 

جريم�ان، وع�ى األرج�ح إىل برش�لونة اإلس�باني.ورغم أن 
جميع االحتماالت كما علمتنا تجربة الصيف املايض، واردة، 
إال أن الفري�ق الفرن�يس بدأ وعى مايب�دو عملية البحث عن 
خليف�ة لنجمه الرازي�يل من بني ثنائ�ي دورتموند الخارق، 
جادون سانشو وإيرلينج هاالند.واستقر اختيار حامل لقب 
الدوري الفرنيس عى سانش�و كأقوى املرشحني عى خالفة 
نيمار يف البيت البارييس، بحسب تأكيدات صحيفة »مريور« 

اإلنجليزية استنادا عى مصادر مقربة من جريمان.ويحاول 
النادي حاليا أن يكون السّباق للحصول عى خدمات الالعب 
الذي لم يتجاوز بعد 19 عاما، علما أن األخري يتواجد س�لفا 
عى رادار كل من تش�يليس ومانشس�رت يونايتد وليفربول.

ووصف�ت الصحيف�ة املذك�ورة أن ف�رص الن�ادي الفرنيس 
لتحقي�ق الغرض مواتي�ة جدا لكنها لم تعلل مل�اذا، مكتفية 
باإلش�ارة إىل أن قيم�ة الصفق�ة البالغة نح�و 140 مليون 

ي�ورو، كمبلغ يطالب به دورتمون�د إلتمامها، يف متناول 
إدارة نادي العاصم�ة الفرنيس.أما زميله هاالند فتجزم 
تقاري�ر متطابق�ة ب�أن وجهته، س�تكون حتم�ا ريال 

مدري�د، ف�«امللكي األبيض« لم ينجح إىل غاية اللحظة 
يف إيجاد بديل مقنع لنجمه الس�ابق كريس�تيانو 

رونالدو العب يوفينتوس، وهاالند مؤهل جدا 
لسد هذا الفراغ.

باريت حتافظ عىل صدارة التصنيف العاملي للتنس
              المستقبل العراقي/ متابعة

حافظت النجمة األس�رتالية أشيل بارتي عى 
ص�دارة التصني�ف العامل�ي لالعب�ات التنس 
املحرتفات يف نسخته الصادرة، والتي شهدت 
صعود السويرسية بليندا بينسيتش إىل املركز 
الثامن.وتحت�ل بارت�ي املرك�ز األول برصي�د 
8٧1٧ نقطة وتليها الرومانية سيمونا هاليب 
60٧6.وصع�دت  برصي�د  الثان�ي  املرك�ز  يف 

التاس�ع إىل املرك�ز  بينس�يتش م�ن املرك�ز 
الثامن عى حساب النجمة األمريكية سريينا 
وليامز.وخارج املراك�ز العرشة األوىل، قفزت 
الروس�ية س�فتالنا كوزنيتس�وفا 14 مركزا 
لتحتل املركز ال��32، كما صعدت الريطانية 
هيذر واتسون 20 مركزا لتحتل املركز ال��49 
.وجاء ترتيب الالعبات يف املراكز العرشة األوىل 
بنس�خة التصني�ف العامل�ي لالعب�ات التنس 
املحرتف�ات الص�ادرة الي�وم االثن�ني املوافق 

الثاني من أذار/مارس 2020 كما ييل:
األس�رتالية أش�يل بارت�ي يف املرك�ز األول 

برصيد 8٧1٧ نقطة
الروماني�ة س�يمونا هالي�ب يف املرك�ز 

الثاني برصيد 60٧6 نقطة
التشيكية كارولينا بليسكوفا يف املركز 

الثالث برصيد ٥20٥ نقاط
الكندية بيانكا أندريس�كو يف املركز 

الرابع برصيد 4٥٥٥ نقطة.

الدوري اإليطايل يواجه خطر 
اإللغاء أمام توغل كورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تمر تأثري ف�ريوس كورونا عى دوري 
الدرج�ة األوىل اإليط�ايل، يف الوق�ت ال�ذي 
م�ددت في�ه حكوم�ة الب�الد حظ�را عى 
الحض�ور الجماه�ريي يف املباري�ات يف 3 

مناطق بسبب توغل الفريوس.
بينم�ا رفعت الحكوم�ة الحظر يف منطقة 
بيدمون�ت الت�ي ينتم�ي إليه�ا يوفنتوس 

حامل لقب البطولة.
وقالت الحكومة اإليطالية، إنه سيس�تمر 
غياب الجمهور عن املباريات التي ستقام 
يف مناط�ق لومباردي�ا وفينيت�و وإيميليا 
س�افونا  منطقت�ي  جان�ب  إىل  روماني�ا 
م�ن  الثام�ن  حت�ى  وبيس�ارو-أوربينا 

مارس/آذار الجاري.
ويف خطوة جديدة حظرت الس�لطات عى 
جمه�ور اللعبة من هذه املناطق الس�فر 
لحض�ور مباري�ات خ�ارج مناطقه�م يف 

بقي�ة أنح�اء البالد.وارتفع ع�دد الوفيات 
بس�بب فريوس كورون�ا يف إيطاليا إىل 34 
وفقا ملا أعلنه مسؤولون أمس األحد بينما 

وصل عدد الحاالت املصابة إىل 1694.
وق�ال يوفنت�وس يف بي�ان إنه س�يخوض 
مباراته يف كأس إيطاليا أمام ضيفه ميالن 

األربعاء املقبل بحضور الجمهور.
وأضاف بي�ان النادي »مب�اراة يوفنتوس 
إيطالي�ا  كأس  نهائ�ي  بقب�ل  ومي�الن 
س�تقام كم�ا ه�و مخط�ط لها يف س�تاد 
أليانز وس�تكون مفتوحة أم�ام الحضور 
الجماهريي فيما عدا هؤالء الذين يقيمون 
يف مناط�ق لومباردي�ا وفينيت�و وإيميليو 
إىل منطقت�ي س�افونا  روماني�ا إضاف�ة 
وبيسارو-أوربينا«.وحتى اآلن تأجلت 10 
مباري�ات يف الدوري اإليط�ايل األول خالل 
األس�بوعني األخريين بينما فضلت رابطة 
ال�دوري تأجي�ل املباري�ات ع�ى إقامتها 

بدون جمهور.

               المستقبل العراقي/ متابعة

توقع بيب جوارديوال، مدرب مانشس�رت سيتي، أال يتمكن 
أي فري�ق من ف�رض نفس الهيمنة التي فرضها الس�يتي 
عى البط�والت املحلية، بعد تتويجه أم�س بكأس الرابطة 

اإلنجليزية عى حساب أستون فيال.
وقال جوارديوال بحس�ب م�ا نقلت صحيف�ة »دييل ميل« 
الريطاني�ة: »أعتقد أن األمر ملح�وظ، فالفوز ب�8 ألقاب 
م�ن آخر 9 بطوالت، س�يكون من الصع�ب للغاية عى أي 

أحد تكراره«.
وأضاف: »تدل تلك األلقاب عى الثبات يف املستوى، فعندما 
تتذكره�ا وتقيمها، تدرك أن ه�ذه املجموعة من الالعبني 

خاصة للغاية«.
وتابع املدرب اإلس�باني: »األمر يتعل�ق بإظهار تواجدنا يف 
كل مب�اراة، ه�ذا أفضل يشء يمكن تقديم�ه للنادي، فمن 
امله�م أن يع�رف الجميع أنن�ا نتحمل مس�ؤولية التتويج 

باأللقاب«.
وأردف »س�ريجيو )أجوي�رو( توج ب��13 لقًب�ا هنا، هذا 
مذهل، وبالتايل إرث أي مهاجم جديد س�يتم مقارنته بهذا 

املستوى العايل، وهذا أمر جيد«.
وواصل جوارديوال »لم أتوقع تلك النجاحات التي حققتها 
م�ع الن�ادي، األمر امللح�وظ أن الكثري من أبط�ال الدوري 
اإلنجلي�زي يرتاجعون بعد التتويج باللقب من خالل إنهاء 

املوسم التايل يف املركز الخامس أو السادس أو السابع«.

مؤرش جديد عىل قرب رحيل بيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

فش�ل الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، 
يف لعب أي دور خالل الكالس�يكو الذي جمع 
فريق�ه امللكي بغريم�ه التقليدي برش�لونة، 
أمس األحد، مما يعد مؤرًشا لقرب رحيله عن 

ملعب سانتياجو برنابيو.وحقق ريال مدريد 
انتص�اًرا ثميًنا بهدف�ني دون رد، عى غريمه 
التقلي�دي برش�لونة، أم�س األح�د، ضم�ن 
منافس�ات الجولة ال�� 26 من عم�ر الليجا. 
أن  ديبورتيف�و،  مون�دو  وذك�رت صحيف�ة 
جاريث بيل رغم اس�تدعائه لقائمة الريال يف 

الكالسيكو، إال أنه لم يشارك بعدما ظل 
ع�ى مقاعد البدالء حت�ى نهاية اللقاء.
وأضافت الصحيفة أن بيل لم يس�تطع 
مغادرة ملعب اللقاء قبل صافرة النهاية 
كما فعل يف املباريات األخرية، نظرًا ألنه 

من بني الالعبني املدعوين للقائمة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

     المستقبل العراقي/ متابعة

الرازي�يل فينيس�يوس  كش�ف 
جونيور، جناح ريال مدريد، عن سبب 
االحتفال بهدفه األول يف ش�باك برشلونة، 
بنفس طريقة احتفال كريستيانو رونالدو نجم 

امللكي السابق والعب يوفنتوس الحايل.
وس�جل فينيس�يوس ه�دف التق�دم للري�ال، 
واحتف�ل ع�ى طريقة كريس�تيانو ال�ذي كان 
حارًضا يف مدرجات ملعب »سانتياجو برينابيو«، 

ملتابعة الكالس�يكو ال�ذي انتهى لصال�ح املريينجي بنتيجة 
.)0-2(

وق�ال فينيس�يوس يف ترصيح�ات أبرزها موقع »كالتش�يو 
مريكات�و«: »رونالدو نزل بني ش�وطي املباراة إىل غرفة خلع 
مالب�س الريال من أج�ل دعم الفريق وتقدي�م دعم معنوي، 

ولهذا السبب احتفلت بنفس طريقته«.
وأضاف »رونالدو العب فائز داخل وخارج امللعب«. 

واس�تعاد ريال مدريد صدارة الليجا من جديد بعد فوزه عى 
برش�لونة، بعدما رفع رصي�ده إىل ٥6 نقط�ة بفارق نقطة 

واحدة عن البارسا.

فينيسيوس: رونالدو نزل لغرفة مدريد يف االسرتاحة وحفزنا
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أمريكا ومللومها.. وأدوار الرشاألكراد والكورونا 

رحيم الخالديمنهل عبد األمير المرشدي

بداية ال بد لنا ان نؤكد حقيقة مهمة مفادها ان ما نقصد به باألكراد يف مقالنا هذا 
هم السياسيني األكراد انطالقا من عائلة الربزاني يف اربيل وانتهاء بمن يساير اربيل 
ويخضع ألهوائه�ا واجندتها وارتباطاتها ونواياها الخفي منها واملعلن وعالقاتها 
الظاه�ر منها والباطن واجراءاتها وخطواتها التي لو حس�بنا مفرداتها وفتش�نا 
حيثياتها وقرأنا مفرداتها ومنذ 2003 حتى اآلن نجد انها السبب واملسبب والعلة يف 
كل م�ا حصل ويحصل من ضعف وخالف واختالف يف اروقة الدولة العراقية وليس 
اهلنا الطيبني من الش�عب الكردي يف الش�مال. ال اريد هنا انا ابرئ الساسة العرب 
الس�نة والشيعة فبعضهم يف الفس�اد كالنار عىل علم ويف العمالة ألطراف اقليمية 
ودولي�ة كالح�رف عىل قلم لكن ما لألكراد من مي�زة وتمّيز وتفرد وخطر ال يدانيه 
امتياز وال يقاربه ش�بيه. فالفاس�دين واملجرمني واإلرهابيني واملطلوبني والعمالء 
من ساس�ة الع�رب يجد يف اربيل له م�الذا آمنا ومرتعا ومصيف�ا ومنربا للترصيح 
)غصب�ن( عىل بغداد وحكومته�ا االتحادية التي ليس لها يف اربيل او الس�ليمانية 
او ده�وك اي رشطي او جن�دي او موظف رقابة! اليوم نش�هد كيف عجز الرئيس 
املكلف محمد توفيق عالوي من تشكيل حكومته بسبب األكراد اوال وأخريا. ساسة 
الس�نة العرب انقس�موا بني مؤيد ومعارض عىل اس�اس معادلة املنصب والوطن 
وساس�ة الش�يعة س�لّموا امرهم اىل الله بعد ان وجدوا انفس�هم وحيدين يف خانة 
اإلتهام بكل يشء فس�ادا وفش�ل وخيانة وذيول! اما ساس�ة السنة فكلهم رؤوس 
نب�الء وطنني اب�رار مجاهدين احرار ف�وارس. علينا ان ال نتجاهل ان بني ساس�ة 
الس�نة العديد من النخب الفكرية والوطنية والتي تلتقي يف رس�م مالمح ايجابية 
هنا وهناك ملعالجة األزمات. األكراد هم من اختلف مع رئيس وزراء العراق الس�يد 
ابراهي�م الجعفري إلنه زار تركيا من دون )علمهم( رئيس وزراء العراق كان عليه 
ان يستأذن حكومة اإلقليم ليزور تركيا! . فأرصوا عىل اسقاطه ليأتي بعده السيد 
ن�وري املالك�ي الذي اختلفوا معه ألن�ه منعهم من التجاوز ع�ىل كركوك وطالبهم 
بأموال النفط وتس�ليم املطلوبني للقضاء العراق�ي املتنعمني يف اربيل وارصوا عىل 
اس�قاطه رغم فوزه الس�احق يف اإلنتخاب�ات. اتفق األكراد مع م�ن اتفقوا ليأتي 
الس�يد حيدر العب�ادي وكان ما كان وحرب داعش واس�تفتاء االنفصال ملس�عود 
واخراج البش�مركة من كركوك وأرصوا عىل اسقاطه. جاء السيد عادل عبد املهدي 
بإرادته�م وتخطي�ط منهم حيث اعطاه�م كل ما يري�دوا اموال النف�ط واملوازنة 
ووعده�م بالكثري ولم يرفض له�م طلبا فتمادوا وتمددوا فكان�وا هم قبل غريهم 
سبب فش�ل الرجل واس�تقالته. اليوم اضطر الرئيس املكلف محمد توفيق عالوي 
عىل االعتذار واالنس�حاب من تشكيل الحكومة بس�بب األكراد اوال قبل الحلبويس 
وم�ن معه.انهم اش�رطوا عليه ان يبقي وزرائهم بال تغي�ري بما فيهم وزير املالية 
االنفص�ايل ف�ؤاد حس�ني  وان تكون امليزاني�ة 17% مع تس�ليم روات�ب املوظفني 
والبيشمركة ودفع بغداد لحس�ابات الرشكات النفطية وعدم تسليم املوارد املالية 
للنفط واملنافذ الحدودبة واخريا عودة البيش�مركة اىل كركوك. حس�نا فعل الرجل 
وتن�ازل عن التكليف ونتمنى عليه ان يكون اكثر ش�فافية ويكش�ف كل يشء عن 
حرامية العراق وكل من س�اومه عىل حس�اب مصلحة الوطن م�ن اجل امتيازات 
ش�خصية وحزبية. اخريا وليس آخر اقول ساس�ة األكراد وعىل رأس�هم مس�عود 
بارزاني مش�كلة كبرية للعراق واخطر من كورونا بكل ما تعنيه الكلمة لفايروس 
كورونا يعمل وينشط يف األجواء الباردة ويف فصل الشتاء أما مسعود الربزاني ومن 

معه فإنهم يعمل خارج السيطرة صيفا وشتاء.

ذك�ر التاري�خ حكايات وقصص ع�ن والدة الواليات املتح�دة األمريكية، وكيف تم 
القض�اء عىل املواطن األصيل لتلك االرض، حي�ث انتهت بتجميع كل الواليات تحت 
مسمى واحد، ليتخلصوا من التقاطعات، لكن بعضها بقي عىل نفس قانونه، ولهذا 
ترى بعض القوان�ني تطبق يف والية دون األخرى، وهنالك أيضاً اختالف يف األحكام 
القضائي�ة، وهذا دليل عىل أنه�م )مللوم(. ذكرت املص�ادر التاريخية أّن األوروبيني 
نهب�وا أرايض الهن�ود الحم�ر واس�تولوا عليها يف الق�رن الخامس ع�رش امليالدي، 
فجلبوا معهم األوبئة الفتاكة كالس�ل، والطاعون، والتيفوئيد، واملاليا للقضاء عىل 
الوجود البرشي للسّكن األصليني، وأَتبعوا بذلك ممارسة عرقية عنرصية، طمعاً يف 
الثروات الطبيعية لدى الهنود الحمر، فمنهم من تم قتله بأبشع الطرق واألساليب 
املبتكرة لهؤالء الذين يدعون التحرض، ومنهم من تم التعامل معه بطريقة أخرى، 
ويطبقون الديمقراطية التي تتالئم مع توجهاتهم. من يعتقد أن الحرب ليست ضد 
الع�راق فهو إما غب�ي أو ال يفهم، الحرب هي أمريكي�ة- إرسائيلية من جهة، ضد 
القوات العراقية املنترصة، منذ بداية الفتوى وليومنا هذا، واملرشوع االمريكي بعد 
اليأس من االنتصار وتطبيق الخارطة التي رس�موها، وصلت لقناعة علها تتوغل 
من الثقب الذي أحدثته التظاهرات األخرية، فجعلت الجمهور يصدق أن إيران هي 
العدو! كونها ساعدت العراق بالقضاء عىل املرشوع األمريكي الصهيوني، وأمريكا 
الصديق، فهي ال تريد الحش�د يف األنبار، لس�هولة إقناع أهل املنطقة الغربية بظن 
التقس�يم مع أمني�ات حالم. قصف قاع�دة )K1( يف كركوك إتف�اق أمريكي.. مع 
مرتزقتها.. لكي تمس�ك الحجة إلبعاد الحش�د عن الحدود الس�ورية وقاعدة عني 
األسد.. وعن إرسائيل تباعاً، لإليجاد ذريعة لرضب محور املقاومة املمانع للتطبيع 
مع إرسائيل التي استطاعت بواسطة الضغط االمريكي، التطبيع مع الخليج الذي 
م�ا صدق فتح الباب بالعلن، مع الوعد بحمايتهم أمريكياً من ش�عوبهم املمانعة، 
كون قضية فلس�طني ليس�ت كما يراها ح�كام الخليج. تتوزع املش�اكل يف الدول 
املمانعة، وتحدث فيها مشاكل لها بداية، وتتطور دون نهاية! وما أن تنتهي واحدة 
ل�رى األخرى دخل�ت عىل الخط، الع�راق وما يمر به من مرحلة مخاض عس�رية 
خ�ري مث�ال، وكلنا يعرف أن الطبقة السياس�ية الت�ي تصدرت الحك�م، منذ بداية 
العهد الديمقراطي، لم تكن باملستوى املطلوب، جعلت املشاكل تراكم لتصل لهذه 
النتيجة الس�يئة، التي بدأت بتظاهرة بسيطة، والس�يد عادل عبد املهدي استبقها 
وعق�د مع دول�ة الصني صفق�ة، يمكنها إنهاء الفس�اد كله! مع فائ�ض ميزانية 

يمكنها إنهاء الكثري من املعانات.
طفا عىل الس�طح م�رشوع »آيلب« املش�بوه، ال�ذي تبنته الس�فارة األمريكية يف 
العراق، ظاِهُرُه جميل، لكن ما يحتويه تشمئز منه األبدان، النه يحض عىل التحلل 
واإللحاد، والكفر يف بعض االحيان، واملمارسات التي شوهدت عىل العيان، كشفت 
جزء منه، وما خفي كان أعظم! كل ذلك ألجل عيون أمريكا، التي انتهجت أسلوب 
املحاربة بواسطة اإلعالم، بعد عجزها عن املواجهة، وتأليب الشارع ضد االنتصار، 
الذي أذاق داعش املصنوع أمريكياً مر الهزيمة، يف كل املعارك التي خاضها الحش�د 

الشعبي املقدس.
عندما عجزت يف الفرة األوىل، وابتعاد الحش�د عن التظاهرات وعدم دخوله ضمن 
األجه�زة األمني�ة، بغية ج�ره لصدام مع التظاه�رات، لجأت اىل اس�لوب قذر ينم 
عن عنجهية النظام األمريكي، أال وهو اس�تهداف الق�ادة الذي قضوا عىل داعش، 
فقامت باستهدافهم بطائرة مسرية يف مطار بغداد الدويل ليذهبوا لربهم شهداء .

بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية رشط�ة النج�دة، القبض ع�ىل 152 متس�والً ومخالفني 
للتعليمات القانونية يف بغداد.

وقال�ت املديرية يف بي����ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»دوري�ات نج�دة بغ�داد تمكنت من القب�ض عىل 152 متس�وال يف عموم 

العاصمة«.
واضاف�ت، ان »ال���دوري�ات تمكن�ت اي����ضا من ضب�ط عج���الت 
ع�دد 120 و دراج�ات عددها 10٩ مخالفة لل����قان�ون«، الفتة اىل انها 
»اعتقل�ت 32 مخم�وراً يعرض�ون س�ب�����يل املارة، تم تس�ليمهم إىل 

الجهات املختصة.

نجدة بغداد تعلن القبض عىل )152( متسوالً 
وخمالفني للتعليامت القانونية

هل كورونا أكثر فتكًا من اإلنفلوانزا؟
قتل ف�ريوس كورونا الجديد نح�و 2858 فردا 
ح�ول العالم حتى اآلن، وفق�ا لتقارير منظمة 
الصح�ة العاملية )WHO(، مع ميض أقل من 3 

أشهر عىل تفيش املرض القاتل.
ويع�د كورونا مرض�ا معديا ينت�رش يف جميع 
الق�ارات تقريب�ا، باس�تثناء أنتاركتيكا حتى 
اآلن. وثب�ت أن الفريوس مميت، ولكن هل هو 

أكثر فتكا من اإلنفلونزا؟.
وكش�ف آخر األرق�ام الص�ادرة ع�ن منظمة 
الصح�ة العاملي�ة، اعتب�ارا م�ن ي�وم الجمعة 
28، عن وج�ود 83 ألفا و310 ح�االت مؤكدة 
باإلصابة بفريوس »كورون�ا«، منذ بدء تفيش 

املرض يف 31 ديسمرب املايض.
وأوضحت املنظمة أيضا )يف الفرة من 20 يناير 
إىل 2 فرباي�ر 2020(، أن مخترباتها وجدت 5٩ 

ألفا و702 عينة اختربت إيجابيا باإلنفلونزا.
وت�رشح كب�رية مدي�ري الوقاية م�ن العدوى 
يف »جون هوبكن�ز«، لي�زا ماراغاكيس، أوجه 
التش�ابه واالختالف�ات الكبرية ب�ني اإلنفلونزا 
وف�ريوس كورون�ا. وتتمثل واح�دة من أوجه 
التش�ابه الرئيس�ية يف كونهم�ا م�ن أم�راض 
الجه�از التنف�ي املعدي�ة. كم�ا أن أع�راض 
املرض�ني يمك�ن أن تب�دو متش�ابهة للغاي�ة: 

الحمى والسعال. ويمكن أن تؤدي املضاعفات 
الصحية الناتجة عن الفريوسات إىل الوفاة.

ومع ذلك، يحدث COVID-1٩ بس�بب فريوس 
واحد، وهو »كورونا« الجديد الذي يطلق عليه 

.2-SARS-CoV أيضا
أم�ا اإلنفلون�زا فس�ببها ع�دة أن�واع مختلفة 
من س�الالت فريوس�ات األنفلونزا. ونظرا ألن 
اإلنفلونزا موجودة منذ ف�رة أطول بكثري من 
فريوس كورونا، فإن هناك لقاحا فعاال متاحا 
للحد من شدة املرض. ويف الوقت نفسه، يعمل 

العلماء حول العالم عىل تطوير لقاح لفريوس 
كورونا، ليكون متاحا بأرسع وقت ممكن.

وبالنظ�ر إىل البيان�ات، تؤك�د وثيقة رس�مية 
نرشتها الصحة العامة اإلنجليزية PHE أن ما 
مجموع�ه 16٩2 ف�ردا ماتوا م�ن اإلنفلونزا يف 

إنجلرا بني عامي 2018 و201٩.
ون�رشت PHE تقري�را يفّص�ل كيف تس�ببت 
اإلنفلون�زا يف وف�اة 28 ألف�ا و330 مريض�ا يف 
إنجل�را بني عامي 2014 و2015. وحدث أكرب 

عدد من الوفيات لدى كبار السن.
ونظ�را ألن ف�ريوس كورونا الجدي�د لم ينترش 
عىل مس�توى العالم إال يف الش�هرين املاضيني، 
فمن الصع�ب معرفة مدى الخط�ورة التي قد 
يصل لها الفريوس. ومع ذلك، ذكرت الحكومة 
الصينية أن معدل الوفيات من فريوس كورونا 
هو 2.3%. وأُبلغ بأن مع�دل الوفيات منذ فرة 
طويلة بس�بب اإلنفلونزا هو 0.1% فقط. وهذا 
يش�ري إىل أن احتم�ال الوف�اة بس�بب فريوس 

كورونا هو 23 مرة أكثر من اإلنفلونزا.
ولك�ن أنتوني ف�ويش، مدي�ر املعه�د الوطني 
للحساس�ية واألمراض املعدية، قال: »املشكلة 
اآلن مع )فريوس كورونا( هي أن هناك الكثري 

من الغموض حوله«.

ـة أقـمـاٌر ُمـِشـعَّ
أبو تراب كرار العاملي

َسْيٌل نوراِنيٌّ جارف
عبٌق فّواٌح يغزو أفئدة املُِحّبني
تعليٌق هنا... ومشاركة هناك

ال ُتْكِثِر الّرّيث... َواْسَتِق الخرب من 
أرض مجاورة

ذهب�وا لها ِكراماً َبَررة... وبهاماٍت 
شامخة
إىل أَْن...

إىل أَْن ماذا؟
إىل أَْن عادوا!!

ل ولكن َتَمهَّ
واآلن... ال بأس بمزيٍد من الّرّيث

لَِم؟
لتظهري الِعرَب، رفع املعنوّيات وشّد 

الِهَمم
بعد الّتأّمل:

أيَّة عودة... بل أيُّ ارتقاء
اإلجابة عند الجمهور الحبيب:

عاد األعزّة... بعد أن ضّحوا
وارتقى األحّبة... بعد أن لّبوا

فانج�ىل الَفْي�ض اإلش�عاعي عن 

رشٍف... ومفاده:
اتِّساع قائمة املجد

وارتف�اع أع�داد قافل�ة أس�ياد 
الوجود

ومزيد من الِعزِّ لبالدنا
والبرشى بأّن القوم الُخلَّص عىل 

ثبات
واألح�رار ع�ن رصاطه�م غ�ري 

منحرفني
وأرشف الّناس عىل ش�عارهم... 
ثابتون: حي�ث يجب أن نكون... 

سنكون
ُقْم ي�ا ثرى الوطن... واس�تقبل 

عرسانك
وارتفعي أّيتها األيادي بالّنعوش

رفقاً أيه�ا املَُش�يِّعون... ورفاق 
الّسالح

أَْنزِلوهم بهدوء... وأَهيلوا الّراب
وداعاً أيها األحباب

ة وللحكاية َتِتمَّ
]َولََق�ْد َكَتْبَنا يِف الزَُّب�وِر ِمن َبْعِد 
الذِّْك�ِر أَنَّ اأْلَْرَض َيرُِثَه�ا ِعَباِدَي 

الُِحوَن[ الصَّ

ط�ّور باحثون »صلصة رسية« تتيح تحويل بقايا الخبز إىل لبن أو نبيذ، أو 
حت�ى منتجات خبز جديدة. ويعمل فريق م�ن جامعة باري ألدو مورو يف 
إيطاليا، عىل التخلص من أزمة هدر الطعام، وهو أمر  يمثل مشكلة بيئية 

متنامية. كما يقولون.
وقال املعد الرئيس، كارلو ريزيلو، إن حوايل ثلث األغذية املنتجة لالستهالك 

البرشي، ُتهدر أو ُتفقد عامليا سنويا.
ويخط�ط الباحثون ألخذ بقاي�ا الخبز، التي قد توج�ه إىل املكب الذي يولد 

انبعاثات غازات دفيئة ضارة، واستخدامها كوسيلة إلنماء الخمرية.
ويف ح�ني يصعب تقدير األرقام الدقيقة املتعلقة بكمية الخبز، التي يجري 
التخلص منها، إال أنه ُيعتقد أن »مئات األطنان ُتهدر يوميا يف جميع أنحاء 
العالم«. وقال الدكتور ريزيلو: »نعتقد أن إدخال تقنيات املعالجة الحيوية 

املبتكرة قد يكون املفتاح لكشف عبء هدر الطعام«.
وج�رّب الفريق أكثر م�ن 40 نوعا مختلفا من ظروف النمو، إليجاد أفضل 

مجموعة من البكترييا والخمرية والكائنات الحية الدقيقة األخرى.

ابتكار »صلصة رسية« تعيد »احلياة« للخبز 
القديم!

علامء كندا يبتكرون بنكرياس صناعي
ابتكر علماء جامعة ماكغيل الكندية منظومة 
جديدة للبنكري�اس االصطناعي، توفر الدعم 
ال�الزم لألش�خاص الذين يعانون م�ن النوع 
 Diabetes األول ملرض السكري. وتفيد مجلة
Care، ب�أن مضخة األنس�ولني موجودة منذ 
أكثر م�ن 30 س�نة. ويخت�ار املريض جرعة 
األنسولني التي يحتاجها يدويا، ومن ثم تضخ 
إىل ال�دم. وع�ىل الرغم م�ن أن غالبية املرىض 
حالي�ا  أوتوماتيكي�ة  أجه�زة  يس�تخدمون 
للس�يطرة عىل مستوى الس�كر يف الدم إىل أن 
القليلني منهم يتحكمون بهذا املستوى لفرة 
طويلة. لذلك يعانون دائما من ارتفاع مستوى 
الغلوك�وز بالدم يرافقه ص�داع وضعف عام، 
وعند اس�تمرار هذه الحالة يش�عر الشخص 

بالدوران واالرتباك واضطراب الكالم.

وق�د ابتكر علم�اء جامعة ماكغي�ل مضخة 
»ذكية« لألنسولني –غدة بنكرياس صناعية- 
تتمك�ن من إزال�ة حاالت ارتف�اع وانخفاض 
مس�توى الس�كر يف ال�دم. يق�ول الدكت�ور 
أحم�د حي�در رئي�س فري�ق البح�ث، ال�ذي 

ط�ور خوارزمية عىل أس�اس بيان�ات أجهزة 
االستش�عار، تخرب املضخة بكمية األنسولني 
الالزم�ة، »كان ه�ذا نجاحا رائع�ا، ألن جهاز 
االستشعار األوتوماتيكي، سمح بابتكار غدة 

بنكرياس اصطناعية«.
ويضي�ف الدكت�ور حي�در، »لقد أدهش�تني 
النتائج، ألني لم أك�ن أتوقع مثل هذا النجاح 
للتجارب«. ويوضح »بتحسني السيطرة عىل 
مستوى السكر يف الدم، يمكننا تحسني نوعية 
حي�اة املريض«. واس�تنادا إىل ه�ذه النتائج، 
س�تكون الخط�وة التالية ابت�كار بنكرياس 
اصطناعي أوتوماتيكي تماما، يلغي الحاجة 
إىل إدخال املعلومات عن الكربوهيدرات يدويا، 
ويحف�ز البنكرياس االصطناع�ي عىل العمل 

خالل تناول الطعام.

اكتشف علماء جامعة تومسك للعلوم التكنولوجية، 
عام�ال فيزيائيا غ�ري معروف يس�اعد ع�ىل زيادة 
إمكاني�ة التحك�م بخصائ�ص الس�رياميك. وتفيد 
 Nuclear Instruments and Methods مجل�ة 
يعتق�دون  العلم�اء  ب�أن   ،in Physics Research
بإمكاني�ة اس�تخدام نتائج هذه الدراس�ة يف إنتاج 
خصائ�ص  ذات  الس�رياميك  م�ن  جدي�دة  أن�واع 

محس�نة. ويقول الربوفيسور س�ريغي غينغازوف 
رئيس قس�م التحكم والتشخيص يف الجامعة، عند 
تعريض الس�رياميك لحزم أيونية مشحونة بطاقة 
عالية، اكتش�فنا أن عملية تغري خواص السرياميك 
تجري أعمق من عمق توغل األيونات. هذه الظاهرة 
كان�ت تالحظ س�ابقا فق�ط عند تعري�ض املعادن 
لحزم األيونات املش�حونة، وقال »لقد اكتش�فنا أن 

التغريات الهيكلية – املرحلية يف السرياميك تجري يف 
أعماق أكرب بمئات املرات من عمق اخراق األيونات. 
وحالي�ا ال يوجد أي تفس�ري واضح له�ذا التأثري«. 
ويش�ري الباحث�ون إىل أن املعالجة األيونية تس�مح 
بإجراء تغريات جذرية يف خصائص الطبقات العليا 
س�مكها ع�رشات امليكرون�ات، والحص�ول عىل ما 

يسمى »السرياميك املتدرج(. 

علامء روس يكتشفون طريقة للتحكم بخصائص السرياميك


