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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فور 
وصوله، أمس الثالثاء، إىل العاصمة اإليرانية 
طهران ع�دداً م�ن اللقاءات مع املس�ؤولني 
اإليرانيني عىل راس�هم املرش�د األعىل للثورة 
اإلس�المية الس�يد ع�ي خامنئ�ي ورئي�س 

الجمهورية اإليراني حسن روحاني.
وه�ذه الزي�ارة الخارجي�ة األوىل للكاظمي 
منذ تلّسمه منصب رئاسة الوزراء يف نيسان 

املايض.
وذك�ر الكاظم�ي، خ�الل مؤتم�ر صحف�ي 
مش�رك مع الرئيس االيراني حسن روحاني 
بع�د لقائهما يف طهران، »زيارتي اليوم تؤكد 
أهمي�ة الروابط التاريخية التي تربط العراق 
وإي�ران، نحن الي�وم أمام تحدي�ات كورونا 
وهبوط أس�عار النفط لذلك وجب التنس�يق 
ب�ني البلدي�ن«. وأض�اف »ناقش�نا ظ�روف 
املنطقة وكيفية إرس�اء السالم خصوصاً يف 
ظ�ل تحدي�ات كورونا«، مؤكدا ان »الش�عب 
العراقي محب وتوّاق للعالقات مع إيران وفق 

مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية«.
وب�ني الكاظم�ي أن »إيران كانت م�ن أوائل 
الدول التي وقفت إىل جانب العراق يف محاربة 
االرهاب والعراقيون لن ينسوا ذلك«، مشدداً 
ع�ىل ان »سياس�ة العراق مبنّية عىل حس�ن 

النّية يف العالقة مع دول الجوار«.
وتاب�ع »البلدان يواجهان تحديات اقتصادية 
وش�عوبنا تنتظ�ر مّنا الكثري وه�ذا ال يمكن 

الوصول إليه من دون التعاون«.
التفاصيل ص2

إيران تضع »قضايا ساخنة« عىل طاولة الوفد العراقي
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يعلن إطالق محلة خدمية واسعة 
بمناطق األطراف
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 لتبنـي إنشـاء مـشـروع القطـار 

املعلق يف بغداد
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بني املحافظة والوزارة
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جهاز مكافحة االرهاب يعتقل شبكة لـ »فلول داعش« يف صالح الدين
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النفط تؤكد استمرارها بتزويد
 أصحاب املولدات االهلية ببغداد واملحافظات 

بـ »25« لرتا من الكاز لكل »كي يف«

التعليم توجه بتأجيل استيفاء 
األجور الدراسية من طلبة الكليـات 

األهلية والسامح هلم باالمتحانات

وزير الصناعة
 يكشف عن خطـط استثمـارية 

مع رشكات عاملية

       بغداد / المستقبل العراقي

طالب وزير الخارجية األملاني مجددا من تركيا التوقف عن 
عمليات التنقيب قبالة سواحل قربص، متحدًثا من اليونان 
ع�ن أّن العالقات املتوترة مع تركيا يمكن أّن تتحس�ن إذا 
أوقفت أنقرة »االس�تفزازات« يف إشارة إىل التنقيب الركي 
عن الغاز يف رشق املتوسط والذي يعتربه االتحاد األوروبي 
غري رشعي. وقال الوزير هايك�و ماس خالل زيارة ألثينا 
»بخصوص التنقيب الركي يف رشق املتوسط، لدينا موقف 
واضح جًدا... يجب احرام القانون الدويل. إحراز أّي تقدم 
يف عالق�ات االتحاد االوروبي بركيا س�يكون ممكًنا فقط 
إذا أوقفت أنقرة االستفزازات يف رشق املتوسط«. ويرفض 

االتح�اد األوروبي ما يعتربه تنقيًبا تركًيا غري قانوني عن 
النفط والغاز قبالة س�واحل قربص باإلضافة إىل تحركات 
أنق�رة لدعم حكومة الوف�اق الوطني املعرف بها من قبل 
األمم املتحدة يف ليبيا واالتهامات املوجهة للحكومة الركية 
بتقوي�ض الحري�ات والديموقراطي�ة يف تركيا، فضال عن 
رف�ض االتحاد ذاته قرار أنقرة تحوي�ل متحف آيا صوفيا 
إىل مس�جد. وكان الرئيس الركي رجب طيب أردوغان قد 
رّصح قائالً: »ال نخضع إلذن أحد سواء فيما يخص سفن 
املس�ح الجيولوجي أو سفن التنقيب، واتخذنا خطواتنا يف 
إطار حقوقنا برشقي املتوس�ط، ووفق متطلبات القانون 
البحري الدويل، وبعد ذلك س�نواصل عىل نفس الش�اكلة« 

حسب وكالة األناضول.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، 
أمس الثالثاء، عن تسجيل 2466 
إصابة جديدة بف�ريوس كورونا 
و2114 حالة ش�فاء و81 وفاة. 
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
انه »تم فحص ) 16280( نموذج 
يف كاف�ة املخت�ربات املختص�ة يف 
الع�راق؛ وبذلك يك�ون املجموع 
ال�كي للنم�اذج املفحوص�ة منذ 
بداية تس�جيل املرض يف العراق ) 

.») 825802
الصح�ة  وزارة   « ان  واضاف�ت 
والبئي�ة س�جلت )2114( حالة 
شفاء يف العراق موزعة كالتايل: 

بغداد / الرصافة 303
بغداد / الكرخ 376

مدينة الطب 130
النجف االرٔشف 249

السليمانية 37 
أربيل 61 
دهوك 8 

كربالء 110
كركوك 122 

دياىل 102
واسط 94 
البرصة 98
ميسان 85

بابل 88 
الديوانية 121 

ذي قار 45 
االٔنبار 13 
املثنى 25 
نينوى 12

صالح الدين 35 
واوضحت ان »االصابات الجديدة 
له�ذا الي�وم بلغ�ت 2466 حالة، 

وكما يي:
بغداد الرصافة 356

بغداد الكرخ 320 
مدينة الطب 30 

النجف 283
السليمانية 94 

أربيل 162 
دهوك 2 

كربالء 187 
كركوك 129 

دياىل 82
واسط 159 
البرصة 134

ميسان 54 
بابل 126 

الديوانية 43 
ذي قار 57
االٔنبار 21

املثنى 104
نينوى 37 

صالح الدين 86 
واش�ارت اىل ان »الوفي�ات بلغت 

81 حالة وكما يي :
بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 9.
التفاصيل ص2
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رئيس نادي نفط اجلنوب:
 ال صحـة ملا ينشـر عن اقـالـة

 اهليئة اإلدارية
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املالية توجه بعدم تأخري تسليم رواتب املوظفني 
     بغداد / المستقبل العراقي 

كشفت لجنة املالية النيابية، أمس الثالثاء، عن مصري رواتب املوظفني 
للعام املقبل.

وق�ال عض�و اللجنة جم�ال كوجر، يف ترصي�ح صحف�ي، ان »قانون 
االق�راض الخارج�ي وفر جميع روات�ب املوظفني حت�ى نهاية العام 
الجاري”، الفتا اىل ان “وزارة املالية وجهت بتسليم رواتب وفق موعدها 
املح�دد دون اي تأخ�ري«. واض�اف ان »اي�راد النف�ط واملناف�ذ واموال 
االتصاالت س�يتم جمعه�ا حتى نهاي�ة العام الج�اري لتغطية رواتب 
املوظفني للعام املقبل«، مبينا ان »هذه الطريقة ستسهل عملية تأمني 
الروات�ب واالبتعاد عن االقراض«. وأكدت لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابية، يف وقت سابق، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

الزالت تعول عىل ارتفاع أسعار النفط إلنهاء األزمة املالية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  عق�د 
الكاظمي فور وصوله، أمس الثالثاء، 
إىل العاصم�ة اإليراني�ة طه�ران عدداً 
من اللقاءات مع املس�ؤولني اإليرانيني 
ع�ىل راس�هم املرش�د األع�ىل للث�ورة 
اإلسالمية السيد عيل خامنئي ورئيس 

الجمهورية اإليراني حسن روحاني.
األوىل  الخارجي�ة  الزي�ارة  وه�ذه 
للكاظمي منذ تلّس�مه منصب رئاسة 

الوزراء يف نيسان املايض.
وذكر الكاظمي، خالل مؤتمر صحفي 
مش�رك مع الرئيس االيراني حس�ن 
روحان�ي بع�د لقائهم�ا يف طه�ران، 
»زيارت�ي اليوم تؤكد أهمي�ة الروابط 
التاريخية التي ترب�ط العراق وإيران، 
نح�ن الي�وم أم�ام تحدي�ات كورونا 
وهب�وط أس�عار النف�ط لذل�ك وجب 

التنسيق بني البلدين«.
وأض�اف »ناقش�نا ظ�روف املنطق�ة 
وكيفية إرساء السالم خصوصاً يف ظل 
تحديات كورونا«، مؤكدا ان »الشعب 
للعالق�ات  وت�وّاق  مح�ب  العراق�ي 
م�ع إيران وف�ق مبدأ ع�دم التدخل يف 

الشؤون الداخلية«.
وبني الكاظم�ي أن »إي�ران كانت من 

أوائل الدول التي وقفت إىل جانب العراق يف محاربة 
االرهاب والعراقيون لن ينسوا ذلك«، مشدداً عىل ان 
»سياس�ة العراق مبنّية عىل حس�ن النّية يف العالقة 

مع دول الجوار«.
اقتصادي�ة  تحدي�ات  يواجه�ان  »البل�دان  وتاب�ع 
وش�عوبنا تنتظر مّنا الكثري وهذا ال يمكن الوصول 

إليه من دون التعاون«.
وأشار الكاظمي اىل ان »العراق يبحث عن االستقرار 
ويجب أن يكون قوياً ومس�تقراً ليكون داعماً لدول 
الجوار واملنطقة، بحثنا مع الرئيس روحاني تفعيل 
وتنش�يط االتفاقي�ات بينن�ا وأتمن�ى أن ترى هذه 

التوافقات النور قريباً«.
وأختت�م كالمه »بش�كر إيران ع�ىل دعمها يف حرب 

العراق ضد االرهاب وضد فريوس كورونا«.
م�ن جانبه، ق�ال الرئيس االيراني حس�ن روحاني 
»بعد أش�هر من تويل الكاظمي رئاس�ة الحكومة يف 
العراق نجد أن النشاط التجاري تحسن بني البلدين 
وإيران س�تقف بكل امكانياته�ا لتزويد العراق بما 
يحتاجه من مستلزمات ملكافحة فريوس كورونا«.

وأضاف روحاني »نعلن اس�تعدادنا لتبادل وجهات 
النظر بني املسؤولني الصحيني يف إيران والعراق«.

وتاب�ع »إي�ران أكدت أنه�ا مثلما وقف�ت إىل جانب 
العراق يف محاربة االرهاب فإنها مستعدة ملساعدته 

يف إرس�اء األم�ن واس�تحرض الي�وم بطل�ني حاربا 
اإلرهاب وهما الشهيدان سليماني واملهندس اللذين 

جاهدا ضد االرهاب يف العراق«.
وقال روحان�ي »تباحثنا أيضاً يف القضايا اإلقليمية 
وال�دور الذي يمك�ن أن يقوم به الع�راق كبلد قوّي 

عىل مستوى املنطقة«.
وأض�اف »أؤك�د ع�ىل ثقت�ي ب�أن ه�ذه الزي�ارة 
س�تمثل منعطف�اً يف تعزي�ز العالقات ب�ني البلدين 

الشقيقني«.
ولفت اىل ان »املناقشات تناولت رفع حجم التجارة 

اىل مستوى 20 مليار دوالر«.
بدوره، قال قائد الثورة االسالمية يف إيران، آية الله 
الس�يد عيل خامنئي ان القوات االمريكية والواليات 
املتحدة ستبقى تتلقى الرضبات لجريمتها باغتيال 
القائ�د الس�ابق لفيل�ق القدس يف الح�رس الثوري 

الجنرال قاسم سليماني.
وقال السيد خامنئي، خالل استقباله بمكتبه رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظم�ي، إن »إيران تريد عراقا 
مستقال وقويا وأمريكا عدو لعراق مقتدر وعالقات 
إي�ران والع�راق أخوية يف ظل القواس�م املش�ركة 
الكثرية يف املج�االت التاريخية والديني�ة والثقافية 

واالجتماعية«.
وب�ني ان »الجان�ب األهم إليران يف عالق�ات البلدين 
يرتكز عىل املصالح واالمن والعزة واالقتدار االقليمي 

وتحسني ظروف العراق وايران لم ولن تريد التدخل 
بش�ؤون العراق بل تريد عراقا مس�تقال ذا س�يادة 

كاملة عىل اراضيه يف ظل الوحدة واالنسجام«.
وأكد الس�يد خامنئي ان »ايران وبكل تأكيد ترفض 
كل م�ا ي�ؤدي اىل إضعاف الحكوم�ة العراقية وهذا 
خالف�ا ملا تتوخاه امريكا يف ه�ذا البلد، وامريكا هي 
العدو الحقيقي وال توافق عىل عراق مستقل وقوي 

وذي حكومة تحظى باألغلبية«.
وتاب�ع »إي�ران تتوق�ع م�ن االش�قاء العراقيني أن 
يعرف�وا حقيقة امريكا ويدركوا بأن وجودها يف كل 
مكان يؤدي للفساد والدمار و ايران تتوقع بأن تتم 
متابعة قرار الحكومة والش�عب والربملان يف العراق 

لطرد االمريكيني الن وجودهم يؤدي للتوتر«.
بالق�ول  الكاظم�ي  خامنئ�ي  الس�يد  وخاط�ب 
»االمريكي�ون اغتالوا ضيفكم الش�هيد س�ليماني 
يف ارضك�م واعرفوا رصاح�ة بالجريمة وهذا ليس 
بقليل وايران لن تنىس هذه الجريمة أبداً وس�توجه 

رضبة مماثلة لالمريكيني بالتأكيد«.
وأبدى املرش�د االيراني »ترحيب�ه بإجماع الفصائل 
ان  مؤك�داً  الكاظم�ي«،  انتخ�اب  ع�ىل  العراقي�ة 
»االمريكيني يبحثون ع�ن الفوىض كذريعة للتدخل 
وام�ريكا تريد خل�ق الفوىض يف الع�راق كما فعلته 
يف اليم�ن ونش�هد الي�وم اوضاعا مأس�اوية يف هذا 

البلد«.

وأكد ان »دعم ايران لحكومة الكاظمي 
وان العقل والدي�ن والتجرية تقتيض 
بتعزي�ز عالق�ات البلدي�ن يف جمي�ع 
املج�االت رغ�م ان هن�اك معارضون 
لتنمية عالقات البلدين وعىل رأس�هم 
واش�نطن ولكن ال ينبغي الخوف من 

امريكا النه ال يمكنها فعل يشء«.
وقال »ام�ريكا تحاول ايجاد العراقيل 
لك�ن ع�ىل الحكوم�ة العراقي�ة أن ال 
تكرث بها وتواصل مس�ارها بإسناد 

شعبي«.
ووص�ف قائ�د الث�ورة االس�المية يف 
اي�ران مرجعية وش�خصية آي�ة الله 
العظمى اإلمام السيد عيل السيستاني 

ب�«نعمة كبرية للعراق«.
كما اعترب الس�يد الخامنئي »الحشد 
الش�عبي نعمة أخرى يج�ب الحفاظ 

عليها«.
العراق�ي  الوف�دان  عق�د  ذل�ك،  إىل 
واإليراني اجتماعاً موس�عاً برئاس�ة 
ال�وزراء، مصطفى  رئي�س مجل�س 
لرئي�س  األول  والنائ�ب  الكاظم�ي، 
اإليراني�ة،  اإلس�المية  الجمهوري�ة 

إسحاق جهانغريي.
وق�ال مكتب الكاظمي، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه 
إن »االجتم�اع املوس�ع بح�ث امللفات 
املدرجة عىل ج�دول األعمال، والت�ي تناولت تنمية 
آف�اق التع�اون يف مختلف القطاعات ب�ني البلدين، 
وسبل تذليل العقبات، وتجاوز اإلشكاليات التي قد 

تعرض سري التعاون املشرك«.
وأع�رب الكاظمي، عن »ش�كره له�ذه الدعوة من 
الجانب اإليراني«، مؤكدا أن »العراق يتطلع لتكوين 
أفض�ل العالقات ب�ني البلدين عىل أس�اس املصالح 

املشركة، خدمة للشعبني الجارين«.
وأض�اف أن »هناك تحديات كبرية نواجهها، ويجب 
العمل س�وية عىل تجاوزها، وعىل رأسها التحديات 
تواج�ه  الت�ي  الراهن�ة  والصحي�ة  االقتصادي�ة 

البلدين«.
من جانبه، رحب جهانغ�ريي ب� »زيارة الكاظمي، 
والوفد الحكومي املرافق ل�ه«، معربا عن »تمنياته 
للحكومة العراقية بالنج�اح يف مهامها، وأن تكون 
املفاوض�ات بّناءة بني الجانب�ني، بما يخدم العالقة 

بني إيران والعراق«.
وأك�د جهانغ�ريي »دعم إي�ران الس�تقرار العراق، 
واستعادة كامل دوره يف املنطقة«، معربا عن »أمله 
بأن تس�اعد خطوات التعاون املش�رك بني البلدين 
عىل تخطي الصعوبات والتحديات اآلنية، واملتمثلة 
بجائحة كورونا، واألزم�ة االقتصادية الناتجة عن 

انخفاض أسعار النفط«.

 السيد خامنئي توعد بالثأر الغتيال سليماني وأكد رفضه حملاوالت إضعاف العراق.. وأبلغ الكاظمي: نتوقع من العراق طرد األمريكيني

إيران تضع »قضايا ساخنة« عىل طاولة الوفد العراقي
»كورونا« و »أزمة النفط« والتبادل التجاري سيطرت عىل املحادثات.. و »فرص السالم« يف الرشق األوسط عىل رأس األولويات
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        بغداد / المستقبل العراقي

تمك�ن جه�از مكافح�ة االرهاب، 
أمس الثالث�اء، من اعتقال ش�بكة 
محافظ�ة  يف  ل�«داع�ش«  تابع�ة 

صالح الدين.
وق�ال الناطق باس�م القائ�د العام 
للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول 
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي« 
»أبط�ال جه�از  إن  نس�خة من�ه، 
ُمكافحة اإلرهاب، تمكنوا من القاء 
القبض عىل ش�بكة إرهابية كاملة 
تابع�ة لفل�ول عصاب�ات داع��ش 
أن  رس�ول،  وأض�اف  اإلرهابي�ة«. 
»األبطال تمكن�وا وبعملياٍت نوعيٍة 
ُمباغت�ة ورسيعة من القاء القبض 

عىل ُعن�رص إرهابي وفق املادة )٤( 
إرهاب يف قضاء الرشقاط بمحافظة 
ص�الح الدي�ن، بحوزت�ه ع�دد من 
األس�لحة واألعت�دة ورشائح هاتف 
ُمتع�ددة، ويف الوق�ت ذات�ه تمك�ن 
أبطالنا يف جه�از ُمكافحة اإلرهاب 
من اإلطاحة بالعنرص الثاني لهذه 
الشبكة يف تكريت بمحافظة صالح 

الدين«.
جه�از  »ش�جعان  أن  وأوض�ح، 
مكافحة اإلرهاب واصلوا عمليتهم 
بتفكي�ك الش�بكة اإلرهابي�ة بع�د 
تمكنه�م م�ن الق�اء القب�ض عىل 
ُمحافظ�ة  يف  الث���ال�ث  الُعن�رص 
كرك�وك بع�د كم�ني ُمحك�م أعده 

أبطالنا له«.

جهاز مكافحة االرهاب يعتقل شبكة
 لـ »فلول داعش« يف صالح الدين

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، 
أم�س الثالثاء، عن تس�جيل 
2٤66 إصابة جديدة بفريوس 
كورونا و211٤ حالة شفاء 
و81 وفاة. وذكرت الوزارة يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، انه »تم فحص 
) 16280( نم�وذج يف كاف�ة 
املختربات املختصة يف العراق؛ 
وبذلك يك�ون املجموع الكيل 
من�ذ  املفحوص�ة  للنم�اذج 
يف  امل�رض  تس�جيل  بداي�ة 

العراق ) 825802 («.
واضافت ان » وزارة الصحة 

 )211٤( س�جلت  والبئي�ة 
حالة شفاء يف العراق موزعة 

كالتايل: 
بغداد / الرصافة 303

بغداد / الكرخ 376
مدينة الطب 130

النجف االرٔشف 2٤9
السليمانية 37 

أربيل 61 
دهوك 8 

كربالء 110
كركوك 122 

دياىل 102
واسط 9٤ 

البرصة 98
ميسان 85

بابل 88 
الديوانية 121 

ذي قار ٤5 
االٔنبار 13 
املثنى 25 
نينوى 12

صالح الدين 35 
»االصاب�ات  ان  واوضح�ت 
الجدي�دة له�ذا الي�وم بلغت 

2٤66 حالة، وكما ييل:
بغداد الرصافة 356

بغداد الكرخ 320 

مدينة الطب 30 
النجف 283

السليمانية 9٤ 
أربيل 162 

دهوك 2 
كربالء 187 

كركوك 129 
دياىل 82

واسط 159 
البرصة 13٤
ميسان 5٤ 

بابل 126 
الديوانية ٤3 

ذي قار 57

االٔنبار 21
املثنى 10٤
نينوى 37 

صالح الدين 86 
»الوفي�ات  ان  اىل  واش�ارت 

بلغت 81 حالة وكما ييل :
بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 9
مدينة الطب 3

النجف 3 
السليمانية 5

أربيل 2 
كربالء 7

كركوك 7

دياىل ٤  واسط ٤ 
البرصة 10

ميسان 2 بابل 3 
الديوانية 6

ذي قار 2  االٔنبار 1  املثنى 2
نينوى 1 صالح الدين 1 

واك�دت الوزارة ان »مجموع 
الش�فاء بلغ 6٤950 ) نسبة 
الش�فاء 66.8 %(، ومجموع 
 ،97159 بل�غ  االصاب�ات 
 ، ال�كيل 28259  والراقدي�ن 
والراقدي�ن يف العناية املركزة 
الوفيات  اما مجم�وع   ،٤28

بلغت 3950«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية جمال 
كوج�ر، أم�س الثالثاء، أن الس�يطرة عىل 
املنافذ الحدودية س�تضيف نحو 10 مليار 
دوالر لخزينة الدولة س�نويا. وقال كوجر 

يف ترصي�ح صحفي انه “حس�ب ترصيح 
رئي�س اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ب�ان من 
5-9% فقط من اي�رادات املنافذ الحدودية 
تصل اىل خزينة الدولة س�نويا والتي تقدر 
م�ن مليار اىل ملي�ار و200 ملي�ون دوالر 
الفاس�دين”.  لجي�وب  تذه�ب  واملتبق�ي 

واض�اف كوج�ر،ان “فرض س�يطرة عىل 
 10 نح�و  س�يضيف  الحدودي�ة  املناف�ذ 
ملي�اردوالر اىل خزين�ة الدول�ة مؤكدا بان 
اي�رادات املناف�ذ ه�ي االكرب بع�د ايرادات 
بيع النفط الخام ما يظهر تاثريه يف امللف 
املايل العراقي”. وأشار كوجر إىل أن “اموال 

طائلة كان�ت تذهب يف الس�نوات املاضية 
اىل جي�وب الفاس�دين الذي�ن يس�عون اىل 
رضب االقتص�اد الوطني”.وتعاني املنافذ 
الحدودية من معدالت عالية للفساد بنظر 
الكثري من املراقفني والخرباء االقتصاديني 

وسيطرة دوائر متنفذة عليها.

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ري  ش�حن  بيان�ات  أف�ادت 
ومص�ادر بالقطاع ب�أن صادرات 
العراق من النفط الخام »ارتفعت« 
منذ بداية تموز، مما يش�ري إىل أن 
ثاني أك�رب مصدر يف أوب�ك ما زال 
يسجل أداء دون املطلوب، بموجب 
تعه�ده يف اتفاق خفض اإلمدادات 

الذي تقوده أوبك.  
وذك�رت »روي�رز« يف تقري�ر انه 
بلغ متوس�ط صادرات العراق من 
جن�وب الب�الد يف أول 20 يوما من 
يوليو تم�وز 2.70 ملي�ون برميل 
يومي�ا، بحس�ب متوس�ط األرقام 
م�ن رفينيتيف أيك�ون ومصدرين 
بالقط�اع، وذل�ك دون تغي�ري عن 
األرق�ام الرس�مية لش�هر يوني�و 
حزي�ران للص�ادرات م�ن جن�وب 
الع�راق.   وتش�ري بيان�ات يولي�و 
تم�وز إىل أن الع�راق م�ا زال بعيدا 
بعض اليشء ع�ن الوفاء بتعهداته 
ويصدر بما يفوق كثريا ما يش�ري 
إلي�ه برنامج تحميل لش�هر يونيو 
تم�وز.   وأبلغ الع�راق أوبك+ بأنه 
س�يعوض إنتاج�ه الزائ�د يف مايو 
أيار ويوني�و حزيران ع�رب القيام 

بخفض أكرب يف شهور الحقة.  

العراق يسجل )2466( إصابة جديدة بـ »كورونا«
 و)2114( حالة شفاء و)81( وفاة

املاليـة الربملانيـة تتحـدث عن رضورة السيطـرة عىل املنـافذ:
 ستضيف )10( مليارات دوالر للخزينة 

العراق يرفع صادرات 
متوز النفطية وخيفق 

بتعهداته لـ »أوبك«

        بغداد / المستقبل العراقي

اتهم�ت منظم�ة »هيوم�ن رايت�س ووت�ش«، حكوم�ة إقليم كردس�تان 
باس�تمرار منع نح�و 1200 أرسة عربية من الع�ودة إىل منازلها يف 5 قرى 

شمايل البالد. 
وقالت املنظمة يف تقرير لها، إن »حكومة اإلقليم تمنع س�كان 5 قرى من 
العودة إىل منازلهم بعد أكثر من 6 سنوات من استعادة املنطقة من تنظيم 
داعش«، مبينة انها »سمحت للسكان األكراد بالعودة إىل منازلهم يف القرى 

املجاورة يف ناحية ربيعة بمحافظة نينوى«.
ونق�ل التقري�ر عن الباحثة األوىل يف قس�م األزمات والنزاع�ات يف »هيومن 
رايتس ووتش«، بلقيس وايل، قولها إن »السلطات الكردية تمنع اآلالف من 

سكان القرى العرب من العودة إىل منازلهم دون أي سبب قانوني«.
وأضافت أن »س�ماح حكومة اإلقليم لس�كان القرى املج�اورة من األكراد 

بالعودة، توحي بأن العرب ممنوعون من العودة كعقاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن جهاز االمن الوطني، أمس الثالثاء، ع�ن القاء القبض عىل عصابتي 
مخدرات يف بغداد . 

وذك�ر الجه�از يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، انه »وفق 
معلومات اس�تخبارية، وموافق�ات قانونية، وكمني محك�م؛ تمكنت قوة 
م�ن جهاز األمن الوطني يف محافظة بغداد من القاء القبض عىل عصابتي 
مخدرات بحوزتهما )2 كغم( من مادة الكرستال بعد متابعتهما من احدى 
املحافظ�ات وصوالً اىل العاصم�ة وتحديداً يف منطقة الك�رادة اثناء عملية 

املتاجرة«.
واض�اف انه »جرى تدوين اقولهم اصولياً وس�يتم عرضه�م عىل الجهات 

القضائية املختصة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديري�ة مكافحة إجرام بغداد، أمس الثالث�اء، القبض عىل عصابة 
رسقت 15 الف دوالر امريكي من عجلة يف العاصمة.

وقالت املكافحة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه »بعد أن 
توفرت معلومات اىل مكتب مكافحة اجرام القدس عن وجود حادث رسقة 
مبل�غ مايل قدره )خمس�ة عرشة أل�ف دوالر امريكي( مع مستمس�كات 
رس�مية اخ�رى من داخل عجلة كان�ت مركونه امام دار املش�تكي رشقي 
العاصمة بغ�داد، من خالل كرس النافذة الزجاجي�ة الخلفية للعجلة وعىل 
الفور من تلقي املعلومة تم اخذ املوافقات الرس�مية و تش�كيل فريق عمل 

مختص«. 
واضاف�ت: »بع�د جم�ع املعلوم�ات والتح�ري من قب�ل املص�ادر الرسية 
وباس�تخدام التقني�ات الحديث�ة تم تحديد م�كان تواجد املتهم�ني والقاء 
القب�ض عليهم�ا وتدوي�ن اقوالهم�ا وتصديقه�ا قضائيا باالع�راف عن 
ارتكابهم�ا للجريمة وباالش�راك مع مته�م ثالث والذي ص�در بحقه امر 

قبض ومازالت الجهود مبذولة للتوصل اليه والقاء القبض عليه«. 
وتابع�ت: »يذك�ر انه ت�م توقيف املتهمني وف�ق احكام امل�ادة )٤٤3 ق.ع( 

واتخذت كافة االجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية«.

رايتس ووتش: البيشمركة يمنع النازحني 
العرب من العودة إىل منازهلم

االمن الوطني يلقي القبض عىل عصابتي 
خمدرات يف بغداد

إجرام بغداد تلقي القبض عىل عصابة 
رسقت )15( الف دوالر من عجلة

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائب ع�ن كتلة املس�تقبل 
رسك�وت ش�مس الدي�ن، أم�س 
الحكوم�ة  رئي�س  الثالث�اء، 
مصطف�ى الكاظم�ي للس�يطرة 
عىل املنافذ الحدودية والثروات يف 

كردستان.
وق�ال ش�مس الدي�ن يف ترصيح 
الحكوم�ة  “رئي�س  إن  صحف�ي 

مصطفى الكاظمي اذا لم يسيطر 
ع�ىل املناف�ذ الحدودي�ة يف اقلي�م 
الطبيع�ة  والث�روات  كردس�تان 
النفط والغ�از وينتظر اتفاق مع 
بارزان�ي ستفش�ل حكومته بكل 
“خط�وات  أن  واعت�رب  تأكي�د”. 
الكاظمي يف وسط وجنوب العراق 
لن تنج�ح ب�دون ه�ذا الرشط”، 
معت�ربا أن “اصالح الع�راق وترك 

االقليم ال يسمى اصالحا”.

نائب كردي يدعو الكاظمي إىل السيطرة 
عىل منافذ وثروات كردستان
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير الصناعة واملعادن منهل عزي�ز الخباز، عن 
ال�روع بإع�ادة تأهي�ل 80 مصنعاً كان�ت متوقفة عن 
العم�ل، ضم�ن خطة ال�وزارة لتش�غيل جمي�ع املصانع 
املتوقفة عن العمل يف املس�تقبل القريب، مبيناً أن الوزارة 
تعمل ع�ى خلق فرص اس�تثمارية ورشاكة حقيقية مع 

ال�ركات العاملي�ة والقط�اع الخاص للنه�وض بالواقع 
الصناعي العراقي.

وق�ال الخب�از إن »هن�اك نح�و )80( مصنع�ا متوقف�ة 
حالي�ا، وجميع هذه املصانع دخلت ضمن خطط الوزارة 
قص�رة وبعي�دة املدى، وس�تكون هناك متابع�ات جادة 
لتأهيل وتش�غيل جميع املعامل واملصانع التابعة للوزارة 

مستقبالً«.

وبشأن الخطط السرتاتيجية للنهوض بالواقع الصناعي 
العراق�ي وتمكينه من س�د حاج�ة الس�وق املحلية، أكد 
الوزي�ر الخب�از، أن »وزارة الصناعة واملعادن تس�عى اىل 
انته�اج الخط�ط والربامج املدروس�ة والهادف�ة لتأهيل 
املعام�ل واملصان�ع وال�ركات التابعة له�ا واملنترة يف 
عموم املحافظات خالل الفرتة املقبلة، لتحس�ن وتنويع 
االنتاج املحيل وتطوير العملية االنتاجية، بما يعزز سمعة 

وق�وة املنتجات الوطنية يف االس�واق املحلية، ويعيد الثقة 
اىل املؤسسات الحكومية بجودة ومتانة منتجات الوزارة، 
وسيتم اعتماد عدة مس�ارات، منها االستفادة من مبالغ 
الخطة االس�تثمارية املمولة مركزيا يف مشاريع التأهيل، 
وبالتنس�يق مع وزارت�ي التخطيط واملالي�ة، والدخول يف 
عق�ود رشاكة واس�تثمار م�ع القطاع الخ�اص الرصن 

واملتمكن.

وزير الصناعة يكشف عن خطط استثامرية مع رشكات عاملية

     المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

أعلنت العتبة الحسينية املقدسة، عن موعد 
انجاز م�روع مركز الش�فاء يف  محافظة 
البرصة لدعم جه�ود وزارة الصحة ملواجهة 
جائحة )كورونا(، مؤكدة أن نس�بة اإلنجاز 

الكلية بلغت أكثر من )%93(.
وقال مدير املروع املهن�دس محمد كاظم 
حس�ن يف حديث للموق�ع الرس�مي تابعته 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »االس�بوع املقبل 
سيش�هد انجاز املرك�ز الذي تنف�ذه العتبة 
الحس�ينية املقدس�ة لدع�م جه�ود دائ�رة 
صحة الب�رصة«، مبينا ان »الك�وادر الفنية 
والهندسية تعمل بوترة متصاعدة وبجهود 

مضاعفة وعى مدار 24 ساعة يوميا«، الفتا 
اىل أن »نس�بة االنج�از الكلي�ة بلغت )%93( 

وأن املركز دخل يف املراحل االخرة للعمل«.
وأض�اف أن »ه�ذا املروع ع�د وفق أحدث 
التصامي�م الحديث�ة م�ع مراع�اة االل�وان 
والحدائ�ق التي ترتك اث�را ايجابيا يف نفوس 
املصابن«، مش�را اىل أن »مساحة املروع 
تبلغ )2٥00م2( بواقع )3( ردهات موزعة 
للنس�اء والرجال واالطفال، فضال عن غرف 
خاص�ة للحاالت الحرجة وغرف خاصة لكل 
رده�ة، وبطاق�ة اس�تيعابية تبل�غ )١00( 
رسي�ر، وأن املرك�ز يحت�وي ع�ى منظومة 

اوكسجن متطورة وحديثة«.
يذكر أن العتبة الحسينية املقدسة وبتوجيه 

من ممث�ل املرجعية الديني�ة العليا، واملتويل 
الرعي لها الش�يخ عب�د املهدي الكربالئي، 
قامت بوضع مدن الزائرين التابعة لها تحت 
ت�رصف وزارة الصح�ة ومن�ذ ش�هر اذار/
م�ارس املايض، لتك�ون بخدم�ة املواطنن، 
ودعما للقطاع الصح�ي يف مواجهة جائحة 
)كورون�ا(، كما أنج�زت العتبة الحس�ينية 
)6( مراك�ز للش�فاء يف كرب�الء املقدس�ة، 
والنجف األرشف، وبغداد، وميسان وواسط، 
 )١١( تنفي�ذ  ع�ى  العم�ل  اىل  باإلضاف�ة 
مرك�زا أخرا يف محافظات كربالء املقدس�ة، 
وبغ�داد، والب�رصة ودي�اىل وذي ق�ار وبابل 
والديوانية، وكركوك واملثنى، لعالج املصابن 

بالفروس.

العتبة احلسينية حتدد موعد افتتاح مركز الشفاء يف البرصة 
بعد وصول نسبة االنجاز اىل »93« باملئة

عمل على مدار »24« ساعة يوميًا

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت وزارة النف�ط اس�تمرار تجهي�ز 
ببغ�داد  االهلي�ة  املول�دات  أصح�اب 
واملحافظ�ات ب 2٥ لرتا م�ن مادة الكاز 
لكل )كي يف( وبالسعر الرسمي، ورشعت 
بوضع آليات تنفيذ توجيه رئيس الوزراء 

بمنحهم الكميات املقررة مجانا.
وقال مصدر يف الوزارة بترصيح صحفي 
ان رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة 
املول�دات  بتجهي�ز أصح�اب  مس�تمرة 
وبواق�ع  بال�كاز  واملحافظ�ات  ببغ�داد 

2٥ ل�رتا ل�كل )كي يف( 
الرس�مي،  وبالس�عر 
مقاب�ل ١0 اىل ١٥ لرتا 
ان  مؤك�دا  س�ابقا، 
الكمي�ة الحالية تس�د 
لتعوي�ض  حاجته�م 
املواطنن عن الكهرباء 
الوطني�ة، نافيا وجود 
س�عر  لزي�ادة  م�ربر 

االمبر من قبلهم«.
وذكر ان وزارته رشعت 
بوض�ع آلي�ات جديدة 
رئي�س  ق�رار  لتنفي�ذ 
مصطف�ى  ال�وزراء 

اصح�اب  بمن�ح  الق�ايض  الكاظم�ي 
املول�دات حصصهم م�ن ال�كاز مجانا، 
الس�يما ان عدد املولدات املسجلة ببغداد 
يتجاوز ستة اآلف، وتجهز شهريا بأكثر 

من 42 مليون لرت منها.
وش�دد املصدر عى امتالك وزارته خزينا 
كبرا م�ن مختلف املش�تقات كالبنزين 
بنوعي�ه وال�كاز، معلنا تمديد س�اعات 
عم�ل محط�ات التعبئ�ة الحكومي�ة اىل 
الثامن�ة مس�اء، واالهلي�ة ع�ى م�دار 
الس�اعة ببغ�داد، بالتزامن م�ع تقليص 

ساعات حظر التجوال.

النفط تؤكد استمرارها بتزويد أصحاب املولدات االهلية 
ببغداد واملحافظات بـ »25« لرتًا من الكاز لكل »كي يف«

شرعت بوضع آليات تنفيذ توجيه رئيس الوزراء مبنحهم الكميات املقررة جمانًا

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت وزارة التجارة، ان كميات الحنطة املحلية املس�وقة 
من الفالحن واملزارعن ملخازن وسايلوات الركة العامة 
لتج�ارة الحبوب يف ال�وزارة لغاية اليوم قاربت الخمس�ة 
مالي�ن طن، فيم�ا اش�ارت اىل تحقي�ق االكتف�اء الذاتي 
للمحص�ول من املنتج املحيل.وقال مدير عام رشكة تجارة 
الحبوب عبدالرحمن عجي طوفان يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراقي«، انه »بدأنا املوس�م التس�ويقي يف 2020-4-20 
يف الجن�وب والوس�ط ومع م�رور االيام توس�عت الرقعة 
الجغرافية للتس�ويق لتضم البالد من جنوبه حتى شماله 
يف موس�م تس�ويقي تم خاللة تحقيق الكثر من االهداف 
والت�ي تات�ي يف مقدمتها تامن قوت الش�عب م�ن املنتج 
املح�يل و جودة املنتج الذي اثبتت�ه التجارب الفنية بنجاح 
الخبازة من الحنطة املحلية فضال عن انتهاء املوسم بدون 
اي مش�اكل او معوق�ات فنية تذكر«.واض�اف طوفان ان 
»املوس�م الحايل ش�هد افتتاح عدد من املراكز التس�ويقية 
االضافية يف عدد من املحافظات وتعزيز الطاقات الخزنية 
اىل جان�ب تحقيق عدد كبر م�ن املناقالت بن املحافظات 
لتام�ن طاق�ات خ�زن تس�توعب الكمي�ات املنتج�ة من 
الحنطة«.واش�ار اىل ان »محافظ�ة نينوى س�وقت لغاية 
الي�وم كمية )794,460.400( ألف طنا واليزال التس�ويق 
مستمر فيها و يف صالح الدين تم تسويق اكثر من )698( 
الف طن�ا مع اس�تمرار التس�ويق يف الرق�اط فيما بلغ 
مجم�وع الحنط�ة املس�وقة يف واس�ط )٥٥0,0٥7.740( 
ال�ف طن«.وتاب�ع طوف�ان ان »هذا العام ش�هد ارتفاع يف 
معدل تس�ويق محصول الحنطة الدرج�ة االوىل عن العام 
املايض مس�جال كمي�ة )4,297,4٥0( ملي�ون طن ويعود 
ذلك الكتس�اب الفالح العراقي يف السنوات االخرة الثقافة 
الزراعي�ة من خالل التوجه بانتاجه م�ن البيدر اىل معامل 
التنقية االهلية التي اخذت باالنتشار يف املحافظات كافة.

التجارة تعلن تسويق 
نحو »5« ماليني طن 

من احلنطة

    كربالء / المستقبل العراقي

اس�تقبل محافظ كربالء املقدسة نصيف جاس�م الخطابي وزير 
التجارة  عالء الجبوري«.

وافاد بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ، انه »جرى 
خ�الل اللقاء بح�ث الي�ات التعاون والتنس�يق ماب�ن املحافظة 
والوزارة وتامن املواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية واملشاريع 

الخاصة بوزارة التجارة كمروع انشاء السايلو املعدني«.
حيث اكد املحافظ عى ان الحكومة املحلية يف املحافظة مس�تعدة 
كل االستعداد بالعمل والتنسيق مع وزارة التجارة والعمل كفريق 
واح�د م�ن اجل انج�از م�روع الس�ايلو املعدني باق�رب وقت 

ممكن.

حمافظ كربالء يبحث مع وزير التجارة آليات 
التعاون والتنسيق بني املحافظة والوزارة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئة العامة للكمارك عن قيام كوادرها العاملة يف مركز 
كمرك زرباطية الحدودي الحدودي بالتسهيالت الالزمة النسيابية 

دخول )800( قنينة اوكسجن طبي.
واضاف�ت يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، إن 
العملية »اس�تمرت لغاية الساعات االوىل من صباح اليوم لصالح 
صحة محافظة واس�ط وبحضور املحافظ لسد النقص الحاصل 

يف املحافظة ملواجهة جائحة فروس كورونا.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغداد عن قي�ام مالكاته�ا يف دائرة بلدية الش�علة 
وباس�ناد آليات بلدية الرش�يد بحمل�ة تعفر وتعقيم اس�تمرت 

ليلتن متتاليتن.
واضافت يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ،إن الحملة 
»تضمنت تعفر محيط مستش�فى الشهيد الحكيم وسط املدينة 
باالضافة اىل تعفر ش�ارع الش�علة الرئييس وش�ارع الوسطاني 
وش�ارع الخطيب وش�ارع معم�ل الثلج وعدد اخر من الش�وارع 
واالزقة املختلفة ضمن مدينة الشعلة شمال العاصمة وبواسطة 
مداف�ع التعفر املصنعة من قبل مالكات امانة بغداد لدعم جهود 
امل�الكات الصحي�ة يف مواجه�ة جائح�ة كورونا وبالتنس�يق مع 

الجهات املختصة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أن منح الس�لف ملوظف�ي الدولة املوطنة 
رواتبه�م لدى امل�رصف والذين قدموا عليه�ا الكرتونيا تكون عى 

شكل وجبات وبفرتات زمنية رسيعة .
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن “س�لف موظفي الدول�ة املوطن�ة رواتبهم لدى 
املرصف حرصا يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة املاسرت كارد 
وع�رب الرابط اإللكرتوني املوج�ود يف صفحة املرصف عى الفيس 

بوك”.
وأض�اف البي�ان انه “بإم�كان املوظف�ن الحصول عى الس�لفة 

واالستفادة منها يف تمشية أمور حياتهم اليومية.

الكامرك تعلن دخول »800« قنينة اوكسجني 
اىل واسط قادمة من ايران

امانة بغداد تنفذ محلة تعفري يف الشعلة

مرصف الرافدين يصدر توضيحًا 
بشأن منح السلف للموظفني

    بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجل�س النواب محمد الحلبويس، أمس الثالثاء، مع وزير العمل والش�ؤون 
االجتماعية عادل الركابي ضوابط رواتب شبكة الحماية ومنح القروض.

وذكر بيان ملكتب رئيس الربملان ان الحلبويس استقبل وزير العمل والشؤون االجتماعية 
ع�ادل الركابي وبحثا خطة عمل الوزارة وس�بل دعمها، وبما يس�هم يف االرتقاء بأدائها 

تجاه الرائح التي ُتعنى بها«.
وأض�اف البي�ان ان »اللقاء بح�ث ملف رواتب ش�بكة الحماية االجتماعي�ة، والضوابط 
والتعليم�ات التي تعتمدها الوزارة يف ش�مول املس�تحقن وأهمية تعديلها«، مش�راً اىل 
ة الت�ي تدرُّ الدخل عى  »مناقش�ة مل�ف تنمية صندوق اإلق�راض، ومنح القروض امليسرَّ
العاطل�ن عن العمل، فضالً عن رضورة توفر فرص تش�غيل للعاطلن، والتنس�يق مع 

املنظمات الدولية لدعم الوزارة يف هذا املجال«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  وجه�ت 
العلم�ي، الجامعات كاف�ة بإعداد الخطط 
االس�رتاتيجية لألع�وام الخمس�ة املقبل�ة 
يف ض�وء املتطلب�ات العلمي�ة واملتغ�رات 
الراهنة.وأوض�ح جهاز اإلرشاف والتقويم 
العلمي، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن »وزير التعليم العايل نبيل 
كاظ�م عب�د الصاح�ب وج�ه الجامع�ات 
الحكومي�ة بإعداد الخطط االس�رتاتيجية 

لألع�وام الخم�س املقبل�ة لضب�ط اتجاه 
املؤسس�ة التعليمية وتكييف اس�تجابتها 

لبيئتها املتغرة«.
وأض�اف أن« ل�كل جامع�ة س�يكون لها 
خطتها االس�رتاتيجية الت�ي تبن أهدافها 
ع�ى وف�ق ج�دول زمن�ي يمت�د لخم�س 
سنوات وس�يكون تنفيذها ملزما إلدارات 
جامع�ة  كل  أداء  وس�يقاس  الجامع�ات 
بمق�دار التزامها بتنفيذ الخطة التي يجب 
أن تكون منس�جمة مع رؤي�ة ومتطلبات 

التعليم العايل يف العراق والعالم.

رئيس الربملان ووزير العمل يبحثان ضوابط 
رواتب شبكة احلامية ومنح القروض

التعليم توجه اجلامعات بإعداد اخلطط 
االسرتاتيجية لألعوام اخلمسة املقبلة

قرب إطالق الوجبة الثالثة 
من منحة الكسبة

التعليم توجه بتأجيل استيفاء 
األجور الدراسية من طلبة الكليات 

األهلية والسامح هلم باالمتحانات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت لجن�ة العمل والش�ؤون االجتماعية والهج�رة واملهجرين يف مجلس 
الن�واب، انتظ�ار موافقة مجلس ال�وزراء الطالق الوجب�ة الثالثة من منحة 
الكس�بة. وقال عضو اللجنة س�تار العتابي، يف ترصي�ح صحفي إن »وزارة 
العم�ل بالتع�اون م�ع البنك املرك�زي س�بق ان اطلقت وجبت�ن من منحة 
الكسبة بعد اقرارها من مجلس الوزراء، نتيجة فرض حظر التجوال لتفيش 
ف�روس كورونا«. وأضاف، أن »قاعدة البيان�ات املوجودة لدى وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية قدرت عدد املشمولن بهذه املنحة بحدود ١0 مالين 
مواط�ن عراق�ي، بعد فتح ناف�ذة الكرتونية من قبل االمان�ة العامة ملجلس 
الوزراء الس�تقبال طلبات املش�مولن به�ذه املنحة من الكس�بة واصحاب 
االعمال اليومية الذين ترضروا بس�بب فرض حظ�ر التجوال عى مدى نحو 
4 اش�هر«. واكد العتابي أن »الجميع بانتظار رئاس�ة الوزراء ملنح املوافقة 
الط�الق املبلغ املخصص لهذه املنحة، واملق�در ب�600 مليار دينار لتوزيعها 

بن املواطنن املشمولن بهذه املنحة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

وجهت وزارة التعليم العايل والبحث 
العلم�ي ، بتأجيل اس�تيفاء األجور 
الدراس�ية من طلبة الكليات األهلية 
والس�ماح له�م ب�أداء االمتحان�ات 

النهائية.
تلقت�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
أنه�ا »تجدد  العراقي«،  »املس�تقبل 
تأكيدها عى مراعاة ظروف الطلبة 
األهلي�ة  والكلي�ات  الجامع�ات  يف 
والس�ماح له�م ب�أداء االمتحان�ات 
النهائي�ة بغ�ض النظ�ر ع�ن ع�دم 
استكمال تسديد األجور الدراسية«.

وحس�ب الكت�اب العاج�ل الص�ادر 

اإلرشاف  جه�از  رئي�س  بإمض�اء 
والتقويم العلمي، عالء عبد الحسن 
عطي�ة، وال�ذي حصل�ت /موازي�ن 
نيوز/ عى نس�خة منه، فقد »تقرر 
السماح لجميع الطلبة يف الجامعات 
يف  باملش�اركة  األهلي�ة  والكلي�ات 
االمتحان�ات النهائية بغ�ض النظر 
عن عدم اس�تكمال تس�ديد األجور 
الدراس�ية وإعطاء املرون�ة الكافية 
بتأجيل التس�ديد حت�ى بداية العام 

الدرايس املقبل«.
وش�دد عطي�ة، ع�ى »رضورة عدم 
يف  املش�اركن  الطلب�ة  مطالب�ة 
االمتحانات التكميلية بدفع أي نوع 
من األجور مقابل االشرتاك بأدائها.

حمافظ بغداد يعلن إطالق محلة خدمية واسعة بمناطق األطراف
     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

تنف�ذ محافظ�ة بغ�داد حمل�ة خدمي�ة يف 
مناطق اط�راف بغداد ب�ارشاك اربع دوائر 
بلدي�ة، مفصح�ة عن تحقيق نس�ب انجاز 

متقدمة يف مروع تطوير مداخل بغداد.
وق�ال محاف�ظ بغ�داد محمد جاب�ر العطا 
ان املحافظ�ة تنفذ حمل�ة خدمية كربى يف 
مناطق اط�راف العاصمة بجهودها الذاتية 
ضمن مروع تطوير مداخل بغداد باحدث 

املواصفات الفنية والهندسية.
واضاف ان اربع بلديات اش�رتكت يف تطوير 

مدخ�ل بغ�داد الجنوب�ي باتجاه الحل�ة، وهي: 
املحمودي�ة واليوس�فية واللطيفي�ة والرش�يد، 
لتنفيذ جهد خدمي واس�ع شمل حمالت تنظيف 
مس�تمرة ورفع االنق�اض والنفايات وتس�وية 
االكتاف وتحويلها اىل مس�احات خرضاء فضال 

عن االنارة وغرها من االعمال الخدمية.
واردف العط�ا ان الحمل�ة تش�مل ايضا اكس�اء 
محلت�ن كبريت�ن يف حي�ي الس�الم والزه�ور 
بمنطق�ة اللطيفية بع�د اتمام اعم�ال مروع 

املج�اري الرئي�س فيه�ا، مش�را اىل مس�اعي 
املحافظة لضم مناطق جديدة الكس�ائها ضمن 
الحمل�ة، اىل جان�ب انش�اء متنزه�ات وحدائق 
بمدخ�ل اللطيفية الش�مايل والجنوب�ي، وتنفيذ 
حمل�ة للتش�جر داخل وخ�ارج حدودها ضمن 
م�روع تطوي�ر مداخل بغداد ورف�ع االنقاض 
ع�ى الجانب�ن.يف الس�ياق نفس�ه، افص�ح عن 
تحقي�ق مديري�ة بلدي�ات بغ�داد، نس�بة انجاز 
متقدم�ة يف حملة اطلقتها بمنطقة الحس�ينية 
خالل الش�هر املايض، تتضمن  نق�ل الطمر غر 

الصحي بمساحة ١040 دونم بموقع جديد 
يبع�د اربعة االف مرت خ�ارج حدود البلدية، 
منبه�ا بأنه ت�م رف�ع 70 باملئة م�ن كمية 
النفاي�ات بهذه القطعة الت�ي تقدر بمئات 

االطنان من قبل دائرة بلدية الزهور.
واف�اد محافظ بغ�داد بان م�الكات البلدية 
رف�ع  يتضم�ن  االول  باتجاه�ن،  تعم�ل 
النفاي�ات، والثاني يتعلق بتس�وية االرض 
م�ن اج�ل تهيئته�ا واس�تخدامها كأراض 
س�كنية او زراعي�ة، الفت�ا اىل انه�ا رشعت 
الف�رز وتثبي�ت الح�دود لع�رة  بعملي�ة 
االف قطعة س�كنية يف منطقة الحس�ينية 
موزعة بالسابق واالفادة منها كمدينة صناعية 
متكاملة يف منطقة س�بع البور.وبن ان الحملة 
تضمن�ت ايض�ا ردم املس�تنقعات واملس�احات 
املائية غر الرس�مية واملناط�ق املنخفضة التي 
تصب�ح مس�احات لتجمع مي�اه االمطار خالل 
فصل الشتاء ضمن منطقة سبع البور العادتها 
اىل مديرية بلدية التاجي حرصا واالستفادة منها 
كاراض مخصص�ة للمش�اريع والتوزي�ع  ب�ن 

الفئات املستحقة.

النقل: نسعى لتبني إنشاء مرشوع القطار املعلق يف بغداد
    بغداد / المستقبل العراقي

النق�ل  االداري ل�وزارة  الوكي�ل  ت�رأس 
سلمان صدام البهاديل، اجتماعا موسعاً 
م�ع مدير ع�ام الدائ�رة الفني�ة عباس 
عم�ران ومدير ع�ام الدائ�رة القانونية 
السيد عباس نارص وممثلن عن الركة 
العام�ة للس�كك حدي�د الع�راق لبح�ث 
امكانية تبن�ي مروع القطار املعلق يف 

بغداد وفق سقف زمني محدد.
وق�ال الوكي�ل ان�ه اس�تنادا لتوجيهات 
وزير النقل نارص حس�ن بندر الش�بيل 
وامان�ة  بغ�داد  محافظ�ة  بمفاتح�ة 
العاصمة الحالة مروع انشاء القطار 
املعل�ق اىل وزارة النقل التي تعترب الجهة 
املختصة باملروع، س�يما وأنها تمتلك 
خربات واس�عة ومالكات هندسية ذات 

امكانيات عالية يف مجال قطاع السكك
واضاف اننا نبدي رغبة كبرة بوضع املسات 
املهم�ة لالتفاق عى توقي�ع وتنفيذ مروع 
القط�ار املعلق بعد ان تتم دراس�ته بش�كل 

مس�تفيض وتقديم مايمكن تقديمة حسب 
بقان�ون  املتعلق�ة  والتعليم�ات  الضواب�ط 

االستثمار لخدمة املواطن الكريم.
معام�ل  تمتل�ك  النق�ل  وزارة  ان  يذك�ر 

متخصصة بص�ب الكت�ل الكونكريتية التي 
تستخدم يف مجال بناء خطوط سكك الحديد 
وحس�ب املواصفات العاملي�ة املعمول بها يف 

الدول املتقدمة.
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»اجلانب املظلم من القمر«: بينك فلويد واأللبوم األكثر سوداوية
           مروة متولي

كان ألب�وم »الجان�ب املظل�م من القم�ر«، الذي 
أص�دره فريق الروك اإلنكلي�زي بينك فلويد عام 
1973 األكثر نج�����احا واألعىل مبيعا ف���ي 
تاري�خ الفريق، لكنه كان يف الوق����ت نفس�ه 
األكثر سوداوية، ح����يث يتفوق عىل ألبومات 
مثل الحيوان�ات والج�دار يف الك���آبة واألجواء 
القاتمة، وتحمل جمي�ع أغن���يات هذا األلبوم 
توقي�ع روجر ووت�رز، الذي قام وح�ده بكتابة 
كلماتها، بينما اش�رك مع باقي أعضاء الفريق 

يف التلحني واإلعداد املوسيقي والتنفيذ التقني.
وكعادته يعتمد أس�لوب روج�ر ووترز عىل خلق 
الراب�ط الفكري ب�ني األغنيات كافة وتش�كيل 
وحدة فنية متماس�كة ومتصلة بالعنوان، الذي 
يك�ون داال عىل فكرة األلبوم الرئيس�ية، ويمكن 
أن يتك�رر ترديده يف أكثر من أغنية، ويس�تطيع 
ه�ذا الفنان دائما أن يجذب املس�تمع إىل أفكاره 
ح�ول الكثري من األم�ور ورؤيته للحياة بش�كل 
ع�ام، حتى من ال يتذوق موس�يقى بينك فلويد، 
التي ق�د تكون ثقيلة عىل األذن لعدم ميلوديتها، 
ومخيف�ة يف بع�ض األحيان، بس�بب اس�تخدام 
الكثري م�ن املؤث�رات الصوتية، فإنه س�يجد ما 
يعنيه يف أغنياتهم، ويعرب عما يقاس�يه اإلنسان 
يف ه�ذه الحياة، كما هو الحال يف ألبوم »الجانب 
املظل�م م�ن القمر«، ال�ذي تعرب بع�ض أغنياته 
ع�ن مراحل الحياة املختلفة، حيث نس�تمع بعد 
االفتتاحية املوسيقية الغريبة إىل أغنية »تنفس« 
وكلماتها املوجهة إىل مول�ود قدم للتو إىل الدنيا، 
وعلي�ه أن يتنفس الهواء للم�رة األوىل يف حياته، 
ه�ذا املش�هد ال�ذي يف�رض أن يك�ون س�عيدا 
وباعث�ا عىل األمل، يحوله روج�ر ووترز إىل كآبة 
خالصة، عندما يخرب هذا املولود بحقيقة الحياة 
املري�رة، وم�ا س�يالقيه فيه�ا، ونس�معه يقول 
له أنه س�يعيش طويال وس�وف يبتس�م ويبكي 
ويذرف الدموع، سيحلق عاليا وسيفشل أحيانا، 
وسيكون عليه أن يعمل طوال الوقت وأن يركض 
وراء هذه الحياة أو وراء ال يشء، وعندما ينتهي 
من عمل عليه أن يبدأ من جديد يف عمل آخر، كما 
سيخربه عن صعوبة الحفاظ عىل توازنه وسط 
األم�واج العاتي�ة، وبؤس أن يخ�وض يف كل هذا 

الشقاء لكي يذهب إىل املوت يف النهاية.
تع�د أغني�ة »الزمن« م�ن أقوى م�ا كتبه روجر 
ووترز يف ه�ذا األلبوم، وهي تتحدث عن اللحظة 
التي نكتشف فيها فجأة أن عرش سنوات أو أكثر 
م�ن عمرنا ق�د ذهب�ت رسيعا، بدون أن نش�عر 

بها.

تدور أغنيات األلبوم بش�كل عام حول الضغوط 
الت�ي تحطم امل�رء وتهلك أعصابه وت�ؤدي به إىل 
االكتئ�اب واالضطراب النف�ي، وتتناول تالعب 
الزمن بنا واملوت الذي يهددنا والجشع والحروب 
الت�ي تدمرن�ا، وكم�ا كان ألبوم »الج�دار« الذي 
أصدره فريق بينك فلويد عام 1979 سرية ذاتية 

مغن�اة تصف آالم روج�ر ووت�رز ومعاناته منذ 
الطفول�ة، بس�بب فق�د األب يف الح�رب العاملية 
الثاني�ة، والوح�دة واالغ�راب ورف�ض الواقع، 
وصعوبة التواصل مع اآلخرين، وفشل العالقات 
العاطفي�ة والزوجي�ة، يتن�اول ألب�وم »الجانب 
املظلم من القمر« بعض جوانب من حياة »سيد 

باري�ت« عض�و الفريق ال�ذي غ�ادره يف أواخر 
الس�تينيات، حيث كتب عنه روجر ووترز أغنية 
بعن�وان »تحط�م العق�ل«، عربرّ م�ن خاللها عن 
معاناة باري�ت مع االكتئ�اب واالنهيار النفي، 
ويب�دو تأثره الش�ديد بم�ا حدث ل�ه، كما يعرب 
ع�ن معاناته النفس�ية ه�و أيضا وعقل�ه الذي 

ي�كاد ينفج�ر م�ن كث�رة األف�كار، وخوفه من 
مصري صديقه وش�عوره بأن حاله سيؤول إليه 
عندما يقول له، سنلتقي عىل الجانب املظلم من 
القمر، كما يتناول األلبوم حياة نجوم الروك وما 
يتعرضون له من ضغوط، عىل الرغم من النجاح 
والش�هرة واألم�وال الهائل�ة التي يس�خر منها 
روجر ووترز، ومن قدرته�ا عىل رشاء الطائرات 
الخاصة، وفرق كرة القدم، والسيارات والكافيار 
واإلقام�ات الفاخرة، كما يذكر التقس�يم العادل 
للث�روات الذي يؤيده الجمي�ع برشط أال يقتطع 

من نصيبه شيئا يف أغنية بعنوان »املال«.
ويعرب أيضا عن معاناة نجوم الروك مع الس�فر 
الدائ�م والتوتر املصاحب له، الذي يجلب التفكري 
يف امل�وت والخ�وف من ح�دوث األمور الس�يئة، 
ونس�تمع كذل�ك إىل بعض الكلم�ات عن الخوف 
من امل�وت يف »حفلة كب�رية يف الس�م�����اء«، 
كم�ا كتب أغني�ة »نحن وُهم« ع�ن الحرب التي 
يمقته�ا والجموع املختلف�ة األل�وان واألعراق، 
التي يحركها الجنرال كما يشاء، وينتهي األلبوم 
بأغني�ة »كس�وف« الت�ي نس�تمع فيه�ا إىل كم 
هائ�ل من الكلمات املتالحق�ة يقول بعضها: كل 
ما نلمس�ه ونراه ونتذوقه ونش�عر ب�ه، ونحبه 
ونكره�ه ونخلقه ونحطم�ه، ونفعل�ه ونقوله، 
وكل م�ا جاء وس�يأتي مص�ريه إىل الغياب، وأن 
الش�مس س�وف يحجبها القم�ر، والحقيقة أنه 
ال وج�ود لجان�ب مظلم يف القم�ر ألن القمر كله 

مظلم.
وتع�د أغني�ة »الزمن« من أقوى م�ا كتبه روجر 
ووترز يف ه�ذا األلبوم، وهي تتحدث عن اللحظة 
التي نكتشف فيها فجأة أن عرش سنوات أو أكثر 
من عمرنا قد ذهبت رسيعا، بدون أن نشعر بها، 
وأنن�ا تعرضنا للخداع م�ن الزمن ال�ذي أوهمنا 
يف صغرن�ا بأن لدين�ا املزيد من الوق�ت، وأمامنا 
الكثري من األيام لكي نضيعها كما نش�اء، وبعد 
ه�ذا االكتش�اف وتل�ك اليقظ�ة، نرك�ض عبثا، 
ونحاول أن نمس�ك بالش�مس التي تغرب، لكننا 
ندرك أننا كربنا وصارت أنفاس�نا قصرية، وليس 
أمامنا سوى االستسالم، كتب روجر ووترز هذه 
الكلم�ات عندما كان يف الثالثني من عمره، لكنه 
عرب عن ش�عوره بالنهاية قائ�ال: انتهى الوقت 

وصمت الغناء.

تعلن جمعية ايادي الرحمة االنس�انية عن مناقصة لتجهيز اجهزة 
كومبيوتر محمول ) )Laptopوفقاً للمواصفات التالية:

  CPU: Core I3 1-
RAM 4 G DDR4 2-
 HHD : 500 GB 3-

 VGA : share 4-
معلومات اضافية:

-1 العدد: عدد 180 البتوب او اكثر.
-2 يكون تجهيز الحاسبات املحمولة مع تنصيب :- 

Windows 10- a
Microsoft office 2010-b

Antivirus with validity one year-c
-3 يكون التجهيز بفرة اقصاها 10 يوم بعد توقيع العقد

-4 يكون التسليم يف محافظة االنبار ) الفلوجة(
-5 تتحم�ل الجه�ة املجه�زة ضم�ان صيانة ملدة ش�هر بع�د فرة 

التجهيز.
 30 بتاري�خ  العط�اءات  الس�تقبال  النهائ�ي  املوع�د  يك�ون   6-

.2020/7/
-7 يك�ون الدفع عن طري�ق حوالة مرصفية بمبلغ 90 % من قيمة 
العقد اىل حساب الرشكة بعد مرور 7 ايام عمل من استالم الوصوالت 

او عن طريق دفعات حسب االعداد املستلمة.
-8 يبق�ى مبلغ 10 % م�ن املبلغ الكيل للتجهيز لح�ني انتهاء فرة 

الضمان والصيانة.
الجدول الزمني إلجراءات املناقصة وتنفيذها: 

تبدأ مدة التقديم من 21 تموز 2020 ولغاية 30 تموز 2020
يبدأ فتح العطاءات وتقييمها من  6-5 اب 2020

سيتم االعالن عن الفائزين يف العطاء يف 9 اب 2020
يتم توقيع العقد يف 10 اب يف املكتب الرئيي يف بغداد.

و تكون فرة التجهيز من تاريخ 11 اب 2020 اىل 20 اب 2020.
الية التقديم عىل املناقصة:

عىل الرشكات الراغبة يف أملش�اركة بهذة املناقصة تقديم العطاءات 
يف مقر الجمعية الكائن يف الكرادة - تقاطع املسبح - الفرع املقابل 

للمرصف التجاري العراقي .
 ويقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم وعليه اس�م الرشكة واس�م 
مق�دم العط�اء ورقم املناقصة و يحوي ظ�رف العطاء عىل الوثائق 

التاليه:
العرض الفني:-

السرية الذاتية واألعمال السابقة واملماثلة, مع مواصفات الحاسوب 
و نوعه بالتفصيل.

خط�ة التنفيذ والقدرة عىل تجهيز العدد املذكور او اكثر منه مبيننا 
جدول  الزمني للتسليم عىل ان ال يتجاوز 15 يوم. 

العرض التجاري:-
قائمة بمواصفات الحاس�بات و تبني مناشئها, العالمة التجارية , 

كمياتها و االسعار.
مالحظة ال مانع من تجهيز اكثر من نوع او ماركة.

الوثائق املطلوبة:- 
شهادة التسجيل مع البيان التأسيي ومحرض اجتماع الرشكة.

براءة ذمه من الرضيبة لعام 2019.
امليزاني�ة العمومية للرشكة لع�ام 2019 مصدقة من مجلس مهنة 

مراقبة وتدقيق الحسابات.
هوية غرفة تجارة.

مستمسكات املدير املفوض او املخول عنه مع كتاب التخويل.
تفاصيل الحساب املرصيف للرشكة.

ملزيد من املعلومات يرجى مراسلة العنوان الربيدي التايل:
 info@mercyhands.org

او االتصال بالرقم : ) 07817359194(

اعالن مناقصة
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اعالن مناقصة خارجية للمرة االوىل

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 
لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واس�م 
ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة 
عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 9/13 /2020 الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت 
مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة 
اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة 
� الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/9/13 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل 

او اليوم الذي يليه.
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 940,000( تسعمائة واربعون الف دوالر امريكي فقط 

4 � تقديم كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مع 
العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس�تمارات 
املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد العطاء وال تتحمل 

رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : ع�ىل مقدم العط�اء ان يقدم ادلة موثق�ة تثبت قدرته عىل القي�ام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث 

)متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقدي�م العط�اءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة 

القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف 
عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )$18800( ثمانية عرش الف وثمانمائة  دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا 

ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
10 � تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية 

)MSDS( مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة 
 للطلبيات الكيماوية املعلنة 

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
12 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

13 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغ�اء املناقصة يف اي مرحلة م�ن مراحلها قبل صدور كت�اب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون 
تعويض مقدمي العطاءات 

14 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

15 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

16 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

فقدان إقامة 
فقدت االقامه الصادرة من إقامة النجف االرشف واملرقمة 0205143 
باس�م املواطن اإليراني جبار جاس�م أقا  ابراهيم فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
��������������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك  اث�ري جليل خليل توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر  بلديه 
التج�ف لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرق�م 85980/3  حي 

النداء  خالل عرشة ايام
��������������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك نور الهدى حسن عبد االمري توجب عليك الحضور اىل مقر 
بلديه النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 86051/3 حي 

النداء خالل عرشة ايام اسم طالب االجازه سعد رزاق غني
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف تكريت
العدد 318/ ش/ 2020
التاريخ 21/ 7/ 2020

اعالن
اىل املدعى عليه / مصعب ظافر بهاء 

أقامت املدعية )مريم خالد صالح(
أمام ه�ذه املحكمة الدعوى املرقم�ة 318/ ش/ 2020 تطلب فيها 
الحكم تثبي�ت وتصديق ال�زواج الخارجي وملجهولي�ة محل إقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املختار لذا قررت املحكمة تبليغك 
بموعد املرافعة املوافق 25/ 8/ 2020 بالنرش يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني ويف حالة عدم حض�ورك أو من ينوب عنك قانونا فس�وف 

تجري بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض 

خري الله خليل كلش
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2938/ب2016/1

التاريخ 2020/3/11
اعالن

بن�اءا ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع العق�ار املرقم 
10667 /3 ح�ي صدام  يف النجف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة  خالل )خمس�ة ع�رش(  يوما من الي�وم الثاني لنرش االعالن 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب 
ص�ك مصدق المر محكمة بداءة النجف وص�ادرة من مرصف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم 
االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العقار املرقم 3/10667 حي صدام يف النجف عبارة عن دار يقع عىل شارع 
10 مر بواجه�ة 13 مر ونزال عرشون مر ومفرزة اىل ثالثة اجزاء بصورة 
غ�ري رس�مية الج�زء االول يحتوي عىل طارم�ة امامية مس�قفة بالجينكو 
وغرفتي نوم ومطبخ واستقبال وحمام وتواليت واالرضية مبلطة باالسمنت 
ومسقف بالشيلمان ومشغول من قبل املدعو احمد خضري ياسني مع افراد 
عائلت�ه وهو يرغب بالبق�اء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تاجر اما الجزء 
الثان�ي يحتوي ع�ىل دوالن بعرض م�ر واحد وطول عرشة مر واس�تقبال 
وغرف�ة نوم ومطبخ وصحيات يف الطابق االريض اما الطابق العلوي يحتوي 
عىل غرفة نوم واحدة ومشغول من قبل املدعوه دالل عبادي حمودي وهي ال 
ترغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستاجرة اما الجزء الثالث يحتوي 
ع�ىل طارمة امامية صغ�رية وصالة وغرفة نوم ومطب�خ وصحيات ومبلط 
بالكايش القديم ومس�قف بالش�يلمان وان عموم العق�ار يف اجزاءه الثالث 
مجه�ز باملاء والكهرباء ودرج�ة عمرانه دون املتوس�ط وان القيمة املقدرة 

للعقار ) 70,000,000( سبعون مليون دينار فقط ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 263/ب2016/4

التاريخ 2020/7/19
اعالن

بناءا ع�ىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار املرقم 
6846 /2 ح�ي االنص�ار  يف النجف علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع 
العق�ار املذك�ور اعاله واملبين�ه اوصاف�ه وقيمته ادناه فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة  خالل )ثالث�ون(  يوما من اليوم الثاني 
لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادرة 
من م�رصف الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل 

املشري جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : العقار املرقم 6846 /2 حي االنصار  يف النجف عبارة عن دار 
سكن يقع عىل شارع بعرض 6 مر واجهة الدار 8 مر ويتالف من ساحة 
امامية صغ�رية مبلطة باالس�منت ومدخل صغري وكليدور واس�تقبال 
وغرفة وصالة وسطية ومطبخ وصحيات وممر يف الطابق االريض اما يف 
الطابق العلوي يحتوي عىل غرفة واحدة أيلة للسقوط ومتخذة كمخزن 
العق�ار مبني بالطابوق مس�قف بالش�يلمان درجة عم�ران الدار دون 
الوسط مشغول من قبل حيدر عيل حسني وهو يرغب بالبقاء يف العقار 
بع�د البيع بصفة مس�تاجر علما ان املياح�ة االجمالية للعقار 120 مر 
مرب�ع وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مق�داره ) 63,750,000( ثالثة 

وستون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينارال غريها 
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : حجة فقدان 

التاريخ 2020/7/20
اىل املدعو / حسني نواف عبد الله

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  فضة خضري دغري طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوه ) حس�ني نواف عبد الله( قررت 
املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 

القايض
حسن جواد الحبيب

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2019/2500

التاريخ : 2020/7/19
اىل / املنفذ عليه / بالل نوري حميد

لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن جهه ذات اختصاص ان�ك مجهول محل 
االقامه وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
, واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفي�ذ الكوت خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ م�ن اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:
منفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
اوصاف املحرر:

قرار محكمة االحوال الش�خصيه يف الك�وت املرقم 2888/ش/2019 يف 
2019/8/18 و لتضمن فرض نفقه مس�تمره للزوجه )وس�ن حسني 

جابر( واالطفال كل من )احمد ونوري ومرسه(

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1  E/2020/ 579  
للمرة االولى تجهيز وتنصب برج تبريد لوحدة االسفلت / مصفى ذي قار 200.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل،انتبه فاليوم غري مناس�ب 
تماًم�ا لتلتق�ي بالحبي�ب، أو لتتح�دث مع�ه 
لف�رة طويلة يف الهاتف، علي�ك اليوم أن تجعل 
كالم�ك مخترصا وننصحك أيًض�ا بأن تقلل من 

اللقاءات. 

عزيزي برج الثور،عدم قدرتك عىل حسم بعض 
األمور قد تجعلك محبطا ومتشائما. كل فرد يف 
ه�ذه الحياة قد يتعرض لنف�س ظروفك ولكن 

يحاول التغلب عليها واجتياز أي فرة صعبة. 

عزي�زي برج الجوزاء،تش�عر بالضغط والتوتر 
لدرج�ة أنه ال يمكنك القيام بأي خطوة جديدة، 
ربما تمر يف فرة الظهرية بتجربة صعبة تجعلك 

ال تستطيع الركيز يف أي يشء.

عزيزي برج الرسطان،تش�عر بهدوء غريب من 
حول�ك، ولذلك ربما ينع�دم التواصل بينك وبني 
اآلخري�ن، ال تترصف بطريق�ة متهورة مع من 
يختل�ف معك يف ال�رأي. كل ش�خص له وجهة 

نظر ومن حقه أن يتمسك بها. 

عزيزي برج األسد،استغل الفرصة اليوم واقض 
وقت�ا ممتع�ا م�ع األرسة أو األصدق�اء، فربما 
يك�ون الغد مليئ�ا باألعم�ال واملهام الش�اقة. 
اش�حن طاقتك وال تهدرها يف أمور تافهة، ألنك 

ستكون يف أشد الحاجة إليها غًدا.

عزيزي برج العذراء،تضعي كل طاقاتك الذاتية 
يف خدمة وتنفيذ مرشوعك املهني، وتبالغ يف بذل 
املجهود إىل حد الشعور باإلرهاق أحيانا. ينبهك 
الفلك إىل رضورة االنتباه إىل نوعية غذائك تجنبا 
لسوء الهضم، وللمشاكل الصحية املمكنة عىل 

مستوى الجهاز الهضمي.

عزيزي ب�رج امليزان، ه�دوءك وثقتك يمنحانك 
الحيوية، فأنت مفع�م بالحيوية وحتى أصعب 
الظروف لن تمثل أي عقبة بالنس�بة لك. استعد 
ملفاج�أة مختلف�ة، وذل�ك ألن املحيط�ني ب�ك 

مبهورون بك. 

عزي�زي برج العقرب،ش�خصية الهادئة تقرب 
الجميع منك هذه الفرة. قد يكون اليوم هناك 
شخص ما يتتبع خطواتك ويحاول أن يساعدك 
يف أي مهم�ة تق�وم بها. إرادت�ك القوية تجعلك 
تحط�م األرقام القياس�ية يف بع�ض املغامرات 

التي تقوم بها. 

عزيزي برج القوس،س�تلقى ترحابا عارما من 
قبل كل م�ن تقابلهم، فاحرص ع�ىل أن تقابل 
ذلك الود بنفس القدر وستكسب أصدقاء العمر! 

وقد يحالفك الحظ وتلتقي برشيك حياتك. 

عزي�زي ب�رج الجدي،يب�دو أن م�ن حول�ك ال 
يتعامل�ون مع كل يشء بجدي�ة مثلك. يجب أن 
تستفيد منهم، فالتعامل بجدية بطريقة مبالغ 
فيها س�يكون ضدك. الحياة مج�رد لعبة يجب 

عليك أن تتعلم قوانينها. 

عزي�زي ب�رج الدلو،ربم�ا تالح�ظ أن�ك متبل�د 
املشاعر اليوم، ولكنك ال تعرف السبب الحقيقي 
وراء ذل�ك. ال تع�رف م�ن أي�ن تب�دأ كالمك مع 
اآلخري�ن، وربما تجد نفس�ك تتفوه بكالم غري 

منطفي. تبدو مرددا جدا يف قراراتك.

عزيزي برج الحوت،تلقى دعما من قبل الزمالء 
ويكون الوقت مناسبا للسفر واالتصال ببعض 
املؤسس�ات الكبرية. إذا كنت راغبا يف تحس�ني 
وضع�ك العاطف�ي، علي�ك تحض�ري ال�رشوط 

املناسبة لطرحها عىل الرشيك اليوم قبل الغد.

العذراء

احلوت

أهم الفوائد الصحية للحمضيات
فاكه�ة  أو  الحمضي�ات  تعت�ر 
الحمضيات من أكثر الفاكهة املطلوبة 
وموجودة يف أغلب البيوت وتنترش أكثر 

يف فص�ل الش�تاء، فما ه�ي فاكهة 
الحمضيات؟ وما هي فوائدها؟

أهم الفوائد الصحية للحمضيات:
تعتر الحمضيات مفيدة الحتوائها 
الفالفونويد  عىل مركب�ات تس�مى 
مض�ادة  خصائ�ص  له�ا  الت�ي 

للرسطان وأمراض القلب.
تش�مل الحمضيات فاكهة الليمون 
ف�روت  والجري�ب  والرتق�ال 

دعون�ا  ميل�س.  والب�و  واليوس�في 
نس�تعرض لكم أهم فوائدها من خالل 

هذا املقال.

تعتر الحمضيات ذو فائدة كبرية سواء 
عىل الجسم أو الشعر أو البرشة، مثل:

واملركب�ات  بالفيتامين�ات  غني�ة   .1
النباتية

فه�ي مصدر ممت�از لفيتامني يس، 
وه�ي م�ادة مغذي�ة تق�وي جهاز 
ناعم�ة  برشت�ك  وتبق�ى  املناع�ة 

ومرنة.
برتقالة متوس�طة واح�دة تحتوي 
عىل كل فيتام�ني يس الذي تحتاجه 
يف الي�وم الواح�د. وتحت�وي أيض�ا 
ع�ىل كمي�ات جي�دة من املع�ادن و 

الفيتامين�ات األخ�رى الت�ي يحتاجها 
جس�مك ليعمل بش�كل صحيح، وهي 
غني�ة أيض�ا باملركب�ات النباتي�ة التي 

تعتر مضادة لالكسدة ولأللتهابات.
2. مصدر جيد لأللياف

كوب واحد من رشائح الرتقال يحتوي 
ع�ىل 4 جرامات م�ن األلي�اف، وتعمل 
أيض�ا ع�ىل تحس�ني صح�ة الجه�از 

الهضمي للمساعدة يف فقدان الوزن.
الرتقال عايل بش�كل خاص يف األلياف 
القابلة للذوبان الذي يساعد عىل خفض 

مستويات الكوليسرول يف الدم.

زوج أحذية يباع بـ 162 ألف دوالر
بي�ع زوج ح�ذاء ري�ايض أبي�ض 
اللون، قام بتصنيعه يدويا املؤسس 
املش�ارك لرشكة نايكي األمريكية 
باورمان  بي�ل  الرياضية  ل�ألدوات 
يف مطلع الس�بعينيات بسعر 162 

وخمس�مائة  الف�ا 
دوالر، وذلك يف مزاد 
أقي�م يف نيوي�ورك، 
ذك�رت  حس�بما 
م�زادات  صال�ة 

سوثبي الجمعة.
باورم�ان  وكان 
لس�باقات  مدرب�ا 
املضم�ار يف جامعة 
عندم�ا  أوريج�ون 
أنتج أحذي�ة »وافل 
لعدائ�ه  س�بايك« 

جون مايز.
وتجاوز السعر النهائي الذي دفعه 
مش�ر مجهول الس�عر التقديري 
األويل ال�ذي حددته صالة س�وثبي 

عند 150 ألف دوالر.

ديزين تتحدى العنرصية بـ »لعبة مالهي«
قال�ت رشكة وال�ت ديزن�ي، الخميس، 
إنها س�تجدد لعب�ة املالهي )س�بالش 
ماونت�ن( لتصبح عن تيان�ا، أول أمرية 
ببرشة داكنة بني أمريات رشكة الرفيه 
ونجمة فيلم الرسوم املتحركة »األمرية 
والضفدع« )ذا برينسيس آند ذا فروغ( 
الذي ص�در يف عام 2009.وجاء اإلعالن 
بع�د انتق�اد للفك�رة الحالي�ة للعب�ة 
واملس�تندة إىل فيل�م »أغني�ة الجنوب« 
)س�ونغ أوف ذا س�اوث( لعام 1946. 

وهناك عريضة حديثة عىل اإلنرنت تتهم 
الفيلم بالرويج ألفكار عنرصية نمطية.
وقالت ديزني يف منش�ور إنها س�تجري 
»إع�ادة تص�ور كاملة قريبا« لس�بالش 

ماونت�ن بقص�ة محورها األم�رية تيانا.
وأضاف�ت الرشكة »تيانا ام�رأة عرصية 
وشجاعة وقوية تسعى وراء أحالمها وال 
يحيد نظرها أبدا عما هو مهم حقا. إنها 
قصة رائعة تتضمن ش�خصية رئيس�ية 

هولي�وود  يف  رشكات  قوية«.وتعي�د 
م�ن بينه�ا ديزني النظ�ر يف أعمال من 
املايض يف ضوء تجدد مطالبات بالعدالة 
العرقي�ة يف أعقاب وف�اة األمريكي من 
أص�ول أفريقي�ة ج�ورج فلوي�د خالل 
بمدين�ة مينيابوليس.وتقول  اعتقال�ه 
العريضة املنشورة عىل موقع )تشينغ.
لعب�ة  ماونت�ن  س�بالش  إن  أورغ( 
كالسيكية محبوبة يف متنزهات ديزني 
الند يف كاليفورنيا، ووالت ديزني وورلد 
يف فلوري�دا وطوكي�و ديزن�ي الن�د لكن 
»تاريخه�ا وقصته�ا مش�بعة بمجازات 
عنرصية جدلية ونمطية للغاية من فيلم 

سونغ أوف ذا ساوث لعام 1946«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
4 ثمرة كوسة مقطعة نصفني طوليا

2/1 ملعقة صغرية زعر مجفف
2/1 ملعقة صغرية اوريجانو مجفف

2/1 ملعقة صغرية ريحان مجفف
4/1 ملعقة صغرية بودرة ثوم

ملح
فلفل اسود مطحون

2 ملعقة كبرية زيت زيتون
خطوات التحضري:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 180 درجة مئوية.
يف بولة متوس�طة الحجم ضعي الزعر و األوريجانو و الريحان و بودرة الثوم 

و امللح و الفلفل األسود املطحون و اخلطي املزيج جيدا.
احرضي صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن ثم ضعي بها القليل من الزيت.

ضعي الكوسة يف الصينية ثم ضعي القليل من الزيت عليها الكوسة.
وزعي مزيج التوابل عىل الكوسة بالتساوي.

ضعي الصينية يف الفرن ملدة 15 دقيقة حتى يحمر الوجة.
قدمي الكوسة بالزعر ساخنة كوجبة صحية.

الكوسة بالزعرت

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أّن أول بث تلفزيون�ي قام به 
جون لوجي ع�ام 1952م مس�تخدماً يف 

ذلك دمية لعرض صورتها عر التلفاز.
هل تعلم أّن اإلنسان يقيض ما مجمله 10 

سنوات يف مشاهدة التلفاز تقريباً.
ه�ل تعل�م أن وزن أول حاس�وب عمالق 

كان يبلغ أكثر من طن.
ه�ل تعل�م أنه يمكن�ك حل لعب�ة املكّعب 

امللّون يف عرشين خطوة فقط.
هل تعلم أّن استخدامك لجهاز الحاسوب 
يقلل م�ن عدد امل�رات التي ترم�ش بها، 

فتنخفض من عرشين إىل سبعة فقط.
ه�ل تعلم أّن حيوان الكنغر لن يس�تطيع 
القف�ز إذا م�ا ُرِف�ع ذيل�ه، وذل�ك ألن�ه 
يس�تخدمه بش�كل أس�ايس يف تحقي�ق 

التوازن.
هل تعلم أّن الفرئان تتكاثر برسعة كبرية، 
حيث من املمكن إنتاج عائلة من أكثر من 

مليون فأر يف غضون السنة والنصف.
ه�ل تعل�م أّن قنادي�ل البح�ر العمالق�ة 
واملوج�ودة يف القط�ب الش�مايل تمتل�ك 
أظاف�ر يمكن أن يصل طولها إىل أكثر من 

36 مراً.
هل تعلم أّن حجم صغري اإلخطبوط يبلغ 

حجم حبة البازيالء تقريباً عند والدته.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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األوملبية تنوه اىل »صفحات ومهية« 
تنرش باسمها

             المستقبل العراقي/ متابعة

أصدرت اللجنة األوملبي�ة العراقية، بياناً 
تن�وه فيه ع�ن وجود صفح�ات وهمية 
تن�ر باس�مها ع�ى موق�ع التواص�ل 

االجتماعي »فيسبوك«.
وذك�رت األوملبي�ة يف بي�ان، ان�ه »ننقل 
وإعتزازن�ا  إحرتامن�ا  األكارم  ملتابعين�ا 
العالي�ن ونود التنوي�ه، باهتمام، اىل ان 
اللجن�ة األوملبي�ة لي�س لها أي�ة صفحة 
وإن  س�واه،  وال  فيس�بوك،  موق�ع  يف 
صفحتنا الرس�مية هي املنفذ الرسمي، 
والوحي�د، ألخب�ار وأنش�طة وفعالّي�ات 
وبيانات وردود اللجنة األوملبية الوطنية 

العراقية«.
وأضاف�ت »نش�ركم أيض�اً اىل ان اللجنة األوملبي�ة، ومكتبها 
اإلعالمي، ليس�ا مس�ؤولن عن أية أخبار أو س�واها تنرها 

صفحات وهمية أخرى، نلفت عناية 
الجميع لذلك آملن إستقاء املعلومة 

والخرب من مصدرها الرسمي«.

امليناء يوضح حقيقة إجراء تعديالت إدارية
المستقبل العراقي/ متابعة             

نف�ت الهيئة اإلداري�ة لنادي 
املين�اء الري�ايض األنباء 
إىل  أش�ارت  الت�ي 
اإلدارة  ع�ودة 
أو  السابقة 
م�ن  أي 

ء  األعض�ا
االحتياط إىل قيادة النادي.

وأصدر محمد جابر رئيس الهيئة اإلدارية للميناء بيانا 
رس�ميا نفى فيه األنباء التي أشارت إىل عودة أو إضافة 
أي من األعضاء السابقن أو االحتياط إىل إدارة النادي.

وتاب�ع: »ال يوجد اتف�اق داخل إدارة الن�ادي حول عقد 
اجتماع يف األسبوع القادم ملناقشة عودة األعضاء«.

وأك�د جابر: »إدارة ن�ادي امليناء ترف�ض اإلمالءات التي 

ُتفرض عليها من قبل أي جهة خارجية.
وأشار إىل رضورة أن تكون عودة أو إضافة أعضاء جدد مرهونة 

بموافقة الهيئة اإلدارية للنادي.
من جانبه أوضح أمن رس نادي امليناء الريايض والناطق اإلعالمي 
باسم اإلدارة طاهر بلص أن »الهيئة اإلدارية تعمل بنصاب كامل 
من األعض�اء، واإلدارة م�ع كافة اإلجراءات القانونية و حس�ب 
القوانن الرياضية النافذة«.وأشار بلص اىل رضورة توخي الدقة 
يف ن�ر املعلومات من قبل وس�ائل اإلعالم، محم�اًل أي عضو يف 

إدارة النادي مسؤولية ترصيحاته.

رئيس نادي نفط اجلنوب: ال صحة 
ملا ينرش عن اقالة اهليئة اإلدارية

             المستقبل العراقي/ متابعة

رد رئي�س نادي نفط الجن�وب محمد ويل، عى انباء حجب 
الثق�ة عن هيئته اإلدارية، مبين�اً أنه ال صحة ملا ينر عن 

انباء اقالة الهيئة.
وقال ويل، إنه »ال صحة ملا ينر عن حجب الثقة عن الهيئة 
اإلدارية للنادي من قبل الهيئة العامة«، مبيناً ان »التواقيع 
التي جمعت من قبل الهيئة العامة بعنوان املطالبة برواتب 

ومستحقات الالعبن واملدربن«.
وأض�اف »واجهنا الهيئة العامة بحقيقة ما يمر به النادي 
من ضائقة مالية وسبق ان أعلنا عن ذلك يف وسائل اإلعالم 
ويف حال وصول املال من املؤسس�ة الداعمة س�يتم تسديد 

مستحقات رياضيي النادي فوراً«.
وناش�د ويل، وزارة النفط ورشكة نفط الجنوب ب�«تسهيل 
االم�ور الن مقبلن عى موس�م ري�ايض وكل االندية بدأت 
تع�د العدة وتحرض اال نفط الجن�وب منتظر ما تؤول اليه 

األمور«.

راموس يفرض نفسه يف اجتامع حسم مصري أالبا

جليل حنون يعود إلدارة امليناء

              المستقبل العراقي/ متابعة

اجتمع مس�ؤولو بايرن ميونخ مع ممثيل 
املداف�ع النمس�اوي دافيد أالب�ا، للتفاوض 
بش�أن تجديد عقد الالع�ب، الذي ينتهي يف 
صيف 2021. وكش�ف موقع »سبورت1« 
ع�ن اجتم�اع إدارة الن�ادي الباف�اري منذ 
بضع�ة أس�ابيع م�ع ج�ورج أالب�ا، وال�د 
الالعب، ووكيله بيني زاهايف، بأحد املطاعم 
الش�هرة بمدينة ميونخ. وش�هد االجتماع 
تحدث وكيل أالبا عن قدرات الالعب العالية، 
ومقارنته بعدد من أبرز املدافعن يف أوروبا، 
حي�ث أكد زاهايف أن موكل�ه هو األفضل يف 
العال�م بمركزه، رفقة س�رجيو راموس، 
قائد ريال مدريد. وأشار زاهايف إىل حصول 

أالبا عى راتب أقل مما يتقاضاه الهولندي 
فرجي�ل فان دايك، مدافع ليفربول، هاري 
وكذل�ك  يونايت�د(  )مانشس�رت  ماجواي�ر 
رام�وس. وأراد وكي�ل أالب�ا بذل�ك حصول 
موكله عى راتب مرتف�ع، العتباره ضمن 
صف�وة املدافعن يف أوروب�ا، وهو بالضبط 
جوهر املفاوضات املتوقفة حالًيا. ويرغب 
أالب�ا يف الحصول عى راتب يضعه بن أعى 
العبي بايرن أجرًا، ما يعني حصوله عى ما 
يزيد عن 20 مليون يورو سنوًيا، ليتساوى 
مع الثالثي روبرت ليفاندوفسكي، مانويل 
نوي�ر وتوماس مول�ر. ولم يحس�م بايرن 
موقفه حتى اآلن م�ن طلبات زاهايف ووالد 
أالبا، ما أرجأ حس�م مل�ف تجديد الالعب.
وم�ن املتوقع ع�دم اس�تئناف املفاوضات 

املتوقف�ة ب�ن الطرفن يف الوق�ت الراهن، 
إال بع�د انته�اء مش�وار باي�رن يف دوري 
أبط�ال أوروبا، نظرًا لرغب�ة أالبا يف الرتكيز 
م�ع فريقه، أمال يف ني�ل اللقب. وال يتعجل 

أالب�ا حس�م مصره ه�ذا الصي�ف، يف ظل 
وج�ود خيار أمام�ه للرحيل مجاًن�ا، العام 
املقبل، وهو أسوأ سيناريو بالنسبة للنادي 

البافاري.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اد رئيس نادي امليناء الس�ابق، جليل حن�ون اىل الهيئة 
اإلدارية لنادي امليناء من جديد.

وذكر مص�در يف إدارة النادي، أن »رئي�س الهيئة اإلدارية 

الس�ابق لنادي امليناء جليل حنون عاد من جديد لعضوية 
إدارة املين�اء م�ع الدويل الس�ابق محمد ن�ارص وهاتي 
عبد وليد«.وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن 
اس�مه، أن »العودة جاءت بقرار وزاري إلكمال نصاب 
مجلس ادارة امليناء، الذي اس�تقال رئيس�ه وعضوان 

اخران«.
ومن املرجح ان يتم اجتماع االسبوع 
املقبلة إلدارة امليناء والرتش�يحات 
تصب يف صالح ترأس جليل حنون 

للنادي من جديد.

رصاع ثالثي عىل التأهل للربيمريليج
              المستقبل العراقي/ متابعة

ُسيحس�م التأهل إىل ال�دوري اإلنجليزي املمت�از لكرة القدم 
غ�دا األربعاء مع محاولة ثالثة فرق انت�زاع البطاقة الثانية 
للظه�ور يف دوري األض�واء م�ع إقامة الجول�ة األخرة من 
دوري الدرج�ة الثانية.وضم�ن ليدز يونايت�د بالفعل العودة 
إىل ال�دوري املمتاز بعد غياب 16 عاما، لكن س�تحاول أندية 

وس�ت بروميتش ألبيون وبرنتف�ورد وفولهام انتزاع بطاقة 
التأهل املب�ارشة الثانية.ويتحدد ثال�ث املتأهلن بعد ملحق 
تصفيات وبمش�اركة الفرق أصحاب املراك�ز من الثالث إىل 
السادس، وستحسم هذه املراكز غدا أيضا.وإلضافة عنرص 
اإلث�ارة، فإن مراك�ز الهبوط الثالثة س�تتحدد أيضا غدا مع 
تذي�ل هال س�يتي، ال�ذي كان يف ال�دوري املمت�از منذ ثالث 
س�نوات، للرتتيب يف الوق�ت الحايل.ويبدو وس�ت بروميتش 

مرش�حا للتأهل حيث يحت�ل فريق املدرب س�الفن بيليتش 
املركز الثاني يف الوقت الحايل وسيواجه كوينز بارك رينجرز 
صاحب املركز 14 وس�يعود للبطولة إذا حقق االنتصار.لكن 
إذا أخف�ق، فس�يفتح الباب أم�ام نادين من لن�دن للتأهل.

وسيعود برنتفورد إىل دوري األضواء ألول مرة منذ 1947 إذا 
فاز عى بارنسيل وأخفق وس�ت بروميتش يف الفوز.وإذا لم 
يحقق وس�ت بروميتش أو برنتفورد الفوز، س�يملك حينها 

فولهام، الذي هبط من الدوري املمتاز املوسم املايض، فرصة 
للتأهل برط االنتصار عى ويجان أتلتيك.ويحتل نوتنجهام 

فورس�ت وكاردي�ف س�يتي حالي�ا املركزي�ن الخامس 
والس�ادس لكن يجب عليهما الف�وز غدا لضمان 

الظه�ور يف امللحق.ويقام ال�دور قبل النهائي 
للملحق م�ن مباراتي ذه�اب وإياب بينما 

يستضيف ستاد ويمبيل املباراة النهائية.

دراكسلر ينصب فخًا لسان جريمان
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحفية أملانية عديدة عن خطط 
جوليان دراكس�لر العب باريس سان جرمان، 
والذي ارتبط باالنتق�ال كثرا إىل صفوف هرتا 
برلن.وأكدت صحيفتا بيلد وكيكر األملانيتن أن 
دراكسلر لن يرحل عن صفوف بي إس جي هذا 
الصي�ف بل ين�وي البقاء م�ع الفريق الفرنيس 
لنهاي�ة عق�ده يف صيف الع�ام املقب�ل 2021، 

وهو م�ا يمثل فخا للفري�ق العاصمي، خاصة 
أنه لن يس�تفيد ببيع الالعب.وأضافت التقارير 
الصحفية األملانية أنه رغم ابتعاده عن التشكيل 
األسايس لس�ان جرمان إال أن دراكسلر يعتزم 
منافس�ة زمالئه بقوة يف املوس�م الجديد، وبدا 
ذل�ك يف اس�تعانته بم�درب خاص خ�الل فرتة 
التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا.ولفتت 
إىل أنه حال استمرار الالعب األملاني مع بي إس 
جي وعدم تجديد تعاقده، فإنه س�رحل مجانا 

بال أي استفادة لسان جرمان، وينتقل 
لناد آخر يحقق رغباته املالية، وهو ما 
يخط�ط له أيضا الالع�ب، الذي تقدر 

قيمته التسويقية ب�26 مليون يورو.
وأكد خبر سوق االنتقاالت يف شبكة 
س�كاي األملانية أن »هرتا برلن لن 
يضم دراكسلر هذا الصيف«، خاصة 

أن سعر الالعب األملاني يفوق قدرات 
النادي العاصمي.

كلوب: األوضاع تغريت لألسوأ.. 
ولن أفسد فرحة التتويج

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد األملاني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، 
حماسه القرتاب مراسم التتويج بالدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از، والتي س�تجرى عى 
مدرج�ات الك�وب، بملعب أنفيل�د، عقب 
مواجه�ة تش�يليس املق�رر إقامته�ا غدا 
األربع�اء، ضمن مواجه�ات الجولة ال�37 
م�ن الربيمرلي�ج. وحس�م ليفربول لقب 
ال�دوري اإلنجلي�زي يف وق�ت مبك�ر م�ن 
املوس�م الحايل، ليقف عى منصة التتويج 
للمرة األوىل يف املس�ابقة من�ذ عام 1990. 
وق�ال كل�وب يف املؤتم�ر الصحف�ي، الذي 
أقيم اليوم الثالثاء: »س�أحاول االستعداد 
)لرفع الكأس(، هن�اك مباراة أمامنا لكن 
ال أس�تطيع إنكار ما سيحدث بعدها، وال 
أري�د ذل�ك، الش�بان عملوا بج�د من أجل 
ه�ذه اللحظة، لن أفس�دها وس�أكون يف 
أفضل حال معنوية«. وأضاف: »س�يكون 

من أروع أيام حياتي بكل تأكيد، لم يعتقد 
أح�د أن�ه ممكن بالنس�بة إلينا، س�أكون 
فخورا بالش�بان وما فعلناه، إنها لحظة 
فارقة، يوم مهم لكنه ليس األخر بالنسبة 
إلينا«. وتح�دث كلوب عن لقاء تش�ليس، 
قائال: »تشيليس سيقوم ببعض التغيرات 
الجي�دة، لكنه تمتع بدفعة معنوية أفضل 
)بع�د التأهل لنهائي كأس انجلرتا(، يجب 
أن نتأكد أن ال نسّهل عليه األمر، التفاصيل 
الصغ�رة تحس�م املباري�ات، ويج�ب أن 

نعتني بهذه التفاصيل جيدا«.
كنا الطرف األفضل أمام أرسنال

 وع�ن مس�توى الفريق يف اآلون�ة األخرة 
بع�د ضمان التتوي�ج، وتحقيقه نتائج لم 
ت�رق لآلمال، قال: »إنه تح�د كبر، عندما 
كان بيب )جواردي�وال( يف بايرن، كنت أنا 
يف املرك�ز الثاني مع دورتموند، س�يطروا 
)باي�رن( ثم خرسوا بع�ض املباريات ألنه 

لم يكن هناك ما يسعوا ألجله«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال املدير الفني للرط�ة العراقي، عبد الغني ش�هد، إن 
فريقه س�يتوجه غدا األربعاء إىل محافظة النجف للدخول 

يف معسكر تدريبي يمتد حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال ش�هد يف ترصيحات خاصة لك�ووورة: »حصلنا عى 
املوافق�ات الالزم�ة النطالق تدريباتنا بع�د رفض الجهات 
املختص�ة من�ح األذن الصحي يف بغداد إال بع�د عطلة عيد 

األضحى«.
وتاب�ع: »اإلدارة وجدت من ال�رضورة أن تنطلق تدريباتنا 
مبك�را، بحك�م أننا بحاجة لالس�تعداد جيدا لالس�تحقاق 

اآلسيوي الذي يعد يف غاية األهمية«.
وأض�اف: »تحديد املعس�كر التدريبي الخارجي س�رتبط 
بإج�راءات الطران والوض�ع الصحي للبلد امل�راد التوجه 
إليه، إىل جان�ب أن األمر األهم يتمثل يف توفر مباريات عى 

مستوى عال«.
وأك�د: »مل�ف املحرتفن هو األه�م يف املرحل�ة الثالثة من 
منهاجنا لتعزيز الصفوف فهناك قنوات تفاوض مفتوحة 
مع عدد من الالعبن، ونسعى الختيار األفضل منهم ليقدم 

الفارق الحقيقي للفريق«.

برييز جيهز مكانة غري مسبوقة لزيدان
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، اليوم الثالثاء، 
عن تطور جديد بش�أن مس�تقبل الفرنيس زين 

الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد.
وكان زي�دان أمل�ح مؤخ�رًا إىل إمكاني�ة رحيله 

ع�ن املرنج�ي، بعدما رف�ض التأكي�د عى أنه 
س�يظل مدرب ريال مدريد خالل املوسم املقبل.
ووفًقا لربنامج »الش�رنجيتو« اإلس�باني، فإن 
فلورنتين�و بري�ز، رئيس املرنج�ي، يريد جعل 
زي�دان النس�خة املدريدي�ة م�ن الس�ر أليكس 
فرجس�ون، املدي�ر الفني التاريخي ملانشس�رت 

يونايتد.يذكر أن فرجسون قاد الشياطن 
الحمر ألول مرة عام 1986، وظل يف »أولد 

تراف�ورد« ول�م يق�د أي فري�ق آخ�ر حتى 
اعتزال�ه التدري�ب يف 2013.ولم يس�بق ألي 

مدرب أن ق�اد ريال مدريد ملدة زمنية طويلة 
تعادل فرتة فرجسون يف اليونايتد.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تشيليس حياول إبعاد هندرسون عن مانشسرت يونايتد
            المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى نادي تشيليس اإلنجليزي، استعداده لدفع راتب 
أكثر م�ن الضعف لدين هندرس�ون ح�ارس مرمى 
ش�يفيلد يونايتد املعار من الشياطن الحمر، وذلك 
يف محاول�ة ملن�ع عودت�ه  لفريق�ه األصيل.وذكرت 
صحيف�ة »مانشس�رت إيفننج« الربيطاني�ة، اليوم 
الثالثاء، أن تشيليس تواصل مع ممثيل هندرسون، 
يف ظ�ل ع�دم رض�اء فران�ك المب�ارد املدي�ر الفني 
للفري�ق عن اإلس�باني كيب�ا أريزاباالج�ا الحارس 

الح�ايل للفري�ق للندن�ي والذي يعد أع�ى حارس مرم�ى ثمنا 
يف العال�م حيث كان الن�ادي قد تعاقد معه مقاب�ل 71 مليون 
جنيه إس�رتليني.وأضافت الصحيفة أن هندرس�ون البالغ من 
العم�ر 23 عاما، يتقاىض حاليا راتبا أس�بوعيا قدره  70 ألف 
جنيه إس�رتليني، لكن ش�يفيلد يونايتد دفع أغلب راتبه العام 
املايض، فيما يبدو تشيليس عى استعداد الغراء الحارس براتب 
قيمته 170 ألف جنيه إس�رتليني أسبوعيا.ومن املقرر أن يعود 
هندرس�ون إىل مانشس�رت يونايتد بمجرد نهاية ف�رتة إعارته 
لشيفيلد يونايتد األسبوع املقبل.ويحتل تشيليس املركز الثالث 

يف ترتيب الدوري اإلنجليزي برصيد 63 نقطة.

الرشطة يعسكر 
يف النجف
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ميزان النجاح والفشلعندما يصبح االجحاف انصاف

ثامر الحجاميسامي جواد كاظم

عندما ال تحسن اس�تخدام مفردات الحياة فال تشتم الحياة، وعندما 
تم�ر بك اي�ام عصيبة فال تش�تم االيام، بينما يعيش العرب يف اس�وء 
الظروف ونعلم االس�باب كما ونعلم بضعف االرادة وخيانة الساس�ة 
الذي�ن يلهثون خلف الغباء واملال. ال يعتقد العراقي انه االس�وء يف ما 
يمر به من الظروف، بل الحال االس�وأ الذي يعيشه العراقي هو سوء 
املقارن�ة واملفاضل�ة، ففي الوق�ت الذي يعلم علم اليق�ن بالطاغوت 
والش�يطان الذي يامر باملنكر، يشعر بالجزع امامه فيضطر ليعادي 
ن�ده بحج�ة ضعفه يف مواجهة الش�يطان فهل هكذا معي�ار يقودنا 

لحياة سليمة؟
تتكش�ف االوراق يوميا ع�ن مؤامرات خبيثة قامت به�ا دول الجوار 
بقي�ادة امريكا والصهيونية وألننا نعيش دوامة سياس�ية اجتماعية 
اقتصادية صحية يف العراق جعلتنا ال نميز بن الصديق والعدو، ومما 
يح�ز بالنفس هو االنقياد االعمى لوس�ائل اعالم خبيثة تجهل معنى 
الصدق واالمانة يف نقل املعلومة، هذه امريكا التي يتبجح بها الكثريون 
مع االقزام العاملن عىل مواقع التواصل االجتماعي لتحسن صورتها 
وتش�ويه صورة العراقي هذه امري�كا باالمس لها قضية مع جورج 
فلوي�د الذي فضح ثقافتها وثقافة ساس�تها الذين هم اس�وء بكثري 
من اسوء مثقف عراقي، لكنهم يملكون السالح واملال وحكام عمالء. 
ع�ىل الجانب االخر فنح�ن نعلم بعظمة العراق وت�راث العراق وتراث 
ديننا الحنيف ولكن لالس�ف الش�ديد الذين يتص�دون لصناعة القرار 
ونرش الثقافة ليس�وا اهال لذل�ك فرتى املواضيع التافه�ة التي تروج 
م�ن عىل مواقع التواصل االجتماعي تاخ�ذ حيزها من فكر واعصاب 
وثقافة رواد املواقع بحيث اي ش�خص يفربك فلم او يصطنع صورة 
ويظه�ر مقطع ملتح�دث مجهول وال اق�ول نكرة فتتالقفه�ا املواقع 
وتتزاح�م عليها التعليقات مع الش�تائم والتس�قيط لتزيد من الهوة 
بن العراقين. ال اعتقد بانه ستكون هنالك انتخابات يف االمد القريب 
وال اتح�رج اذا قلت حتى يف االم�د البعيد. املحافظات الجنوبية تعيش 
اوضاعا اصبحت محل ش�ماتة لجهات اخ�رى ومثلما كانوا يحملون 
هم الوطن بش�كل كبري وقدموا الش�هداء والجرحى ه�م ايضا كانوا 
محل اثارة املظاهرات بش�كل لم يس�بق له مثيل ول�م يلتفتوا اىل من 
نصحهم برضورة س�لمية املظاهرات فكانت لالجندة الخبيثة دورها 
يف اع�ادة املحافظات الجنوبي�ة اىل حال ال يتمناه حتى الذي يعيش يف 
القبائ�ل االفريقية. وأخرياً، هل تعتقدون ان الس�عودية ومن بركبها 
من حكام الخليج تتحس�س مشاكل العراق التي هم السبب الرئييس 
فيها؟ كال والف كال، وال يعتقد السيد رئيس الوزراء ان الحلول عند ال 
س�لول؟ نعم وصلنا اىل حال نفاضل بن الخبز والكرامة وهذه اسوء 

معادلة تعمل عليها الصهيونية.

ربم�ا نتفق عىل أن أي إنس�ان ال يريد الفش�ل –فهك�ذا هي الطبيعة 
البرشية– عىل االقل ليس متعمدا.. لكن أس�لوبه وطريقة تعامله مع 
الظروف واألحداث يف مراحل حياته املختلفة، هي التي تحدد النتيجة 
ناجحا كان أو فاش�ال، فربما هناك من ينجح يف البداية لكنه يفش�ل 
يف الخاتم�ة والعكس صحيح، فاألمور مرهونة بخواتيمها، هكذا قال 
أه�ل الحكمة. تل�ك القاعدة عام�ة تنطبق عىل جميع أح�وال الناس 
بمهامهم التي يتقلدونها، ومنهم رؤساء الوزراء يف العراق.. فبالتأكيد 
كلهم كانوا يفكرون يف النجاح، مع اختالف االسلوب واإلدارة وظروف 
املرحلة التي كانوا يحكمون فيها، فالسيد املالكي الذي حكم لدورتن 
نجح يف مرحلة ما وفش�ل يف أخرى. السيد العبادي من جانبه نجح يف 
إدارة معركة كربى خرج منها العراق منترصا ضد اإلرهاب التكفريي، 
مستعينا بالظروف املحيطة به من فتوى مباركة ودعم دويل وإعالمي 
وتكاتف شعبي هيأت أس�باب االنتصار، لكنه فشل يف تحقيق النرص 
ع�ىل الع�دو اآلخر الذي ينه�ش بالدولة م�ن الداخل، والي�د التي كان 
يف�رتض أن تكون حديدية يرضب بها رؤوس الفس�اد، لم تكن حتى 
من ورق! جاء بعده السيد عبد املهدي؛ يف مرحلة كان يتوقع الجميع 
أن تك�ون وردي�ة، تش�هد التخل�ص من تراكم�ات املراحل الس�ابقة 
أو محاول�ة ذل�ك عىل األقل، وأن العراق سيس�ري عىل س�كة اإلصالح 
والبن�اء كما كانت الش�عارات قبيل االنتخابات، وأنه س�يكون نقطة 
التقاء للمصالحة وتسوية امللفات، لكنه أصبح ساحة رصاع خارجي 

وداخيل، وأرضا للفوىض التي كادت تحرق األخرض واليابس. 
يف خض�م الهرج وامل�رج ورصاع األضداد واللعب ع�ىل حافة الهاوية، 
التي كادت أن ت�ودي بالبالد اىل نفق مظلم، وبعد تغري موازين القوى 
واخت�الف قوانن اللعب�ة، اتف�ق الغالبية عىل ترش�يح الكاظمي ويف 

قرارة أنفسهم أهداف وغايات مختلفة.
بالتأكي�د ف�ان الكاظم�ي ال�ذي ريض باملهم�ة الصعب�ة الت�ي قتلت 
من س�بقه ال يرغ�ب بالفش�ل، وأكيدا أيض�ا أنه سيس�تعن بأدوات 
وإمكانيات من نفس مرحلته، ويس�تغل ظ�روف النجاح املحيطة به 
كما فعلها غريه، لكن تبقى العربة يف تحقيق النتائج عىل أرض الواقع 
فهي مقياس النجاح والفش�ل. بعد كل تلك التجارب؛ علينا أن نس�أل 
أنفس�نا عن ماهية دورنا نحن كجمهور متابع للشأن السيايس، هل 
نركض وراء أصحاب األجندات والغايات، من الذين ال يرتكون شاردة 
وال واردة حتى يحصوها، ليستعينوا بها لتحقيق غاياتهم؟ أم ننتظر 
تحقيق النتائ�ج لنحكم بعدها؟ العقل واملنطق يقول: أنه يجب علينا 
ال�رتوي واله�دوء والنظر اىل عم�ل الرجل واألهداف التي يس�عى لها، 
وهل ستعيد لنا الدولة املفقودة، وتحقق غايات وتطلعات الجماهري.. 

وعندها نحكم بنجاح أو فشل الكاظمي.

ابتكار جهاز يكشف فريوس كورونا يف اهلواء خالل ثواٍن
املبذول�ة  الجه�ود  وس�ط 
لك��ورون�ا  للت���ص���دي 
والرسيع  املبكر  والتشخيص 
للح�د م�ن انتش�ار العدوى، 
ابتك�ر باحثون م�ن جامعة 
األمريكي�ة  إيس�رتن  ن�ورث 
ع�ىل  ق�ادراً  جدي�داً  جه�ازاً 
كش�ف الفريوس املستجد يف 
الهواء واألسطح خالل ثواٍن.

م�ن  الجه�از  يتك�ون  كم�ا 
كيميائ�ي  غ�از  مستش�عر 
قادر ع�ىل كش�ف الجزئيات 
وال���فريوس�ية  الجرثومية 
العالقة يف الهواء، بما يف ذلك 
املس�بب  س�ارس ك�وف-2، 
لكوفيد-19، بحسب الدراسة 
التي نرشه�ا مصمم الجهاز 
الكهربائية  الهندسة  وأستاذ 

وهندس�ة الحاس�وب، ني�ان ص�ن، يف موق�ع 
جامعة نورث إيسرتن بوالية ماستشوستش.

 PCR يش�ار إىل أن�ه م�ن املع�روف أن كش�ف
ع�ن الف�ريوس يعت�رب بطيئ�اً بس�بب القيود 
اللوجيس�تية وبالنظر إىل الوت�رية التي ينترش 

به�ا الفريوس، عىل عكس الجهاز الجديد الذي 
بمق�دوره تغيري قواعد اللعبة من خالل قدرته 
عىل تحليل زفري املرىض بدقة وبش�كل فوري، 

وفق صحيفة الصن.
ويستخدم الجهاز مستشعرات كهروكيميائية 
تتكون م�ن مادة خاصة به�ا تجاويف بنفس 

شكل وحجم الربوتينات التي 
تغطي كورونا.

إىل ذل�ك تل���تق�ط أجه�زة 
من  الجسيمات  االستش�عار 
اله�واء، وعن�د تفاع�ل املادة 
مع بروتينات الفريوس، يتم 
إرس�ال إش�ارات كهربائي�ة 

تشري إىل وجود الفريوس.
وأوضحت الص�ن أن الجهاز 
ودق�ة  بحساس�ية  يتس�م 
ع�ن  الكش�ف  يف  عاليت�ن 
الف�ريوس، بطريق�ة تش�به 
املس�تخدم   PCR فح�ص 
للكشف عن سارس كوف-2، 
بكث�ري،  أرسع  أن�ه  غ�ري 
والحصول ع�ىل النتيجة يتم 

عن بعد وبشكل تلقائي.
وبالتع�اون م�ع األس�تاذ يف 
كلية الطب ب جامعة ماساتشوستس، جرييمي 
لوبان، يعم�ل صن مع املجتمع الطبي الختبار 
جه�ازه، والحص����ول ع�ىل إذن طارئ من 
إدارة الغذاء والدواء األمريكية، الس�تخدامه يف 

أماكن مختلفة.

نجـدة بغـداد تعتقـل شخـص حيمـل »رمانـة يـدويـة« 
وتقبض عىل )88( متسوالً 

بغداد / املستقبل العراقي

بإرشاف ش�خيص م�ن قبل مدير نج�دة بغداد 
الل�واء عبد الكريم إس�ماعيل، تمكنت دوريات 
نج�دة الريم�وك م�ن القب�ض ع�ىل ش�خص 
يحم�ل رمانة يدوي�ة ضمن منطق�ة املنصور 

- دور الس�ود؛ ج�اء ذل�ك اث�ر ورود معلومات 
لسيطرة النجدة املركزية بوجود شخص يقوم 
بالتهج�م والتهدي�د عىل رشكة )لتج�ارة املواد 

الكهربائية(. 
وع�ىل الف�ور ت�م توجي�ه الدوري�ات اىل محل 
تواج�ده والقب�ض علي�ه وعث�ر بحوزته عىل 

)رمان�ة يدوي�ة( موضوع�ة داخ�ل كي�س تم 
تسليمه اىل مركز الرشطة اصولياً.

كم�ا الق�ت النجدة القبض عىل 88 متس�والً يف 
بغ�داد، وقالت مديرية نجدة بغ�داد إنه »خالل 
24 س�اعة املاضية القت نجدة بغ�داد القبض 

عىل 88 متسوالً ضمن العاصمة«.

تعتزم رشكة “تيك توك” توظيف نحو 10 آالف شخص يف الواليات املتحدة 
يف الس�نوات الثالث القادمة، يف ظل ارتفاع عدد مستخدمي التطبيق، وفقا 

ملا أعلنه املتحدث باسم الرشكة جوش جارتنر.
وأض�اف جارتن�ر، أن “تي�ك ت�وك” تعت�زم تطوي�ر برمجي�ات ومبيعات 
وخدمة عمالء، وس�يتم تعين الجزء األكرب من الكادر الجديد يف مكاتب يف 

كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وتينيس.
ويف وق�ت س�ابق أكد الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب، أن ب�الده تدرس 
إمكانية حظر عمل التطبيق الصيني يف الواليات املتحدة. وتعتقد واشنطن 

أن البيانات الشخصية للمستخدمن يتم تزويدها للسلطات الصينية.
واته�م مقر حمل�ة الرئيس األمريكي االنتخابية التطبيق بالتجس�س عىل 

األمريكين.
ووفقا لبيانات فقد زادت “تيك توك” عدد موظفيها يف الواليات املتحدة هذا 

العام من 500 موظف إىل نحو 1400.

»تيك توك« توفر 10 آالف فرصة
 عمل جديدة

امللفوف يمكن أن يساعد يف حماربة »كوفيد-19«
كشفت دراس�ة أوروبية جديدة أنه قد تكون 
هناك صلة بن تناول بعض أنواع الخرضوات 
وانخف�اض مع�دالت الوفي�ات الناجم�ة عن 

فريوس كورونا.
 South China وأف�ادت الصحيف�ة الصيني�ة
Morning Post reported، ي�وم االثن�ن 20 
يولي�و، أن األطعمة التي تحتوي عىل امللفوف 
الخام واملخمر قد تك�ون مفيدة ضد فريوس 
كورونا عن طريق خفض مس�تويات املركب 

الذي يساعد الفريوس عىل إصابة الجسم.
ووج�دت الدراس�ة أن امللف�وف )الكرن�ب(، 
سواء كان نيئا أو مخلال، باإلضافة إىل الخيار 
والكمتيش، وهو طعام كوري تقليدي أساسه 
امللفوف املخلل وخ�رضوات أخرى، يمكن أن 
يس�اعد الناس عىل بناء مقاوم�ة للفريوس، 

الذي قتل أكثر من 606000 حول العالم.
وقال باحثون أوروبيون إن مضادات األكسدة 
الوفرية يف الخرضوات يمكن أن تفرس السبب 
يف أن ال�دول التي يمث�ل فيها امللف�وف جزءا 
رئيس�يا م�ن النظ�ام الغذائي الوطن�ي، مثل 

أملانيا وكوريا الجنوبية ، لديها معدالت وفيات 
أقل ب�”كوفيد-19 من الدول املترضرة بشدة 

مثل الواليات املتحدة.
وأوضح الدكتور جان بوسكيت، أستاذ الطب 
الرئ�وي يف جامع�ة مونبليي�ه يف فرنس�ا، أن 
النظام الغذائي قد يلع�ب دورا أكرب يف تحديد 
م�ن يص�اب بالف�ريوس وم�دى نجاح�ه يف 

محاربته.
وأضاف: “تم إيالء القليل من االهتمام النتشار 
وش�دة الف�ريوس، واالختالف�ات اإلقليمية يف 
النظام الغذائ�ي، ولكن التغي�ريات يف النظام 
الغذائي قد تكون ذات فائدة كبرية. وقد تلعب 
التغذي�ة دورا يف الدفاع املناع�ي ضد كوفيد-
19 وق�د تفرس بعض االختالفات امللحوظة يف 

املرض عرب أوروبا”.

 ”Snap Minis“ ب�دأت أوىل التطبيق�ات املصغ�رة
بالظه�ور ضم�ن تطبيق س�ناب ش�ات الرئييس 
بحيث تقنع املستخدمن للبقاء وقت أطول ضمن 
التطبي�ق وع�دم مغادرت�ه الس�تخدام تطبيقات 
Snap Minis ه�ي تطبيق�ات بس�يطة  أخ�رى. 
 HTML5 مصغ�رة يصنعه�ا املطورين بواس�طة
وتتواجد ضمن التطبيق األس�ايس لس�ناب شات 

لكافة املس�تخدمن، يتم استخدامها مبارشة عرب 
البح�ث عنها بدون الحاج�ة ألي تثبيت. أصبحت 
اآلن الدفع�ة األوىل من التطبيقات املصغرة متاحة 
 Headspace, Let’s Do It, وه�ي  لالس�تخدام، 
Prediction Master و Flashcards. وتعد سناب 
شات بإطالق نسخة مصغرة من تطبيقات أخرى 
 .Coachella و   Atom Temboو  و   Saturn مث�ل 

كانت س�ناب قد أعلنت الش�هر امل�ايض عن ميزة 
التطبيق�ات املصغ�رة وه�ي مرحل�ة جديدة من 
االنفت�اح عىل املطورين وكانت قد وعدت س�ابقاً 
بإتاح�ة املزي�د م�ن األدوات املتعلق�ة بخصائص 
الكامريا والتصوي�ر للمطورين أيضاً، ما يعني أن 
التطبيق�ات الخارجي�ة قد تتمكن من اس�تخدام 

عدسات التطبيق.

سناب شات تطلق أول تطبيقاهتا املصغرة

تم تطوير طريقة فريدة لتدمري مس�ببات األمراض الفريوسية يف جامعة 
نوفوسيبريسك الحكومية.

تمكن العلماء يف جامعة نوفوسيبريس�ك من تطوير طريقة فريدة يمكن 
من خاللها تدمري مس�ببات األمراض الفريوس�ية COVID-19 يف غضون 
دقيقة واحدة. يتم القضاء عىل عدوى الفريوس التاجي من خالل التعرض 

للعالج الديناميكي الضوئي - تستغرق 40 ثانية فقط.
وق�ال العلم�اء، بحس�ب قناة »زفي�زدا«: »باس�تخدام تدف�ق طاقة ليزر 
منخف�ض الطاقة وكمي�ات قليلة جدا من املحسس�ات الضوئية الطبية، 
تمكنا ليس فقط من تعطيل النشاط الفريويس SARS-CoV-2 بالطريقة 
الديناميكي�ة الضوئ�ي، ولكن أيًضا إلثب�ات أن الخالي�ا املصابة بفريوس 

SARS-CoV-2 يتم معالجتها بواسطة العالج الديناميكي الضوئي.
يش�ري الخرباء إىل أنه يتم اآلن اس�تخدام هذا الع�الج ملعالجة بعض أنواع 

الرسطان.

أطباء يكتشفون طريقة »فريدة« لقتل 
فريوس كورونا يف 40 ثانية


