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اليوم.. ملف املحارضين عىل طاولة جملس الوزراء واتفاق عىل حتويلهم لعقود
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

صوت مجلس النواب، األسبوع املايض، عىل بنود 
املوازن�ة بأغلبية أص�وات األعضاء الحارضين يف 
الجلس�ة؛ إذ بل�غ ع�دد الن�واب الحارضين 215 
عضوا من أص�ل 329 عضوا، وه�و عدد أعضاء 
الربمل�ان. وتالي�ًا أبرز فق�رات املوازن�ة التي تهم 
رشيح�ة كب�رة م�ن املواطن����ن، م�ن بينها 
الرضائ�ب املفروض�ة وتثبي�ت العق�ود وجباية 

أجور املاء واملجاري:  
- احتساب سعر الربمي����ل الواح��د يف املوازنة 

45 دوالرا.
- احتس����اب س�عر الرصف 145 ألف���ا لكل 

100 دوالر.
التخصيص�ات  توف�ر  املالي�ة  وزارة  ع�ىل   -
املالي�ة الالزم�ة لتطوي�ر واعمار مدين�ة الصدر 
م�ن النواح�ي العمراني�ة والخ����دمي�ة كافة 

بالوسائل املناسبة.
- يخ�ول وزي�ر املالي�ة االتحادي أو م�ن يخوله 
الخ�ارج لتموي�ل  االس�تمرار باالق�راض م�ن 
املش�اريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء 

للقروض.
- تس�وية املس�تحقات بن الحكوم�ة االتحادية 
واقليم كردس�تان للس�نوات م�ن 2004 ولغاية 
2020. - تلتزم حكومة االقليم بتسليم 250 ألف 
برميل يوميا اىل الحكومة االتحادية بسعر رشكة 
س�ومو، كم�ا تلت�زم حكوم�ة اقليم كردس�تان 
بتسليم االيرادات غر النفطية اىل خزينة الدولة.

- عىل ال�وزارات والجهات غ�ر املرتبطة بوزارة 
واملحافظات كافة ايقاف التعيينات.

التفاصيل ص2

رشح املوازنة: رضائب وجباية وتثبيت العقود واملكافآت
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موازنة 2021 تضمنت مشاريع مهمة 
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حمافظ بغداد خياطب 
رئاسة الوزراء لتعيني املحارضيـن 

عىل مالك مديريات الرتبية

الـنـقــل تـعـقـد 
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اسـرائـيـل حتتـفـل بـطـائـرة تـجـسـس تـصـل الـى الـعـراق
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النفط تعلن
 حصيلة عمليات التهريب املكتشفة 

خالل العام املايض

حمافظ واسط يعقد
 اجتمـاعـًا موسعًا ملناقشة املشاريع 

اخلدمية هلام 2021

رشطة بغداد تلقي 
القبض عىل قاتل وتنفذ عددًا 

من املامرسات االمنية

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس هيئة األركان املش�ركة يف األردن، أمس االثنن، أن 
القوات املس�لحة واألجهزة األمنية لديها من القدرة والكفاءة 
واالحرافي�ة ما يمكنها من التعامل مع أي مس�تجدات تطرأ 
عىل الس�احتن املحلية واإلقليمية. وقال اللواء الركن يوسف 
الحنيطي، إن القوات األردنية املسلحة مستعدة ملواجهة جميع 
أشكال التهديد عىل الواجهات الحدودية وبالقوة، وأية »مساع 
يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن 
واستقرار اململكة؛ التزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن 
وقيادت�ه«. وج�اء ذلك خ�الل متابع�ة رئيس هيئ�ة األركان 

املش�ركة مجري�ات التمرين التعبوي »درع الوطن«، وش�دد 
الحنيط�ي عىل أهمية ال�دور الذي تقوم به القوات املس�لحة 
يف الحفاظ عىل هيبة الدولة وترس�يخ مكانتها االسراتيجية 
والتاريخي�ة، والجه�ود التي تبذلها يف ه�ذه املرحلة للخروج 
م�ن األزم�ات كافة التي عصف�ت بالوطن يف اآلون�ة األخرة، 
لضم�ان اس�تمرار األردن ب�دوره املح�وري والثاب�ت تج�اه 
العديد من القضايا يف املنطقة واإلقليم. واستمع اللواء الركن 
الحنيطي إىل إيجاز عس�كري عن مجريات التمرين الذي ُبني 
عىل فرضيات تحاكي السيناريوهات املتوقعة، بهدف الوقوف 
عىل مدى جاهزية وقدرات القوات املش�اركة عىل تنفيذ املهام 

والواجبات املشركة املطلوبة منها.

      بغداد / المستقبل العراقي

قررت دولة اإلمارات استثمار 3 مليار دوالر 
يف الع�راق، وذلك بعد زي�ارة رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظم�ي إىل العاصمة 
أب�و ظب�ي.    وبحس�ب بي�ان عراق�ي - 
اماراتي مشرك، فإنه »انطالقاً من وشائج 
األخ�وة والعالقات التاريخي�ة الوثيقة بن 
جمهورية الع�راق ودولة اإلمارات العربية 
املتح�دة اجتم�ع رئي�س مجلس ال�وزراء 
الس�يد مصطف�ى الكاظمي خ�الل زيارة 
رس�مية اىل دولة االمارات العربية املتحدة، 
بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس دولة االمارات ورئيس 
مجل�س ال�وزراء حاك�م دب�ي، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عه�د أبو ظبي نائب القائ�د األعىل للقوات 
املسلحة يف دولة االمارات العربية املتحدة«.  
وش�كر الكاظمي، بحس�ب البيان، »دولة 
اإلمارات وصاحب الس�مو الش�يخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، للدعم الذي 
تقدمه دولة اإلم�ارات وقيادتها إىل العراق 
وشعبه«.  وأضاف البيان أنه »جرى خالل 
الزي�ارة واللقاءات الرس�مية بح�ث آفاق 
التعاون بن البلدين الشقيقن عىل جميع 
املس�تويات، وس�بل تطويره�ا وتنميته�ا 

خدمة للمصالح املشركة، وأشاد الجانبان 
بعمق العالقات األخوية التي تجمع البلدين 
الشقيقن«.   واس�تعرض الجانبان »آخر 
التطورات واملستجدات اإلقليمية والدولية، 
وتطرقا إىل أهمية التعاون الدويل وتنس�يق 
الجه�ود وتكامله�ا يف مواجه�ة جائح�ة 
كورونا، واحت�واء تداعياته�ا االقتصادية 
والصحي�ة ع�ىل دول العالم، وق�ّدم رئيس 
مجلس الوزراء الش�كر إىل دول�ة اإلمارات 
وقيادتها للمساعدات الطبية التي قدمتها 
إىل الع�راق وش�عبه ملواجه�ة الجائح�ة«.  
واتف�ق الجانب�ان ع�ىل »أهمي�ة تطوي�ر 
وتعزي�ز التعاون يف املج�االت االقتصادية، 

وتنمية التجارة وزي�ادة التبادل التجاري، 
وتش�جيع حركة االس�تثمار بن البلدين، 
ودع�وة رجال األعمال م�ن البلدين لتبادل 
األعم�ال  مجل�س  وتأس�يس  الزي�ارات، 
العراق�ي ��� اإلمارات�ي، وتس�هيل جميع 
اإلج�راءات التي تخدم مصلح�ة البلدين«.  
ويف ه�ذا االط�ار، أعلن�ت دول�ة اإلم�ارات 
|اس�تثمارها مبل�غ ثالث�ة ملي�ارات دوالر 
يف جمهوري�ة العراق، وته�دف املبادرة إىل 
تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية 

وخلق فرص جديدة للتعاون والرشاكة.
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الرشيد يقرر منح سلف لـ »العقود« يف مؤسسات الدولة
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن م�رف الرش�يد، أم�س االثنني، 
شمول موظفي دوائر الدولة من العقود 
املوطن�ة رواتبهم لدى املرف بالس�لف 

الشخصية.
وذك�ر املكتب االعالمي للمرف يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان 
»التعليم�ات حددت املبلغ كحد اعىل )٨( 

مليون دينار«.  
بكفال�ة  توث�ق  »الس�لفة  ان  واض�اف 
موظف مدني ع�ىل املالك الدائم وموطن 

راتبه لدى املرف«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

صوت مجلس النواب، األس�بوع املايض، عىل بنود 
املوازن�ة بأغلبي�ة أصوات األعض�اء الحارضين يف 
الجلسة؛ إذ بلغ عدد النواب الحارضين 215 عضوا 
من أصل 329 عضوا، وهو عدد أعضاء الربملان.      
وتالياً أبرز فقرات املوازنة التي تهم رشيحة كبرية 
م�ن املواطن�ني، م�ن بينه�ا الرضائ�ب املفروضة 

وتثبيت العقود وجباية أجور املاء واملجاري:  
- احتس�اب س�عر الربميل الواح�د يف املوازنة 45 

دوالرا.
- احتس�اب س�عر ال�رف 145 ألف�ا ل�كل 100 

دوالر.
- ع�ىل وزارة املالي�ة توف�ري التخصيص�ات املالية 
الالزمة لتطوير واعمار مدينة الصدر من النواحي 

العمرانية والخدمية كافة بالوسائل املناسبة.
- يخ�ول وزي�ر املالي�ة االتح�ادي أو م�ن يخوله 
االستمرار باالقرتاض من الخارج لتمويل املشاريع 

التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض.
- تس�وية املس�تحقات ب�ني الحكوم�ة االتحادية 
واقلي�م كردس�تان للس�نوات م�ن 2004 ولغاية 

.2020
- تلت�زم حكومة االقليم بتس�ليم 250 ألف برميل 
يوميا اىل الحكومة االتحادية بسعر رشكة سومو، 
كم�ا تلت�زم حكوم�ة اقلي�م كردس�تان بتس�ليم 

االيرادات غري النفطية اىل خزينة الدولة.
- ع�ىل ال�وزارات والجه�ات غري املرتبط�ة بوزارة 

واملحافظ�ات كافة ايقاف التعيينات ضمن التش�كيالت 
التابع�ة له�ا من املديري�ات املمولة مركزي�ا والرشكات 
العام�ة والهيئ�ات واملديريات املمولة ذاتي�ا التي تتلقى 
منحة م�ن الخزينة العام�ة االتحادية للدول�ة أو تلقت 
قروضا م�ن املصارف الحكومية س�ابقا عىل أن تحذف 
الدرج�ات الوظيفي�ة ضم�ن مف�ردات م�الك الجه�ات 
موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب 

النقل أو االحالة اىل التقاعد أو االستقالة أو الوفاة.
- ع�ىل وزارة الرتبي�ة واملديري�ات املنقول�ة الصالحيات 
التابعة لها دف�ع اجور املحارضين واالداريني والعاملني 
املجانيني يف قطاع الرتبية الذين صدرت لهم اوامر إدارية 

ومبارشات سابقة.
- ع�ىل هيأة االع�الم واالتصاالت ال�زام رشكات الهاتف 
النقال بتس�ديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات 

مالية خالل النصف االول من العام الحايل.
- تك�ون جباي�ة اج�ور امل�اء واملج�اري المان�ة بغ�داد 
والبلدي�ات ويف املحافظ�ات بالحد االدن�ى )100( دينار 
للم�رت املكع�ب الواح�د تتصاع�د طردي�ا وفق�ا لفئات 
املس�تهلك ونس�بها املعتمدة من قبل تلك الدوائر عىل ان 

تكون الجباية شهريا.
- اس�تمرار ف�رض رضيب�ة املبيعات عىل خدم�ة تعبئة 
الهات�ف النقال وش�بكات االنرتنت بنس�بة20% وتقييد 

ايراداتها ايرادا نهائيا للخزينة العامة.

- يف�رض طاب�ع رضيب�ي بمبل�غ مقط�وع مق�داره 
)25000( دينار للش�خص الواحد عن السفر الخارجي 

يف جميع املطارات العراقية.
- ع�ىل وزارة املالي�ة اص�دار طاب�ع رضيب�ي بمعاي�ري 
ومواصفات دولية يتضمن فرض رضيبة عىل الس�كائر 
الكحولي�ة  واملرشوب�ات   %)100( بنس�بة  والتب�وغ 
والروحي�ة بنس�بة )200( % عىل ان يلص�ق ذلك الطابع 
عىل كل مفردة مس�توردة من تلك املفردات، لتجبى من 

مستوردي هذه البضائع.
- ف�رض رضيب�ة بنس�بة )15(%عىل الوقود املس�تورد 
الذي يب�اع مبارشة ع�ن طريق محطات تعبئ�ة الوقود 

للسيارات.
- يفرض رس�م عمل ع�ىل العاملني االجان�ب يف العراق 
بمبلغ مقطوع مقداره )1500000( دينار س�نويا عن 

كل عامل.
- تلغى النصوص القانونية كافة التي تس�مح بالجمع 

بني راتبني ملن يشغل منصب مدير عام صعودا.
- منع استرياد املنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية 

التي تنتج وتغطي مثيالتها داخل البلد.
- يؤج�ل اس�تيفاء الدي�ون الحكومي�ة املرتتب�ة بذم�ة 
الفالح�ني واملزارع�ني لعام�ي2020 و2021 للراغب�ني 
بتأجيل قروضه�م، والذين ال تزيد قروضهم عن )250( 
ملي�ون دين�ار من قروض امل�رف الزراع�ي التعاوني 
)املب�ادرة الزراعية( يف عموم محافظ�ات العراق، وعدم 

تحميل هذه الديون اي فوائد خالل مدة التأجيل.
- ع�ىل هي�أة التقاعد الوطنية حج�ز )50(% من الراتب 
التقاع�دي للموظف�ني املحال�ني للتقاع�د ول�م يكملوا 
اجراءات براءة ذمتهم من الوزارة او الجهة غري املرتبطة 
ب�وزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة عىل أن يطلق 

املبلغ املحجوزعند إكمال براءة ذممهم املالية.
- للوزير املخت�ص أو رئيس الجهة غري املرتبطة بوزارة 
أو املحاف�ظ أو م�ن يخول�ه اي�ا منهم وبن�اء عىل طلب 
املوظ�ف من�ح م�ن اكمل م�دة خم�س س�نوات فعلية 
بالوظيفة من املوظفني اجازة براتب اس�مي ملدة خمس 
سنوات ملرة واحدة، وتحتس�ب الغراض التقاعد عىل أن 
تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة واالستقطاعات كافة 
خالل مدة تمتعه باالجازة ويحق للموظف خالل تمتعه 
باالج�ازة العمل يف القطاع الخ�اص من قانون انضباط 

موظفي الدولة املعدل.
ب�وزارة  غريمرتبط�ة  جه�ة  أو  وزارة  كل  تتحم�ل   -
املبال�غ املالي�ة وفوائدها ل�كل من استش�هد بعد تأريخ 
2003/4/9، ج�راء العملي�ات االرهابية من منس�وبي 
ال�وزارات والجهات غ�ري املرتبطة ب�وزارة واملحافظات 
وذوي املفقودين وجرحى العمليات االرهابية واالجهزة 
االمنية والحش�د الشعبي والعش�ائري والبيشمركة ملن 
لديهم نسبة عجز )60(% فما فوق، فيما يتعلق بذممهم 
م�ن ديون عن طريق إج�راء مناقلة من ضمن نفقاتهم 

التشغيلية.  

- تلت�زم هيئة التقاعد الوطني�ة برف مكافآت 
نهاية خدمة واالجازات املرتاكمة ملنتسبي الجيش 
الس�ابق وع�ىل ان ال يتجاوز مبل�غ الحد االقىص 
ع�رشة مالي�ني دينار للدفع�ة الواح�دة وبرواتب 
ومخصص�ات أقرانه�م املس�تمرين بالخدمة من 

منتسبي الجيش العراقي الجديد.
- ال�زام الرئاس�ات الث�الث وال�وزارات والجهات 
التج�ارة  وزارة  تزوي�د  ب�وزارة  املرتبط�ة  غ�ري 
بأسماءاملشمولني بقرار حجب البطاقة التموينية 
مل�ن يتقاىض رات�ب ومخصص�ات مليون ونصف 

مليون دينار شهريا فما فوق.
- يلتزم مجلس الوزراء بارس�ال اس�ماء املكلفني 
بمناصب رؤس�اء الهيئ�ات املس�تقلة والدرجات 
اىل  واملستش�ارين  ال�وزارات  ووكالء  الخاص�ة 
مجل�س الن�واب بموع�د اقص�اه30 /2021/6 
ويلتزم مجلس النواب باتخ�اذ قراره بالتصويت 

خالل 30 يوما من تاريخ ارسال االسماء.
الدرج�ات  اس�تحداث  ال�وزراء  - ع�ىل مجل�س 
الوظيفي�ة لتطبي�ق الفق�رات التالي�ة رشيط�ة 
ان تتحم�ل الجه�ات املعني�ة كل�ف تطبيقها من 

تخصيصاتهم املقرة يف هذا القانون:
أ- لغ�رض تثبي�ت العق�ود القدام�ى يف الرشكات 
املمول�ة ذاتي�ا التابعة ل�وزارة الكهرب�اء وضمن 
النفقات التش�غيلية البالغ عددهم ٨641 والذين 

تجاوزت خدمتهم خمس سنوات فاكثر.
ب– لغرض تثبيت املتعاقدي�ن يف جميع الوزارات 
والجهات غ�ري املرتبطة ب�وزارة والذين تجاوزت 
خدمته�م خم�س س�نوات فأكثر ومن ضمنهم بش�ائر 

الخري.
- ش�مول ضحايا الزوار والبال�غ عددهم )33( وضحايا 
العب�ارة يف محافظ�ة نين�وى والبال�غ عدده�م )192( 
وضحاي�ا العب�ارة يف محافظة ذي ق�ار والبالغ عددهم 
)16( باح�كام قان�ون رق�م )20( لس�نة 2009 املعدل 

استثناء.
ت- تت�وىل الحكومة دف�ع تعويضات الفالحني بس�بب 
الفيضان�ات يف محافظة ميس�ان لس�نة 201٨ وقضاء 

ابوغريب لسنة 2014.
- تأس�يس صندوق خ�اص بالب�رتو دوالر للمحافظات 

املنتجة للنفط.
- التصوي�ت ع�ىل تعيني ومب�ارشة ذوي امله�ن الطبية 
والصحي�ة والعلومي�ني والس�اندة والخريج�ني األوائل 

وحملة الشهادات العليا.
- التصوي�ت عىل ح�ذف املادة الخاص�ة بفرض رضيبة 

دخل واستقطاع رواتب املوظفني واملتقاعدين.
- التصويت ع�ىل ربط الوظيفة العامة بمجلس الخدمة 

االتحادي لتحقيق العدالة يف الحصول عىل الوظيفة.
- التصوي�ت ع�ىل ش�مول خريج�ي البكالوري�وس من 
منتس�بي وزارت�ي الدف�اع والداخلية من العس�كري اىل 

املدني يف نفس الوزارات.  

تطوير مدينة الصدر ونواحي بغداد.. تسوية ديون إقليم كردستان منذ عام 2004.. إيقاف »التعيني املركزي«.. وضريبة سفر للخارج

رشح املوازنة: رضائب وجباية وتثبيت العقود واملكافآت

العدد )2350(   6     نيسان    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مص�در نيابي، أم�س االثنني، 
ب�أن لجنة الرتبي�ة ووزي�ر الرتبية 
يتقدمان عىل تقديم مقرتح لتحويل 
اىل  املحارضين املجانيني واالداريني 
عقود يف جلسة مجلس الوزراء يوم 

الثالثاء.
وذك�ر املص�در أن »لجن�ة الرتبي�ة 
ووزي�ر الرتبي�ة يس�تعدان لتقديم 
املحارضي�ن  لتحوي�ل  مق�رتح 
عق�ود   اىل  واالداري�ني  املجاني�ني 
الس�تحصال املوافقة عىل التحويل 
إىل العق�ود بحس�ب ق�رار مجل�س 
ال�وزراء رقم ) 340 ( لس�نة 2019 

الفقرة )15(«.
واض�اف املصدر أن »وزي�ر الرتبية 
يتعه�د بط�رح املوضوع يف جلس�ة 
مجلس ال�وزراء الس�تحصال قرار 
وضم�ان  املحارضي�ن  لصال�ح 
حقوقه�م املرشوعة خصوصا وانه 
ق�د ت�م ادراج تخصيص�ات مالي�ة 

للمحارضين يف موازنة 2021«. 
م�ن جهت�ه، اوض�ح رئي�س لجنة 
الرتبية النيابية ق�ي اليارسي، يف 
بي�ان مقتضب، أنه »ف�ور موافقة 
تحوي�ل  س�يتم  ال�وزراء  مجل�س 
دون  م�ن  عق�ود  إىل  املحارضي�ن 
الحاجة إىل تعديل املوازنة بعد وضع 

التخصيصات املالية لهم«. 

اليوم.. ملف املحارضين عىل طاولة جملس 
الوزراء واتفاق عىل حتويلهم لعقود

      بغداد / المستقبل العراقي

قررت دولة اإلمارات اس�تثمار 3 مليار دوالر 
يف الع�راق، وذل�ك بعد زي�ارة رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي إىل العاصمة 
 - عراق�ي  بي�ان  وبحس�ب  ظب�ي.     أب�و 
اماراتي مش�رتك، فإنه »انطالقاً من وشائج 
األخ�وة والعالق�ات التاريخي�ة الوثيقة بني 
جمهوري�ة الع�راق ودولة اإلم�ارات العربية 
املتحدة اجتمع رئيس مجلس الوزراء السيد 
مصطفى الكاظمي خالل زيارة رس�مية اىل 
دول�ة االم�ارات العربي�ة املتح�دة، بصاحب 
الس�مو الش�يخ محمد بن راش�د آل مكتوم 

نائ�ب رئيس دولة االم�ارات ورئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، وصاحب الس�مو الشيخ 
محمد ب�ن زايد آل نهي�ان ويل عهد أبو ظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املس�لحة يف دولة 

االمارات العربية املتحدة«.  
وش�كر الكاظم�ي، بحس�ب البي�ان، »دولة 
اإلم�ارات وصاحب الس�مو الش�يخ خليفة 
بن زايد آل نهي�ان رئيس الدولة، للدعم الذي 
تقدم�ه دولة اإلم�ارات وقيادته�ا إىل العراق 

وشعبه«.  
وأض�اف البي�ان أنه »ج�رى خ�الل الزيارة 
واللقاءات الرس�مية بحث آفاق التعاون بني 
البلدين الش�قيقني عىل جميع املس�تويات، 

وس�بل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح 
املش�رتكة، وأش�اد الجانبان بعمق العالقات 

األخوية التي تجمع البلدين الشقيقني«.  
التط�ورات  »آخ�ر  الجانب�ان  واس�تعرض   
واملس�تجدات اإلقليمي�ة والدولي�ة، وتطرقا 
إىل أهمي�ة التع�اون الدويل وتنس�يق الجهود 
كورون�ا،  جائح�ة  مواجه�ة  يف  وتكامله�ا 
واحت�واء تداعياته�ا االقتصادي�ة والصحية 
رئي�س مجل�س  العال�م، وق�ّدم  ع�ىل دول 
الوزراء الش�كر إىل دولة اإلم�ارات وقيادتها 
للمس�اعدات الطبية التي قدمتها إىل العراق 

وشعبه ملواجهة الجائحة«.  
واتفق الجانبان عىل »أهمية تطوير وتعزيز 

التع�اون يف املج�االت االقتصادي�ة، وتنمية 
التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتش�جيع 
ودع�وة  البلدي�ن،  ب�ني  االس�تثمار  حرك�ة 
رجال األعمال من البلدي�ن لتبادل الزيارات، 
العراق�ي ���  وتأس�يس مجل�س األعم�ال 
اإلماراتي، وتس�هيل جميع اإلج�راءات التي 

تخدم مصلحة البلدين«.  
اإلم�ارات  دول�ة  أعلن�ت  االط�ار،  ه�ذا  ويف 
دوالر  ملي�ارات  ثالث�ة  مبل�غ  |اس�تثمارها 
يف جمهوري�ة الع�راق، وته�دف املب�ادرة إىل 
تعزي�ز العالقات االقتصادية واالس�تثمارية 
وخل�ق ف�رص جدي�دة للتع�اون والرشاكة، 
ودفع عجلة النم�و االقتصادي واالجتماعي 

والتنموي لدعم الشعب العراقي«.  
ثّم�ن العراق »مب�ادرة دولة اإلم�ارات إعادة 
بناء منارة الحدباء وجامع النوري وعدد من 

الكنائس يف محافظة نينوى«.  
وتطرق الجانبان إىل »رضورة التعاون األمني 
والعس�كري، وتب�ادل املعلوم�ات ملكافح�ة 

اإلرهاب«.  
 واتفق�ا ع�ىل »توس�يع التع�اون يف مج�ال 
الطاقة، وخاصة مجاالت الطاقة النظيفة«.  
 وش�كر رئي�س مجل�س ال�وزراء العراق�ي 
يف خت�ام الزي�ارة »دول�ة اإلم�ارات، قي�ادة 
وحكومة وش�عباً، لحسن االس�تقبال وكرم 

الضيافة«.  

هناية زيارة رئيس الوزراء إىل اإلمارات: استثامرات بقيمة )3( مليارات دوالر

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الجيش اإلرسائييل أول طائرة من سلس�لة طائرات 
تجس�س جدي�دة، يطل�ق عليه�ا اس�م }أورون{، قائ�ال إنها 
ستحس�ن قدرته عىل جمع املعلومات االس�تخبارية وتحديد 
أه�داف للهج�وم يف العراق واليم�ن ومناطق نائي�ة أخرى يف 

الرشق األوسط، حسبما ذكر موقع تايمز أوف إرسائيل.
وأقيم حف�ل اس�تقبال للطائ�رة الجديدة يف قاع�دة نفاطيم 
الجوية يف ش�مال صحراء النقب.  وق�ال قائد القوات الجوية 
اإلرسائيلية عميكام نوركني: »لدى الجيش مجموعة متنوعة 

م�ن قدرات جم�ع املعلوم�ات االس�تخبارية، لك�ن }أورون{ 
تعزز تفوقنا وقدرتنا عىل العمل يف املس�تويني الثاني والثالث، 
والتنق�ل ب�ني الجبهات برسع�ة وعىل مدى ف�رتة طويلة من 
الزم�ن«.  وأض�اف نورك�ني أن »رشاء طائ�رات أورون ي�دل 
عىل م�دى تط�ور الق�وة الجوية لضم�ان اس�تمرار التفوق 
االس�تخباراتي إلرسائي�ل يف س�ماء الرشق األوس�ط وحماية 
األج�واء اإلرسائيلي�ة«. وبحس�ب، تايم�ز أوف إرسائيل فإن 
املس�توى الثاني يش�ري إىل الدول التي ال تح�د إرسائيل، لكنها 
تمث�ل تهدي�دا مبارشا لها، مث�ل العراق واليمن، بينما تش�ري 
الطبق�ة الثالث�ة إىل ال�دول املعادي�ة التي تقع أبع�د من ذلك، 

وتتمثل يف إيران، بحسب ما يقول موقع تايمز أوف إرسائيل. 
والطائ�رة من طراز غلف س�رتيم ج�ي 500 األمريكية، وهي 
م�زودة بمجموع�ة م�ن أجهزة االستش�عار ومع�دات جمع 
البيانات التي تس�مح لها بتحديد األه�داف برسعة يف جميع 
الظ�روف الجوية، وفقا ألحد مطوريه�ا. ونقل موقع »تايمز 
أوف إرسائيل« أن الجيش اإلرسائييل ووزارة الدفاع ومتعاقدي 
األسلحة قاموا بجهد جماعي لتطوير الطائرة عىل مدار تسع 
سنوات. ولم يكشف املوقع عن العدد الدقيق لطائرات أورون 
الت�ي م�ن املقرر أن يتس�لمها الجيش اإلرسائي�يل، قائال إنها 

معلومات رسية.  

أصدرت محكم�ة تحقيق الحلة املختصة بنظر قضايا النزاهة أكثر من 
13 مذكرة قبض واس�تقدام بحق محافظني س�ابقني وم�دراء عامني 
خالل ثالثة أش�هر. وذكر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل يف بيان 

مقتض�ب تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن »محكم�ة تحقيق 
النزاه�ة يف الحل�ة أصدرت خ�الل الفرتة )منتصف كان�ون الثاني حتى 
نهاية آذار( أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسؤولني كبارا 

عن قضايا فس�اد مايل وإداري«.  وكانتا محكمة تحقيق النارصية، قد 
اصدرت، االثنني، أمراً بالقبض عىل ضابط برتبة كبرية يف الجيش بتهمة 
مقتل عدد من املتظاهرين يف مدينة النارصية مركز محافظة ذي قار.

        بغداد / المستقبل العراقي

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، إتصااًل هاتفًي�ا بامللك عبد 
الل�ه الثان�ي عاه�ل اململك�ة األردني�ة 
الهاشمية.وأكد الكاظمي بحسب بيان 
ملكتبه تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه »موقف الع�راق الثاب�ت من أمن 
األردن واس�تقراره بقي�ادة املل�ك عبد 
الله الثاني، باعتب�اره مكمالً  متالزًما 
ألم�ن العراق واس�تقراره«.كما ش�دد 
رئيس مجلس الوزراء، عىل أن »العراق 
حكومة وشعًبا يعّضد كل ما من شأنه 
بسط هيبة الدولة والقانون يف األردن، 
وتعزيز مسرية الشعب األردني الشقيق 
عىل نهج اإلستقرار والتنمية والبناء«.

ارسائيل حتتفل بطائرة جتسس تصل اىل العراق

القضاء يعلن إصدار )13( مذكرة قبض واستقدام بحق حمافظني ومدراء عامني يف بابل خالل 3 أشهر

رئيـس الـوزراء مللـك األردن: 
أمن بالدكم مكماًل ألمن العراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن جهاز ُمكافحة اإلرهاب، أمس األثنني، نتائ�ج عملياته املُنفذة خالل 
ال�)3( أشُهر األوىل من العام 2021«.

وذكر اعالم الجهاز يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن »مفارز 
جهاز ُمكافحة اإلرهاب تمكنت من تحقيق مستوى ُمرتفع من الفعاليات 
املُنفذة بلغ )109( فعالية أسفرت عن إلقاء القبض عىل )99( إرهابي من 

عصابات داع�ش اإلرهابية يف مناطق ُمختلفة من البالد«.
واض�اف البيان ان�ه »تم قتل )34( إرهابي بعملي�ات نوعية ُمتفرقة وصل 
فيه�ا أبط�ال جهاز ُمكافح�ة اإلرهاب إىل ُعم�ق مناطق الع�دو يف البيئات 
الُجغرافية الصعبة،وبلغ حجم األس�ناد الجوي املُقدم عن طريق الطائرات 
الحربي�ة التابعة لطريان الجيش العراقي والق�وة الجوية والتحاُلف الدويل 

)33٧( رضبة«.
واش�ار اىل أن »إن عملي�ات جه�از ُمكافحة اإلرهاب األخرية ش�هدت ُجهد 
إس�تخباري وتكتيك�ي  عايل املس�توى ناجم ع�ن فهم ح�ركات عصابات 
داع�ش اإلرهابية أُستبق فيها الحدث من خالل تفكيك الخاليا التي تنترش 

يف املناطق اآلمنة والوصول إىل العنارص غري املُسجلني يف قاعدة البيانات«.

مكافحة اإلرهاب يكشف حصيلة عملياته: إلقاء القبض 
عىل )٩٩( إرهايب وقتل )3٤( آخرين

        بغداد / المستقبل العراقي

الق�ت رشط�ة مافظة بغداد، أم�س االثنني، القبض عىل قات�ل فيما نفذت 
جملة من املمارسات االمنية االخرى.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه »يف إطار 
جه�ود قيادة رشطة بغداد بالحد من الجريمة والقبض عىل الجناة وتنفيذ 
أوامر القبض القضائية و تعزيز األمن واالستقرار ضمن قواطع املسؤولية 
».   وأش�ار البيان اىل أن »مفارز مديرية رشطة بغداد الرصافة تمكنت من 
القب�ض عىل قاتل، فيما نفذت مفارز املديري�ة ) 16( أمر قبض وفق مواد 
قانونية مختلفه باإلضافة إىل ) 19 ( متهما وفق مخالفات ومواد قانونية 
أخ�رى«، مضيفا أن »مفارز مديرية رشطة بغ�داد الكرخ نفذت )13( أمر 

قبض وفق مواد قانونية مختلفة«.   
وتاب�ع، أن »مف�ارز مديري�ة ش�ؤون الس�يطرات تمكنت م�ن ضبط )6( 
مخالف�ني مع عجل�ة، و ثالث عجالت  تحمل مواد ممنوعه من االس�ترياد، 
وكذل�ك تم القبض عىل متهم مطلوب وفق املاده 431 ق ع، و القبض عىل 
)9( مخالفني عرب الجنسية النتهاء فرتة إقامتهم وضمن حملتها ملكافحة 

ضاهرة التسول تمكنت مفارز القيادة من القبض عىل )2٧( متسول«. 

رشطة بغداد تلقي القبض عىل قاتل
 وتنفذ عددًا من املامرسات االمنية

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النف�ط، أمس االثنني، 
الت�ي  التهري�ب  ح�االت  حصيل�ة 
رصدتها خالل العام املايض.    وقالت 
ال�وزارة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إنها »كشفت 
عن رصدها أكثر م�ن 45 حالة من 
املختلف�ة واملتاجرة  التهريب  أوكار 
باملش�تقات النفطي�ة خ�الل العام 
املايض«.  وأوضح البيان أن »مالكات 
هيئ�ة التفتيش التابعة للرشكة من 
خالل جوالتها التفتيش�ية املختلفة 
كش�فت  متفرق�ة  محافظ�ات  يف 
أوكاراً تس�تخدم لتهريب املشتقات 
النفطي�ة وت�م إلق�اء القب�ض عىل 
املتورط�ني بهذا النش�اط«.  وبينت 
»العملي�ات  أن  النف�ط  وزارة 
تم�ت بمس�اندة قوات م�ن رشطة 
والرشط�ة  النف�ط  واس�تخبارات 
االتحادي�ة«، الفت�ة اىل مصادرته�ا 
للكميات املضبوطة بشكل فوري«.  
وبحس�ب البيان، أكد رئيس مجلس 
ادارة رشكة التوزيع حس�ني طالب 
عىل أن »الرشكة عرب هيئة التفتيش 
عام 2020 قامت بنشاط نوعي عىل 
مس�توى القط�اع النفط�ي عموماً 

وله تبع�ات إيجابية حتى عىل امللف 
األمن�ي كون عملي�ات التهريب من 
النش�اطات املش�بوهة وتعت�رب من 
مصادر التمويل الغ�ري قانونية وال 
بد م�ن التصدي لهك�ذا أعمال تؤثر 
عىل املستوى االقتصادي للبلد«.  من 
جهته أش�ار مدير هيئ�ة التفتيش 
التابع�ة اىل رشك�ة التوزي�ع ع�الء 
عدنان محمود إىل أن »كوادر الهيئة 
تق�وم بواجباته�ا عىل أكم�ل وجه 
ملتابعة حاالت التهري�ب مؤكداً بأن 
تلك الحاالت تنوعت حسب مواقعها 
فبعضه�ا يت�م يف املناف�ذ التوزيعية 
وبعضه�ا يف األماك�ن العام�ة م�ن 
كراج�ات وغريه�ا ، وتت�م عملي�ة 
الرص�د من خ�الل مراقب�ة أي خلل 
ممكن أن يحدث يف حركة املنتجات 
النفطي�ة ومتابع�ة آلي�ة وصوله�ا 
للمواق�ع التوزيعي�ة يف املحافظات 
كاف�ة باإلضاف�ة اىل اإلعتم�اد عىل 
املعلومات اإلستخبارية التي ترد عن 
طريق رشط�ة الطاق�ة«،  موضحاً 
املعلوم�ات  الهيئ�ة ح�ال ورود  ان 
ت�رشع اىل تش�كيل لجان مش�رتكة 
م�ع الجه�ات ذات العالق�ة لضبط 
تل�ك املخالف�ات وإحال�ة املخالفني 

واملتورطني اىل القضاء ».   

النفط تعلن حصيلة عمليات التهريب 
املكتشفة خالل العام املايض
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   بغداد / المستقبل العراقي

تنرش املس�تقبل العراقي قرارا صدر حديثاً يخص الطلبة 
املرقنة قيودهم، وهنا نص القرار:

وزارة الرتبية
املديرية العامة العداد املعلمني 

والتدريب والتطوير الرتبوي 
قسم االعداد 

شعبة شؤون الطلبة 
العدد / 1/18/ط/1056

التاريخ 2021/4/1
اىل املديري�ة العام�ة للرتبية يف محافظ�ات ) بغداد الكرخ 
, الك�رخ 3 , الرصافة /1 / نين�وى / البرصة / االنبار / 
صالح الدين / كركوك / دياىل / واسط / النجف  االرشف 
/ القادسية / ذي قار ( / قسم االعداد والتدريب / شعبة 

املعاهد
م / قرار عودة الطلبة املرقنة قيودهم 

تحية طيبة ..
تنفي�ذا لقرار هيئة الراي يف جلس�تها املرقمة )4( بتاريخ 

2021/3/22 الق�ايض بالس�ماح لطلب�ة معاهد الفنون 
الجميل�ة املرقن�ة قيوده�م بالع�ودة اىل مقاعد الدراس�ة 
للمراحل كافة املبلغ الينا بكتاب مكتب الوزير هيئة الراي 

بالعدد ) 7541( يف 2021/3/28 
تقرر ع�ودة الطلبة املرقن�ة قيودهم اىل مقاعد الدراس�ة 

وللمراحل الدراسية كافة وفقا ملا ياتي : 
اوال : يعاد الطلبة املرقنة قيودهم للدراس�ة الصباحية اىل 
مقاعد الدراس�ة عىل ان ال تتج�اوز اعمارهم الحد االعىل 

وكما ياتي :
أ � املرحل�ة الخامس�ة )26( س�نة للذكور و )28( س�نة 

لالناث 
ب � املرحل�ة الرابع�ة )25( س�نة للذكور  و )27( س�نة 

لالناث 
ت � املرحل�ة الثالث�ة ) 24( س�نة للذك�ور و )26( س�نة 

لالناث 
ث � املرحل�ة الثاني�ة ) 23( س�نة للذك�ور و )25( س�نة 

لالناث 
ج � املرحلة االوىل )22( سنة للذكور و )24( سنة لالناث 
ثانيا : يعاد طلبة معاهد الفنون الجميلة الدراسة املسائية 

املرقن�ة قيودهم اىل مقاعد الدراس�ة يف نف�س معاهدهم 
االصلية دون تحديد رشط العمر 

ثالثا : ينقل الطلبة املرقنة قيودهم يف الدراسة الصباحية 
واملس�تفيدين من القراراىل معاهد الدراس�ة املس�ائية يف 
ح�ال تج�اوز االعمار ال�وارد ذكره�ا يف الفق�رة اوال انفا 
وبكتاب رسمي يصدر عن مديريتنا العامة  وبعد الوقوف 

عىل فقرات واقع حال الطالب 
رابعا : يك�ون دوام الطلب�ة املعادين اىل مقاعد الدراس�ة 
الصباحي�ة واملس�ائية باالنتس�اب للعام ال�درايس الحايل 
2020 � 2021 ع�ىل ان يتم اداؤه�م لالمتحانات يف نهاية 

السنة بدرجة %100
خامسا : يقع عىل عاتق الطالب املعاد اىل الدراسة باملرحلة 
الخامس�ة بموجب االمر انفا الواجبات واملهام التي تقع 
ع�ىل عات�ق اقرانهم من طلب�ة نفس املرحلة املس�تمرين 
بالدراس�ة ) التطبيق واملشاهدة واالنتاج الفني( بالنسبة 
للدراسة الصباحية و )االنتاج الفني ( للدراسة املسائية 

سادس�ا : تقوم ادارة املعهد بمىلء اس�تمارة واقع الحال 
املرافق�ة ربط�ا عىل ان تتضم�ن رقم وتاري�خ امر ترقني 
قي�د الطالب الص�ادر بحقه س�ابقا وتأييدها بعدم قطع 

عالقة الطالب من املعهد س�ابقا فضال عن فقرات اخرى 
وتتضمنها االستمارة ذات الصلة

س�ابعا : تقوم ادارة املعهد بارس�ال استمارة واقع الحال 
بكتاب رس�مي معنون اىل مديريتنا العامة / قسم االعداد 

/ شعبة شؤون الطلبة 
ثامنا : يراجع الطالب املستفيد من القرار بنفسه لتقديم 
طلبا اىل مديريتنا العامة لغرض ترويج معاملة عودته اىل 

الدراسة بعد ان يقدم اوراقه الثبوتية االصلية
تاسعا : تقوم ادارة املعهد باعالن امر عودة الطلبة املرقنة 
قيوده�م موض�وع البحث يف لوحة االعالن�ات وصفحات 

التواصل االجتماعي الخاصة باملعاهد 
ع�ارشا : يبدأ موعد تقدي�م الطلبات خ�الل )40( اربعني 

يوما من تاريخ صدور الكتاب 
احد ع�رش : نؤكد ع�ىل رضورة عدم اس�تيفاء اي مبالغ 
مالية من املس�تفيدين من القرار الي سبب كان وبخالفه 

تتحمل ادارة املعهد مسؤولية ذلك 
اثنى عرش : ارس�ال احصائية باسماء الطلبة املعادين اىل 
مقاعد الدراس�ة تتضمن اس�م الطالب الثالث�ي واملرحلة 

والقسم فضال عن قرص .)CD( وعىل نظام االكسل.

بالتفاصيل.. قرار من وزارة الرتبية بشأن الطلبة املرقنة قيودهم

     المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن مواصل�ة فروع 
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب بتجهي�ز 
املطاحن بالحنطة املحلية املخصصة للوجبة 
بحص�ة  التموي�ن  وكالء  وتجهي�ز  الثالث�ة 
ش�هر رمضان م�ن مادة الرز، أك�د ذلك مدير 
عام رشك�ة الحب�وب  املهن�دس عبدالرحمن 

الجويرباوي. 
وق�ال مواق�ع الرشك�ة يف محافظ�ة ص�الح 
تواصل مناقلة الحنطة املحلية لفروع ومواقع 
الرشك�ة لتعزي�ز ارص�دة تل�ك املحافظ�ات 
بالحنطة املخصصة للمطاحن، فيما واصلت 
املجارش االهلية والحكومية انتاج الرز املحيل 
وليت�م مناقلته من قبل فروعنا اىل محافظات 

البالد لتوزيعه ضمن حصة شهر رمضان. 
وب�ني أن مواصلة مالكات ف�رع نينوى عمله 
بتجهي�ز املطاح�ن بالحنطة ضم�ن الخلطة 

املعتم�دة ع�ن الحصة/الثالث�ة حي�ث بلغت 
الكمية املجهزة )2٩15،340( طن اي بنسبة 
71%  وحصة الطحني الصفر جهزت بالكامل 
بنسبة 100% بكمية بلغت )5420( طن ، والرز 
الياسمني جهز للوكالء بكمية بلغت )1284( 
طن بنسبة 12%  ، وجهز فرع املثنى   املطاحن 
بكمي�ة )4302( ط�ن عن الحص�ة /3  ، كما 
أس�تلم الفرع حنطة محول�ة من فرع صالح 
الدين )مجمع حبوب س�امراء ( بكمية بلغت 
)٩٩٩0( ط�ن، فيم�ا يخص الرز فقد أس�تلم 
الف�رع  رز مصنع من املجارش  بكمية بلغت 
)5200(  ط�ن ، وجه�ز وكالء امل�واد الغذائية 
بكمية بلغت اليوم)1722( طن رز ياس�مني . 
ومن جانب اخر اشار  الجويرباوي إىل مواصلة 
فرع ذي قار اس�تالم الحنطة املحلية املحولة  
بكمية بلغت الي�وم )1030( طن ، اضافة اىل 
استمرار الفرع بتجهيز املطاحن بكمية بلغت 
)450( ط�ن عن الحص�ة /3 ، ليكون اجمايل 

التجهي�ز عن الحصة الثالث�ة )767٩( طن  ، 
اما بخصوص ف�رع بابل حيث جهز املطاحن 
بكمي�ة بلغ�ت )1761( ط�ن ليك�ون اجمايل 
التجهيز )16٩72( طن  ، ويف س�ياق نفس�ة 
يواصل فرع بابل  تجهيز وكالء املواد الغذائية 
بالرز حصة شهر رمضان املبارك بكمية بلغت 
الي�وم)212( طن  ليصبح اجمايل تجهيز الرز 
)1٩26( طن ،فيما اس�تلم الفرع /رز مصنع 
م�ن املجارش التي ت�م التعاقد معه�ا بكمية 
بلغ�ت الي�وم )27( طن رز ياس�مني ، لتعزيز 

رصيد الفرع من الرز الياسمني .
وكش�ف اىل مخازن كرسة وعطش انتهت من 
تفريغ )21 ( ش�احنه تجاره ب�وزن) 80٩ ( 
طن من  رز الياس�مني تم مناقلته من مواقع 

فروع النجف والديوانيه . 
ليت�م تجهي�ز وكالء تموي�ن بغ�داد الرصافه 
حص�ة ش�هر رمض�ان بكمي�ه 830 طن رز 

ياسمني .

جتارة احلبوب تعلن تصاعد وترية جتهيز حصة شهر رمضان
جممع حبوب سامراء يعزز ارصدة مدن العراق باحلنطة احمللية.. وجمارش النجف والديوانية جتهزان احملافظات بالرز احمللي

    بغداد / المستقبل العراقي

عقدت وزارة النقل/الرشكة العامة لس�كك 
حدي�د الع�راق اجتماعاً موس�عاً بواس�طة 
الدائرة التلفزيوني�ة املغلقة يف مقر الرشكة 
لبحث السبل الكفيلة لالرتقاء بواقع السكك 
الحديد من اجل تعظيم وارداته. و قال مدير 
عام الس�كك طالب جواد كاظم الحس�يني: 
يات�ي ذل�ك يف اط�ار تاكي�دات وزي�ر النقل 
الكابتن نارص حسني بندر الشبيل برضورة 
مواصلة الجه�ود الحثيثة للبحث عن منافذ 
تسويقية تعزز من مكانة السكك بني سائر 
التش�كيالت .وبني الحسيني: ضم االجتماع 
الس�ادة مدراء االقسام والش�عب الرئيسية 
داخل قاعة االجتماع�ات فيما كان حضور 
الدائ�رة  ضم�ن  افرتاضي�ا  مدراءاملناط�ق 
التنظيمية  التلفزيونية التخ�اذ االج�راءات 
الداعمة لربنام�ج نقل املش�تقات النفطية 
اه�م  ومناقش�ة  االصالحي�ة  والق�رارات 
الس�بل الكفيلة لالرتقاء بواقع السكك بكل 
مفاصله�ا وايجاد الحلول املناس�بة لبعض 
املسائل العالقة و البعد االمثل لزيادة حجم 
طاق�ة نق�ل املنتجات النفطية لبناء س�كك 
حديد عراقية متطورة . موضحاً: ان الرشكة 
ماضي�ة قدم�ا يف اس�تثمار كاف�ة الفرص 
التي تس�اهم بش�كل فاعل ومؤثر يف عملية 
النه�وض بواقعها الخدم�ي لدعم االقتصاد 
العراق�ي وزي�ادة موارده�ا املالي�ة لتثب�ت 
السكك انها ناقل وطني مثايل يتمتع بكافة 

مزايا النق�ل االمن واملريح .يذك�ر ان املدير 
العام ش�دد خالل االجتماع  ه�ذا اليوم عىل   
كل ما يتعلق بزيادة حج�م االيرادات املالية 
وتقلي�ل وضغ�ط حج�م النفقات م�ن قبل 
بعض االقسام واملناطق فضال عن مناقشة 
تحس�ني الخدمات ورفع كف�اءة الخطوط 
باالضافة  اىل رضورة توسيع افاق املشاريع 
ذات الج�دوى االقتصادي�ة  مم�ا ينعك�س 
ايجاب�ا عىل مجمل الخدم�ات التي تضطلع 
به�ا تل�ك املؤسس�ة العريقة وهي  تس�عى 
لالنفتاح عىل قطاعات ومؤسسات و وزارات 
الدولة العراقية لتكون السكك من الرشكات 
الرابح�ة من خ�الل تظافر الجه�ود بتوفري 
القاطرات وزج اكثر عدد من االحواض لنقل 
املشتقات النفطية لحساب الرشكة العامة 
للمنتج�ات النفطي�ة.  باالضاف�ة اىل رف�ع 
كفاءة الخط�وط بكافة القطاعات وتدعيم 
الجوانب االستثمارية للسكك واعادة تاهيل 
البن�ى التحتي�ة للمناطق املت�رضرة وازالة 
التعاب�ر  ببواب�ات  واالهتم�ام  التج�اوزات 
النظامي�ة مع تقري�ب وجه�ات النظر كال 
ضمن تخصصة النس�يابية س�ري قطارات 
النفط االس�ود الصاع�دة والنازلة. و اختتم 
مدي�ر عام الس�كك االجتم�اع بالتأكيد عىل 
مضاعف�ة الجه�ود ملتابع�ة كل الخط�وات  
الالزمة داخل مناطق واقسام السكك كافة 
معرب�ا ع�ن دعم�ه املب�ارش وع�ىل مختلف 
االصع�دة يف س�بيل رفعة وتق�دم عمل تلك 

املؤسسة الخدمية العريقة.

النقل تعقد اجتامعًا موسعًا لتطوير 
واقع السكك وتعظيم وارداته

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد املتحدث باسم وزارة الرتبية حيدر فاروق، أمس االثنني، أن مسألة تثبيت املحارضين 
املجانيني ال يعود اىل وزارة الرتبية، انما هو من اختصاص الحكومة والربملان.

وقال ف�اروق لوكالة }الفرات نيوز{ إن »وزارة الرتبية خالل حديثها مع رئاس�ة مجلس 
ال�وزراء كان هناك قرار 5٩ الذي يقيض باربع توصيات، االوىل هي الحذف واالس�تحداث 
والثان�ي تق�يض بتعيني وجبة اوىل بالنق�اط واآلليات التي وضعتها وزارة املالية حس�ب 
االولوي�ة ويك�ون بمثاب�ة عقد، ام�ا التوصي�ة الثالثة ه�ي املتبقي يمنح منح�ة مالية، 
والتوصي�ة الرابعة تبني انه ال يوقع اي امر أداري ألي محارض مجاني لحني انتهاء هذه 
االع�داد«. وأضاف أن »هذا ماس�عت به الوزراء بخصوص املحارضي�ن املجانني ورفعت 
التوصيات اىل االمانة العامة ملجلس الوزراء، وتم  اقرار قرار 5٩ برئاس�ة وزير التخطيط 

وعضوية الرتبية والكهرباء والوزارات االخرى املعنية«.
يش�ار اىل ان اآلآلف من املحارضين باملجان واصلوا اليوم األثنني اعتصامهم لليوم الثاني 

تواليا يف 7 محافظات مطالبني الجهات املعنية بالتعيني وتثبيت حقوقهم.

وزارة الرتبية بشأن املحارضين: ليست من اختصاصنا

نفط ذي قار تعلق عىل نفاد الوقود
وتعلن توقف حمطات

    بغداد / المستقبل العراقي

قال ف�رع الرشكة العامة للمنتج�ات النفطية يف ذي 
ق�ار انه سيس�تمر بتجهي�ز محطات تعبئ�ة الوقود 
الحكومي�ة بمادة البنزين اعتم�ادا عىل ما يردها من 

انتاج البرصة.
وب�ني مدير فرع الرشكة عيل حس�ني عيل يف بيان ان 
املحط�ات الحكومي�ة ستس�تمر بتجهي�ز املواطنني 
باملش�تقات النفطي�ة م�ن مادت�ي البنزي�ن والكاز 
اعتم�ادا ع�ىل ما يرد للف�رع من منتج�ات محافظة 

البرصة«.
وتوقع ان »تش�هد املحطات الحكومية زحاما بسبب 
إيقاف عمل املحطات األهلي�ة الناتج عن إغالق فرع 
الرشكة العامة للمنتجات النفطية يف ذي قار من قبل 

املتظاهرين املطالبني بالتعيني«.
وكان مصدر مس�ؤول يف محافظة ذي قار أفاد اليوم االثنني بنفاد 
ت�ام ملخزون مادت�ي البنزين وزي�ت الغاز }الكاز{ يف مس�تودعات 
النارصي�ة بس�بب إغالق مصف�ى ذي قار النفطي وف�رع الرشكة 

العامة للمنتجات النفطية يف املحافظة من قبل محتجني.
وبني املصدر، يف ترصيح صحف�ي، ان »معظم القطاعات الخدمية 
العام�ة والقط�اع الخاص س�يتعرض اىل ش�لل تام بس�بب توقف 

تجهيز محطات تعبة الوقود يف املحافظة بسبب اغالق مصفى ذي 
ق�ار النفطي وف�رع الرشكة العامة للمنتج�ات النفطية« الفتاً اىل، 
ان »مس�تودع ذي قار اس�تنفد كامل خزينه م�ن منتجات البنزين 

والكاز بعد أربعة أيام من غلق الدائرة بالكامل«.
يش�ار اىل ان محتجني يف ذي قار يواصلون إغالق مصفى املحافظة 
ورشكات نفطية احتجاًجاً عىل عدم توفري فرص العمل لهم وتردي 

الخدمات وتفيش البطالة والفساد.

حمافظ البرصة: موازنة 2021 تضمنت مشاريع مهمة 
منها مصفى وطريق حويل

التقى رئيس وقف املعارف الرتكي وحبث معه فتح آفاق التعاون املستقبلية يف جمال التعليمأكد قيام احملافظة »بكل شيء« لنجاح بطولة خليجي 25

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

عت�رب محافظ البرصة أس�عد العيداني إن أهم 
ما أق�ر يف موازنة 2021 للب�رصة هو صندوق 
الب�رتودوالر الذي خص�ص له تريلي�ون دينار 
لعموم العراق، مش�ريا إىل عدم إمكانية إعطاء 
أرقام ملوازنة البرصة ألنها س�تضاف لها %50 

من إيرادات املنافذ فضال عن تنمية األقاليم.
وق�ال العيدان�ي »البعض يعت�رب تخصيصات 
البرصة قليل�ة والبعض اآلخ�ر يعتربها كافية 
لكننا ال نستطيع أن نعطيها باألرقام، ألن لدينا 
موضوعان مهم�ان، األول: هو الطريق الحويل 
حيث ستنفتح البرصة انفتاح مهم من خالله، 
ع�ىل الرغ�م م�ن إن تخصيصات ه�ذا الطريق 
س�تكون من املنافذ الحدودي�ة للمحافظة بعد 
أن خصص لها 50% من الواردات، وال استطيع 
أن أعط�ي رقما لهذه التخصيصات ألنها تقرر 

شهريا«.
وتابع إن »املرشوع الثاني، وإن كان عىل وزارة 
النف�ط لكن فائدته س�تكون أله�ايل املحافظة 
وه�و مصف�ى الب�رصة حيث ت�م إق�رار مبلغ 
300 مليون دوالر له�ذا املرشوع املهم، بجانب 
مرشوع ميناء الف�او الكبري الذي خصصت له 
أموال أيضا«.ولفت إىل أن املبالغ التي تضمنتها 

املوازنة لتنمية األقاليم بلغت 4 تريليون حصة 
محافظ�ة الب�رصة منها ح�وايل 7 أو 8 باملائة، 
كذلك تأسيس صندوق البرتودوالر وهو األهم، 
حيث س�يوضع فيه الفائض عن سعر الربميل 
املحتس�ب يف املوازنة«.ووض�ح ب�أن »حص�ة 
الب�رصة من صن�دوق البرتودوالر ه�ي 5% أي 
أنه�ا يف ح�ال ص�درت 3 ماليني برمي�ل يوميا 
فإنها س�تحصل س�نويا عىل 3 مليار دوالر ألن 
ما خصص لعموم العراق يبلغ تريليون واحد«.
من جان�ب آخر، ق�ال محافظ البرصة اس�عد 

العيداني إن املحافظة ستقوم بكل يشء لنجاح 
بطولة خليجي 25. وقال العيداني يف تغريدة له 
عىل »تويرت«، »قرأته�ا يف عيون اللجنة املكلفة 
والتي تتواجد يف البرصة االن ان العراق يستحق 
ابنائه�ا  »نح�ن  جاهزة«.وأض�اف  والب�رصة 
وس�نقوم بكل يش ليش�هد اش�قائنا بنجاحها 
والبطولة تنجح ان شاء الله بدعمكم«.واعلنت 
وزارة الش�باب والرياض�ة، الي�وم االح�د، عن 
وص�ول وفد خليج�ي اىل الب�رصة لالطالع عىل 
جاهزية املحافظة لتنظيم بطولة خليجي 25.

حمافظ بغداد خياطب رئاسة الوزراء لتعيني 
املحارضين عىل مالك مديريات الرتبية

     بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

خاط�ب محافظ بغ�داد املهن�دس محمد جابر 
العط�ا رئاس�ة ال�وزراء بتعي�ني املحارضي�ن 
باملجان عىل حركة املالك )الحذف واالستحداث( 

لكل مديرية ». 
وبحس�ب الوثيقة الصادر م�ن مكتب محافظ 
بغداد الت�ي جاء يف مضمونه�ا »عمال بما جاء 
بالتوصي�ات الص�ادرة بموج�ب ق�رار مجلس 
الوزراء الرقم)5٩( لسنة 2020 ، يرجى تفضلكم 
باملوافقة عىل تعيني املحارضين باملجان ضمن 
حرك�ة امل�الك )الح�ذف واالس�تحداث ( ل�كل 

مديرية من مديريات الرتبية الست ». 
وأك�د العط�ا » انن�ا يف محافظة بغ�داد نطالب 
بأنص�اف املحارضي�ن الذي�ن قدم�وا مجهودا 
اس�تثنائيا خ�الل الف�رتة املاضية ، مش�ريا اىل 

وجود نقص حقيقي باملالكات التدريسية ،
وب�ني العطا : ان مديري�ات الرتبية يف محافظة 
بغداد  بحاجة ماسة إىل خدماتهم لسد النقص 
يف امل�الكات الرتبوي�ة نتيج�ة لص�دور التعديل 

االول لقانون التقاعد لسنة 201٩.
التوصي�ات  م�ن  الثاني�ة  الفق�رة  ان  يذك�ر 
الصادرة ضمن القرار اعاله تنص عىل ش�مول 
املحارضي�ني الذي�ن تنطب�ق عليه�م ضواب�ط 

التعيني ضمن درجات حركة املالكات ) الحذف 
واالستحداث ( لكل مديرية .

من جانب آخ�ر، التقى محافظ بغداد املهندس 
»مع�ارف«  وق�ف  رئي�س  محمدجابرالعط�ا 
بروفيس�ور  ب�ريول أكج�ون، للتباحث يف فتح 
آفاق مس�تقبلية من ش�أنها تطوير املنظومة 
التعليمية يف البالد، بحضور س�فري تركيا فاتح 
يلدز.وأشار العطا خالل اللقاء اىل ان املحافظة 
تسعى اىل خلق تعاون مثمر مع الدول املتطورة 
لالستفادة من الخربات التعليمية ورفع كفاءة 

التعليم وتحسني نوعيته.

ويف الس�ياق ذاته، أكد العطا »اننا س�نبقى عىل 
تواص�ل مس�تمر م�ع الجان�ب الرتك�ي وعقد 
لق�اءات ثنائية مش�رتكة لتكوي�ن »برتوكول« 
عمل وتعاون تربوي بني العراق وتركيا من اجل 
تجاوز االزمة التي انتجتها جائحة »كورونا« يف 
النظام التعليمي«.بدوره أكد سفري جمهورية 
تركي�ا إىل رضورة االفادة من مؤرشات  التعليم 

الرقمي يف العالم وتطبيقها مابعد الجائحة 
مؤكدا يف الوقت نفس�ه امليض باتجاه التنسيق 
والتواص�ل ب�ني الطرف�ني لتحقي�ق مايخ�دم 

األهداف املشرتكة .

    واسط / الغانم

ش�هدت واسط، أمس االثنني، اجتماعاً موسعاً عقد يف مقر مديرية 
بلديات واس�ط وذلك ملناقشة الخطة الخدمية ملشاريع سنة 2021 
يف محافظ�ة واس�ط حي�ث ض�م االجتماع كل م�ن النائ�ب الثاني 
ملحافظ واسط، ومعاون محافظ واسط لشؤون البلديات والطرق، 
ومدير بلديات واس�ط املهندس حيدر جسام حمود، ومدراء الدوائر 
الخدمية يف املحافظة، وقسم التخطيط واملتابعة يف املحافظة، وقسم 
مش�اريع البلديات. وقد تضمن االجتماع مناقشة الخطة الخدمية 
للمحافظة وتقسيم املشاريع حسب الكثافة السكانية للمدن وحل 
املش�اكل التي تواج�ه العمل ب�ني الدوائر الخدمي�ة وتوفري وتهيئة 
الظ�روف لتنفيذه�ا والعمل عىل متابعة املش�اريع بش�كل مبارش 
وتوف�ري املبالغ الالزمة لها وايضاً تكثيف جهود الكوادر الخدمية يف 
العمل ومناقش�ة تنفيذ املش�اريع الخدمية بشكل مبارش وبذل كل 

الجهود واالمكانيات من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنني.

حمافظ واسط يعقد اجتامعًا موسعًا 
ملناقشة املشاريع اخلدمية هلام 2021

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدين، أمس االثنني، عن منح قروض املش�اريع 
الصغ�رية للمواطن�ني من اصح�اب املحال التجاري�ة لتصل اىل 25 
ملي�ون دينار.وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه »تماش�ًيا مع سياسة املرصف 
الهادفة لتنويع الخدمات املقدمة من قبله ودعًما لالقتصاد الوطني 
يف تمويل املش�اريع املختلفة والتقليل من البطالة وتش�غيل األيدي 
العامل�ة فق�د تقرر زيادة مبال�غ منح قروض املش�اريع الصغرية 
اىل 25 ملي�ون دينار«.ودع�ا املرصف »املواطن�ني اصحاب املحالت 
واملهن االخرى عىل مختلف انواعها اىل االس�تفادة من هذا القرض 
والتقدي�م عليه يف فروع املرصف املنت�رشة يف بغداد واملحافظات«، 

مؤكدا ان »مدة تسديد القرض 5 سنوات اي بواقع 60 شهًر«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�در وزي�ر الداخلية عثم�ان الغانمي، أمس االثن�ني، 3 قرارات 
لتس�هيل عمل مفوضية االنتخابات ضمن جهود تحديث س�جل 

الناخبني، وإجراءات تسجيل وإصدار البطاقة البايومرتية.    
وأظهرت وثيقة حصلت املس�تقبل العراقي عىل نس�خة منها، أن 
»وزي�ر الداخلي�ة عثمان الغانم�ي وجه بما ييل لتس�هيل وتوفري 
كافة السبل االدارية والفنية واألمنية التي من شأنها أن تسهم يف 

تدعيم اجراء االنتخابات الربملانية املبكرة:  
1 الرتي�ث يف نق�ل قيود األح�وال املدنية يف دوائ�ر مديرية األحوال 
املدني�ة والجوازات واإلقام�ة ما بني املحافظ�ات أو بني األقضية 
والنواح�ي ضم�ن املحافظة الواحدة وإىل أش�عار أخر ويس�تثنى 
م�ن ذل�ك الحاالت الرضورية ج�دا.  2 إيقاف كاف�ة التنقالت من 
القطعات القتالية )قيادة قوات الرشطة االتحادية – قيادة قوات 
الح�دود - فرقة التدخل الرسيع - أف�واج الطوارئ - أمرية حفظ 
القانون( إىل كافة مفاصل الوزارة وإىل أش�عار آخر ويستثنى من 
ذل�ك الحاالت الرضورية جدا.  3 يس�تثنى مم�ا أورد آنفا التدوير 

الوظيفي ألغراض الحركات«.

الرافدين يعلن عن قروض تصـل اىل
 2٥ مليون الصحاب املحال التجارية

الداخلية تصدر توجيهات بشأن نقل 
القيود املدنية والتنقالت العسكرية
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )48(
تعلن اللجنة عن كرس قرار العقار ادناه وفق قانون )21( 
لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 7( سبعة 
اي�ام تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية 
لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال 
املدني�ة وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانوني�ة البالغة 
)30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك 
باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / قاعة 
الحدباء   يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االع�الن ويتحمل من ترس�و بعهدته اج�ور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
*دكان رق�م )16( عىل جزء م�ن القطعة املرقمة )556( 
محلة امليدان املنطقة )علوة االسماك( وحسب واقع الحال  

وملدة ثالث سنوات

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

املناقصة العامة املحلية 2020/202هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
جتهيز مادة النرتوجني املسال ) 2000( م2 

اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية 
1� يرس رشكة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالش�رتاك يف املناقصة اعاله عىل 

ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل
2 � تقدي�م طل�ب تحريري معنون اىل قس�م العقود واملش�رتيات ودفع قيم�ة البيع للوثائق القياس�ية للمناقصة 
البالغ�ة )150,000 مائة وخمس�ون الف دينار عراقي فقط (مع صورة من هوية غرف�ة التجارة  نافذة املفعول 

وشهادة تاسيس الرشكة
3 � الكلفة التخمينية تبلغ )900,000,000( فقط تسعمائة مليون دينار عراقي 

4 � التامينات االولية املطلوبة )18,000,000( فقط ثمانية عرش مليون  دينار عراقي صادرة من مرصف معتمد 
لدى رشكة مصايف الجنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 

 www.src.gov.iq 5 � ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة
contracts@src.gov.iq : ولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا عىل الربيد االلكرتوني التايل

6 � يتم تس�ليم العط�اءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجنة فت�ح العطاءات املحلية واخر 
موعد الستالم العطاءات الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2021/5/4 ويف حالة مصادفة يوم الغلق 
عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض 

العطاءات املتاخرة 
7 � س�يكون انعق�اد املؤتم�ر لالجاب�ة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة الس�اعة الع�ارشة صباحا يوم 

2021/4/28 يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة البرصة /الشعيبة 
8 � يتم تقديم القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة 
)ضمن القس�م الرابع حرصا ( وحس�ب ما موضح يف الوثيقة وتقديم القس�م الس�ادس للتاكي�د عىل املواصفات 
املطلوب�ة ع�ىل ان تكون موقعه ومختومة ع�ىل جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واح�د مغلق ومختوم مثبت عليه 
 )CD( العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واس�م املناقصة مع تزويدنا بقرص

للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة  والتامينات االولية
9 � املستمس�كات املطلوبة عند التقديم شهادة تاسيس الرشكة ،املحرض االول للتاسيس ، قرار التاسيس ، هوية 
غرفة التجارة النافذة ، الهوية الرضيبية واس�تخدام الرقم الرضيبي ، تاييد س�كن مصدق خاص بعنوان الرشكة 
، تايي�د حج�ب البطاق�ة التموينية عن املدي�ر املفوض للرشكة او املكت�ب ، كتاب عدم ممانعة م�ن الهياة العامة 

للرضائب لالشرتاك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب ، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
10 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة )90( يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة عىل ان تك�ون عملة العطاء بالدينار 

العراقي
11 � يجب مراعاة تقديم الس�يولة النقدية املطلوبة يف القس�م الثالث من الوثيقة القياس�ية وخالف ذلك س�يتم 

استبعاد العطاء
12 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها المالء القسم الرابع منها 

فسيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 
13 � س�يتم فت�ح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحض�ور اىل مقر رشكة مصايف 
الجن�وب رشك�ة عامة / غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الس�اعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف 

الساعة التاسعة صباحا  
14 � تدخ�ل ال�وزارات االتحادية املصنع�ة كمنافس مع ال�رشكات الخاصة ويكون ملنتجات ال�وزارات االتحادية 
افضلي�ة بالس�عر ال تزيد عن )10%( عن مثيالتها املس�تورده عند تحقيق القيمة املضاف�ة البالغة )20%( للمواد 
املصنعة مع مراعات املواصفات والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات 

العامة  املصنعة
15 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

16 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تس�ديد رس�م عديل بمبلغ )10,000( عرشة 
االف دينار ورسم طابع بنسبة )0,003( من قيمة العقد 

17 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسنة 2014

18 � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب 
مربرة دون تعويض مقدمي العطاء

فقدان
فقد مني سند عقار القطعة رقم ) 22896/ 3 حي 
ميس�ان ( بأس�م )احمد جدوع عبد حمادي ( عىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد: 41/ش/2021
التاريخ:2021/4/5

م/ تبليغ املدعى عليه بقرار الحكم
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف االسحاقي 
 2021/3/28 يف  41/ش/2021  املرق�م  قراره�ا 
واملتضمن تثبيت زواج املدعية حنان سعد عبيد من 
املدعى عليه عبد الواحد عجمي حماد وثبات نس�ب 
الطفل�ة ولع�دم معرفة محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميت�ني ويف حالة 
عدم اتباعك الطرق القانونية يكتسب القرار درجة 

الثبات
مع التقدير.  

القايض
يعرب عيل جاسم

������������������������������������������
تنويه 

ذكر يف صحيفة املستقبل بالعدد 2338 يف 18 / 3 / 
2021 وصحيف�ة العراق االخبارية بالعدد 1366 يف 
18 / 3 / 2021 ح�ول العقار املرقم 116 / 5204 
ذكر للراهن ) ازهار لفته حمود ( خطأ والصحيح ) 

ازهار لفته محمود ( لذا اقتىض التنويه .

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/2769 /2018  
التاريخ/4 /4 /2021

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكوت معم�ل طابوق النرجس املش�يد 
عىل العقار تسلس�ل 2/1م21 هور الش�ويجة معمل طابوق 
النرجس  الواقعة يف الكوت العائد للمدين )جعفر حسن زبني 
( املحج�وزه لقاء طل�ب الدائ�ن )فيصل غازي ج�رب ومنهل 
عكار عبد الله (البالغ )650,000,000(س�تمائة وخمس�ون 
ملي�ون دينار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل م�دة)15 يوما( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التأمين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :- العقار املرقم 2/1م21 هور الش�ويجة 
معمل طاب�وق النرجس طريق بدرة معم�ل طابوق الحاصل 

عىل اجازة  التأسيس  )82833(يف 2010/7/12 
2-جنس�ه و نوعه:- يحتوي عىل بنايتني لفخر الطابوق اليه 
للسقوط الوجود نقشات  يف جدرانها و سقوفها و 2 خزانات 

حديد و مصعد احدهما للوقود و الخر للماء
3-حدود و اوصافه :- 

4-مشتمالته :
5-املساحة :- 

6-درجة العمران:�
7-– الش�اغل :- مرتوك و مهمول منذ فرتة طويلة  الكش�ف 

خايل من الشواغل
8� القمي�ة املق�د رة :-  100,000,000 مائ�ة  ملي�ون دينار 

عراقي ال غري

أعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي )احم�د داخل حمدان( 
ال�ذي يطلب تبديل لقبه من)الطوك�ي( اىل )املنصوري( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاه�ا )15( يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������������
اعالن 

اىل الرشيك / عالء جاسم كريم 
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي – س�بع البور لغرض اس�تخراج 

اجازة البناء للقطعة املرقمة 1 / 1170 سبع البور .
الرشيك 

حسني كاظم محمد 
������������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / اركان عيل كاطع 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي الكائن قرب مجمع 
النهض�ة وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد ) 
شذى رسول مجيد ( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
) 1 / 13604 ( مقاطعة 7 البور لغرض تس�ليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج 
الع�راق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاج�ري االمالك 
املدرج�ة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية تاج الدين  وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف 
املزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدية تاج الدي�ن  خالل فرتة )30( ثالثون 
يوم�ا تبدأ من اليوم الت�ايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة )30%( من القيم�ة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا  ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( اذا صادف 
ي�وم املزايدة عطلة رس�مية تك�ون املزايدة يف اليوم الذي يلي�ه ويتحمل من 
ترس�و علي�ه املزايدة اجور الن�رش واالعالن وكافة املصاري�ف االخرى وعىل 
املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مص�ورة واصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية ش�يخ س�عد وفق الحكام امل�ادة 12 الفقرة )ثالثا ا ( من 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية شيخ سعد خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا  ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب 

هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها 
يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية تاج الدين  وفقا الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا ا( 
من  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية تاج الدين  خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة )30%( م�ن القيم�ة التقديرية بصك مص�دق او نقدا  ولكامل م�دة االيجار 
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام 
الس�اعة )الع�ارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش واالعالن 
وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب ) رشكة عامة( 

تنويه

ن�ود التنويه بان�ه تم تمدي�د موعد الغلق 
للطلبي�ة اعاله لغاية ي�وم االثنني املوافق 
2021/4/19 الساعة الثانية عرشة ظهرا 
وبدال من 2021/3/30 ويف حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن 

اىل ما بعد العطلة لذا اقتىض التنويه 
مع التقدير

العدد / خ4838/184/6
التاريخ  /  29 / 3 / 1442 هـ

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد : 221
التاريخ : 2021/3/25

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

حسام حسني ويل 
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 628/2021/E
 RO Main
 Electrical

 Substation
33 K

 400.000
IQD

العدد /1087
التاريخ 2021/3/30

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع  المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت
ثالث سنوات  المزرعة 15م2 160 محل  1
ثالث سنوات المزرعة 35م2 52 محل  2
ثالث سنوات  المزرعة 30م2 80 محل  3
ثالث سنوات  المزرعة 30م2 70 محل  4
ثالث سنوات  المزرعة 25م2 62 محل  5
ثالث سنوات  المزرعة 26م2 60 محل  6
ثالث سنوات  الحفرية 15م2 153 محل  7
ثالث سنوات  المزرعة 38م2 50 محل  8

العدد /1088
التاريخ 2021/3/30

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

المالحظات مدة االيجار  الموقع رقم الملك المساحة م2 رقم القطعة نوع الملك ت

يلتزم المستاجر بناء مشيدات غير ثابتة وعند عدم رغبة البلدية بتجديد االيجار يتم رفع كافة المشيدات وتسليم 
القطعة فارغة تماما وبتعهد خطي من قبل المستاجر   سنتان شيخ 

سعد 326 232,75م2 892 قطعة   1

1 ـ يلتزم المستاجر بانشاء ملعب سباعي وبحسب المواصفات التي تحددها البلدية
2 ـ يلتزم المستاجر بعدم اضافة اي مشيد جديد داخل الحديقة  

3 ـ عدم مطالبة المستاجر بالتعويض في حال ارتفاع مناسيب النهر )الفيضان( 
4 ـ تؤل كافة المشيدات واالعمال الى  البلدية بعد انتهاء العقد 

 3
سنوات شيخ سعد 230 7100م2

على جزء من مقاطعة 
شيخ سعد )الجزء االيمن 

من حوض النهر( 

شاطية متخذا 
حديقة وملعب 

سباعي 
2

العدد /999
التاريخ 2021/3/22

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع  مساحته رقم الملك نوع الملك ت

سنتان المزرعة 2320م2 189 قطعة ارض متنزه 1859  1
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الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك

اعالن رقم )2021/29( 
)للمرة / الثانية ( 

1 ـ يرس الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية  االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص )ملناقصة 
تحميل وتفريغ املواد الغذائية يف ) مركز مبيعات الرصافة ومجمع مخازن املشتل والعبيدي( 

2ـ  تتوفـر لـدى )الرشكة اعاله( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية / وينوي اسـتخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات كما مبني يف 
الرشوط الخاصة 

3ـ  بامـكان مقدمـي العطـاءات الراغبني يف رشاء وثائـق العطاء باللغة )العربية( بعـد تقديم طلب تحريري اىل  مديرالقسـم القانوني / 
الطابق الثاني / الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية / املنصور شـارع النقابات ـ مجاور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
غري املسـردة البالغة )600,000( سـتمائة الف دينار عراقـي بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عـىل املزيد من املعلومات عىل 

العنوان املبني اعاله 
4 ـ تسـليم العطـاءات اىل العنـوان االتي :  )صنـدوق العطاءات الكائـن يف الطابق االريض االسـتعالمات قبل السـاعة )12( الثانية عرش 
ظهـرا بتوقيت بغداد ليوم )االثنني( املصادف 26/ 2021/4 وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة وسـيتم فتـح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح  يف يوم )االثنني ( املصادف 2021/4/26 بعد السـاعة 12  الثانية 
عـرش ظهـرا ( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ 

)30,000,000( ثالثون مليون  دينار عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة  
اسعار الكلفة التخمينية 

وترفق الوثائق التالية :
1 ـ وثائـق العطـاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها يتم اسـتبعاد 

عطاءه 
2 ـ كتاب عدم املمانعة من االشراك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2021 

3 ـ هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة  يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة 
4 ـ الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تاييد الجهة املختصة 

5 ـ االعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية 
العنوان : جمهورية العراق ـ بغداد ـ املنصور ـ شارع النقابات 

Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al -Mansoor
Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@ iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1012

التاريخ 2021/4/4
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلنيـة العقـار املوصـوف اعـاله العائـد للراهن 
منتـرص عبد الجليـل والكفيل باسـم محمد ظاهر   
لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف الزراعي التعاوني 
فـرع ابـو صخـري والبالـغ قـدره  )20000000( 
مليـون عـدا الفوائـد فعـىل الراغبـني  باالشـراك 
مراجعة هذه الدائرة خالل مدة 30  يوم اعتبارا من 
اليوم التـايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبني 
معهـم تأمينات قانونية نقديـة او كفالة مرصفية 
ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  للبيع البالغة  ) 
50000000( مليون دينار وان املزايدة سـتجري يف 

الساعة الثانية عرش  ظهرا من اليوم االخري
مدير التسجيل العقاري /املناذرة

املواصفات : 
1 ـ التسلسل او رقم القطعة : 26/ 68

م/18   : املقاطعـة   واسـم  رقـم  و  املحلـة   ـ   2
املشخاب 

3 ـ الجنس  دار 
4 ـ النوع   ملك رصف

5 ـ املساحة  200 
6 ـ املشـتمالت  : غرفتـني نوم وصالة واسـتقبال 

ومطبخ وصحيات   
7 ـ مقدار البيع  )50,000,000( خمسـون مليون 

دينار 
عالء جبار لطيف 

مدير الفرع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1013

التاريخ 2021/4/4
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن حصة  
/ ثائر فليح حسن والكفيل نفسه لقاء طلب الدائن 
املرتهن املـرصف الزراعي التعاوني فرع ابو صخري 
والبالـغ قـدره  )24000000( مليون عـدا الفوائد 
فعـىل الراغبـني  باالشـراك مراجعة هـذه الدائرة 
خـالل مدة 30  يوم اعتبارا مـن اليوم التايل لتاريخ 
نـرش هـذا االعـالن مسـتصحبني معهـم تأمينات 
قانونية نقديـة او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
مـن القيمة املقدرة  للبيع البالغـة  ) 30000000( 
مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة الثانية 

عرش  ظهرا من اليوم االخري
مدير التسجيل العقاري /املناذرة

املواصفات : 
1 ـ التسلسل او رقم القطعة : 1/ 3791

2 ـ املحلة  و رقم واسم املقاطعة  : م/3 الحصوة 
3 ـ الجنس  دار 

4 ـ النوع   ملك رصف
5 ـ املساحة  50 / 70 / 3 

6 ـ املشـتمالت  : غرفتـني نوم واسـتقبال وصالة 
ومطبخ وحمام  

7ـ  مقـدار البيـع  )30,000,000( ثالثـون مليون 
دينار 

عالء جبار لطيف 
مدير الفرع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املرصف الزراعي التعاوني 

للصريفة الشاملة 
فرع ابو صخري

العدد : 1014
التاريخ 2021/4/4

اعالن
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلنيـة العقـار املوصـوف اعـاله العائـد للراهن 
سـعدون عبـد الرضـا والكفيل نفسـه   لقاء طلب 
الدائـن املرتهـن املـرصف الزراعـي التعاوني فرع 
ابو صخـري والبالـغ قـدره  )10000000( مليون 
عـدا الفوائـد فعـىل الراغبـني  باالشـراك مراجعة 
هـذه الدائرة خالل مدة 30  يـوم اعتبارا من اليوم 
التـايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبني معهم 
تأمينـات قانونيـة نقديـة او كفالـة مرصفيـة ال 
تقل عـن 10% من القيمة املقـدرة  للبيع البالغة  ) 
150000000( مليون دينار وان املزايدة ستجري يف 

الساعة الثانية عرش  ظهرا من اليوم االخري
مدير التسجيل العقاري /املناذرة

املواصفات : 
1 ـ التسلسل او رقم القطعة : 3/ 5

2 ـ املحلة  و رقم واسم املقاطعة  : م/2 املشخاب 
3 ـ الجنس  دار ومشتمل 

4 ـ النوع   ملك رصف
5 ـ املساحة  360م2 

6ـ  املشـتمالت  : 1ـ   خمسـة غرف نوم واستقبال 
وصالة ومطبخ وحمام ومسبح 

2 ـ املشتمل 3 غرف نوم وصالة ومطبخ   
7 ـ مقدار البيع  )150,000,000( مائة وخمسون 

مليون دينار 
عالء جبار لطيف 

مدير الفرع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1015

التاريخ 2021/4/4
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلنيـة العقـار املوصـوف اعـاله العائـد للراهن 
سعدون عبد الرضا والكفيل  حصة / صفوان مكي 
لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف الزراعي التعاوني 
فـرع ابو صخـري والبالـغ قـدره  )100000000( 
مائـة مليون عدا الفوائد فعىل الراغبني  باالشـراك 
مراجعة هذه الدائرة خالل مدة 30  يوم اعتبارا من 
اليوم التـايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبني 
معهـم تأمينات قانونية نقديـة او كفالة مرصفية 
ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  للبيع البالغة  ) 
150000000( مليون دينار وان املزايدة ستجري يف 

الساعة الثانية عرش  ظهرا من اليوم االخري
مدير التسجيل العقاري /املناذرة

املواصفات : 
1 ـ التسلسل او رقم القطعة : 21/ 548

2 ـ املحلة  و رقم واسم املقاطعة  : م/3 املشخاب 
3 ـ الجنس  دار 

4 ـ النوع   ملك رصف
5 ـ املساحة  352 

6 ـ املشـتمالت  : ثالث غرف نوم وصالة واستقبال 
ومطبخ وحمام   

7ـ  مقـدار البيـع  )30,000,000( ثالثـون مليون 
دينار 

عالء جبار لطيف 
مدير الفرع

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1016

التاريخ 2021/4/4
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن فوزية 
خربـاط والكفيـل عبد الرضا جاسـم حمـزة لقاء 
طلب الدائن املرتهن املرصف الزراعي التعاوني فرع 
ابو صخـري والبالغ قـدره  )150000000( مليون 
عـدا الفوائـد فعـىل الراغبـني  باالشـراك مراجعة 
هـذه الدائرة خالل مدة 30  يـوم اعتبارا من اليوم 
التـايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبني معهم 
تأمينـات قانونيـة نقديـة او كفالـة مرصفيـة ال 
تقل عـن 10% من القيمة املقـدرة  للبيع البالغة  ) 
50000000( مليون دينار وان املزايدة سـتجري يف 

الساعة الثانية عرش  ظهرا من اليوم االخري
مدير التسجيل العقاري /املناذرة

املواصفات : 
1 ـ التسلسل او رقم القطعة : 1/ 2108

2 ـ املحلة  و رقم واسم املقاطعة  : م/3 الحصوة 
3 ـ الجنس  دارين

4 ـ النوع   ملك رصف
5 ـ املساحة  240 

6ـ  املشـتمالت  : املشتمل االول غرفتني نوم وصالة 
واستقبال ومطبخ وحمام ومرافق  

املشتمل الثاني / غرفة نوم ومطبخ وحمام 
7 ـ مقدار البيع  )50,000,000( خمسـون مليون 

دينار ال غريها
عالء جبار لطيف 

مدير الفرع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهـم الغائـب / ن.ع محمـد حسـني مطـرود 

كاظم 
محـل العمـل / مديريـة رشطة محافظـة النجف 

االرشف واملنشات 
العنوان محافظة النجف  / حي الوفاء

بمـا انـك متهم وفـق احـكام املـادة )5/اوال ( من 
قانـون عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 14 لسـنة 
2008 املعدل وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك 
بواسـطة هذا االعالن عـىل ان تحرض امام محكمة 
قـوى االمـن الداخيل املنطقـة الرابعة  خـالل مدة 
اقصاهـا ثالثون يوم اعتبارا مـن تاريخ تعليق هذا 
االعالن يف محل اقامتـك وتجيب عىل التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك سـوف تجري محاكمتك 
غيابيا اسـتنادا الحـكام املـواد )65 و68و69( من 
قانـون اصـول املحاكمـات الجزائية لقـوى االمن 

الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة  الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1010

التاريخ 2021/4/4
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن هاتف 
عبد الله حسـن  والكفيل نفسـه لقاء طلب الدائن 
املرتهن املـرصف الزراعي التعاوني فرع ابو صخري 
والبالـغ قـدره  )29000000( مليون عـدا الفوائد 
فعـىل الراغبـني  باالشـراك مراجعة هـذه الدائرة 
خـالل مدة 30  يوم اعتبارا مـن اليوم التايل لتاريخ 
نـرش هـذا االعـالن مسـتصحبني معهـم تأمينات 
قانونية نقديـة او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
مـن القيمة املقدرة  للبيع البالغة  ) 120000000( 
مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة الثانية 

عرش  ظهرا من اليوم االخري
مدير التسجيل العقاري /املناذرة

املواصفات : 
1 ـ التسلسل او رقم القطعة : 54/ 56

2 ـ املحلة  و رقم واسم املقاطعة  : الرساي 
3 ـ الجنس  دار 

4 ـ النوع   ملك رصف
5 ـ املساحة  359,25  

6ـ  املشتمالت  : غرفتني نوم وهول ومطبخ وحمام 
ومرافق صحية  

7 ـ مقـدار البيع  )120,000,000( مائة وعرشون 
مليون دينار 

عالء جبار لطيف 
مدير الفرع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الرشيك كرار حسون جاسم 

اقتـىض حضـورك إىل مقـر بلديـة النجـف لغرض 
اصـدار اجازه بنـاء للعقار املرقـم 53330 /3حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه سـتتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
ستار جبار واجد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الرشيك وجدان هميم نارص 

اقتـىض حضـورك إىل مقـر بلديـة النجـف لغرض 
اصدار اجـازه بناء للعقار املرقـم 67214 /3 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه سـتتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
رياض سالم عبد الحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان

فقد سند العقار املرقم 7387 /2حي األنصار باسم 
محمـد مصطفـى محمد مـن يعثر عليه تسـليمه 

لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : 3498

التاريخ : 2021/4/4
بناء عىل طلب املواطنة )هديل شـاكر مزهر( طلبا 
لغرض تبديل لقبها وجعله )الخالدي ( بدال من )ال 
جبي( فمـن لديه اعراض  مراجعـة هذه املديرية 
خـالل مـدة اقصاها خمسـة عرش يوم وبعكسـه 
سـوف تنظر هذه املديرية يف الدعـوى وفق احكام 
املـادة )22( مـن قانـون البطاقـة الوطنيـة رقـم 
3 لسـنة 2016 واالمـر االداري املرقـم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكم بداءة الكوت
العدد / 1436/ب/2019

التاريخ 2021/2/23
اعالن بيع عقار باملزايدة

املدعي الدائن / ناظم وصادق وبرشى وعواطف 
ورعد اوالد جعفر عباس 

املدعى عليه / املدين / مدير بلدية الكوت اضافة 
لوظيفته 

بتاريـخ   الصـادر  الحكـم  لقـرار  تنفيـذا 
2021/2/23 واملتضمن اعـادة االعالن عن بيع 
العقار املرقم )2235/2 م38 الخاجية( باملزايدة 
العلنيـة خالل )3( ايـام اعتبارا مـن اليوم التايل 
للنرش يف صحيفتني محليتني وذلك لحصول طلب 
ضـم مـن قبل طالب الضـم ) نهاد مهـدي نور( 
فعىل الراغبـني بالرشاء مراجعة هـذه املحكمة 
مسـتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
10% من القيمـة التقديرية للعقار بصك معنون 
اىل )محكمة بداءة الكوت( وسوف تجري املزايدة 
يف  اليـوم االخري السـاعة الثانية عرش ظهرا واذا 
صادف اليوم االخري عطلة رسـمية فيعترب اليوم 
الـذي يليه من الدوام الرسـمي موعـدا للمزايدة 
ويتحمل من ترسـو عليه املزايـدة  اجور االعالن 

واملزايدة 
القايض

مرتىض كاظم شغيدل
مواصفات العقار :

جنسـه / دار سـكن تتكون من استقبال وهول 
وغرفتـني وصحيـات ومطبـخ مبنية مـن مادة 
الثرمسـتون ومسقف شـيلمان تقع عىل شارع 

معبد عريض 
املساحة //98,07 مر مربع و 1 اولك

الشـاغل // نـدى وايل غافل /بموافقـة الورثة 
املدعني 

القيمة التقديرية // 108,255,000 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / ج/ش/ 3598

التاريخ 2021/4/5
بنـاء عـىل الدعـوة املقامة مـن قبل املسـتدعي 
)مرتجى شاكر مزهر (  طلبا لغرض تبديل لقبه 
وجعلـه )الخالـدي ( بـدل من ) ال جبـي(  فمن 
لديـه اعراض مراجعة هـذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هـذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسـنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زارة الداخلية

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/942
مقتبس حكم غيابي

اسـم املحكمة : محكمـة قوى االمن الداخيل  1 ـ 
االوىل املنطقة الخامسة

2 ـ اسـم املتهـم الغائب  :الرشطـي محمد عبيد 
حسن كاظم املوسوي

3  ـ رقم الدعوى 2019/942
4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة  عام 2007

5 ـ تاريخ الحكم 2019/12/11
6 ـ املـادة  القانونيـة )35(  مـن ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 
7 ـ املنسـوب اىل : مديريـة رشطـة محافظـة 

البرصة واملنشات
8  ـ  خالصـة الحكم : عدم شـمول املتهم اعاله 
بقانون العفو العام رقم 27 لسـنة 2016 لسبق 
شموله بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2018 
وفـق احـكام املـادة 341 حسـب قرار رئاسـة 
محكمـة اسـتئناف البـرصة االتحاديـة لجنـة 
القضائيـة لتنفيذ قانـون العفو رقم 19 لسـنة 

2008 املرقم 184 يف 2013/6/13
9 ـ الحبـس البسـيط ملـدة )ثالثة اشـهر( وفق 
احـكام املـادة )37/اوال الشـق االول  ( من ق ع 
د رقـم 14 لسـنة 2008 كونه القانـون االصلح 
للمتهـم عمال باحكام املـادة 2/2 من ق ع  رقم 
111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و 
69/اوال من ق أ د  رقم 17 لسـنة 2008 الهماله 
مما تسـبب بحصول ارضار بالعجلة الحكومية  
التـي بذمتـه واملرقمـة )1301( نـوع كيـا عام 

2007
10 ـ تضمينه مبلغ مقداره 1,315,000 مليون 
وثالثمائة وخمسـة عرش الف دينار  وفق  املادة 
37 ثانيـا مـن ق ع د رقـم 14 لسـنة 2008 عن 
قيمة االرضار التي لحقت بالعجلة املشـار اليها 

اعاله   تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
11 ـ اخراجه مـن الخدمة يف قوى االمن الداخيل 
اسـتنادا الحـكام املـادة )42/ثانيا( مـن ق ع د 
رقـم 14 لسـنة 2008 بداللة املـادة  2/2 من ق 
ع رقم 111 لسـنة 1969 املعدل استنادا الحكام 
املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
12ـ  اعطـاء املوظفني العموميني صالحية القاء 
القبض عليـه اينما وجد لتنفيـذ الحكم الصادر 
بحقـه والـزام املواطنـني باالخبـار عـن محـل 
اختفائه اسـتنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  

من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
13 ـ حجـز اموالـه املنقولـة والغـري منقولـة  
اسـتنادا الحكام املـادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008  
14ـ   تحديـد اتعـاب محامـاة للمحامي املنتدب 
) جبـار عاتي جرب( البالغة )25,000(  خمسـة 
وعرشين الف دينار  عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة 60/ سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
قابال لالعراض والتمييز اسـتنادا الحكام املادة 
71/اوال وثانيـا مـن نفس القانـون وافهم علنا 

بتاريخ 2019/12/11
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1739/ب2021/4

التاريخ : 2021/3/30
إىل/ املدعى عليه ) هاشم هادي جواد ( 

أقام املدعي )هادي جابـر صباح( الدعوى البدائية املرقمة 
أعـاله والتي يطلـب فيها ) الحكم  بابطـال القيود الواردة 
عـىل العقـار املرقـم ) 3/7822 ( حي صـدام واالبقاء عىل 
قيد املدعـي اعاله ثابت الحكم(، و لثبـوت مجهولية محل 
إقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي واشـعار مختار حي 
الشـهيد الصدر 6  ) عبد الحسـني صاحب العبودي( ، عليه 
قررت هـذه املحكمة تبليغـك إعالنا بصحيفتـني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف 2021/4/20 وعند عدم حضورك 
أو إرسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1739/ب2021/4

التاريخ : 2021/3/30
إىل/ املدعى عليه ) عيل رحيم محمد ( 

أقام املدعي )هادي جابـر صباح( الدعوى البدائية املرقمة 
أعـاله والتي يطلـب فيها ) الحكم  بابطـال القيود الواردة 
عـىل العقـار املرقـم ) 3/7822 ( حي صـدام واالبقاء عىل 
قيد املدعـي اعاله ثابت الحكم(، و لثبـوت مجهولية محل 
إقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي واشـعار مختار حي 
الشـهيد الصدر 6  ) عبد الحسـني صاحب العبودي( ، عليه 
قررت هـذه املحكمة تبليغـك إعالنا بصحيفتـني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف 2021/4/20 وعند عدم حضورك 
أو إرسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1011

التاريخ 2021/4/4
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن شـاكر نعمان كمون 
والكفيل نفسـه  لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف الزراعي 
التعاونـي فـرع ابو صخـري والبالغ قـدره  )10500000( 
مليون عدا الفوائد فعىل الراغبني  باالشـراك مراجعة هذه 
الدائرة خالل مدة 30  يوم اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مسـتصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية او 
كفالـة مرصفية ال تقل عـن 10% من القيمة املقدرة  للبيع 
البالغة  ) 80000000( مليون دينار وان املزايدة سـتجري 

يف الساعة الثانية عرش  ظهرا من اليوم االخري
مدير التسجيل العقاري /املناذرة

املواصفات : 
1 ـ التسلسل او رقم القطعة : 3020/1

2 ـ املحلة  و رقم واسم املقاطعة : م/3 الحصوة 
3 ـ الجنس  دار 

4 ـ النوع   ملك رصف
5 ـ املساحة  92,50 

6ـ  املشـتمالت  : اسـتقبال وغرفة واحـدة والطابق الثاني 
غرفتني شيلمان مع مع الصحيات 

7 ـ مقـدار البيـع  )80,000,000( ثمانون مليون دينار ال 
غريها

عالء جبار لطيف 
مدير الفرع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الرشيك حسن محمد جاسم

 اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه 
بنـاء للعقار املرقم 86445 /3حي النداء خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
أحمد حسني حافظ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الرشيك فراس عدنان عبد الغني ا

قتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه 
بنـاء للعقار املرقم 67837 /3 حي النداء خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
عامر حمزه هويدي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
العدد : 2310

التاريخ 2021/3/31
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2014/1/22 
لتسـجيل تمام العقار املرقم )3410( محلة )الرشادية( يف 
الكوفـة اىل طالب التسـجيل املجدد ) سـتار جبري عبادي( 
لتسـجيله مجـددا بأسـمه بصفته املالـك والحائـز للمدة 
القانونيـة ولغـرض تثبيـت امللكيـة املذكـورة لـه تمهيدا 
للتسـجيل وفـق احكام قانون التسـجيل العقـاري   )43( 
لسـنة 1971 قررنا اعـالن هذا الطلب فعـىل كل من يدعي 
بوجود عالقـة او حقوق معينة عىل هـذا العقار تقديم ما 
لديـه مـن بيانات اىل هـذه الدائرة خالل مـدة ثالثون يوما 
اعتبارا مـن اليوم التايل لنرش هذا االعـالن وكذلك الحضور 
اىل موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل 
النتهاء مـدة هذا االعـالن وذلك الثبات حقوقـه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املدير 

عبد النارص جواد كاظم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1689/ب2021/5

التاريخ : 2021/4/4
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) عبد الله رحمن محسن ( 
أقامت املدعية )رضيه عبد مهدي( الدعوى البدائية املرقمة 
أعـاله والتي يطلب فيهـا ) الحكم  بابطـال القيد الخاص 
بالعقار املرقم 3/49159 حي الفرات واملسجل بالعدد 162 
كانون الثانـي 2003 مجلد 976 واعتبار قيد املدعية اعاله 
املسجل بالرقم 64 كانون اول 2001 مجلد 8 ثابت الحكم   ( 
،ولثبوت مجهولية محل إقامتك حسب رشح املبلغ واشعار 
مختـار الجديـدة 4 أ ) حيدر صاحب امليـايل( ، عليه قررت 
هـذه املحكمة تبليغـك إعالنا بصحيفتـني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2021/4/15 وعند عدم حضورك 
أو إرسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 554/ب2021/5

التاريخ : 2021/4/5
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) غازي فيصل عبود ( 
أقامت املدعية )اخالص اسـماعيل حسن( الدعوى البدائية 
املرقمة أعاله والتـي يطلب فيها ) الحكم  بالزامك بتأديتك 
للمدعيـه اعاله بدالت االيجار للعقـار املرقم 3096 كوفة/ 
الوقـف مبلغا وقدره تسـعة ماليـني دينار لقـاء حقها يف 
سـكنى الدار اعاله ملدة ثالث سـنوات  ( ،ولثبوت مجهولية 
محل إقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
الكوفـة واشـعار مختـار منطقـة الوقف ) عبد الحسـني 
مظلوم شـحماني( ، لذا قررت هذه املحكمة تبليغك إعالنا 
بصحيفتـني محليتني يوميتني بموعـد املرافعة املصادف يف 
يوم 2021/4/22 وعند عدم حضورك أو إرسـال من ينوب 
عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إىل الرشيك رغد نعمه حسني خلف 
توجـب عليك الحضـور إىل صندوق االسـكان العراقي فرع 
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك  ثامر 
بالش محمد بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 
85661 /3حـي ميسـان خـالل مده خمسـه عـرش يوما 
داخل العراق وشـهر خارج العراق مـن تأريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال

العدد /4147
التاريخ 2021/3/31

رقم التبويب حـ / 3342 
مناقصة رقم )2021/8(

مبلغ التنظيف المقطوع 
شهريا

اصناف البضائع 
واوزانها 

اجور الوزن 
واكمال الوزن

اجور التوظيب 
داخل المخازن 
او عزل المواد 
او فتح االكداس

اجور التحميل 
والتوظيب على 
ظهر واسطة النقل

اجور التفريغ 
والتوظيب داخل 

المخازن

)400,000( اربعمائة 
الف دينار

كيس زنة 5 كغم فما 
فوق مجانا مجانا )150( مائة 

وخمسون  دينار
)150( مائة 

وخمسون  دينار

صندوق او  كارتون 
او برميل او صفيحة 
زنة 3 كغم فما فوق

مجانا مجانا
)225( مئتان 

وخمسة  وعشرون 
دينار

)225( مئتان 
وخمسة  وعشرون 

دينار

المجموع / 750 سبعمائة وخمسون دينار

املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل،  ما تزال يف صدارة األبراج، 
فالقم�ر يف الحوت يعطيك أجم�ل األلوان، لكن 
حاول اس�تغالل أخر قطراته يف هذا النهار قبل 
أن ي�ركك الح�ظ، يف قيادت�ك لس�يارتك علي�ك 
االنتباه، وبخاصة يف فرة ما بعد الظهر، املساء 

حافل بالكثري من األمور.

عزيزي برج الثور، صباح هادئ ترشب فنجان 
قهوت�ك بكل ه�دوء، وتبدأ نه�ارك بداية بطيئة 
ج�داً، قد يكون الكس�ل ه�و أحد أس�باب ذلك، 
لك�ن األحداث املتوالية يف ف�رة الظهرية تجعلك 
تتحرك، يف فرة املس�اء لديك دعوة موجهة من 

أحد املقربني لديك.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،الكث�ري م�ن املفاج�آت 
تح�دث الي�وم، وكل ما ال تتوقع�ه يحدث، لذلك 
عليك االنتباه من كل فعل تقدم عليه وأن تتأكد 
أن ما تفعله هو الصحيح، يف فرة ما بعد الظهر 
تصل مزاجيتك إىل أعىل مستوياتها، وقد تضطر 

إىل إلغاء موعد يف املساء مع من تحب

عزيزي برج الرسطان،األعمال تهمك اليوم كما 
تهمك دائماً، لكن الضغوط�ات تزيد عليك أكثر 
من قبل، وبخاصة يف فرة الظهرية التي تش�هد 
ضغطاً ليس طبيعياً، تخف حدة األعمال يف فرة 
ما بع�د الظهر، وقد تكون لدي�ك بعض األخبار 

الجيدة.

عزيزي ب�رج األس�د،ليوم مرشق ي�ا صديقي، 
تبدأ بهم�ة قوي�ة يف الصباح وابتس�امتك تمأل 
ش�دقيك، تنج�ز أعمال�ك برسع�ة وبدق�ة، ما 
يجعل�ك يف املقدمة، احذر من بعض املش�اكل يف 
فرة الظهرية، لك�ن ال تقلق، ألنها غيمة صيف 

عابرة

عزيزي ب�رج العذراء،ال داعي لكل هذا اإلرساف 
وحك�م عقلك عىل الصعيد امل�ايل، فوضعك املايل 
عىل ش�فري الهاوية. ال تدخ�ل يف مناقصات وال 
توق�ع عق�وداً اليوم إذا كنت صاح�ب تجارة أو 
مؤسس�ة، ألنها ق�د ال تك�ون لصالحك يف فرة 

الظهرية

عزيزي ب�رج امليزان،ما تزال األمور تس�ري عىل 
عكس ما تش�تهي، عدم الرغبة يف النهوض من 
الفراش ومش�كلة صباحية يف العمل هي أوائل 
األحداث التي تواجهك هذا اليوم، احذر من فرة 
الظه�رية، فقد تحدث مواجه�ة بينك وبني أحد 

زمالئك يف العمل.

عزيزي برج العق�رب، تركز عىل عملك وال ترى 
س�واه هذا الي�وم، فلدي�ك العديد م�ن األعمال 
واملشاكل لتعالجها، وبخاصة يف فرتي الصباح 
والظهرية، فهما الفرة األكثر ضغطاً، تفعل كل 
يشء برضا وبشكل مختلف عن بداية األسبوع، 

يف املساء تبدأ أمورك بالتحسن.

تتع�رض  ت�زال  م�ا  الق�وس،  ب�رج  عزي�زي 
للضغوطات، لذلك علي�ك تمرير فرتي الصباح 
والظه�رية ب�كل ه�دوء، وال تص�ب ع�ىل النار 
زيتاً، مش�اكل يف العمل ال بد منه�ا، لكنك تكرب 
حجمها أكثر مما تستحق، يف املساء تبدأ أمورك 

بالتحسن.

عزيزي برج الجدي،  تبدأ بداية أسبوع نشيطة 
وقوية مع أنه تراودك منذ الصباح الباكر فكرة 
عدم الذه�اب إىل العمل. قلل م�ن ديكتاتوريتك 
أثناء طرحك لرأيك، فأنت تطلقه وكأنه أمر، ما 
يث�ري بعض الكراهية والع�داء نحوك يف فرة ما 

بعد الظهر.

عزي�زي ب�رج الدلو،عصب�ي ومزاج�ي، هذا ما 
تتص�ف ب�ه ش�خصيتك ه�ذا الي�وم، فأن�ت ال 
تس�تطيع التفاهم م�ع أحد حتى مع نفس�ك، 
لذل�ك نراك عصبيا ومنفعالً طوال س�اعات هذا 
النهار، يف فرة ما بعد الظهر ال تجعل ش�كوكك 

تحطم عالقتك مع من تحب

عزيزي برج الحوت،اس�تغل هذا اليوم لفعل ما 
تريد، فالفل�ك يدعمك بكل يشء، األمور تس�ري 
معك بش�كل جي�د يف ف�رة الظه�رية، كما أنك 
ت�ؤدي بعض األعم�ال الصعبة وتنج�ح بها، يف 
املس�اء اترك وقتاً كافياً لتقضية الوقت مع من 

تحب.

العذراء

احلوت

نصائح لقضاء صيف بال مشاكل صحية
 يويص اختصاصيو الصحة العامة، بعدة 
إرش�ادات مع بوادر  االرتف�اع يف درجات 
فص�ل  لدخ�ول  واالس�تعداد  الح�رارة، 
الصي�ف،  به�دف التمتع بصح�ة جيدة، 

بعيًدا عن مشاكل الهضم وااللتهابات. 
األطعمة املقلية  

 وينص�ح االختصاصي�ون وفًق�ا ملوقع« 
هيل�ث س�ايت« الربيطان�ي  بالبع�د عن 
األطعم�ة املقلي�ة ألنها ترفع م�ن درجة 
حرارة الجسم  وتس�بب الجفاف ، وتؤدي 
لزيادة الوزن، م�ا يؤثر عىل صحة  القلب 

أن   ، وزي�ادة مس�تويات الس�كر، كم�ا 
اإلرساف يف تن�اول  اللحوم يؤدي إىل زيادة 
الجه�از   التع�رق، وح�دوث مش�اكل يف 

 الهضمي. 
أشعة الشمس

 التع�رض لض�وء الش�مس كل ي�وم أمر 
ولك�ن  كمص�در  لفيتام�ني  د،  رضوري 
األش�عة فوق البنفس�جية عند التعرض 
لها لفرات طويلة  وأوقات غري مناس�بة 
تس�بب الحروق والتجاعيد والشيخوخة 
 املبك�رة للجل�د  وزي�ادة خط�ر اإلصاب�ة 

بالرسط�ان ،     يمك�ن اس�تخدام  واٍق من 
الكريم�ات  اس�تعمال  م�ع   ، الش�مس 

املناسبة. 
تجنب رشب املاء املثلج

 رشب املاء املثلج أو املربد يمنح راحة فورية 
من حرارة  الصيف الحارقة، ولكنه قد يعطل 
عملية  الهضم وحركة األمعاء، وهو ما يؤثر 
ع�ىل املناعة، ويؤدي إىل اإلرهاق أو الضعف. 
 وأظه�رت الدراس�ات أن  رشب امل�اء الب�ارد 
يمك�ن أن يقلل م�ن  معدل رضب�ات القلب 
ويس�بب الصداع ويزيد م�ن فرص اإلصابة 

قبضوا عليه بتهمة قتل شخص فاعرتف بقتل 16!
أفاد ممثل�و االدعاء يف الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة بأن رج�اًل متهم�اً بقتل أحد 
سكان نيوجرييس، واملش�تبه به أيضاً يف 
قتل 4 آخرين يف نيو مكسيكو، من بينهم 
زوجت�ه، اع�رف بقت�ل »م�ا مجموع�ه 
 »NJ.com« 16 ش�خصاً«. وذكر موق�ع
أن مس�اعد املدع�ي الع�ام يف مقاطع�ة 
غلوس�ر، ألي�ك غوتريي�ز، أش�ار إىل أن 
املتهم، ش�ون النون )47 عاماً(، قال إنه 
قت�ل ماي�كل دابكوفس�كي )66 عاماً(، 
الذي كان مرشد الشباب الخاص به، ألن 
األخري قام ب�»االعتداء عليه« عندما كان 

طفالً.
باإلضاف�ة إىل مقتل دابكوفس�كي، الذي 
عثر عليه مرضوب�ًا حتى املوت يف منزله 

املدع�ون  أف�اد  الج�اري،  م�ارس   8 يف 
ب�أن الن�ون اعرف أيض�اً بقت�ل زوجته 
الس�ابقة، جينيف�ر الن�ون )39 عام�اً( 
وآخري�ن، من بينهم »11 فرداً آخر كانوا 

تجار مخدرات«.
وق�ال أليك غوتريي�ز: »اع�رف بقتل ما 
مجموعه 16 ش�خصاً... 15 منهم يف نيو 
مكس�يكو، وواحد يف والية نيوجرييس... 
أعل�م أن مكت�ب التحقيق�ات الفي�درايل 
يس�اعد والية نيو مكس�يكو بتحقيقهم 
NJ.«��ح�ول ه�ذه القضاي�ا«، وفق�اً ل
com«. وأش�ارت وثائ�ق املحكم�ة إىل أن 
النون اع�رف بعمليات القت�ل يف مكاملة 
هاتفية مع أحد أف�راد أرسته، الذي أبلغ 
محققي املقاطعة.ال دليلويف املكاملة، زعم 

الن�ون أنه »قت�ل زوجت�ه وأصدقاءها يف 
نيو مكس�يكو، وكذلك قتل دابكوفسكي 
 »NJ.com« يف نيوج�رييس«، هذا ولف�ت
إىل أن ش�ون النون أعرب ع�ن ندمه عىل 
أفعاله.وبينم�ا ربطت الرشط�ة بالفعل 
النون بخمس وفي�ات، إىل جانب زوجته 
وثالث�ة آخرين تم العث�ور عىل جثثهم يف 
 AlbuquerqueInternational« مط�ار 
Sunport«، أوض�ح امل�الزم يف الرشط�ة 
ديفيد ش�افيز، يف بلدة نيو مكسيكو، أنه 
»ال يوج�د حالياً دليل يربط النون بمقتل 
ال�11 اآلخرين«.وقال ش�افيز: »هل من 
املمك�ن أن يك�ون هو القات�ل؟ بالتأكيد 
ه�ذا ممكن، ه�ل هذا محتم�ل؟ ال، ربما 

ال«، مؤكداً أن الرشطة تحقق يف األمر.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
2 حبة جزر مبشور

نصف رأس كرنب أبيض مبشور
نصف كوب زبادي
ربع كوب مايونيز

1 معلقة كبرية عسل أبيض
ملح

كمون
خطوات التحضري:

يوضع الزبادي يف بولة، ويضاف إليه املايونيز وامللح والكمون والعسل.
يخلط جيداً حتى يصب كريمي القوام.

يضاف الجزر والكرنب، وتخلط جميع املكونات حتى تتجانس.
توضع يف الطبق، وتقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطة كول سلو بالزبادي

روشتة وكلمة رس لعمر طويل بصحة جيدة
تدعم دراس�ة جديدة املبادئ التوجيهي�ة الغذائية طويلة األمد، 
الت�ي تنص عىل أن تناول خمس حص�ص يومية من مجموعة 
متنوع�ة من الفواكه والخرضاوات، بداي�ة من التفاح ووصواًل 
إىل الكوس�ة، يمكن أن تس�اعد عىل العيش لفرة أطول بصحة 
جيدة. ولكن إذا كان الش�خص يفكر يف تن�اول عصري الفواكه 
أو البطاط�س املقلي�ة ب�ني تل�ك الحص�ص، فإنه يؤثر س�لبًيا 
ع�ىل نظام�ه الغذائ�ي، وفقا مل�ا نرشته »واش�نطن بوس�ت« 

.Washington Post
نسبة خطر أقل ب�%13

يقول دونغ وان�غ، عضو هيئة التدريس يف كلية الطب بجامعة 
هارفارد، إن »األش�خاص الذين يتناول�ون خمس حصص من 
الخضار والفواك�ه يومًيا لديهم خطر أقل بنس�بة 13% للوفاة 
نتيجة ألي أسباب مقارنة باألشخاص الذين يتناولون وجبتني 
فق�ط من الفاكهة والخرضاوات يومًيا«.وتوصلت الدراس�ة إىل 
أن األش�خاص الذين تناولوا خمس حصص يومية - عىل وجه 
التحدي�د حصتني من الفواكه وثالث م�ن الخرضاوات - لديهم 
خط�ر أقل بنس�بة 12% للوف�اة من أم�راض القل�ب واألوعية 

الدموية، وخطر اإلصابة بالرسطان بنسبة 10%، وخطر اإلصابة 
بأمراض الجهاز التنفيس بنس�بة 35%، مقارنة باألش�خاص. 
الذي�ن أكلوا وجبت�ني فقط يف اليوم. وتمث�ل »الحصة« الواحدة 
معيار نصف كوب م�ن أي خرضاوات أو فواكه، أو كوب كامل 
من س�لطة الخضار. يحصل الش�خص عىل نفس الفيتامينات 
واملعادن واأللياف املفي�دة يف كليهما، لكن الخرضاوات تحتوي 
عىل س�عرات حرارية وس�كر أق�ل قليالً، ولهذا الس�بب تويص 
اإلرشادات عموًما بمستويات استهالك أعىل قليالً للخرضوات.

حصة واحدة ال تكفي
بناًء عىل نتائج الدراس�ة، يش�جع وانغ الجميع إىل إعادة النظر 
يف مكونات نظامهم الغذائي املعتاد، وإجراء تحس�ينات إذا لزم 
األمر. يف املتوسط، يتناول األشخاص بشكل شائع حالًيا حصة 
واح�دة فق�ط م�ن الفاكهة ووجب�ة ونصف م�ن الخرضاوات 

يومًيا، أي أقل بكثري مما هو موىص به.
يق�ول وانغ: »من املهم جًدا زيادة تناول الفاكهة والخرضاوات 
إىل م�ا ال يقل ع�ن خمس حص�ص يومًيا من أجل االس�تمتاع 

بحياة أطول وأكثر صحة«.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1. من أس�ماء اإلمام املهدي عجل الله 
تعاىل فرجه الرشيف.

2. عقل – حرف عطف.
3. عكس الباطل – قمرب )مبعثرة(.

4. ولد يف الرابع من شعبان )م(.
5. لق�ب مل�ك الحبش�ة عن�د هج�رة 

املسلمني إليها )م(.
6. سهل )م(. نصف ليل.

7. لقب إلمام معصوم ولد يف الخامس 
من شعبان.

1. اس�م إم�ام معصوم ول�د يف الثالث 
من شعبان.

2. قدم )م( – حرف مكرر.
3. ألسنة النار )م(.
4. شهر عربي )م(.

5. عكس الحياة )م(.
6. يسأل عنه قبل الدار )م(.

7. ليلة مباركة يف شهر رمضان )م( – 
عكس نقد )م(.

عموديأفقي
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اللجنة اخلليجية: حجم االعامر يف البرصة مذهل.. 
وحتديد موعد افتتاح ملعب امليناء

             المستقبل العراقي/ متابعة

وصف خالد الحاج عضو اللجنة الفنية الخليجية يف البرصة 
حجصم االعمار وتطصوره يف البصرصة باملذهل.وقال خالد، 
ان »الخدمصة الفندقية واملرافق السصياحية مطمئنة جدا، 
والحال نفسه ينطبق مع املدينة الرياضة وامللعب الرئييس 
والثانوي ومالعب التدريصب«، منوها بان« التحدي األكرب 
يتمثل بانجاز ملعب امليناء االوملبي سصعة 30 الف متفرج 
والذي يصل حجم االنجاز فيه اىل 79% من قيمة االنجاز«. 
واضصاف ان »ذلصك جاء خالل الزيصارة التصي نفذها الوفد 
الخليجي اليوم اىل ملعب امليناء االوملبي يرافقهم محافظ 
البرصة اسعد العيداني ومدير عام الدائرة الهندسية نجم 
عبصد الواحد ومدير عام دائصرة الرتبية البدنية احمد عودة 
زامل،وطمأن محافظ البرصة الوفد الزائر بالقول: جميع 
األمصور حاليا باتت أسصهل مصن املدة املاضيصة عقب إقرار 
املوازنصة والتخصيصصات املالية الخاصصة بامللعب، ونحن 
عىل ثقة تامة من انجازه قبيل شصهر ترشين االول املقبل 

كوننا نعد العدة ملباراة افتتاح كبرية تقام منتصف شصهر 
ايلول«.وتابع بالقول ان« وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال أكد يل دعم الحكومة بأعىل املسصتويات ومتابعتها 
مللصف تنظيصم خليجي 25 يف البرصة وسصيصل شصخصيا 
لزيصادة االطمئنصان وتاكيد هذا القول شصخصيا«. وتبادل 
كل من عبد الحسني حمزة مدير مشاريع الرشكة املنفذة 

مللعصب امليناء ) انوار رسى ( ونجصم عبد الواحد مدير عام 
الدائصرة الهندسصية رشح تفاصيل امللعصب وحجم االنجاز 
الفعيل واالجابة عىل اسصئلة طارق عيل من الكويت وخالد 
الحصاج من البحرين وتعلقصت بالضمانات يف انجاز بعض 
التعديصالت الخاصة بغصرف الالعبني والخدمصات الصحية 
ومكان جلصوس االعالميصني ومرائب السصيارات وبوابات 
الدخول والخروج مطالبا بتقارير فنية مفصلة« . واعرب 

ختصام الزيصارة عن الوفد يف حديث للصحفيني عقب 
مصالكات  بقصدرات  ثقتهصم 
املحلية  وحكومتها  البرصة 
يف تجاوز جميع االشكاالت 
بمصا  العمصل  وتنظيصم 

يؤمصن اقامصة بطولة 
متكاملة من جميع 

الجوانب.

شكوى قضائية ضد املكتب التنفيذي 
اجلديد لألوملبية العراقية

              المستقبل العراقي/ متابعة

قرر عدد مصن أعضاء الجمعيصة العمومية للجنصة األوملبية 
العراقية، اللجوء للقضاء لحسصم عصدم ازدواجية املناصب، 

بعد انتهاء انتخابات املكتب التنفيذي.
وقال مصصدر مطلع يف ترصيح صحفي، اليصوم االثنني، إن 
عددا من أعضاء الجمعية العمومية، سصيتقدمون بشكوى 
للقضاء لحسم قضية ازدواجية املناصب، التي تعد ممنوعة 
يف قانصون االتحاد الجديصد، معتربا أن بقصاء أعضاء املكتب 
التنفيصذي يف مواقعهم باالتحادات، يعد »خرقا قانونيا ال بد 

من التدخل إليقافه«.
وأضصاف: »الجمعيصة العموميصة التحصاد كرة القصدم، أمام 
ممثصيل االتحاد الصدويل، اصطدمت بصرورة املصادقة عىل 
عصدم ازدواجية املناصب وطاملا أن اتحاد الكرة أقر القانون 
الجديصد، فعىل بقية االتحصادات االلتزام بعصدم االزدواجية، 

واالمتثال لقانون االتحادات الرياضية«.
وأشصار املصصدر إىل أن مخاطبصة اللجنصة األوملبية الدوليصة، لنيل 

املوافقصة عىل الجمصع بني منصبصني، يعد تنصال مصن االتفاقات، 
وانقالبا واضحا عىل القوانني املحلية، وسصيقابل بشكوى رسمية 

للقضاء العراقي، للبت يف هذا الخرق.

عداء حيطم الرقم 
العراقي يف سباق 100 مرت

سولسكاير: الالعبون 
وجدوا الطريق اىل الفوز

              المستقبل العراقي/ متابعة

حطم العداء حسصني عيل ناهي، العب نادي الجيش، الرقم 
العراقي لسصباق 100 مرت، يف بطولصة أندية العراق أللعاب 
القصوى، الجارية منافسصاتها عصىل مضمار كليصة الرتبية 

البدنية وعلوم الرياضة، يف الجادرية.
وحقصق ناهصي رقما جديصدا، بعدما قطع املسصافة يف زمن 
قدره 10،22 ثانية، ليكرس الرقم العراقي السصابق، البالغ 

10،32 ثانية.
وأعلصن االتحاد العراقي أللعاب القصوى عن رشعية الرقم، 
بعد التأكصد من رسعة الريح، وعدم تأثريها عىل السصباق، 

ليكون أول األرقام املحطمة يف البطولة.
يشصار إىل أن البطولصة الحالية، تعصد الصدور الثاني لدوري 

ألعاب القوى.

جوارديوال : اليويفا والفيفا يقتالن العبي مانشسرت سيتي

الكانتارا: كان موسمي األول مع ليفربول حمبطًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

هاجصم اإلسصباني بيب جوارديصوال مدرب 
فريق مانشسصرت سصيتي اإلنجليصزي كالً 
من االتحاد الصدويل واألوروبي لكرة القدم 
بسصبب جصدول املباريصات املزدحصم يف كل 
موسصم، مشصرياً إىل أن هذا الجصدول يقتل 

العبيه، خاصًة الدوليني.
وقصام املدرب اإلسصباني جوارديوال بتغيري 
سصتة العبني دفعصة واحدة من تشصكيلته 
األساسصية التصي واجهت ليسصرت سصيتي 
مسصاء يوم السصبت املايض، بعد مشاركة 
العديد مصن العبيه يف فصرتة التوقف الدويل 

مع منتخباتهم.
نجصوم  يلعصب  أن  املعقصول  غصري  ومصن 

مانشسصرت سصيتي ثالثة لقاءات يف ظرف 
أقل من أسصبوع، مما سيتسبب يف تعرض 
العبصو السصيتيزين لإلصابصات العضليصة 

بسبب توايل املباريات.
وتحصدث بيصب جوارديصوال حسصب موقع 
“جول” بنسخته العاملية قائالً “إنهم برش 

وليسوا آالت، فانا أعرف الالعبني، بعضهم 
منزعصج طوال الوقت ألنهم يريدون اللعب 

كل يوم، ولكن هذا غري ممكن”.
وأضاف “املباريات هصذا العام كلها بدون 
جمهصور، وجدول اللقصاءات مزدحم، وإذا 
لم تقم باملداورة بني الالعبني، فلن تنافس 

يف جميع املسابقات”.
وتابع “لقد قتصل اليويفا والفيفا الالعبني 
ألن هصذا كثري جصداً عليهم، لم يكصن لدينا 
أسصبوع عطلصة واحصدة منصذ أن بدأنا، وال 

حتى واحد”.
هصذا،  تحمصل  العصب  يوجصد  “ال  وأردف 
ليس فقط جسصدياً، ولكن عقليصاً ليكون 
جاهزاً بشصكٍل أفضصل للتنافصس، والفوز 

باملباريات”.

              المستقبل العراقي/ متابعة

لفصت الالعصب تياغصو ألكانتصارا إىل أن موسصمه األول يف 
ليفربصول كان »محبًطصا« وسصط النتائصج املخيبة لآلمال 

للفريق.

وقصال ألكانتصارا: »هنصاك العديصد مصن املباريصات التي لم 
نستحق خسصارتها، لذلك كان من املحبط أال نحصل عىل 
النقصاط الثالث رغم أننا كنا أفضل من الخصم. لكن هذه 
هي طبيعة كرة القصدم ونتطلع إىل املباراة القادمة، حيث 

سنحاول تقديم أفضل أداء ممكن«.

كان تياغو، 29 عاًما، قد خاض 20 مباراة فقط يف جميع 
فريصق أنفيلصد مصن املسصابقات منصذ انضمامصه إىل 

بايصرن ميونيخ يف أيلول 
املايض.

ناتشو يعرتف: راموس يتحكم يف مستقبيل مع ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

اعرتف ناتشصو فرينانديز، نجصم ريال مدريصد، بوجود تأثري 
ملسصتقبل سريجيو راموس مع النادي امللكي، عىل مستقبله 

مع الفريق.
ولم يحسصم رامصوس موقفه بعد مصن االسصتمرار مع ريال 
مدريصد، مصع انتهاء عقصده مصع اإلدارة يف يونيصو املقبل، يف 

الوقت الذي قرر فيه ناتشصو تأجيل قراره بشصأن مستقبله 
إىل الصيف املقبل، ملعرفة ما سيفعله سريجيو.

ورصح ناتشصو قائصاًل “أعيصش أفضصل لحظصات مسصريتي 
الكروية، أشصعر بثقة كبرية لم أشصعر بها مصن قبل، أعيش 
حلمصاً وأتمنصى أن تبقصى هذه الثقصة يف امليصدان، وهي أكثر 
مصا يحتاجصه أي العب”.وعن إمكانية تأثر مسصتقبله بقرار 
رامصوس قال “بالطبع هناك تأثصري، تجديد عقد راموس مع 

النادي سصيؤثر عىل مسصتقبيل، التعاقد مصع مدافع أو اثنني 
أيضاً سيؤثر، هذا يشء طبيعي، كل يشء يؤثر عىل اآلخر”.

واستطرد ناتشو “سأشصاهد ما سيحدث وسأحلل كل يشء 
ثصم سصأتحدث مع النصادي وأرستصي، لم أتفصاوض مع ريال 
مدريد حتى اآلن، لدي بقية املوسصم واملوسم املقبل، سأتخذ 

أفضل قرار بعد التحدث مع النادي”.
وأكمصل الالعب “رامصوس رشيك وصديصق، أرى أنه مخطئ، 

باملنطصق أعتقد ذلك ألنصه قائد الفريق، وعصن نفيس أرى أن 
فضل يشء للنادي وله هو البقاء”.

وعصن إمكانيصة اعتزاله يف ريصال مدريد قصال “إن كان هناك 
ظروف مناسصبة لالعتزال يف الريال سيكون شيئاً عظيماً بل 
حلم كبري، لكن لو كانت األمور معقدة سأتحدث مع النادي، 

كل صيف أتحدث مع املدرب واإلدارة، واآلن أنا سصعيد جداً 
يف النادي”.

زيدان يكشف رأيه يف كلوب وإمكانية التعاقد مع صالح
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشصف املديصر الفني لفريق ريصال مدريد، زيصن الدين 
زيصدان، رأيصه يف نظريه األملاني يورجصن كلوب، مدرب 
ليفربصول اإلنجليصزي، وعلق عىل إمكانيصة التعاقد مع 

نجم الريدز، املرصي محمد صالح، يف الفرتة املقبلة.
وتربصط عدة تقارير صحفيصة يف اآلونة األخرية النادي 
امللكي وغريمه برشصلونة بالسصعي خلصف التعاقد مع 
صالح مصن ليفربول، ورد زيدان عىل سصؤال يف املؤتمر 
الصحفي الصذي أقيم ظهر اليصوم اإلثنني، عىل هامش 
مبصاراة ليفربول وريال مدريد يف ملعب األخري، مسصاء 

الثالثاء.وينصزل ليفربول ضيفاً عىل ملعب ألفريدو دي 
سصتيفانو ملالقاة النادي امللكي يف اطار منافسات دور 
الثمانية من مسصابقة دوري أبطصال أوروبا – مرحلة 

الذهاب.
وقال زيصدان عن كلصوب ” يورجن مصدرب عظيم، إنه 
يصدرب منصذ وقت طويصل ولديه خربة كبصرية، ونتيجة 
عمله طصوال مشصواره واضحة، وكل مصدرب لديه ما 
يميصزه، وعصن نفيس حاولصت التعلم مصن كل املدربني 
ورأيصت كيف يعملون عندما كنصت يف الدورة التدريبية 
قبصل بدايصة دخصويل مجصال التدريب”.وعصن غيابصات 
ليفربول يف الدفاع أمام الريال قال “الخصم لديه العبني 

عظماء قادرين عىل سصد ثغرات الغائبني، نحن 
أيضاً لدينا غيابات، سيكون هناك غيابات يف أي 

فريصق دوماً، وأرى أن ليفربول فريق متكامل جداً، 
لديصه 3 مهاجمني يف غايصة الجودة”.وبخصوص 
نهائي 2018 بني الريال وليفربول قال” ال ننظر 
للمصايض، نعيش الحارض فقط، بالنسصبة لهم 

ال وجصود للثصأر، إنها مبصاراة مختلفة ونحن 
أيضصاً لدينا نفصس العقلية”.وعصن محمد 
صالح قال ” إنه ليس العباً يف ريال مدريد، 

لدي 25 العباً هنا، أنا سصعيد جداً هنا 
وأستمتع بوقتي.

ميالن يتوصل التفاق مع إبراهيموفيتش 
بشأن متديد عقده

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكصد موقع “توتو مريكاتصو” اإليطايل عىل 
توصصل نصادي ميصالن التفصاق نهائي مع 
إبراهيموفيتش بشصأن  السصويدي زالتان 
تمديد عقده لفرتة أطول.وسصينتهي عقد 
الصدويل السصويدي زالتصان إبراهيموفيتش 
ابصن 39 عامصاً مصع فريقه الحصايل ميالن 
عقب انتهاء املوسصم الجصاري. وبعد تألق 
إبراهيموفيتش  النجم السصويدي زالتصان 
هصذا املوسصم مصع ميصالن بتسصجيله 17 
هدفصاً يف 24 مباراة، تحصرك النادي لتمديد 
إدارة  أن  املوقصع  الالعب.وأضصاف  عقصد 
ميصالن توصلت التفاق نهائصي مع زالتان 
إبراهيموفيتش بتجديد عقده ملدة موسم 
آخصر ينتهصي يف صيف عصام 2022.وأكمل 
املوقع أن يتبقصى فقط التفاصيل النهائي 
لإلعالن رسصمياً عن تجديد عقد السويدي 
إبراهيموفيتش، وهي أمور مرتبطة فقط 

باملكافصآت واألهداف الفردية التي سصيتم 
تضمينهصا يف الصفقة.وأوضصح املوقع أن 
اإلعالن الرسصمي عن تجديصد عقد زالتان 
إبراهيموفيتصش سصيكون قريبصاً، حيصث 
يرغصب الروسصونريي يف منح اسصتمرارية 
املرشوع الحايل من خالل التجديد مع قائد 
الفريق.الجديصر بالذكصر أن ميالن يتواجد 
حاليصاً يف املركصز الثانصي بجصدول ترتيصب 
الدوري اإليطايل برصيد 60 نقطة، بفارق 

8 نقاط عن املتصدر إنرت ميالن.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اشصار املدير الفني لنادي مانشسصرت يونايتصد اوليه غونار 
سولسصكاير اىل ان العبي فريقه نجحصوا يف ايجاد الطريق 
من اجصل الفوز عىل نادي برايتون وهصوف البيون بهدفني 
مقابل هدف واحد ضمصن فعاليات الجولة ال 31 من عمر 
الصدوري االنكليصزي املمتصاز. واضاف املصدرب النرويجي:« 
اعتقد أننا بدأنا املباراة بشكل جيد ولكن بعد ان سجلوا لم 
نتمكن من إيجاد إيقاعنا مرة أخرى واحتجنا إىل اسرتاحة 
بني الشوطني العادة تكوين خطتنا والعودة مرة أخرى. يف 

الشوط الثاني لعبنا بعض الخطط الجيدة ».

هودسون: زاها يعلم أين يريد أن يكون
              المستقبل العراقي/ متابعة

أشار روي هودسون، مدرب كريستال باالس، 
إىل أن الالعب ويلفريد زاها يعرف »أين يريد أن 
يكون« حيث بدأ حديصث االنتقاالت يف الظهور 

مرة أخرى قبل فرتة االنتقاالت الصيفية.وقال 
هودسون: »لقد كان جيًدا جًدا. غاب عن املزيد 
من املباريات بسبب اإلصابة مقارنة بالسنوات 
السصابقة وهو ما يمثل رضبة لنا، لكننا نأمل 
أن نحافصظ عصىل لياقتصه يف التسصعة املقبلة«. 

وأضصاف: »يبصدو أنصه واضح إىل حصد كبري يف 
الوقت الحايل فيما يتعلق بما يريد أن يفعله 

وأين يريد أن يكون. نأمل أن نسصتفيد من 
ذلك يف املباريات التسصع املقبلصة. يف نهاية 

املوسم، سنرى ما سيحدث بعد ذلك«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلوب واثق من بقاء فينالدوم يف ليفربول
            المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت وسصائل اإلعالم اإلنجليزية مساء اليوم اإلثنني أن إدارة 
ليفربول تغريت بشصكل واضح بشصأن موقفها مع الهولندي 
جينصي فينالدوم و العصرض املقدم له لتجديد عقده يف شصهر 

ديسمرب املايض.
وكشفت وسائل اإلعالم اإلنجليزية عن التحديثات واألخبار األخرية 
بشأن مسصتقبل الدويل الهولندي جيني فينالدوم العب خط وسط 
ليفربول اإلنجليزي.وذكرت صحيفة ” التايمز” أن ليفربول بقيادة 
يورجصن كلوب مصا زال يؤمن بإمكانية بقصاء جيني فينالدوم عىل 

الرغم من خروج شصائعة أنه قرر بشكل نهائي مغادرة الريدز هذا 
الصيف والتوقيع عىل عقد انضمامه لصفوف برشصلونة بداية من 
املوسصم الجديد. وكانت صحيفة “األتلتيك” اإلنجليزية قد كشفت 
سصابقاً أن الهولنصدي جينصي فينالصدوم يرفض تجديصد عقده مع 
ليفربول بسصبب العرض املادي الضعيف املقدم من أبطال الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ويلعصب فينالدوم موسصمه األخصري القادم داخصل ليفربول، حيث 
ينتهصي عقصد الالعصب مع نهايصة املوسصم الجديصد 2021/2020 
وال يوجصد أخبصار عن اتفاق جديصد بني الطرفني لتجديصد التعاقد 

بينهما.
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تقدم الفساد وختلف التنميةانصفوا املحارضين فهم ثروة وطن 

ماجد عبد الغفار الحسناويوليد الطائي 

عندم�ا يرتاك�م الظلم يتس�بب بهدم األس�وار كل األس�وار، فال 
تعتق�د هذه الطبقة السياس�ية التي تربعت ع�ى عرش العراق 
منذ عام الفني وثالثة وإىل اليوم، إنها قادرة عى حماية اسوارها 
وقصوره�ا بش�عارات جوفاء وجملة من األق�الم  املرتزقة التي 
تزي�ف الحقيق�ة، فهذا وهم كب�ر، فالظلم يولد ث�ورة عاصفة 
تهدم القصور بأسوارها وحينها ال تنفع الشعارات الجوفاء وال 
األق�الم املرتزقة وته�دم القصور ع�ى رؤوس قابعيها الظاملني، 
أين أصبح الظالم املقبور صدام حس�ني وأبنائه وعائلته املرشدة 
بني ال�دول، وهذا جرى بس�بب ظلمه�م واجرامه�م لفئات من 
الش�عب العراقي العظيم، العراق يمتلك ث�روات كبرة، تفقدها 
بل�دان عدي�دة يف الرشق األوس�ط واليوم أصبحت ه�ذه البلدان 
يف مص�اف ال�دول املتقدمة رغ�م أنه�ا ال تمتلك ث�روات العراق 
الهائل�ة، عى الحكام يف الع�راق ان يلتفت�وا إىل التأريخ العراقي 
قليالً، فهو تأريخ ميلء بالثورات وأس�قطت أنظمة ظاملة كثرة 
عى أيدي مطلقي الثورات الش�عبية الفقرة التي تشعر بالظلم 
والتهمي�ش واإلقص�اء، لذا أدع�وا الحكوم�ة العراقية ومجلس 
النواب العراقي، إىل أنص�اف املحارضين هم ثروة وطنية للبالد، 
قدموا وس�هروا وتعبوا وعانوا، لم يحصلوا عى هذه الشهادات 
الدراس�ية بس�هولة بل جاءت بعد معاناة فيه�ا تفاصيل مؤملة 
وقص�ص حزينة وخس�ائر مادي�ة انفقوها من أج�ل الحصول 
عى الشهادة الدراس�ية لكي تكون لهم حياة محرتمة يف بلدهم 
ويخدم�وا أجي�ال املس�تقبل الصاعدة، مل�اذا كل ه�ذا التجاهل 
واالس�تخف�����اف بمش�اعرهم وتضحياته�م كان يف�رتض 
بالحكومة ومجاميع املستش�ارين ان يجعلوا يف سلم اولوياتهم 
قضي�ة ومحن�ة املحارضي�ن، انصفوه�م وامس�حوا دموعهم 
واعطوه�م حقوقه�م الدس�تورية، ال تتجاهلوهم الع�راق فيه 
خ�رات وث�روات وقادر عى احت�واء كل أبنائه ان�ا اتضامن مع 
مظلومي�ة املحارضي�ن، اتضامن معهم ألنه�م أصحاب حقوق 
رشعية ووطنية وأخالقية، وكل عراقي صاحب مسؤولية سواء 
يف الحكوم�ة أو الربمل�ان او الصحاف�ة ان يقف م�ع املحارضين 
وينصفهم ويطالب بوض�وح بانصافهم، واردات منفذ حدودي 
واحد قادر ع�ى تغطية واحتواء كل املحارضين يف العراق فضالً 
ع�ن ال�واردات الهائلة األخرى ف�ال تتحججوا بال�واردات املالية 
الع�راق فيه خر م�ايل وفر، وع�دم أنص�اف املحارضين يعني 
خ�ذالن لهم وعقوبة ألطفالهم وزوجاته�م وأمهاتهم، ادعوا كل 
الرشفاء الوقوف معهم ومس�اندتهم ودعمهم بكل الس�بل التي 

تعيد لهم الحقوق واإلنصاف.

يمكن تعريف الفساد بصيغ عديدة منها االنحراف االخالقي 
ولكن التعريف املعتمد االس�تغالل ال�يء للوظيفة العامة 
م�ن اجل تحقي�ق املصلحة الخاص�ة ومن ذلك الوس�اطة 
واملحس�وبية والرشاوي وافش�اء ارسار املؤسسة ويشارك 
يف هذا اع�وان الحكومة ومن دواليب الحكم والجميع يعلم 
ان موارد اي دولة معرضة للنمو كما هي معرضة للنضوب 
وللتبديد حس�ب طريقة تس�يرها وكفاءة القائمني عليها 
واب�رز عوام�ل تبديد الث�روة هو الحك�م الفاس�د بدء من 
التمويل بالرش�اوي واالختالس ولعل اخطر ما يف الرش�وة 
انها حازت عى مرشوعية ش�به رس�مية وحتى يف الثقافة 
حازت قدر من القبول واهتمت املؤسسات الدولية بمكافحة 
هذا الوب�اء مثل الجمعية املغربية ملحارب�ة هذا الفايروس 
ال�ذي ينخر االقتصاد الوطني وتش�جيع االعالم بوس�ائله 
املختلفة لفضح هذه الظاهرة وللفساد اثارة املدمرة ليس 
فق�ط الجان�ب االخالقي بل يصب يف النواح�ي االقتصادية 
والسياسية مما يؤثر عى التنمي����ة واالصالح ويقلل من 
ثقه املس�تثمر االجنبي والوطني والنمو االقتصادي البوابة 
االمامي�ة للتنمي�ة ويجب الوق�وف عى مناخات الفس�اد 
والعوام�ل الت�ي تس�اعد عى انتش�اره وكيفي�ة تقويض 
االدوات املس�تخدمة ومحارصته وبالت�ايل تجفيف منابعه 
لك�ي تنهض بمؤسس�ات الدولة اىل بر االم�ان واالطمئنان 
عى االم�وال املرصوف�ة يف خط�ة التنمية لنضم�ن نوعية 
املنتج والسيطرة عى املش�����اريع النتهاج تنمية شاملة 
الت�ي تأخذ بيد الوط�ن اىل مرافئ التق�دم ونهضة يف كافة 
املجاالت العلمية والثقافية واالقت������صادية لبناء دولة 
ذات ركائ�ز قوية واالرتقاء بكيان س�يايس ه�ادف اركانه 
العلم والتعل�م والخدمات والصح�ة والثقافة وكلها تصب 
لخدمة الوطن ورفاهيته وغ���ياب االبع�����اد التنموية 
واملشاريع االس�تثمارية من ش�انه اعاقة تطور االقتصاد 
واه�م مش�كالته البطال�ة والخدمات والفقر واملس�ؤولية 
الوطني�ة تتطل�ب بتصح�ر مناب�ع الفس�اد لتقوي����ة 
االقتصاد ورس�م خطط مس�تقبلية للتنم����ي�ة والبناء 
ول�كل دولة نامي�ة بحاج���ة لتطوير م�وارده الطبيعية 
واس�تغالل طاقاته�ا الذات���ي�ة لتط���وي�ر اقتصاده�ا 
يف مختل�ف امليادين برسعة وتناس�ق وتماس�ك لتحس�ني 
املس�توى املعايش ملختلف فئات الشعب واالرتقاء يف الحياة 

لدرجة اعى.

أطعمة ال تبدأ هبا يومك
ع�ى الرغم من أن وجبة اإلفط�ار قد ال تكون يف 
الواقع أه�م وجبة يف اليوم، ف�إن من الرضوري 
إعطاء أولوية لألطعمة الغنية بالعنارص الغذائية 
يف الصباح، ملنحك طاق�ة كافية للتفكر والعمل 

يف الساعات األوىل من اليوم.
وتتنوع أش�كال وجبات الفط�ور الصحي، لكن 
بعضها يمكن أن يتسبب يف انخفاض مستويات 

السكر يف الدم وحتى زيادة الوزن.
وم�ن هنا، فهذه هي الوجبات األربع التي يحذر 

خرباء الصحة من أنها لن تفيد جسمك.
قهوة فقط: للوهلة األوىل، قد يبدو رشب القهوة 
فقط يف الصباح طريقة رائعة لخفض السعرات 
الحراري�ة بس�هولة. لك�ن بع�د س�اعات قليلة 
فم�ن املحتم�ل أن تجد نفس�ك تتض�ور جوعاً، 
وس�تصبح أكثر اس�تعداًدا لتن�اول املعجنات أو 
وجبة خفيف�ة عالية الكربوهي�درات ذات قيمة 
غذائي�ة منخفض�ة. وترشح أخصائي�ة التغذية 
هاي�يل بومروي: “هذا أمر فظيع لفقدان الوزن، 
ألن القه�وة تحف�ز الطاق�ة والوض�وح العق�يل 
الذي يمكن أن يش�عر بالرض�ا يف البداية، ولكنه 
ي�ؤدي أيًضا إىل ارتف�اع يف هرم�ون الكورتيزول 
)هرمون التوتر(”. وتق�ول: “أض����ف إىل ذلك 
الكربوه����يدرات املكررة التي تتحول بسهولة 

إىل سكر، وه�ذه وص���فة إفطار كارث���ية.”
الحب�وب الس�كرية: ق�د تك�ون الحب�وب وجبة 
فطور رسيعة وس�هلة، ولكن من املحتمل أيًضا 
أن تجعلك تش�عر بالجوع وتجعلك أكثر رغبة يف 
تناول الس�كر بعد فرتة قص�رة من االنتهاء من 
تن�اول الطعام. غالًبا ما تحت�وي هذه املنتجات 
ع�ى الكث�ر من الس�كر. كما أنه�ا تحتوي عى 
الكثر من امل�واد الحافظة واملواد املضافة. حتى 
أن املنتج�ات الصحية منه�ا قد ال تكون صحية. 
ويمكن أن تحتوي عى الكثر من املكونات عالية 

املعالج�ة، وغالًبا ما ال تحتوي عى ما يكفي من 
األلياف. وتحذر خبرة التغذية جانيت كيمسزال، 
من أن الحبوب عادة ال تحتوي عى بروتني. وإذا 
كنت تح�ب وجبة فطور يس�هل تناولها، فعليك 
بالش�وفان، فهي وجب�ة غني�ة بالكربوهيدرات 

التي تدوم طويال.
األلواح الجاهزة: غالًبا ما تكون ألواح األطعمة، 
التي تش�به ألواح الش�كوالتة يف شكلها، وجبات 
خداع�ة وال يمكنه�ا تزوي�دك بالطاق�ة لف�رتة 

طويلة، وبالتايل غر مفيدة لبدء اليوم بها.
وتحتوي معظم قطع اإلفطار األساسية املتوفرة 

عى نطاق واسع عى سكر ودهون.
وعى الرغم من أنها قد توفر الش�بع والعديد من 
الفوائ�د الغذائي�ة، فإنه تحت�وي أيًضا عى مواد 
كيميائي�ة وأخرى معدلة وراثًي�ا والتي تزيد من 
خط�ر زيادة ال�وزن ومع�دالت أعى م�ن تراكم 
الدهون الداخلية، كما يقول براندون نيكوالس، 

املدرب الشخيص وخصائي التغذية.
املعجنات: تعت�رب املعجنات وجب�ة إفطار رائعة 
بالنس�بة للكثرين، لكنها ال تقدم أي بروتينات 
للجس�م، وم�ن املحتم�ل أن تحتوي عى نس�بة 
عالي�ة من الكربوهيدرات والس�كر، مما يجعلك 

تشعر بالجوع بعد تناول الطعام بوقت قصر.

كش�فت الدكتورة مارين�ا ابليتايفا، أخصائية التغذية الروس�ية يف حديث 
تلفزيوني عن املواد املفيدة لصحة الكبد واملواد الضارة له.

ووفق�ا لألخصائي�ة، يج�ب قب�ل كل يشء إضافة امل�واد الغذائي�ة الغنية 
بالربوتينات ذات نس�بة ده�ون منخفضة، إىل النظ�ام الغذائي، مثل لحم 

الدجاج والديك الرومي ولحم األرانب.
وتضيف، بما أن الكبد مس�ؤول عن تطهر الجس�م من السموم، لذا يجب 
أن يتضم�ن النظام الغذائي الفواك�ه والخرضوات، ألنها تحتوي عى مواد 
مضادة لألكس�دة تس�اعد عى إص�الح الخاليا املترضرة. كم�ا أن الحبوب 
غنية باأللياف الغذائية، التي تس�اهم يف عملية تخلص الجس�م من نواتج 
عملية التمثيل الغذائي. وتنصح الخبرة، باستخدام الزيوت النباتية، التي 
تس�اعد عى تخفيض مستوى الدهون الس�يئة يف الجسم، مثل زيت بذور 
الكتان، الذي يحتوي نسبة عالية من أوميغا-3، وزيت عباد الشمس، الذي 

يحتوي عى أوميغا-6، وزيت الزيتون، الذي يحتوي عى أوميغا -9.

كشفت أخصائية التغذية الروسية، سفيتالنا كوندراشوفا، عن املنتجات 
التي تساعد عى سد نقص الكالسيوم الذي يعترب عنص غذاء دقيق مهم 

جدا للحفاظ عى صحة الجسم.
وقالت األخصائية إن أسماك البحر والطحالب تحتوي عى كميات كبرة 
من الكالس�يوم، عى س�بيل املثال، يمثل 100 غرام من الطحالب حوايل 
800-1100 ملغ من العنارص القيمة، حس�بما ن�رشت قناة “مر 24” 
الروس�ية عى موقعه�ا اإللكرتوني.يمك�ن أن تكون املك�رسات مصدرا 
مهما آخر للكالس�يوم، وخاص�ة اللوز، كما تنصح الخبرة باس�تخدام 
األعش�اب الطازج�ة كمادة مضاف�ة لألطباق، ويمكن أيض�ا رش بذور 
الكتان وعباد الش�مس والخش�خاش عى العصي�دة أو العصر.كما أن 
الكينوا غذاء مفيد، يحتوي عى مادة الليس�ني التي تس�اعد الجسم عى 
امتصاص الكالس�يوم، ووفقا لألخصائية، س�يكون م�ن املفيد تضمني 

نظامك الغذائي جميع أنواع امللفوف والفواكه املجففة.

تعرف عىل املواد الغذائية املفيدة
 والضارة بالكبد

منتجات هامة تساعد يف تعويض 
نقص الكالسيوم يف اجلسم

فريوس كورونا يؤثر عىل القلب
قال س�رغي بويتس�وف، املدير العام للمركز 
الوطن�ي للبح�وث الطبي�ة ألم�راض القلب، 
الصح�ة  وزارة  يف  القل�ب  أطب�اء  ورئي�س 
الروسية، أن فروس كورونا املستجد أثر عى 
جميع املرىض الذين يعانون من أمراض القلب 
واألوعي�ة الدموية. وأوض�ح الطبيب: “أولئك 
الذي�ن تعرضوا ل� كوفي�د-19 لديهم مخاطر 
متزايدة من حدوث مضاعفات، وأولئك الذين 
لم يمرضوا يعانون من الخمول البدني، وزيادة 
الوزن، وزي�ادة اس�تهالك الكح�ول والتوتر، 
م�ا يؤثر أيض�ا عى مع�دل الوفي�ات”. وقال 
بويتس�وف يف مؤتم�ر “الرج�ل والطب”: “إن 
وباء كوفيد-19 أث�ر عى جميع املرىض الذين 
يعانون من أم�راض القلب واألوعية الدموية، 
وإن مشاكل الفرتة الحادة للمرض لدى أولئك 

الذي�ن خضع�وا ل�ف�روس كورونا املس�تجد 
هي: زيادة خطر ح�دوث مضاعفات والوفاة 
عند املرىض الذين يعان�ون من أمراض القلب 
واألوعي�ة الدموي�ة املصاحب�ة، ومضاعفات 
القل�ب واألوعي�ة الدموية لدى امل�رىض الذين 

ليس لديه�م أمراض قلبية وعائية س�ابقة”. 
ولف�ت إىل أنه بع�د اإلصابة بف�روس كورونا 
لدى مرىض القلب واألوعية الدموية، قد تزداد 
مخاطر حدوث مضاعفات، بما يف ذلك املميتة.
وأوضح بويتس�وف أن امل�رىض الذين يعانون 
من أمراض القلب واألوعية الدموية والذين لم 
يصبوا ب�فروس كورونا املستجد يعانون من 
الخمول البدني، نتيجة لتدابر الحجر الصحي 
وزي�ادة ال�وزن وزي�ادة اس�تهالك الكح�ول 
واإلجهاد واضطرابات القلق واالكتئاب، والتي 
تؤث�ر أيضا ع�ى الوفيات. باإلضاف�ة إىل ذلك، 
حس�ب قول�ه، كان للتغير يف توف�ر الرعاية 
الطبي�ة الطارئ�ة واملخطط لها تأث�ر أيضا، 
كاالنخفاض يف توافر الرعاية، وخوف املرىض 

من الذهاب إىل املؤسسات الطبية.

قدم�ت خب�رة تغذي�ة مجموعة م�ن النصائح 
لع�الج اإلصاب�ة باإلس�هال املزم�ن، وال�ذي يعد 
من أكث�ر املش�اكل الهضمية الش�ائعة. ونقلت 
صحيف�ة “النه�ار” اللبناني�ة ع�ن اختصاصية 
التغذية رش�ا مكي، أن اإلس�هال املزمن يتمثل يف 
خ�روج براز رخو أو مائي. وبحس�ب مكي، فإن 
اإلسهال يصنف كمشكلة مزمنة، يف حال استمر 

فرتة زمنية تخطت 3 أشهر، األمر الذي قد يؤدي 
إىل فق�دان املعادن يف الجس�م، مث�ل: الصوديوم 
والبوتاسيوم. وأوضحت خبرة التغذية أنه باتباع 
النصائ�ح التالي�ة يمكن التخلص من اإلس�هال 
املزمن: التخيل عن تن�اول املرشوبات الكحولية، 
وكذلك التي تحتوي ع�ى الكافيني. الحرص عى 
تناول الكثر من السوائل وذلك بهدف منع إصابة 

الجس�م بالجفاف. عدم تن�اول وجبات كبرة أو 
وجبات تتس�م بالدس�امة. الحرص ع�ى تناول 
األطعم�ة أو املكمالت الغذائي�ة التي تحتوي عى 
الربوبيوتيك، والس�يما عند اس�تخدام املضادات 
الحيوية. تن�اول الخضار والفاكه�ة واملأكوالت 
الت�ي تحتوي ع�ى كميات كبرة من الس�كر قد 

يتسبب يف تفاقم حالة مريض اإلسهال.

للتخلص من اإلسهال املزمن.. عليك هبذه النصائح

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

ترسيب بيانات حساسة عن مؤسس فيسبوك مارك زوكربريغ
ال ي�زال موق�ع التواص�ل األك�رب 
يعم�ل  “فيس�بوك”،  العال�م،  يف 
عى ت�دارك أكرب ترسي�ب بيانات 
يف تاريخ�ه، بعد ترسي�ب بيانات 
ملي�ون   533 ل��  ش�خصية 
صحيف�ة  وقال�ت  مس�تخدم. 
“نيوي�ورك بوس�ت” األمريكي�ة، 
إن من بني املعلوم�ات التي جرى 
م�ارك  هات�ف  رق�م  ترسبيه�ا، 
التنفي�ذي  الرئي�س  زوكرب�رغ، 
ألك�رب ش�بكة  تواص�ل اجتماعي 
يف العالم، وكذلك موقعه الجغرايف 
وتفاصي�ل زواجه وتاريخ ميالده 
وحس�ابه عى فيس�بوك، مؤكدة 

أن رق�م هاتفه أصب�ح متاحا ع�ى اإلنرتنت.
وق�ال الخبر األمن�ي، ديف ووك�ر، إن “مارك 
زوكربرغ، وكذلك املؤس�س املش�ارك لرشكة 
فيسبوك، كريس هيوز، وداستن موسكوفيتز، 
كانوا من بني األش�خاص الذي�ن تم اخرتاقهم 

ونرش بياناتهم الشخصية”.
ورفض فيس�بوك البيانات املرسبة، ووصفها 
ب�”القديمة جدا”، وقال املتحدث باسم املنصة 
االجتماعي�ة، إن هذه البيانات تم اإلبالغ عنها 

يف عام 2019، “وقد اكتش�فنا هذه املش�كلة 
وقمنا بإصالحها يف ش�هر أغسطس من العام 
ذاته”. وكانت مجلة “بزنس إنس�ايدر”  قالت 
إن ترسي�ب البيانات طالت نح�و 533 مليون 
مس�تخدم عى فيس�بوك، من مختل�ف أنحاء 
العالم وجاء من بني الدول العربية التي طالها 
ترسيب البيانات 44 مليون مستخدم مرصي، 
3 مالي�ني مس�تخدم أردن�ي، ونح�و 4 ماليني 

مستخدم ليبي، وحوايل 1.8 مليون لبناني.
وتش�مل البيان�ات املرسب�ة أرق�ام الهوات�ف 

الكامل�ة  واألس�ماء  واملعرف�ات 
واملواق�ع وتواريخ امليالد والس�ر 
الذاتية ويف بعض الحاالت عناوين 
الربي�د اإللكرتون�ي، موضًح�ا أن 
املعلومات متاحة مجاًنا يف منتدى 
القرصنة، مما يجعلها يف متناول 
أي ش�خص لديه مهارات بيانات 

أولية.
وكان�ت مجلة “بزنس إنس�ايدر”  
قالت إن ترسي�ب البيانات طالت 
نح�و 533 مليون مس�تخدم عى 
أنح�اء  فيس�بوك، م�ن مختل�ف 
العالم وجاء من بني الدول العربية 
التي طالها ترسي�ب البيانات 44 
مليون مس�تخدم مرصي، 3 ماليني مستخدم 
أردني، ونحو 4 ماليني مستخدم ليبي، وحوايل 
1.8 مليون لبناني. وتش�مل البيانات املرسبة 
أرق�ام الهواتف واملعرفات واألس�ماء الكاملة 
واملواق�ع وتواري�خ امليالد والس�ر الذاتية ويف 
بع�ض الح�االت عناوي�ن الربي�د اإللكرتوني، 
موضًحا أن املعلومات متاحة مجاًنا يف منتدى 
القرصنة، مما يجعلها يف متناول أي ش�خص 

لديه مهارات بيانات أولية.


