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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

احصد الشر من صدر غريك 
بقلعه من صدرك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

شمخاين لألعرجي: إيران تتوقع 
من العراق مزيد من املتابعة لقضية 

اغتيال الشهيد سليامين
ص2

العراق وإيران يتفقان عىل تبادل األيدي العاملة واخلربات املهنية
الداخلية تنفي اخرتاق بيانات وكالة االستخبارات: ال وجود لترسيب  
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، 
أملس اإلثنني، اجتماعلا برئاسلة رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت خاله مناقشة 
تطورات الوضلع الوبائي يف الباد حيث تم اتخاذ 

جملة من القرارات بشأنها. 
وبلني الكاظمي، خال االجتماع، خطورة الوضع 
الصحلي يف البلاد، يف ظلل التزايد الكبلر باعداد 
االصابلات، مبينا ان الوباء يشلكل تحديا للعراق 
وللعالم اجملع. واوضح الكاظمي، يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، ان نسبة االصابات 
بفروس كورونا يف تصاعد مسلتمر، واالجراءات 
املتخذة ال تعطي النتائج املطلوبة، مشراً يف الوقت 
نفسله اىل اهمية مراعلاة الظلروف االقتصادية 
للمواطنني والحرص عىل عدم االرضار بوضعهم.  
واكد رئيس مجلس الوزراء، ان الحكومة حرصت 
علىل توفر اللقاح للتحصني ضد الفروس والحد 
من تفلي الجائحة، ومن اللروري ان يتوجه 
املواطلن ألخذ اللقاح مع االلتلزام العايل بالتدابر 

الوقائية لحماية نفسه ومجتمعه. 
وبعد مناقشلات مسلتفيضة عن تطلور املوقف 
الوبائلي يف عموم الباد، اتخذت اللجنة جملة من 
القرارات املهمة التي من شلأنها الحد من تفي 
فروس كورونا مع حلول شهر رمضان املبارك. 

اوال/  فلرض حظلر التجلول الجزئلي  يف شلهر 
رمضلان املبلارك من السلاعة الثامنة مسلاء اىل 
السلاعة الخامسة صباحا لاسابيع الثاثة االوىل 
من الشهر الفضيل مع السماح بخدمة التوصيل 

املنزيل يف املطاعم.  
التفاصيل ص2

جتديد »احلظر اجلزئي«: الوضع الصحي يف خطر
تقليص الدوام لساعة يف الدوائر الرمسية..  ومنع جتوال من 8 مساًء حتى 5 صباحًا.. وإلزام بتلقيح كورونا لبعض اجلهات رئيس اجلمهورية للعيداين:

 ندعم استضافة البرصة لبطولة 
خليجي 25

حمافظ بغداد يكشف
 عن خطة 2021: أنجاز مشـاريـع 

جديدة وأخرى متلكئة

وزيـر الـنـقـل
 يعـد عـقـود الـخـطـوط اجلـويـة 

بـالتعييـن
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ص3

ص3

مكتب السيد السيستاين: االربعاء اول ايام الشهر الفضيلالواليات املتحدة تنفي مشاركتها يف اهلجوم عىل »نطنز« اإليراين
الناطق باسم القائد العام: القبض عىل )6( ارهابيني أحدهم يف بغداد
رشطة البرصة تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن »جثة ضابط«

رئيس اجلمهورية يصدر مرسومًا خاصًا بإجراء 
االنتخابات املبكرة 

ص2
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التجارة تستنفر قبل بدء شهر رمضان.. 
وتعلن موعدًا حاسمـًا حلجـب احلصـة 

عن فئة اصحاب الرواتب العالية

»زين العراق« هتدي 
مشرتكيها انرتنت جمـانـي 

بمناسبة شهر

اإلعالم األمني يعلن ضبط
 صاروخ »جهنم« ومئات العبوات 

واملتفجرات يف ثالث حمافظات

       بغداد / المستقبل العراقي

قال البيلت األبيض، أمس االثنلني، إن الواليات املتحدة لم 
تشلارك يف الهجوم الذي اسلتهدف منشلأة نطنز النووية 

اإليرانية.
وأضاف أنله ليس لديه أي تعليق بخصوص التكهنات عن 

سبب الواقعة.
وأكلد البيلت األبيلض أن واشلنطن تركز عىل املناقشلات 

الدبلوماسية هذا األسبوع حول االتفاق النووي اإليراني.
وأعلنت إيران، األحد، حدوث خلل يف شبكة توزيع الكهرباء 

يف موقلع نطنلز النووي، فيملا وصف عيل أكلر صالحي 
رئيس منظملة الطاقة الذرية اإليرانية هلذا الحادث بأنه 

»إرهاب نووي«.
من جهتها، نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية عن 
مصادر لها أن الحادث جاء نتيجة النفجار نظمه الجانب 
اإلرسائيليل، ومن ثم اتهم وزيلر الخارجية اإليراني محمد 

جواد ظريف إرسائيل مبارشة بالوقوف وراء الحادث.
ويلوم االثنني أفاد صالحلي بأن »تخصيلب اليورانيوم يف 
منشأة نطنز لم يتوقف وهو مستمر بقوة«، وسط خطط 

طهران لزيادة القدرات اإلنتاجية للمنشأة %50.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس 
االثنني، إىل االسلتعداد لانتخابات املُبكرة 
واملشاركة فيها، مؤكدا عىل رضورَة العمِل 
والتنسليِق بلني األمم املتحلدة ومفوضية 
وضملاِن  الرقابلِة  لتأملنِي  االنتخابلات 

النزاهِة.    
وقلال صاللح يف كلمتله خلال إصلداره 
باجلراء  الخلاص  الجمهلوري  املرسلوم 
االنتخابلات يف 10 ترشيلن األول املقبلل، 
إن »االنتخابلاِت املقبللَة مهمٌة ومفصلية 
وتأسيسلية، وتأتلي بعلد حلراٍك شلعبي 

وتصحيلِح  باإلصلاِح  ُيطاللب  ناهلض 
املسلارات، وان تأملني حلقِّ العراقيلنَي يف 
اختيلاِر ممثليهلم بعيلداً علن الضغلوط 
واالبتزاز ورسقلِة أصواِتهم يمثلُل أولويًة 
قصوى، للخروج من ترسلباِت وتراكمات 

املراحل السابقة«.  
ودعلا الجميع اىل »االسلتعداد لانتخاباِت 
واملشلاركِة الجلادِة فيهلا والتعبلِر علن 
اإلرادة الحرة، فاالنتخابات فرصة لتحقيِق 

تطلعات الشعب النبيلة«.  
وقال »فلتكن اصواُتنا االنتخابية حاسمًة 
وحازملة يف تأكيلِد االنتقلاِل بالعلراق اىل 
مرحللٍة يكلون فيها اكثلَر تقدملاً وعدالً 

واستقراراً واستقاالً«.  
املعنيلة  الدوللة  وتابلع، إن »مؤسسلاِت 
مدعوة لارساع يف تحقيِق متطلبات إجراِء 
انتخابلاٍت نزيهلة، وبما يزيلل الهواجَس 
والشلكوَك التلي كانت سلبباً رئيسلياً يف 
عزوِف قطاٍع ليلس بالقليل من املواطنني 

عن االنتخاباِت السابقة«.  
وأضاف »ال بد من تهيئِة املناِخ السليايس 
املطلوب لرفلِع املعاناة وتحقيِق العدالة يف 
اختياِر سللطاٍت ترشيعية وتنفيذية قوية 
وقادرة عىل صيانِة السيادِة وحفِظ الدولة 
وهيبتها وترسيِخ العدالِة بني املواطنني«.  
العملِل  »رضورَة  علىل  الرئيلس  وأكلد 

األملم  بلني  والجلاد  الفاعلل  والتنسليِق 
املتحلدة ومفوضيلة االنتخابلات لتأملنِي 
الرقابِة األمميلة وضماِن نزاهلِة العمليِة 
االنتخابيلة بما يسلاهم يف نجاِحها، وبما 
يضمن السليادَة واحرتاَم القرار املسلتقل 
للعراقيلني«.  وأشلار اىل أن »االنتخابلات 
سلتجري يف ظروٍف ُنقدر وتقّدرون حتماً 
مصاعبهلا، من جائحلة كورونا والتحدي 
األمني بمجابهلِة اإلرهاب والخارجني عن 
القانون، اال اننا نعلّوُل عىل هّمِة اجهزِتنا 
األمنية ووعي شعِبنا بتحمِل املسؤوليِة يف 

حفِظ امِن االنتخابات والناخبني«.  
التفاصيل ص2
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العراق يالعب
 طاجكستان وديًا حتضريًا 

للتصفيات املزدوجة

ص2

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


Apago PDF Enhancer

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2355 )  April   Tue    13  2021    

مكتب السيد السيستاين: االربعاء اول ايام الشهر الفضيل
     بغداد / المستقبل العراقي 

توقلع مكتب املرجلع الديني االعلى آية الله 
العظملى السليد علي السيسلتاني، أملس 
االثنلن، أن يكون هالل شلهر رمضان مرئياً 
مسلاء يوم الثالثاء )30 شلعبان 1442 هل( 
املوافلق )13 نيسلان 2021م( يف أفق مدينة 
يف  الشلمس  غلروب  عنلد  األرشف  النجلف 

الساعة )6:30(.
واوضح مكتلب املرجع الديني االعى، انه »يف 
هلذه الحاللة يتوقع أن يرى الهلالل واضحاً 
مرتفعلاً وعليه يكلون األربعاء )14 نيسلان 

2021م( اليوم األول من شهر رمضان«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقدت اللجنلة العليا للصحة والسلالمة الوطنية، أمس 
اإلثنن، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، جرت خالله مناقشة تطورات الوضع الوبائي 

يف البالد حيث تم اتخاذ جملة من القرارات بشأنها. 
وبن الكاظمي، خالل االجتماع، خطورة الوضع الصحي 
يف البلالد، يف ظل التزايد الكبري باعداد االصابات، مبينا ان 

الوباء يشكل تحديا للعراق وللعالم اجمع. 
واوضلح الكاظملي، يف بيلان تلقلت املسلتقبل العراقي 
نسلخة منه، ان نسلبة االصابلات بفلريوس كورونا يف 
تصاعلد مسلتمر، واالجراءات املتخلذة ال تعطي النتائج 
املطلوبلة، مشلرياً يف الوقلت نفسله اىل اهميلة مراعاة 
الظلروف االقتصاديلة للمواطنلن والحلرص عى عدم 

االرضار بوضعهم.  
واكد رئيلس مجلس اللوزراء، ان الحكومة حرصت عى 
توفلري اللقاح للتحصن ضد الفلريوس والحد من تفيش 
الجائحة، ومن الرضوري ان يتوجه املواطن ألخذ اللقاح 
ملع االلتلزام العلايل بالتدابلري الوقائية لحماية نفسله 

ومجتمعه. 
وبعد مناقشات مستفيضة عن تطور املوقف الوبائي يف 
عملوم البالد، اتخذت اللجنة جملة ملن القرارات املهمة 
التي ملن شلأنها الحد من تفليش فلريوس كورونا مع 

حلول شهر رمضان املبارك. 
اوال/  فلرض حظلر التجلول الجزئي  يف شلهر رمضان 
املبارك من السلاعة الثامنة مسلاء اىل الساعة الخامسة 
صباحا لالسلابيع الثالثة االوىل من الشلهر الفضيل مع 

السماح بخدمة التوصيل املنزيل يف املطاعم.  
ثانيلا/ فلرض حظلر التجلوال الشلامل أليلام الجمعة 
والسبت من كل اسبوع مع استثناء الصيدليات ومحالت 
بيلع امللواد الغذائية ومحالت بيلع الفواكه والخرضوات 
واألفران، والسماح لهم بممارسة عملهم لغاية الساعة 
السلابعة مسلاء مع السلماح لخدملة التوصيلل املنزيل 

للمطاعم. 
ثالثا/ تشلديد متابعة تنفيذ االجراءات من فرق الرقابة 

الصحية والقوات األمنية ومحاسبة املخالفن. 
رابعا/  توجيه ادارات املؤسسلات الصحية منسلوبيهم 
من العامللن يف املستشلفيات واملراكلز الصحية بجلب 
ملا يثبت خلو املنسلوب من مرض كوفيلد-19، بنتيجة 
فحلص سلالب PCR، قد اجري من خالل اسلبوع او ما 
يثبلت تلقيحه بلقلاح كوفيد-19، للسلماح لهم بالدوام 
بلدءا من تاريلخ 1-آيلار 2021، ويتحمل مديلر الدائرة 
او املؤسسة الصحية مسلؤولية تطبيق هذه االجراءات 

ومتابعتها. 
خامسلا/  فحص املرىض الداخللن ومرافقيهم جميعا 
بفحلص PCR، يف حلال علدم وجود ما يثبلت تلقيحهم 

بلقلاح كوفيلد-19. سادسلا/ جعل تلقيح االشلخاص 
العاملن جميعهم يف املحالت واملطاعم واملوالت واملعامل 
واملصانلع وبقية االماكلن الخاضعة للرقابلة الصحية، 
رشطلا من رشوط تجديد منح االجلازات الصحية لهذه 
االماكلن واعطائهم مهلة لغاية 1-آيلار 2021، ومن ثم 
محاسلبة االماكلن الخاضعة للرقابلة الصحية كافة يف 

حال وجود اي عامل ليس لديه ما يثبت: 
أ- تلقيحه بلقاح كوفيد-19. 

ب - فيما يتعلق باالشخاص الذين لديهم ما يثبت وجود 
موانع للتلقيح كالنسلاء الحوامل وغريها من املوانع، او 
وجود ما يثبت اصابتهم بمرض كوفيد-19 خالل االشهر 
الثالثة االخرية بفحص PCR، أو CT-Scan، ومن الواجب 

وجود فحص سالب PCR، قد اجري خالل اسبوع. 
ج- على الجهلات الرقابيلة يف وزارة الصحة بمسلاندة 
القلوات األمنيلة محاسلبة املخالفن لتطبيلق الرشوط 
الصحية عى وفق قانون الصحة العامة وقرارات اللجنة 

العليا للصحة والسالمة الوطنية. 
سلابعا/ عدم السلماح بممارسلة العمل يف الصيدليات 
ومذاخر االدوية واملختربات والعيادات الخاصة بضمنها 
عيادات االشلعة واملستشلفيات األهليلة وغريها بدأ من 

تاريخ 1-ايار 2021 يف حال: 
 أ - علدم وجلود ما يثبلت خلوه من ملرض كوفيد-19 

بنتيجة فحص سالبPCR قد اجري خالل اسبوع. 
 ب - عدم وجود ما يثبت تلقيحه بلقاح كوفيد-19. 

 جل - عى الجهلات الرقابية يف وزارة الصحة والنقابات 
املعنيلة )نقابلة االطباء، نقابلة اطباء االسلنان، نقابة 
الصيادلة(، بمتابعة تطبيقها ومحاسبة املخالفن وغلق 
االماكن املخالفة عى وفق القوانن والتعليمات النافذة. 
ثامنلا/  علدم السلماح بمراجعلة املواطنن لللوزارات 
والدوائلر ذات الطبيعة املكتظلة باملراجعن والتجمعات 
البرشيلة الكبلرية )دائلرة التقاعلد، مديريلات امللرور، 
مديريات الجوازات، مديريات االحوال املدنية والجنسلية 
وغريها(، وكذلك عدم السماح ملوظفيها بالدوام بدءا من 

تاريخ 20 نيسان 2021، يف حال: 
أ - علدم وجود ملا يثبت خللوه من ملرض كوفيد-19 

بنتيجة فحص سالبPCR قد اجري خالل اسبوع. 
ب - عدم وجود ما يثبت تلقيحه بلقاح كوفيد-19. 

جلل - تتحمل اللوزارات والجهات غلري املرتبطة بوزارة 
واملحافظات كافة مسلؤولية تطبيق االجراءات ومتابعة 

منسوبيها وعد املوظف املخالف غائبا بدون راتب. 

تاسلعا/ عدم سلماح االندية الرياضية بوجلود اي من 
الالعبن مالم يربز بطاقة التلقيح بلقاح كوفيد-19. 

عارشا/ التنسليق بن وزارتي الرتبيلة والتعليم والبحث 
العلمي مع وزارة الصحة بشلأن اجلراء حمالت لتلقيح 

الفئات املشمولة من الهيئات التدريسية والطلبة. 
حلادي علرش/ عدم تسلجيل هيئلة الحلج والعمرة اي 
من املواطنلن الراغبن بأداء العملرة والحج مالم يثبت 

حصوله عى بطاقة التلقيح بلقاح كوفيد-19. 
ثاني عرش/ حث الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة 
واملحافظات كافة منسلوبيها بالتلقيلح بلقاح كوفيد-
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ثالث عرش/ دعوة القلوى املجتمعية املخلصة من طلبة 
العلوم الدينية وشليوخ العشلائر واملثقفن والنشلطاء 
واالعالميلن اىل تحمل املسلؤولية الوطنية واالخالقية يف 
التوعيلة وعدم الصمت يف ظل اسلتمرار الوضع الوبائي 

الخطري. 
رابلع علرش/ دعلوة القنلوات االعالميلة واملؤسسلات 
الحكومية واالهلية ومنظمات املجتمع املدني كافة ببذل 
الجهود لحث املواطنن عى االلتزام باالجراءات الوقائية، 
وتشلجيع املواطنن عى اخذ اللقلاح يف املراكز الصحية 

واملستشفيات املعتمدة. 
خاملس عرش/ تطبيلق احكام امللادة 240 ملن قانون 
العقوبلات رقلم 111 لسلنة 1969 املعلدل، الخاصلة 
بمخالفة االواملر والتعليمات، وتخويلل القوات االمنية 
السلاندة للفلرق الصحيلة وتطبيقهلا بحلق املواطنن 

املخالفن يف حال عدم دفعهم الغرامات. 
سادس عرش/ استمرار قيادة العمليات املشرتكة وقيادة 
عمليات بغلداد ووزارة الداخلية وجهلاز االمن الوطني، 
بمسلاندة الفرق الصحية يف جوالتهلا الرقابية ومتابعة 
تنفيلذ االجلراءات الوقايلة يف االماكن العاملة واملطاعم 
وامللوالت واملقاهلي وغريها يف اوقلات الدوام الرسلمي 

وخارجه. 
سابع عرش / تقليص الدوام يف دوائر ومؤسسات الدولة 

ساعة واحدة خالل شهر رمضان املبارك.
إىل ذللك، حلددت وزارة الرتبيلة الصفوف التي سليكون 

فيها الدوام حضوري.    
وذكرت الوزارة يف حديث للصحيفة الرسمية، أن »الدوام 

الحضوري يشمل:
االول االبتدائي

الثاني االبتدائي
الثالث االبتدائي

السادس االبتدائي
الثالث املتوسط

السادس االعدادي
واشلارت الوزارة اىل ان »باقي املراحل سليعتمد التعليم 

اإللكرتوني«.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعلا رئيس الجمهورية برهلم صالح، أمس 
االثنلن، إىل االسلتعداد لالنتخابلات املُبكرة 
واملشلاركة فيها، مؤكدا عى رضورَة العمِل 
والتنسليِق بلن األملم املتحلدة ومفوضيلة 
االنتخابات لتأمِن الرقابِة وضماِن النزاهِة.    
وقال صالح يف كلمته خالل إصداره املرسوم 
الجمهلوري الخلاص باجلراء االنتخابات يف 
10 ترشيلن األول املقبلل، إن »االنتخابلاِت 
وتأسيسلية،  ومفصليلة  مهملٌة  املقبللَة 
وتأتلي بعد حلراٍك شلعبي ناهلض ُيطالب 
باإلصلالِح وتصحيلِح املسلارات، وان تأمن 
حلقِّ العراقيلَن يف اختيلاِر ممثليهلم بعيداً 
علن الضغلوط واالبتلزاز ورسقلِة أصواِتهم 
يمثُل أولويًة قصوى، للخروج من ترسلباِت 

وتراكمات املراحل السابقة«.  
ودعلا الجميلع اىل »االسلتعداد لالنتخابلاِت 

واملشلاركِة الجادِة فيها والتعبرِي عن اإلرادة 
الحرة، فاالنتخابات فرصة لتحقيِق تطلعات 

الشعب النبيلة«.  
وقال »فلتكلن اصواُتنا االنتخابية حاسلمًة 
وحازمة يف تأكيِد االنتقاِل بالعراق اىل مرحلٍة 
يكون فيهلا اكثَر تقدملاً وعدالً واسلتقراراً 

واستقالالً«.  
وتابع، إن »مؤسسلاِت الدولة املعنية مدعوة 
لالرساع يف تحقيِق متطلبات إجراِء انتخاباٍت 
نزيهلة، وبملا يزيلل الهواجلَس والشلكوَك 
التلي كانت سلبباً رئيسلياً يف علزوِف قطاٍع 
ليلس بالقليل من املواطنن علن االنتخاباِت 

السابقة«.  
وأضلاف »ال بد ملن تهيئِة املناِخ السليايس 
املطللوب لرفلِع املعاناة وتحقيلِق العدالة يف 
اختيلاِر سللطاٍت ترشيعيلة وتنفيذية قوية 
وقلادرة عى صيانِة السليادِة وحفِظ الدولة 

وهيبتها وترسيِخ العدالِة بن املواطنن«.  

وأكد الرئيس عى »رضورَة العمِل والتنسيِق 
الفاعل والجلاد بن األمم املتحدة ومفوضية 
االنتخابات لتأملِن الرقابِة األممية وضماِن 
نزاهلِة العمليلِة االنتخابيلة بما يسلاهم يف 
نجاِحهلا، وبملا يضملن السليادَة واحرتاَم 

القرار املستقل للعراقين«.  
وأشار اىل أن »االنتخابات ستجري يف ظروٍف 
ُنقدر وتقّدرون حتماً مصاعبها، من جائحة 
كورونا والتحدي األمنلي بمجابهِة اإلرهاب 
والخارجلن علن القانلون، اال اننلا نعلّوُل 
على هّملِة اجهزِتنلا األمنية ووعي شلعِبنا 
بتحمِل املسلؤوليِة يف حفِظ امِن االنتخابات 

والناخبن«.  
دعمله  األوروبلي  االتحلاد  اعللن  بلدوره، 
لالنتخابلات العراقيلة بأكثلر ملن 5 مالين 

دوالر.
وجلاء يف بيلان صادر عن االتحلاد االوروبي 
»ُترحلب األمم املتحدة يف العراق باملسلاهمة 

البالغلة 5.51 مليلون يلورو والتلي قّدمها 
االتحلاد األوروبلي مللرشوٍع تقلوده األملم 
املتحلدة لدعلم بنلاء القلدرات يف املفوضية 

العليا املستقلة لالنتخابات«. 
األوروبلي  »التمويلل  أن  البيلان  واضلاف 
نلرش  عمليلة  دعلم  يف  كذللك  سيسلهم 
املستشلارين االنتخابيلن التابعلن لألملم 
املتحلدة يف الوقلت اللذي ُتجلري مفوضيلة 
االنتخابلات فيه التحضريات الالزمة لتنظيم 
االنتخابات العاملة يف ترشين األول/ أكتوبر 
2021«.وقال سفري االتحاد األوروبي مارتن 
هوث: »ستكون املشلاركة الكبرية للناخبن 
أساسليًة يف ضملان وجود برمللاٍن وحكومٍة 
يمثلالن جميلع العراقين. وملن خالل دعم 
تنظيلم االنتخابات، يأمل االتحلاد األوروبي 
يف بنلاء الثقلة بلن أبنلاء الشلعب العراقي 
يف انتخاباتهلم ومسلاعدة املفوضيلة العليا 
عمليلٍة  تنظيلم  يف  لالنتخابلات  املسلتقلة 

انتخابيلٍة حلرة ونزيهة وشلاملة تسلتحق 
ثقتهم«.

وبحسلب البيان »تأتلي مسلاهمة االتحاد 
اللذي  املسلاعدة  ملرشوع  يف  األوروبلي 
تقلوده األمم املتحلدة باإلضافلة إىل تمويٍل 
ملن أملانيلا وهولنلدا وفرنسلا، وبذلك يصل 
إجمايل املسلاهمات ملن االتحلاد األوروبي 
واللدول األعضاء فيله إىل 18.6 مليون دوالر 

أمريكي«.
واردف البيان: »نيابًة عن بعثة األمم املتحدة 
ملسلاعدة العلراق )يونامي(، وّقلع برنامج 
 8 يف   )UNDP( اإلنمائلي  املتحلدة  األملم 
نيسلان/ أبريل اتفاقاً مع االتحاد األوروبي 
لتنظيلم تمويل امللرشوع وإدارته«، مضيفا 
أن »األملم املتحلدة تتقدم بالشلكر لالتحاد 
األوروبي للمسلاهمة التي تقلّدم بها، والتي 
تعزز قلدرة العراق يف إجلراء انتخاباٍت حرة 

ونزيهة وشفافة يف البالد«.

تقليص الدوام لساعة يف الدوائر الرمسية..  ومنع جتوال من 8 مساًء حتى 5 صباحًا.. وإلزام بتلقيح كورونا لبعض اجلهات

جتديد »احلظر اجلزئي«: الوضع الصحي يف خطر

العدد )2355(   13     نيسان    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

رئيس اجلمهورية يصدر مرسومًا خاصًا بإجراء االنتخابات املبكرة 
االحتاد االوربي قدم 5 ماليني دوالر إلجراء االقرتاعات

خطة تعاون مخسية للتدريب وتطوير املهارات

        بغداد / المستقبل العراقي

كشلف أمن املجلس االعلى لالمن 
القوملي االيرانلي علي شلمخاني 
عن »وجلود معلومات موثقة تفيد 
بان امريكا تسلعى لتوفري االرضية 
ملواصللة تواجدهلا يف العلراق ملن 
خالل تقديلم الدعلم لداعش ونقل 
عنلارصه من منطقلة اىل اخرى يف 
هلذا البلد«.وقلال شلمخاني خالل 
االملن  مستشلار  ملع  االجتملاع 
القوملي العراقي قاسلم االعرجي 

اللذي وصل العاصملة طهران »ان 
ايران تتوقع من الحكومة العراقية 
مزيد ملن املتابعة لقضيلة اغتيال 

الشهيد قاسم سليماني«.
تنفيلذ  يف  »االرساع  ان  وأضلاف 
بشلأن  العراقلي  الربمللان  قانلون 
ملن  االمريكيلة  القلوات  خلروج 
العراق سيسلاهم يف تقوية وتعزيز 

االستقرار يف املنطقة«.
وأشلار شلمخاني اىل أن »الوجلود 
العسلكري االمريكي ُيعلد من أبرز 

عوامل االرهاب وعدم االستقرار«.

شمخاين لألعرجي: إيران تتوقع 
من العراق مزيد من املتابعة لقضية اغتيال 

الشهيد سليامين

        بغداد / المستقبل العراقي

وقع العراق وايلران يف بغداد، أمس االثنن، عى وثيقة تعاون 
مهنلي مللدة خمس سلنوات لتبادل االيلدي العامللة والوفود 
املتخصصلة يف املجلاالت املهنيلة وتطوير التعلاون يف مجال 
التدريلب املهني وريلادة األعمال وتوفري فرص عمل لشلباب 

البلدين.
ووقلع وزيلر العملل والشلؤون االجتماعية العراقلي عادل 
الركابي مع نظلريه االيراني وزير العمل والرفاه االجتماعي 
محملد رشيعتمداري على وثيقلة »برنامج العمل املشلرتك 
للتعاون وتبادل الخربات« بن البلدين. وخالل مؤتمر صحايف 

مع نظريه االيراني قال وزير العمل العراقي الركابي ان وثيقة 
العمل هذه تهلدف اىل تطوير التعاون الثنائي يف مجال تبادل 
الخربات والوفود املتخصصلة واقامة دورات تدريبية وورش 

عمل مشرتكة منوها اىل انها قد دخلت حيز التنفيذ.
وأشار اىل ان »الخطة تضمنت ايضا التعاون يف مجال تحسن 
الخدملات املقدمة للذوي االعاقة وكذلك التدريلب والتطوير 

وملف الضمان االجتماعي«. 
واوضلح انها الخطة هذه تعترب خارطة طريق مدتها خمس 
سلنوات لتعزيز تعاون البلدين يف اقامة ورش عمل مشلرتكة 
وتبادل الخلربات وزيلارات الوفود واملبارشة بلدورات تأهيل 

لقطاعات العمل يف البلدين.

ملن جانبله، قلال الوزيلر االيرانلي رشيعتملداري ان بالده 
تسلعى من وراء هلذه االتفاقية اىل تنميلة العالقات وتعزيز 
التعاون يف شلتى املجاالت مع العلراق منوها اىل انها تتضمن 
شلتى امليادين املتعلقة بتبادل املهارات والخربات التي تخص 
التدريلب والتطويلر والشلأن االجتماعي. واضلاف ان خطة 
العمل املشلرتكة بن الوزارتن تشلمل كذلك مجلاالت كثرية 
تصب يف مصلحة البلديلن وتتضمن تبادل املهارات والخربات 

التخصصية وبما يضمن توفري فرص عمل لشبابهما.
وكان رشيعتمداري قد وصل اىل بغداد االحد يف زيارة رسلمية 
تستغرق ثالثة أيام الجراء مباحثات مع املسؤولن العراقين 

وتوقيع اتفاق التعاون بن البلدين.

والتحقيقلات  االسلتخبارات  وكاللة  نفلت 
تداولتله  الداخليلة ملا  االتحاديلة يف وزارة 
بعلض مواقع التواصل االجتماعي، من أنباء 
عن )علرض بيانلات وكاللة االسلتخبارات 
والتحقيقلات االتحاديلة للبيلع على موقع 
لالخرتاقلات املنخفضلة وبسلعر زهيلد( او 
وجلود اي ترسيلب لقواعلد بياناتها.ودعت 
املسلتقبل  تلقلت  بيلان  يف  الداخليلة  وزارة 
العراقي نسخة منه »جميع املدونن يف مواقع 
التواصل االجتماعي اىل رضورة توخي الدقة 

يف نقل املعلومات وعدم بث الشائعات«. 

العراق وإيران يتفقان عىل تبادل األيدي العاملة واخلربات املهنية
الداخلية تنفي اخرتاق

 بيانات وكالة االستخبارات: 
ال وجود لترسيب  

        بغداد / المستقبل العراقي

اصلدرت مديرية رشطلة محافظة 
البلرة، أملس االثنلن، توضيلح 
حول مقتل ضابط برتبة مالزم أول 

يف املحافظة.
وذكلرت املديريلة يف بيلان، تلقلت 
املسلتقبل العراقي نسخة منه، انه 
ورد   2021 نيسلان   11 »بتاريلخ 
اخبار ملن السليطرة املركزية عن 
وجود اطالق نار يف منطقة التنومة، 
عى الرسعلة انتقلت مفارز قسلم 
رشطلة شلط العلرب اىل امللكان و 
تلم العثور عى جثة رجلل و عليها 
اثلر اطالقة ناريلة يف الصدر وقربه 

مسدس«.   
واضلاف البيلان »تبلن ان املجنى 
عليله يعمل ضابلط برتبلة مالزم 
اول يف الجيلش العراقلي كملا تلم 
العثور عى هويته العسكرية داخل 

عجلته الشلخصية نوع جارجر، و 
عى الفور بارشت رشطة محافظة 
البرة بالتحري و جمع املعلومات 
حيلث تم التوصلل اىل ادله تثبت ان 
املجنى عليه قام باالنتحار بسلبب 

مشاكل نفسية«.   
»نتائلج  ان  اىل  املديريلة  ولفتلت 
كان  الحلادث  ان  االويل  التحقيلق 
انتحلارا وذلك حسلب االدلة املادية 
واملعنوية والتي تم جمعها من قبل 
ضبلاط التحقيلق وضبلاط االدلة 
الجنائية، لذا نود ان نبن ان سلبب 
الحلادث هو انتحلار وليس عملية 
اغتيال كما اشيع يف بعض صفحات 

التواصل االجتماعي«.   
ودعلت املديريلة »وسلائل اإلعلالم 
االجتماعلي  التواصلل  ومواقلع 
واملواطنلن اىل اخلذ املعلومات من 
املصادر املوثوقلة وتوخي الحذر يف 

النرش«.   

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت خلية اإلعلالم األمني، أمس االثنلن، ضبط صاروخ نلوع }جهنم{ ومئات 
العبلوات الناسلفة واملتفجرات يف ثلالث محافظات.وذكرت الخليلة يف بيان تلقت 
املسلتقبل العراقي نسخة منه أن »مفارز املعالجة يف قيادة عمليات االنبار رشعت 
بواجلب تفجري مخلفلات داعش االرهابية حيلث تم تفجري صلاروخ نوع جهنم 
وصاروخ دبابة و 13 قنربة هاون عيار 81 ملم و 10 قنابر هاون عيار 60 ملم«. 
وأضافلت الخلية أن »قوة من الفرقة 10 يف قيلادة عمليات االنبار رافقت الجهات 
املختصلة لنزع االلغلام وقامت بواجب تفتيش يف منطقلة 7 كيلو و تعثر عى 42 
عبوة ناسلفة عى شلكل جليكان سعة 20 لرت و20 سلبحة تفجري و 23 مسطرة 
تفجلري و 42 صاعلق تفجري من مخلفات داعش اإلرهابية، تلم التعامل مع املواد 
املضبوطلة أصوليلا«. واشلار البيان اىل انه »بعلد ورود معلومات اسلتخبارية اىل 
الفرقلة 20 يف قيلادة عمليات غلرب نينوى عن وجود مخلفلات لعصابات داعش 
االرهابيلة توجهت قوة على الفور ورشعت بتفتيش منطقلة القحطانية وعثرت 
عى 25 عبوة ناسلفة، تم تفجريها  موقعيا«.ولفلت اىل أن »قوة من مفارز األمن 
الوطني يف محافظة دياىل و باألشلرتاك مع القوات االمنية تمكنت من العثور عى 
كدس للعتاد يف بساتن قرية الكليعة / ناحية السالم يحتوي عى عبوتن ناسفتن  
و250 اطالقلة BKC  و 14 بطاريلة كبرية و 14 بطارية أخرى صغرية و 8 موجه 
و 16 اجهلزة ربلط و 20 عبوة الصقة، تم تسلليم املضبوطات اىل فوج اسلتطالع 
قيادة عمليات دياىل«.ونوهت الخلية بلأن »القطعات االمنية واصلت لليوم الثاني 
عى التلوايل، وبإرشاف قيادة العمليات املشلرتكة،  تنفيذ واجلب تفتيش وتطهري 
السلسللة الجبلية املحيطة ببحرية حمرين  واملناطق املحاذية لها شمال السعدية 
يف قاطع عمليات دياىل، فقد تمكنت القوات األمنية من العثور عى عدد من االوكار 
لعصابلات داعش االرهابية و نفق و جليكان سلعة 20 لرت ممللوء بمادة C4 و5 
عبوات ناسلفة و 9 مسلاطر تفجلري و 3 زوارق وقنربتي هلاون و 155 مقذوف 

ودراجة نارية ورمانة يدوية، وسنوافيكم التفاصل الحقاً«. 

رشطة البرصة تصدر بيانًا توضيحيًا 
بشأن »جثة ضابط«

اإلعالم األمني يعلن ضبط صاروخ »جهنم« ومئات 
العبوات واملتفجرات يف ثالث حمافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الناطق باسلم القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول، أمس 
االثنن، القبض عى 6 ارهابين يف مناطق متفرقة من املحافظات.

وقلال رسلول يف بيلان تلقت املسلتقبل العراقي نسلخة منه انه »حسلب 
توجيهات القائد العام للقوات املسللحة، تواصل تشكيالت جهاز ُمكافحة 
اإلرهلاب عملياتهلا التي تهدف إلقتالع جذور اإلرهلاب والفكر املُتطرف يف 
بالد الرافدين، حيُث تمكن أبطال جهاز ُمكافحة اإلرهاب من القاء القبض 
على )4( عنلارص إرهابية يف أقضيلة )الخالدية - الفلوجلة -  الكرمة( يف  

ُمحافظة األنبار غرب البالد«. 
وأضاف انه »تم إلقاء القبض عى أحد األهداف اإلرهابية املطلوبة يف جانب 

الكرخ من العاصمة بغداد«. 
واشلار رسلول اىل أن »أبطال جهاز ُمكافحة اإلرهاب اختتملوا عملياتهم 
بإلقلاء القبض عى أحلد اإلرهابين يف مخمور بعمليلٍة نوعية نفذتها قوٌة 

خاصة من رجالنا األبطال«.

الناطق باسم القائد العام:
 القبض عىل )6( ارهابيني أحدهم يف بغداد
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    بغداد / المستقبل العراقي

قطع وزير النقل نارص حسني بندر الشبيل، أمس االثنني، 
عىل نفس�ه وعداً بتعيني اصحاب عقود الخطوط الجوية 
العراقي�ة بع�د اعتصامهم ليومني عىل الت�وايل امام بوابة 

الوزارة.
وذك�ر بيان ملكتبه تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 

ان« ذل�ك جاء خالل لقائه يف مقر الوزارة نخبًة من ممثيل 
متظاه�ري العق�ود يف الرشكة العامة للخط�وط الجوية 
العراقية لالستماع اىل مطالبهم املرشوعة وايجاد الحلول 

املناسبة لها«. 
واكد الش�بيل ع�ىل« تعاون�ِه ودعمِه مع ه�ذه الرشيحة 
الكادح�ة والطاقات الش�بابية الواع�دة يف تقديم الخدمة 
للبلد واعداً اياهم بالوقوف معهم يف تحقيق مطالبهم حال 

وص�ول التعليمات والقرارات الصادرة من وزارة املالية يف 
شمولهم بالتعيني والتثبيت عىل املالك الدائم وذلك حسب 

االولوية يف التعيني وسنوات الخدمة«.
من جانبهم ابدى املتظاهرون شكرهم وارتياحهم لسعة 
صدر معايل الوزير يف االس�تجابة ملناش�دتهم واالس�تماع 
ملطالبه�م داعني س�يادته بمتابع�ة ملفه�م واالرساع يف 
تحقيق مطالبهم لتقدي�م االفضل يف خدمة هذه الرشكة 

العريقة .
وبدأ أصحاب العق�ود يف الرشكة العامة للخطوط الجوية 
العراقية، السبت املايض، تنظيم وقفة اعتصام احتجاجا 

عىل عدم تطبيق قرار ٣١٥ وتثبيتهم عىل املالك الدائم.
واس�تمر اعتص�ام موظف�و العقود يف الخط�وط الجوية 
العراقية لليل�ة الثانية عىل التوايل بب�اب وزارة النقل عىل 

امل ان يجدوا من يلبي دعواهم يف اعطاء حقوقهم.

وزير النقل يعد عقود اخلطوط اجلوية بالتعيني

    بغداد/ المستقبل العراقي

وض�ع وزي�ر امل�وارد املائي�ة مه�دي رش�يد 
الحمدان�ي، أم�س االثن�ني، حج�ر األس�اس 
ملرشوع إنش�اء س�د مكحول االسرتاتيجي يف 
محافظ�ة ص�الح الدي�ن وبحض�ور محافظ 
ص�الح الدي�ن عمار ج�ر ومحاف�ظ كركوك 
راكان س�عيد الجبوري والوكيل الفني واملالك  

املتقدم للوزارة.
االحتف�ال،  كلمت�ه خ�الل  الوزي�ر يف  وق�ال 
»بع�د الت�وكل عىل الل�ه وايذانا بب�دء الحملة 
الوطنية الكرى لتنفيذ مرشوع س�د مكحول 
االس�رتاتيجي ع�ىل نه�ر دجل�ة يف محافظة 

صالح الدين«.
وتابع: »بعد استكمال الوزارة لكافة متطلبات 

أدارج ه�ذا امل�رشوع الحيوي وامله�م وافقت 
وزارة التخطي�ط عىل ادارجة ضم�ن موازنة 
العام الحايل وبدعم مبارش من رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي«.
وأض�اف الحمداني، أن »ه�ذا املرشوع يعتر 
من أه�م املش�اريع الت�ي س�تنفذها الوزارة 
بعد عام  200٣ وبس�عة ٣ملي�ار م٣ وبايدي 
عراقي�ة ١00% تصميم�ا وإرشاف�ا وتنفي�ذا 
وال�ذي سيس�اهم بزي�ادة الس�عة الخزني�ة 
ملنظومة امل�وارد املائية  وتعزي�ز األمن املائي 
واالقتصادي للبالد وتوليد الطاقة الكهربائية 
فضال عن درء خطر الفيضان وكرس املوجات 
قبل وصولها إىل س�دة سامراء وناظم الثرثار 
وزيادة املس�احات الزراعية وإنجاح الخطط 
الزراعية مس�تقبال يف محافظتي صالح الدين 

وكرك�وك«. وأك�د الوزير أن »الس�د س�يأمن 
أكثر  من 20 ألف فرصة عمل لسكان املناطق 
املحيط�ة ب�ه وم�ن املمك�ن اس�تثمار املكان 

سياحيا وتنمية الثروة السمكية فيه«.
االتحادي�ة  »الحكوم�ة  ان  الوزي�ر  وطم�أن 
وبالتع�اون م�ع الحكوم�ة املحلي�ة س�وف 
تع�وض جميع املترضرين م�ن األهايل والذي 
ستغمر بحرية السد أراضيهم من خالل لجان 

مشرتكة بهذا الخصوص«.
وم�ن جانبهم�ا أك�دا محافظا ص�الح الدين 
وكركوك عىل »االس�تعداد الت�ام عىل التعاون 
مع تش�كيالت الوزارة وبالتنس�يق مع قيادة 
العملي�ات بهدف إنجاح وإنج�از هذا الرصح 
املائي وتذليل كل التحديات واملعوقات خدمتا 

للعملية التنموية يف البالد«.

وزير املوارد املائية يضع حجر األساس ألضخم مرشوع 
اسرتاتيجي يف العراق بعد 2003

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

هنأت رشكة اتصاالت }زين العراق{، الش�عب العراقي بمناس�بة 
حلول ش�هر رمضان املبارك، وأطلقت بالوقت ذاته باقات انرتنت 

مجانية لجميع املشرتكني كهدية طيلة الشهر الفضيل.
وذك�رت الرشك�ة يف بيان »بان املش�رتك س�يحصل ع�ىل انرتنت 
 }4G-LTE{ مجان�ي بضعف الباقة وذلك عند االش�رتاك بباق�ات

وباقات برودباند }4G-LTE{ فائقة الرسعة«.
وأش�ارت اىل انه »يمكن اس�تخدام االنرتنت اإلض�ايف املجاني من 
الس�اعة ٣ صباحاً وحتى الساعة ٣ مساًء كجزء من مبادرة زين 
العراق لش�هر رمضان التي سميت هذا العام ب� }الدنيا رمضان{ 

وسعيا منها لتقديم أفضل الخدمات ملشرتكيها«. 
ونوه�ت اىل ان »االش�رتاك يك�ون ع�ر االتص�ال ع�ىل }#٣2١*{  
او إرس�ال ١00 برس�الة اىل 2١777 او ع�ن طري�ق تطبي�ق زين 

العراق«.

»زين العراق« هتدي مشرتكيها انرتنت 
جماين بمناسبة شهر رمضان

    بغداد / المستقبل العراقي

اطلقت دائرة الثروة الحيوانية يف ميسان وجبة من اسماك الكارب 
السابحة يف اهوار املحافظة.

وذك�ر بيان للدائرة ان الوجبة بلغ عددها س�تة ماليني ومئة ألف 
)6١00000( س�ابحة كارب من انتاج دائرة الث�روة الحيوانية / 

مفقس اسماك امليمونة يف املحافظة.
واض�اف ان »االطالق تم يف اهوار محافظة ميس�ان / الكحالء / 

ناحية بني هاشم / هور ام نعاج«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة لصناعة السيارات، أمس االثنني، خطة 
إلنتاج 400 شاحنة و4 آالف سيارة.     

وق�ال مدير ع�ام الرشكة العام�ة لصناعة الس�يارات حافظ 
عب�ود مجي�د يف ترصي�ح لوكالة األنب�اء الرس�مية إن »هناك 
خطة س�نوية يكون فيها اإلنتاج وف�ق الطلب حيث إن إنتاج 
الش�احنات قد يصل اىل 400 ش�احنة ، أما الس�يارات فيفوق 
عدده�ا أربع�ة آالف س�يارة«، مبين�اً أن »الرشك�ة العام�ة 
تصنع الس�ايبة العراقية وطيبة وبيجو وهن�اك الكيَّا إضافة 
إىل م�رشوع لصناعة الفورد الذي س�يكون قف�زة يف صناعة 

السيارات«.  
وأضاف أن »صناعة الس�يارات ينقس�م اىل قس�مني: صالون 
وخدمية ومنها القالب والحوضية والكابسة، حيث إن إنتاجها 
وف�ق )اس كي دي( العامل�ي الذي تعمل ب�ه كل دول العالم«، 
موضحاً أن »هناك فرقاً بني التجميع والتصنيع وندعو لزيارة 

الرشكة العامة للسيارات ملعرفةاالنتاج«.  
وتابع مجيد، أن »إنتاج السيارة الواحدة اليقل عن ٣0 محطة 
تبدأ من البدن وتنتهي بس�يارة كاملة«، موضحاً أن »الرشكة 

العامة تتحمل جميع رواتب موظفيها«.  
واك�د مجي�د أن »الرشكة كان�ت تأخذ جرار عن�رت من جيكيا 
ولكن عندما ش�اهدوا الفالح متوجهاً نح�و ماركة نيوهولند 
العاملية للمعدات الزراعية، اوعز وزير الزراعة بتحويل مصنع 
عنرت املتهالك منذ 200٣ للتأهيل«، الفتاً إىل أن »الرشكة قامت 
بإعادة تأهيله وانتاج جرارات زيتور املعروفة، وهناك تنسيق 

لتسويق هذا املنتج«.

اطالق اكثر من »6« ماليني سمكة 
كارب سابحة يف اهوار ميسان

صناعة السيارات تعلن عن خطة 
إلنتاج 400 شاحنة و4 آالف سيارة

    بغداد / عامر عبدالعزيز

أعلن�ت وزارة التجارة ع�ن مواصلة فرع 
النج�ف األرشف التاب�ع للرشك�ة العامة 
لتج�ارة الحبوب بتجهيز ف�روع ومواقع 
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب بالرز 
املحيل لحصة ش�هر رمض�ان املبارك، أكد 
ذلك مدي�ر عام الرشك�ة العام�ة لتجارة 

الحبوب عبد الرحمن الجويراوي.
وزارة  اس�طول  إن  الجوي�راوي  وق�ال 
ال�رز  أعم�ال مناقل�ة  التج�ارة يواص�ل 
اىل  األرشف  النج�ف  ف�رع  م�ن  املح�يل 
الب�الد  محافظ�ات  يف  الرشك�ة  مواق�ع 
كافة بتنس�يق ع�ايل ضمن الخط�ة التي 
وضعها قسم التسويق يف الرشكة العامة 
لتج�ارة الحبوب حيث تم مناقلة أكثر من 
)٣١٨١4 ( طن ، ملواقع /البرصة ، صالح 
الدين،  خان بني سعد، العطيفية، الطوز 
، دياىل وذلك لتعزيز مخازن الرشكة يف الك 
الفروع لرفد مفردات البطاقة التموينية،  
ويف السياق نفس�ة يواصل الفرع تجهيز 
وكالء امل�واد الغذائي�ة بالرز حصة ش�هر 
رمض�ان املبارك حيث جهز ف�رع النجف 
الوكالء بكمية بلغت)4٥٨٥( طن ، و دياىل 
جه�زت ال�وكالء )٥٥،26١( ط�ن ، وفرع 
املثنى بلغ تجهيز ال�وكالء بالرز )277٩( 
ط�ن فيما يخص ف�رع بابل بل�غ اجمايل 

تجهيز الوكالء بالرز )٣00٨( طن .

م�ن جان�ب اخ�ر، اوض�ح الجوي�راوي 
مواصلة مواقع الرشكة بتجهيز املطاحن 
ضم�ن  بالحنط�ة  واألهلي�ة  الحكومي�ة 
الخلطة املعتمدة حيث انهى فرع بابل من 
تجهي�ز كامل الكمية املق�ررة للمحافظة 
يف ح�ني يواص�ل ف�رع النج�ف بتجهي�ز 
املطاح�ن عن الحص�ة الثالثة حيث بلغت 
الكمي�ة املجه�زة الي�وم)١7462( طن ، 
وفرع دي�اىل جهز املطاح�ن بكمية بلغت 
اليوم)١١١٣،700( طن ، ويف السياق ذاته 
يواص�ل فرع املثنى تجهيز املطاحن حيث 
بلغت الكمية املجهزة اليوم)7،77٩(  طن 
، اما بخص�وص مواقع بغ�داد فقد جهز 
موقع خان ض�اري املطاحن عن الحصة 
الثالث�ة بكمية بلغ�ت )١٥٨0،٥20( طن 
بواق�ع )٣٣( ش�احنة ، و انهى خان بني 
سعد من تجهيز املطاحن بالحصة الثالثة 
/الوجب�ة الثاني�ة بكمية مجه�زة بلغت 

اليوم )٥02،020( طن . 
الجوي�راوي  ب�ني  متص�ل  س�ياق  ويف 
مواصل�ة فرع االنب�ار بتجهي�ز املطاحن 
بالحنط�ة ضم�ن الخلط�ة املعتم�دة عن 
الحصة الثالثة حيث بلغت الكمية املجهزة 
اليوم)١7١7٥( طن بنس�بة تجهيز ٨٥% 
، ام�ا بخص�وص تجهي�ز ال�وكالء بالرز 
فق�د بلغت الكمي�ة املجهزة لغاي�ة اليوم 
)١7٩٣( ط�ن يأت�ي ذلك لدع�م مفردات 

البطاقة التموينية.

جتارة احلبوب: فرع النجف جيهز 
الفروع بالرز املحيل

فروع االنبار واملثنى ودياىل والنجف تواصل جتهيز احلصة الثالثة للمطاحن

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت خلية االعالم الحكومي، أمس االثنني، تحقيق وزارة الرتبية نس�ب إنجاز متقدمة 
بحس�ب تقري�ر األداء الحكومي للنصف الثاني من س�نة 2020، يف ظل مواجهة جائحة 

كورونا وانعكاساتها عىل الواقع الرتبوي يف املؤسسات الرتبوية.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن »الوزارة عملت عىل تكييف 
النظ�ام التدرييس يف الع�راق لجميع طالب املراحل االبتدائية واملتوس�طة واإلعدادية، مع 
تفعيل منصة }نيوتن{ والرام�ج التلفازية التعليمية، فضالً عن تفعيل املنصات االخرى 
الخاص�ة بالتعليم اإللكرتوني ومنه�ا منصة العراق التعليمية ومنص�ة املتميزين باللغة 

اإلنكليزية«.
وأض�اف البي�ان أن »الوزارة عىل تطوير عم�ل التلفزيون الرتبوي، ع�ر  إدخال األجهزة 
الحديث�ة يف الدروس، ومنه�ا افتتاح القناة الرتبوي�ة الثانية الخاص�ة بالتعليم االبتدائي 
)kids( لعرض املناهج الدراس�ية لهذه الفئة بصورة مبس�طة عن طريق أفالم الرسوم 

املتحركة«.
وبحسب البيان، »شهدت الفرتة املذكورة، اطالق مرشوع التلفزيون الرتبوي }مدرستي{ 
بغي�ة تحقيق العدال�ة العلمية وإيصال ال�دروس التعليمية عن طري�ق روابط )pdf( إىل 
الطالب يف جميع أنحاء البالد، فضالً عن إجراء التدريبات للهيئات التدريسية عىل املناهج 

الحديثة والتأليف الجديد بواقع )20٨١( معلماً ومدرساً«. 
وفيم�ا يخص إنش�اء األبنية املدرس�ية، »«أنجزت ال�وزارة )2٥( مدرس�ة يف املحافظات 
املختلف�ة، و)٥٥( مدرس�ة ضمن مرشوع الهي�اكل الحديدي�ة والكونكريتية، وفتح )٣( 

مدارس أهلية تعتمد عىل املنهاج الدويل يف التعليم«.
وبش�أن الرامج األخرى التي تدخل ضمن األنشطة الرتبوية، »عملت الوزارة عىل إطالق 
الدفع�ة التاس�عة لرنامج محو األمية وتخريج أكثر من )47( أل�ف متقدم؛ لنرش  العلم 
والقض�اء عىل ظاه�رة الجهل يف مناط�ق البالد املختلفة، والتوس�ع يف برنام�ج التغذية 
املدرس�ية ليش�مل )١١( قضاًء جديداً، لِما له من أثر إيجابي يف تحس�ني البنية الجسدية 

لدى األطفال«.

اإلعالم احلكومي: الرتبية نجحت بتفعيل 
املنصات اإللكرتونية جلميع املراحل

النفط تكشف تفاصيل جولة تراخيص عقدت 
مع الكهرباء

    بغداد / المستقبل العراقي

نظمت وزارة النفط / رشكة توزيع املنتجات النفطية جولة تراخيص 
) مناقصة علنية( لنقل املش�تقات النفطية من مس�تودعات ومصايف 
الب�الد اىل كاف�ة محط�ات تولي�د الطاق�ة الكهربائية واملس�تودعات 

النفطية .
ونقلت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، تاكيد عن 
وكي�ل الوزارة لش�ؤون التوزيع رئيس اللجنة املرشف�ة حامد يونس« 
حرص الوزارة عىل تأم�ني الوقود بكافة أنواعه ملحطات توليد الطاقة 
الكهربائي�ة، حيث قامت بتنظي�م هذه الجولة كمرحل�ة أوىل لصالح 
وزارة الكهرب�اء وس�تكون هن�اك جولة اخرى الحقا لنقل املش�تقات 
النفطي�ة لصالح وزارة النفط  تتضمن محاور نقل عديدة من املصايف 

اىل املستودعات النفطية يف بغداد واملحافظات«.
واض�اف يونس، ان« املرحلة األوىل من الجولة تمت بش�فافية ومهنية 

عالية ووفق التعليمات الخاصة باملناقصات العلنية ومشاركة رشكات 
وطني�ة عراقية تم تأهيله�ا، بإرشاف وحضور لجن�ة متخصصة من 

الوزارة تضم بعضويتها املدراء العامني املعنيني«.
من جانبه بني وكيل مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية حسني 
طالب ان« اللجن�ة املرشفة  انجزت املرحلة األوىل من جولة الرتاخيص 
والخاص�ة بمح�اور نقل املش�تقات النفطية لصال�ح وزارة الكهرباء 
وبحض�ور ممث�ل عنها، حيث ت�م احالة املحاور الخاص�ة  بالنقل من 
مس�تودعات ومص�ايف الب�الد اىل محطات تولي�د الطاق�ة الكهربائية 

وعددها عرشين محورا.
واوضح« س�وف يتم اس�تئناف الجولة يوم االربعاء القادم بمرحلتها 

الثانية لعرض محاور نقل املشتقات النفطية لصالح وزارة النفط«.
يذكر ان الوزارة قد طبقت تعليمات التباعد الصحي اثناء تنظيم جولة 
الرتاخيص الخاصة بنقل املش�تقات النفطية  التزاما بتعليمات وزارة 

الصحة، حيث تم ارتداء الكمامات داخل القاعة من قبل الجميع.

التجارة تستنفر قبل بدء شهر رمضان.. وتعلن موعدًا حاساًم 
حلجب احلصة عن فئة اصحاب الرواتب العالية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكد املتح�دث باس�م وزارة التج�ارة محمد 
حنون أن نسب تجهيز حصة شهر رمضان 
م�ن البطاق�ة التمويني�ة متقدمة ال س�يما 

بمادتي السكر والزيت.
وقال حنون إن »نس�ب تجهيز 
حصة ش�هر رمضان متقدمة 
والزي�ت،  الس�كر  س�يما  ال 
العادي  الطح�ني  اىل  باالضافة 

والصفر«.
التوزي�ع  »بدأن�ا  وأض�اف: 
م�ن العوائ�ل الت�ي تحت خط 
الفق�ر اعتمادا ع�ىل كتاب من 
قب�ل وزارة التخطي�ط لتقييم 
الح�ال  الضعيف�ة  املناط�ق 

والفقرية«.
وبني حنون: »نحن عىل مقربة 
من مراك�ز امل�دن، وخالل 4٨ 

س�اعة س�يتم تجهي�ز جمي�ع املش�مولني 
بمفردات البطاقة التموينية«. 

واش�ار اىل أن »ب�اب وزارة التج�ارة مفتوح 
أم�ام جميع املواطن�ني، ويس�تطيع من لم 
يس�تلم حصت�ه االب�الغ م�ن خ�الل مواقع 

التواص�ل االجتماع�ي ومكتب اع�الم وزير 
وزارة  »اآلن  حن�ون:  وأردف  التج�ارة«. 
التجارة مستنفرة باتجاه استكمال تجهيز 
مف�ردات البطاق�ة التموينية قب�ل الدخول 
بشهر رمضان«. ولفت اىل أن »الوزارة لديها 
تعاقدات تضمنت ٥0 الف طن 
من ال�رز س�تصل يف منتصف 

رمضان او بعده«. 
ومىض املتحدث باسم التجارة 
باتج�اه  »ال�كل  إن  بالق�ول، 
تنفي�ذ ق�رار مجلس ال�وزراء 
البطاق�ة  مف�ردات  بحج�ب  
التمويني�ة ع�ىل الذي�ن تزي�د 
رواتبه�م عن ملي�ون ونصف 
امللي�ون دين�ار«. وأف�اد ب�أن 
»هناك لجان مش�رتكة س�واء 
م�ع دوائر ال�وزارة ورشكاتها 
لغرض حس�م املوضوع قبل ١ 

حزيران املقبل«.

رئيس اجلمهورية للعيداين: ندعم استضافة البرصة لبطولة خليجي 25
احملافظ وصف وضع حجر اساس مشروع الفاو بـ »احلدث التارخيي«

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بح�ث رئي�س الجمهورية بره�م صالح، أمس 
االثنني، األوضاع األمنية والخدمية يف محافظة 
البرصة، وذلك خالل استقباله محافظها أسعد 
العيداني. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أنه »استقبل 
رئيس الجمهورية برهم صالح يف قرص السالم 
ببغداد، محافظ البرصة السيد أسعد العيداني، 
وجرى، خالل اللقاء، مناقش�ة األوضاع األمنية 
والخدمية يف املدينة، وما تواجهه من مسائل«.  
وأض�اف البي�ان، »حي�ث ج�رى التأكي�د ع�ىل 
رضورة النه�وض بواق�ع أهله�ا ع�ر توف�ري 

الخدم�ات وف�رص العم�ل لش�بابها«.  وتاب�ع البيان، 
»وحّمل رئي�س الجمهورية، املحافظ، تحياته وتقديره 
إىل أهايل البرصة وش�يوخها ووجهائها«، مشرياً )برهم 
صال�ح( إىل أن »املدين�ة عان�ت الكثري خالل الس�نوات 
والعق�ود املاضية من سياس�ات االس�تبداد والتهميش 
واإلقصاء، ويس�تحق أهلها الكثري، مشدداً عىل رضورة 
ب�ذل أق�ى الجه�ود لتقدي�م الخدم�ات وبم�ا يحقق 

االس�تقرار واالزدهار للمدين�ة«.  وأّك�د الرئيس دعمه 
الس�تضافة الب�رصة بطولة خليجي 2٥، لتجس�د روح 
األخ�ّوة والصداقة املش�رتكة، وهي خط�وة كبرية نحو 
تلبي�ة طموح الش�ارع الريايض العراقي يف اس�تضافة 

البطوالت الدولية، بحسب البيان.  
إىل ذل�ك، وص�ف محاف�ظ الب�رصة اس�عد عب�د االمري 
العيدانّي وضع الحجر االس�اس مليناء الفاو الكبري بانه 
»ح�دث تاريخ�ي ». وقال العيدان�ي يف ترصيح صحفي 

ان الب�رصَة ش�هّدت حدث�اً مهم�اً للعراقّي�ني، 
االجي�ال  ول�كِل  والبرصي�ني بش�كل خ�اص، 
القادمة، بوضِع حجر اس�اس م�رشوع ميناء 
الف�او الكبري ال�ذي ُيعدُّ بوابة الع�راق والبرصة 
عىل وج�ِه الخصوص، االقتصادّي�ة والعاملّية«، 
مؤكداً أن »املرشوع سيدُر الخرَي عىل البرصّيني 
ويجع�ُل من املحافظ�ة محطة عاملّي�ة وينّمي 
أس�واقها التجارّي�ة ويس�هُم بتش�غيل أه�ايل 
البرصة«.وتاب�ع محاف�ظ الب�رصة، أن »زيارة 
رئي�س مجلس الوزراء للب�رصة مهمة لالطالع 
ع�ىل التطور العمرانّي يف املحافظة واملش�اريع 
املهم�ة والحيوّية« مبين�اً أن »الكاظمّي والوفد 
ال�وزارّي املراف�ق له زاَر عّدة مش�اريع س�يما 
الخدمّية ومنه�ا مرشوع محطة تحلي�ة ماء محيلة يف 
قض�اء أبي الخصيب، وأكد عىل اهمية االرساع بإنجازِه 
بأفضل االمكانيات ليكون جاهزا لخدمة أهايل القضاء، 
ووضع حجر األس�اس ملرشوع ماء الب�رصة األنبوبّي، 
كما زاَر محط�ة الزبري ملعالجة مي�اه الرصف الصحّي 
والتق�ى كوادرها العاملة، وأش�اد بجهود العاملني عىل 

إنجاز املشاريع يف املحافظة«.

حمافظ بغداد يكشف عن خطة 2021: 
أنجاز مشاريع جديدة وأخرى متلكئة

بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

كش�ف محاف�ظ بغ�داد املهندس محم�د جابر 
العطا، عن خطة املحافظة الخاصة باملش�اريع 
بع�د املصادقة ع�ىل املوازن�ة االتحادي�ة للعام 

.202١
وق�ال املحاف�ظ يف بي�ان، إن »امل�الكات الفنية 
س�تبارش بإنجاز جميع املش�اريع التي شهدت 
اعمال متواصلة ال دخالها للخدمة بعدما صوت 
الرملان ع�ىل موازن�ة 202١«،  الفتا اىل »وجود 
خط�ة عمل طموحة تهدف اىل انجاز املش�اريع 
املتلكئ�ة من خ�الل العمل عىل تذلي�ل املعوقات 
املرافق�ة لها، والتي تتضمن مش�اريع الرصف 
الصح�ي، واملدارس، ومحط�ات املياه، واعمال 

االكساء«.
واش�ار العط�ا اىل، اىل »احالة التصاميم االساس�ية املتعلقة 
بخط�وط الرصف الصح�ي للعديد من االقضي�ة والنواحي، 
م�ن بينها قضاء ال�زوراء«، الفتا اىل »ان خط�ة العام الحايل 

ستش�هد ايضاً حمالت اكس�اء كبرية ، كذلك انجاز شبكات 
املياه، والرصف الصحي لعدد من املحالت السكنية«.

واضاف املحافظ، »هناك مشاريع عديدة قد وصلت اىل نسب 
انجاز متقدمة، س�يتم ادخالها بالخدمة قريبا بعد انجازها 

ضمن املواصفات الفنية املطلوبة وبشكل كامل«.
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مجهورية العراق 
جملس القضاء االعىل

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
حمكمة البداءةاملختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة

اعالن
اىل املدعى عليه / املستثمر عبد احلسني عبد الرحيم شبوط

اق�ام املدعي )مدير بلدية الب�رة / إضافة لوظيفته( الدع�وى املرقمة 38/ت/2021 ضدك 
يطلب فيها فسخ العقد االستثماري ذي العدد 5 واملؤرخ 2013/11/4 وتعويضه عن ما لحق 
دائرته من خس�ارة وما فاتها من كسب عن عدم التزامك ببنود العقد والخدمات العامة والتي 
س�وف تؤول اىل مديرية املدعي بعد اكمال املرشوع االس�تثماري وتحميلك الرسوم واملصاريف 

القانونية واتعاب املحاماة ولكون مقر اقامتك مجهول محل اإلقامة.
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني للحضوراىل 
هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2021/4/26 او ارسال من ينوب عنك قانوناَ وبعكسه 

سوف تجري املرافعة بحقك غياباَ وعلناَ وفق القانون.

القايض/ مصطفى شاكر عيل
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 ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية 
الحيوفق الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزاي�دة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية الحي  خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية 
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة التقديري�ة بصك مصدق او نق�دا  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 املزاي�دة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف الي�وم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور الن�رش واالعالن وكافة 
املصاري�ف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مصورة واصلية ويت�م االلتزام بكاف�ة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد

دائرة كاتب عدل ) الكاظمية ( 
العدد : 4391 

التاريخ : 24 / 3 / 2021 
نرش انذار 

اىل الس�يد ) حس�نني محم�د جواد 
رضا عب�د الرضا ( العنوان – بغداد 
الجدي�دة م 751 ز 63 د 50 بالنظر 
ملجهولي�ة اقامت�ك وحس�ب رشح 
املبل�غ عىل ورق�ة التبلي�غ املرقمة 
 /  3  /  24 يف  املؤرخ�ة   )  4391  (
2021 واملختومة من مركز رشطة 
) الرش�اد ( وختم املجل�س البلدي 
بموج�ب كت�اب مرك�ز الرشط�ة 
 2021  / 3 املرق�م 5717 يف 31 / 

تقرر تبليغك بالصحف املحلية .
كاتب العدل 

محمد شاكر حسن 
جهة االنذار :

يل بذمت�ك مبلغ�ا مق�داره ) 000 ، 
000 ، 15 خمسة عرش مليون دينار 
عراقي ( عن الكمبيالة املوقعة من 
قبلك بالعدد 4320 بتاريخ 20 / 2 
/ 2019 والص�ادرة من كاتب عدل 
الكاظمية لذا انذرك بتس�ديد املبلغ 
يل خ�الل س�بعة اي�ام م�ن تاريخ 
تبلغك بهذا االنذار وبخالفه س�وف 
اقي�م عليك الدعاوي ل�دى املحاكم 
املختص�ة واحملك كاف�ة االرضار 

واملصاريف والرسوم .
املنذر : قيص رزاق كاظم

اعالن
تعل�ن االمانة الخاصة مل�زار ميثم التمار ) 
رض( عن اج�راء مزاي�دة علنية للمحالت 

املراد تأجريها وكما موضح ادناه 

املزاي�دة  الراغب�ني  باالش�رتاك يف   فع�ىل 
الحض�ور ي�وم )2021/5/18 ( الس�اعة 
)10( صباحا يف املزار الرشيف مستصحبني 
معهم مستمسكاتهم القانونية والتامينات 
االولي�ة  البالغ�ة 20% من القيم�ة املقدرة 
ويتحمل م�ن ترس�و عليه املزاي�دة اجور 

االعالن البالغة 2% من القيمة املقدرة

جملس القضاء األعىل 
رئاسة حمكمة استئناف املثنى االحتادية

م/إعالنحمكمة بداءة الساموة
تنفيذا لقرار الحكم الصادر من هذه املحكمة املرقم بالعدد )1940/ب/2015 ( وتاريخ 2016/7/31 
املتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرقم ) 149( مقاطعة 8 اب�و جويالنة ،وبالنظر لعدم حصول راغب يف 
موعد املزايدة املصادف 2021/3/4 ، عليه تقرر تمديد املزايدة واالعالن مجددا عىل بيع العقار املذكور 
يف الصحف املحلية خالل ) خمس�ة عرش يوما( من اليوم التايل للنرش  فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
املحكمة يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم التأمينات القانونية )10%( من القيمة 
املق�درة البالغة )1،014،000،000( مليار واربعة عرش مليون دين�ار ان لم يكونوا من الرشكاء وعند 
انتهاء املدة املذكورة س�تجري االحالة القطعيه يف اليوم االخري الس�اعة الثانية عرش ظهرا، مع العلم 
ان الدف�ع نقدا والداللية عىل املش�رتي واذا صادف يوم االحالة عطلة رس�ميه فيكون اليوم الذي يليه 

موعدا لذلك.

االوصاف:- املساحة ) 35 دونم و8 أولك(
1- جنس�ه العقار حسب واقع الحال ارض زراعية تس�قى بالواسطة شيدت عليها ستة دور سكنية 
ومشتمل ملحق باحدها مغروسا فيها بعض اشجار النخيل املتفرقة يف الجزء الجنوبي منها وان الدار 
االوىل تعود اىل ) بشري زغري جبار( مبنية من الطابوق واالسمنت مسقفة بالحديد الشيلمان واالرضية 
مبلطة بالكايش وتش�تمل عىل ثالث غرف نوم وصالتني وغرفة اس�تقبال مبلطة بالس�رياميك وصالة 
ومطب�خ ومجموع�ة صحية ، وان جدار الس�رياميك بارتفاع 120 س�م والطارمة والبيتونة مس�قفة 
بالكونكريت املسلح وان الدار مشغولة من قبل زوجة املتويف ) بشري زغري جبار( وابنه ) محمد بشري 

( وبقية الورثة.
2- ال�دار الثاني�ة تع�ود اىل ) وحي�د بش�ري زغري جب�ار ( مبني�ة من الطابوق واالس�منت ومس�قفة 
بالكونكريت املس�لح تش�تمل عىل غرفتي نوم واس�تقبال وصالة ومطبخ ومجموع�ة صحية ارضية 
الدار مبلطة من السرياميك وجزء من الجدار بارتفاع )120سم( والسقوف منقوشة بالنقش املغربي 

درجة عمرانها جيدة جداً .
3- الدار الثالثة تعود اىل ) داخل زغري جبار( مبنية من الطابوق واالسمنت مسقفة بالحديد الشيلمان 

االرضية مبلطة بالكايش وساحة مكشوفة )3×10 م (.
4- والدار الرابعة تعود اىل ) خالد س�اجت زغري ( مبنية من الطابوق واالس�منت مس�قفة بالشيلمان 
ماعدا الطارمة بالكونكريت املسلح تشتمل عىل ثالثة غرف نوم واستقبال وصالة ومطبخ ومجموعة 
صحي�ة ارضي�ة ال�دار مبلط�ة بالكايش ) االش�تايكر( 50×50 س�م ، ارضي�ة الدار مبلط�ة بالكايش 

وسرياميك الجدران بارتفاع مرت واحد.
5- ال�دار الخامس�ة تع�ود اىل ) فاض�ل س�اجت زغ�ري( مبنية م�ن الطابوق واالس�منت ومس�قفة 
بالكونكري�ت املس�لح االرضية مبلطة بالكايش تش�تمل ع�ىل غرفتي نوم واس�تقبال وصالة ومطبخ 

ومجموعة صحية.
6- ال�دار السادس�ة تع�ود اىل ) عبد الحس�ن بش�ري زغ�ري( مبنية من الطابوق واالس�منت مس�قفة 
بالكونكريت املس�لح تشتمل عىل ثالث غرف نوم واستقبال وصالة ومطبخ ومجموعة صحية ارضية 
ال�دار مبلطة بال�كايش واملجموعة الصحية مغلفة بالس�رياميك درجة عمرانها جي�دة ، لوحظ وجود 
هيكل مسقف يعود للمدعو ) داخل زغري حسني( وهي عبارة عن هيكل مبني من الطابوق واالسمنت 

ومسقفة بالكونكريت املسلح وكان قيد االنشاء وقت الكشف.

اعالن
تعلن االمانة الخاصة ملزار ميثم بن يحيى التمار ) ريض الله 
عن�ه( عن اجراء مزايدة علنية عن ايجار الش�قق واملحالت 
يف العق�ار املرق�م 13/457 الواقع يف ش�ارع كوفة / نجف 
واملدرجه اوصافها ادناه فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
الحضور يوم 2021/5/18 الس�اعة )10( صباحا يف املزار 
الرشي�ف مس�تصحبني معه�م مستمس�كاتهم القانونية 
والتامينات االولية البالغة 20% من القيمة املقدرة ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن البالغة 2% من القيمة 

املقدرة 
االوصاف

اعالن
تعلن االمانة الخاصة ملزار ميثم بن يحيى التمار ) ريض الله 
عنه( عن اجراء مزايدة علنية عن ايجار املحالت املستخرجه 
م�ن العق�ار املرق�م 13/451 و 13/457 الواقع يف ش�ارع 
كوف�ة / نج�ف واملدرج�ه اوصاف�ه ادن�اه فع�ىل الراغبني  
باملزايدة الحضور )2021/5/19 ( الساعة )10( صباحا يف 
املزار الرشيف مس�تصحبني معهم التامينات االولية البالغة 
20% م�ن القيمة املق�درة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 

اجور االعالن البالغة %2

إىل ال�رشكاء مريم وحي�در وعباس ورضا 
اوالد وبنات حسن عبد الله 

اقت�ى حضورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف 
لغرض اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 
50156 /3 ح�ي النداء خ�الل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه 
مهند طالب حسني

����������������������������������
إىل الرشكاء عيل نارص محمد وقبيله صباح 

محمد
 اقت�ى حضوركم إىل مق�ر بلدية النجف 
لغرض اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 
54280 /3ح�ي النداء خ�الل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه 
فيس عباس جاسم

����������������������������������
فقدان وصل قبض

فق�د وص�ل القب�ض املرق�م 260320 يف 
ال�ف   480,379 املبل�غ   2019/12/23
دينار تامينات اجازة بناء القطعة املرقمة 
1546/82 ام الهالجي�ة باس�م / عه�ود 
مه�دي كاظم الص�ادر من بلدي�ة الرميثة  

من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

نوع 
العقار

محل العقار 
البناية

مساحة 
العقار

بدل االيجار السنوي 
للعقار

محل 
رقم 1 البناية 6*3 2,500,000 مليونان 

وخمسمائة الف دينار

محل 
رقم 2 البناية 6*3 2,500,000 مليونان 

وخمسمائة الف دينار

شقة رقم 
 )1(

البناية الطابق 
االول 65م2 3,000,000 ثالثة 

ماليين دينار

شقة رقم 
 )2(

البناية الطابق 
االول 65م2 3,000,000 ثالثة 

ماليين دينار

شقة رقم 
 )3(

البناية الطابق 
الثاني 65م2

2,750,000 مليونان 
وسبعمائة وخمسون 

الف دينار

شقة رقم 
 )4(

البناية الطابق 
الثاني 65م2 2,500,000 مليونان 

وخمسمائة الف دينار

شقة رقم 
 )5(

البناية الطابق 
الثالث 65م2 2,500,000 مليونان 

وخمسمائة الف دينار

شقة رقم 
 )6(

البناية الطابق 
الثالث 65م2 2,500,000 مليونان 

وخمسمائة الف دينار

القيمة المقدرة 
سنويا اوصافه المساحة 

العقار رقم المحل ت

 5,000,000
خمسة ماليين 

دينار
واجهة 
2,5م 115م2 1/457 1

 2,000,000
مليونان دينار فقط

واجهة 
2,5م 12م 4/457 2

2,000,000 فقط 
مليونان دينار فقط

واجهة 
2,5م 15م2 5/457 3

 5,000,000
خمسة ماليين 

دينار
واجهة 
2,5م 120م2 6/457 4

4,250,000 فقط 
مليونان ومائتان 
وخمسون الف 

دينار

واجهة 
5م 10م2 1-2/451 5

2,000,000 فقط 
مليونان دينار فقط 2,5م 15م2 3/451 6

2,250,000 فقط 
مليونان ومائتان 
وخمسون الف 

دينار

واجهة 
3,5م ---- 4/451 7

2,000,000 فقط 
مليونان 

واجهة 
3,3م ---- 5/451 8

تسعة ماليين 
دينار عراقي

الطول 2,25م
العرض 3,90م

1 ـ محل 
رقم )1(

تسعة ماليين 
دينار عراقي

الطول 3 م 
العرض 4 م

2 ـ محل 
رقم )2( 

تسعة ماليين 
دينار عراقي

الطول 2,75 م
العرض 3,95 م

3 ـ محل 
رقم )3( 

العدد : 1940/ب/2015
التاريخ : 2021/4/8

القايض االول
فليح حسن جاسم

العدد: 38/ت/2021
التاريخ: 2021/4/11

العدد /1160
التاريخ 2021/4/11

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع  المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت
سنتان حي سعيد 1000 506 ساحة بيع الغاز  1
سنتان سوق الخياطين 20 184 محل تجاري 2
سنتان خلف علوة المخضرات 10.5 66 محل تجاري 3
سنتان سوق القصابين 8.88 121 محل تجاري 4
سنتان سوق القصابين 10 446 محل تجاري 5
سنتان خلف سوق القصابين 10 479 محل تجاري 6
سنتان سوق القصابين 10 510 محل تجاري 7
سنتان سوق القصابين 10 547 محل تجاري 8
سنتان قرب مركز الشرطة 9 575 محل تجاري 9
سنتان شارع التاميم 10.5 14 محل تجاري 10
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اعالن
اىل املته�م الغائب / )الرشطي احمد خش�ان 

عبد عيل الركابي  ( 
املنس�وب اىل  / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 

البرصة واملنشات
العنوان / محافظة البرصة /الخربطلية

بما انك متهم وفق املادة 32/اوال وثانيا  من 
ق ع د  رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

الختالس�ك املس�دس الحكومي  الذي بذمتك 
واملرقم  

 نوع كلوك مع ملحقاته مخازن عتاد عدد 2 
GHN746  اثنان و 30 ثالثون اطالقه

 م�ن نوعه ومرود مع فرش�ة تنظيف عدد 1 
واحد وعلبة بالس�تيك حافظة مس�دس عدد 
1 واح�د عند غياب�ك بتاري�خ 2008/5/14   
ول�م تقوم بدفع مبل�غ التضمني او اعادة ما 
بذمتك  ما بذمتك لحد االن وملجهولية اقامتك 
اقت�ى تبليغك بهذا  االع�الن عىل ان تحرض 
ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل / 
املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون 
يوما  من تاري�خ تعليق هذا االعالن  يف محل 
اقامت�ك ومق�ر عمل�ك  وتجيب ع�ىل التهمة 
املوج�ه ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا الحكام 
امل�واد  )65 و 68 و 69( م�ن قان�ون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008  
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

اىل ال�رشكاء / حس�ن كاظ�م ه�ادي محمد 
وفاطمة عبد حذيه فياض

اىل صن�دوق االس�كان  اقت�ى حضورك�م 
اق�رارك  لتثبي�ت  النج�ف وذل�ك  الكائ�ن يف 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشي�كك زين�ب فالح 
عب�د الواح�د بالبناء عىل حصته املش�اعة يف 
القطعة املرقم�ة 2/12454 مقاطعة 4 حي 
صدام حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما داخل العراق وش�هر واحد خارج 
الع�راق م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبعكس�ه 

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

اعالن 
اىل الرشيكة  / زينب عبد زيد منصور 

اقتى حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النج�ف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قي�ام رشي�كك اركان عدنان م�ردان بالبناء 
ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 
410/16  مقاطع�ة 32  االغ�ا  ح�دود بلدية 
النج�ف ولغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان 
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل 
العراق وش�هر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد / 1991/ش/2020

التاريخ 2021/4/8
اعالن

اىل املدع�ى عليها / نور اله�دى عباس كريم 
تس�كن النجف / حي االمري حس�ب اش�عار 

املختار عبد الرحمن السالمي
اق�ام املدع�ي محم�د م�ريي جب�ار الدعوى 
املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطلب فيها 
املش�اهدة وملجهولية محل اقامتك فقد قرر 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2021/4/20 املواف�ق 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 459/ب2019/2

التاريخ 2021/4/12
اعالن

اىل / املدعى عليه )محمد عثمان نايف( 
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 459/
واملتضم�ن   2021/1/24 يف  ب2019/2 
الحكم بابط�ال القيود املرقمة 117/تموز / 
1992 مجلد 512 املسجل باسم املدعى عليه 
الثان�ي محم�د عثم�ان نايف والقي�د املرقم 
16/ حزي�ران / 1994 مجلد 732 املس�جل 
باس�م املدع�ى عليه�ا الثالثة نج�اة رشيان 
ع�رة والقيد 137 نيس�ان 2019 مجلد 374 
املسجل باسم الشخص الثالث عباس عليوي 
عبد جابر الواردة جميعها عىل العقار املرقم 
3/40255 ح�ي الوف�اء مقاطع�ة 4 جزيرة 
النجف واعتبار قيد املدعي مدير بلدية النجف 
اضافة لوظيفته املرقم 182/ نيسان / 1992 
مجل�د 488 ثابت الحكم   و لثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
يف محكمة ب�داءة بابل واش�عار مختار حي 
الضب�اط مك�روري / قض�اء مرك�ز الحلة 
محم�د عبيد  عبد كريدي املرش�دي لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالقرار املذك�ور بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار 
املذك�ور خ�الل امل�دة املق�ررة بكاف�ة طرق 
الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب القرار 

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
������������������������������������

وخديج�ة  ومري�م  محم�د   / ال�رشكاء  اىل 
وفاطمة بنات جاسم محمد عيل  

اقت�ى حض�ورك اىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
االرشف لغ�رض اصدار اج�ازة البناء للعقار 
املرق�م ) 3/38946( ح�ي الوفاء خالل مدة 
ع�رشة أيام وبخالفه س�يتم اص�دار اإلجازة 

دون حضورك 
طالب اإلجازة

فاضل مجيد حميد
������������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )املفصول م�ن الخدمة 
حمي�دي  كري�م  مزع�ل  كري�م  النقي�ب   /

املساعدي( 
املنس�وب اىل  / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 

البرصة واملنشات
العنوان / محافظة البرصة /القرنة / الثغر 
بما انك متهم وفق املادة 32/اوال وثانيا  من 

ق ع د  رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
الختالسك املسدس الحكومي املرقم  

 نوع كلوك مع مخزن مس�دس عدد 2 اثنان 
FTW270 وعدة تنظيف

 مسدس عدد 1 واحد ومالية مخزن مسدس 
ع�دد 1 وعلبة مس�دس ع�دد 1 واح�د و 45 
خمس�ة واربعون اطالقه مس�دس ومخازن 
عتاد بندقية كالش�نكوف ع�دد 3 ثالثة  و90 
تس�عون اطالقه بندقية كالش�نكوف ودر ع 
واق�ي مع الصفائ�ح عدد 1 واح�د وجامعة 
حديدي�ة ع�دد 1 واحد عن�د غياب�ك بتاريخ 
2004/3/23   ول�م تق�وم باعادة ما بذمتك 
لح�د االن وملجهولية اقامت�ك اقتى تبليغك 
به�ذا  االع�الن عىل ان تحرض ام�ام محكمة 
قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامسة 
الب�رصة خالل مدة ثالثون يوم�ا  من تاريخ 
تعليق ه�ذا االع�الن  يف مح�ل اقامتك ومقر 
عملك  وتجيب عىل التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من 
قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008  
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

اعالن 
تبلي�غ بالحضور  إىل صندوق االس�كان يف النجف 

االرشف 
إىل الرشيك / حسنني صالح مهدي 

اقت�ى حضورك�م إىل مق�ر صن�دوق االس�كان 
الكائ�ن يف النجف االرشف وذل�ك لتثبيت اقراركم 
باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك مؤيد عبد الحس�ني 
نج�م بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 19/ 1093 والواقع�ة يف الكوف�ة ح�ي 
الصحة ولغرض تس�ليفه قرض االسكان وخالل 
م�ده أقصاها خمس�ة ع�رش يوما داخ�ل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
بصحيفة يومية رس�مية وبعكسه سوف يسقط 

حقكم يف االعرتاض مستقبال
الرشيك

مؤيد عبد الحسني نجم

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 3069 / 2 الصحة

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطعة : 2 ح�دود بلدية 
النجف

الجنس: دار وهيكل
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  280 م2 
املش�تمالت : 1- اس�تقبال – ه�ول – غرفت�ني – 

صحيات – مطبخ – غرفتني نوم فوقانية
2- هيكل مسقف

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 425000000  اربعمائة و خمس�ة 

وعرشون مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف االنجف2 يف 
املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائد 
للراه�ن ) امن�ه عب�د األم�ري محمد( لق�اء طلب 
الدائ�ن املرته�ن ) م�رصف االتح�اد ( البال�غ ) 
وس�ته  وس�بعمائة  ملي�ار   )1,776,937,500
وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وثالثون الف 
وخمس�مائة دينار فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )15( يوماً اعتباراً من 
اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
) 425000000( اربعمائ�ة وخمس�ة وع�رشون 
ملي�ون دين�اراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 169/ب2021/3
التاريخ  : 2021/4/12

إعالن
بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة 
ش�يوع العقار املرقم )3/53587 ح�ي النداء( يف 
النج�ف عليه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع العقار  
املذك�ور أع�اله واملبين�ة أوصافه وقيمت�ه أدناه 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خالل )ثالثون( يوما من اليوم التايل لنرش اإلعالن 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة بموجب ص�ك مصدق 
ألم�ر  محكمة بداءة النج�ف وصادر من مرصف 
الرافدي�ن رق�م )7(  يف النجف وس�تجري املزايدة 
واإلحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم األخري 
م�ن اإلعالن يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب 
هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية.

القايض األول
عامر حسني حمزة

االوصاف: العقار املرق�م )3/53587 حي النداء( 
يف النجف عبارة عن دار بطابقني تقع عىل ش�ارع 
بعرض )10( مرت مساحتها االجمالية )200( مرت 
مربع مقابل سيطرة النجف كربالء القديمة وهي 
فارغ�ة لحظة الكش�ف وفارغة ) غري مش�غولة 
م�ن اح�د( وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبل�غ ) 

40،000،000( اربعون مليون دينار الغريها.

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 3242

التاريخ 2021/3/25
بناء عىل طلب املواطن   )محمد كاظم حسون (  
طلب�ا لغرض تبديل لقبه وجعله )الجنابي ( بدال 
م�ن )الفتيل(  فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
 )D 82357401 ( فقد من�ي هوية املوظفني املرقمة
والصادرة من الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الوسط 
/ فرع توزيع كهرباء كربالء باس�م الس�يد )جاسم 
محمد س�لمان( الرجاء من يعثر عليها تسليمها اىل 

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

إىل الرشيك ضياء ابراهيم فيصل 
اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 54258 /3حي النداء خالل 
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
 أمري ماجد ابراهي

������������������������������������������
إىل الرشيك حسني طالب جميل

 اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 5951 /3حي صدام خالل 
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
رجاء عوض بطي

اعالن
تعل�ن جامع�ة املثن�ى /كلية الزراعة عن اجراء املزاي�دة العلنية الثالثة وبعد اعادة تثمينها من قبل لجنة التثمني املش�كلة يف الكلية لبيع املواد املش�طوبة يف 
مخازنها  الواقعة يف محطة االبحاث االوىل يف ام العكف واملدرجه يف القائمة ادناه  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وتعديالته  فعىل 
الراغبني  بالرشاء املراجعة ودفع تامينات ال تقل عن 20 باملئة من القيمة املقدرة للمال والبالغ )2287000( مليونان ومائتان وس�بعة وثمانون الف  دينار 
عراق�ي بع�د 30 يوم من اليوم التايل للنرش ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف القانونية االخرى علما ان املزايدة س�تجري يف 

الساعة الثانية عرش ظهرا يف املحطة املذكورة اعاله والتابعة للكلية

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

الشعبة القانونية
وحدة العقود واملقاوالت

م / اعالن رقم )2( لعام 2021 للمرة االوىل
تعل�ن مديرية بلدية املوصل عن اجراء مناقصة رسي�ة للمرشوع املدرجه تفاصيله يف الجدول ادناه  
املحس�وب ضمن مش�اريع امليزانية لعام 2021 وبكلف�ة تخمينية قدرها ) 37,500,000( س�بعة 
وثالث�ون مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي  ، فعىل الراغبني باالش�رتاك به�ذه املناقصة والذين 
تتوف�ر فيهم الرشوط ال�واردة يف )تعليمات مقدمي العطاءات( املرفقة باالع�الن مراجعة )مديرية 
بلدية املوصل/ الش�عبة القانونية ( للحصول عليها لقاء مبلغ قدره )50,000( خمسون الف دينار 
غري قابلة للرد عىل ان تس�تكمل كافة املستمسكات املطلوبة وتقدم من قبل صاحب العطاء  او من 
يخوله داخل ظرف مغلق ومختوم ويس�جل عليه رقم االعالن واس�م املرشوع ورقمه واس�م مقدم 
العطاء وعنوانه الكامل وتوضع يف صندوق العطاءات يف ) مديرية بلدية املوصل/ قاعة االجتماعات 
يف ح�ي املثن�ى( ويكون اخر موعد لتقديم العط�اءات يوم )الثالثاء( املوافق 2021/4/20 الس�اعة 

الثانية عرش ظهرا.
ويؤجل املوعد اىل اليوم الذي يليه يف حالة كون يوم استالم العطاءات عطلة رسمية

نسبة الضرر تثمين اللجنة للمفرد   العدد اسم المادة  ت
%90 20000 6 جهاز استنساخ  1
%95 7000 15 حاسبة دسك توب 2
%100 4000 10 ميز حاسبة 3
%90 2000 5 كرسي حاسبة 4
%100 10000 2 قاصة حديد 5
%90 3000 30 UPS جهاز شحن 6
%90 3000 5 طابعة عادي 7
%95 2000 2 سكنر 8
%100 15000 2 مجمدة كهربائية 9
%100 5000 7 ميز موظف 120 سم  10
%90 8000 2 تخم قنفات 11
%90 20000 3 مكيف هواء 12
%90 5000 5 لوكر حديد 2 باب 13
%90 3000 استول مختبر 30 14
%100 2000 سبورة 5 15
%100 3000 4 سخان كهربائي 16
%95 3000 15 رحلة دراسية 17
%90 5000 5 مدفاة كهربائية 18
%95 5000 5 فايل كابينت 4 مجرات  19
%90 3000 1 طباخ غاز 20
%100 3000 5 كرسي دوار 21
%100 3000 6 ميز 140 سم 22
%90 30000 5 سبلت كنتوري 23
%100 3000 10 ميز 180 سم 24
%100 3000 10 كرسي دوار ظهر عالي 25
%100 1000 1 طبالت زجاج 26
%100 1000 5 طبالت خشب 27
%90 3000 2 ميز تلفزيون 28
%100 5000 2 مكتبة خشب 29
%90 3000 4 مكنسة كهربائية 30
%100 4000 2 كرسي ثابت 31
%95 2000 10 حاسبة كهربائية 32
%90 8000 5 منصة خشب  33
%90 15000 2 مولدة كهربائية 34
%90 10000 2 مبردة هواء  35
%100 15000 1 براد ماء 36
%100 3000 3 كرسي بالستك 37
%90 10000 20 هاتف ارضي  38
%95 5000 10 ماطور ماء صغير 39
%90 3000 15 مفرغة هواء  40
%90 1000 5 صحن ستاليت  41
%90 5000 1  HPطابعة عادي 42
%100 2000 5 مروحة سقفية 43
%100 1500 15 مروحة جدارية 44
%100 2000 2 لوكر مزجج 45
%100 2000 2 مضخة ماء عادية 46
%100 1000 1 دريل 47
%100 2000 1 مروحة عمودية  48
%100 2000 1 ميز استعالمات 49
%90 3000 2 طابعة ملونة  50
%100 2000 1 مكتب خشب 3 باب 51
%100 3000 10 كرسي مسرح  52
%100 250 10 ساعة جدارية 53
%100 750 2 تالفة ورق 54
%100 250 20 حاوية نفايات 55
%100 50 1800م كاربد 56
%100 50 200م ستائر 57
%100 40000 12 البتوب 58
%100 5000 29 موبايل 59

أ.م.د حيدر محيد بالو 
العميد

العدد : 10930
التاريخ : 2021/4/11

املهندس
رضوان امحد سليامن
مدير بلدية املوصل

التامينات 
االولية مدة العمل / يوم  درجة التصنيف اسم المشروع التسلسل

1% من مبلغ 
العطاء

35/ خمسة 
وثالثون يوما

العاشرة / 
انشائية

معالجة وصب ازقة في منطقة 
الفاروق قرب جامع عمر 

االسود 
1
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل،يوم جي�د، لكن ال تبالغ يف 
توقعاتك وكن أكث�ر واقعية، الصباح يبدأ بداية 
جيدة، لكن قد تصادف مشكلة يف فرتة الظهرية 
تحل بس�هولة، انتبه اىل وضعك املادي وال داعي 
لإلرساف بغري معنى، العاطفة جيدة يف املساء، 

فاستغلها لتتقرب من حبيبك.

عزيزي ب�رج الثور،ال تكن حساس�اً ج�داً، وال 
تجعل عاطفتك تقرر القرارات املهمة يف حياتك، 
وح�اول أن تحك�م عقل�ك واعرف م�ا تريد من 
حياتك، س�تقف ع�ى العديد من الق�رارات هذا 

اليوم، وتغري رأيك بكثري من االمور يف حياتك.

عزي�زي برج الجوزاء، ما ت�زال تائها وال تعرف 
ماذا تفعل، اترك حاس�تك السادس�ة تقودك اىل 
الصواب، مفاجأة يف الظه�رية تكون لصالحك، 
لكن يف فرتة م�ا بعد الظهر يتغري أحد مواعيدك 
مم�ا يجعل�ك مزاجياً، يف املس�اء تش�عر براحة 

وفرحة ال تعرف مصدرهما

عزيزي برج الرسطان، يوم إيجابي، وخصوصا 
يف مج�ال العم�ل والعاطفة، فأنت نش�يط وال 
يشء يوقف�ك ع�ن عم�ل ما تري�د، قد تس�مع 
التصفي�ق م�ن رؤس�ائك يف العم�ل إلنجازاتك، 

تنقلب االحداث يف املساء.

عزيزي برج األس�د،أنت ال تدري ماذا تفعل، قد 
تتعرض لكالم جارح من املسؤول لديك يف العمل 
لخطأ ارتكبته، ابق هادئاً وال داعي أن تناقش�ه 
ألن ذلك ليس ملصلحتك، املس�اء قد يكون هادئا 
بالنس�بة إليك اىل درجة امللل، لكن صديقا لك أو 

حبيبك سيخلصك من هذا الجو الكئيب.

عزي�زي برج الع�ذراء، يوم يحم�ل وجهني وقد 
يغرك، فتب�دأ نهارك بداية اعتيادية من دون أي 
تغي�ري يذكر واألجواء الهادئة تس�يطر عى من 
حولك، فقلة األحداث س�تبقى حت�ى الظهرية، 

االمور العائلية مهمة

عزي�زي ب�رج املي�زان، قوت�ك وش�جاعتك ق�د 
تش�عرانك بالتعب لكثرة النزاالت واملناقش�ات 
الت�ي تدخله�ا يف صبيح�ة ه�ذا الي�وم، علي�ك 
بالهدوء وعدم الترصف كديكتاتور، أما بالنسبة 
للعمل، فأنت يف وضع قوي وعليك استغالل آخر 

الفرص يف فرتة ما بعد الظهر. 

عزيزي ب�رج العقرب،لقد فق�دت الصرب لكثرة 
األم�ور التي تح�دث معك منذ يوم�ني، ال تقلق 
فقاربت األمور عى التغري ملصلحتك، لكن عليك 
تمري�ر الصب�اح والظه�رية ع�ى خ�ري، فهناك 

الكثري من التحديات بانتظارك.

عزيزي ب�رج القوس، يبدأ نه�ارك بداية جيدة، 
وتنشغل بارتداء ثيابك لتبدو يف أبهى صورة ألن 
لدي�ك الكثري م�ن املواعيد واملقاب�الت يف العمل، 
س�تنجز الكث�ري م�ن أعمالك يف الظه�رية، لكن 

عندما يأتي املساء ستشعر بالتعب.

عزيزي ب�رج الجدي،العمل كل ما يهمك، فأنت 
تفك�ر كثريا يف مس�تقبلك ه�ذه االي�ام، تفكر 
جدي�ا بتغي�ري وضع�ك لكنن�ي أدع�وك اىل عدم 
االس�تعجال، يف الظهر ضغط العمل يزداد عليك 

وقد ترتك مكان عملك يف ساعة متأخرة.

عزي�زي ب�رج الدل�و، اصرب ي�ا عزي�زي الدلو، 
فاألوقات الصعبة ما تزال مستمرة؛ ففي الصباح 
ستش�عر بقليل من التعب وألم يف مختلف أنحاء 
جسمك، كما أن ضغوطات الحياة لن ترحمك يف 
الظهرية، املساء سيخفف عنك الكثري لكن عليك 

بأخذ راحة والتزام البيت.

عزي�زي ب�رج الحوت،عقل�ك ال يتوق�ف ع�ن 
التفكري، وذلك لوجود الكثري من األحداث حولك 
والفرص التي قد تعرض عليك، استغل ما تبقى 
م�ن الح�ظ يف الظهرية لتنج�ز ما تري�د القيام 
به من أم�ور مهمة، أما يف املس�اء، فإن االمور 

العاطفية لن تكون جيدة.

العذراء

احلوت

كاممة تضمن لك ما ال يضمنه اللقاح
ل�م تعد الكمامة مج�رد قناع من قماش 
أو غ�ريه يضع�ه املرء عى وجه�ه اتقاًء 
لإلصابة ب�أي مرض مع�د، حيث أصبح 
العلم�اء يختربون نماذج تش�مل أجهزة 
استش�عار وقادرة عى قتل الفريوسات، 
م�ا يجعلها تضمن لك ربما ما ال يضمنه 
اللقاح، حيث يق�ول مقدمو التطعيمات 
إن الجرع�ات ق�د ال تك�ون كافي�ة ملنع 

اإلصابة، بل هي لتقليل األعراض.
فبحس�ب م�ا ج�اء يف صحيف�ة »وول 
س�رتيت جورن�ال«، إذا كن�ت ع�ى متن 
طائرة وكان الش�خص بجانبك يعطس، 

وكنت ترتدي كمامة من ذلك النوع فإنها 
تعقم الهواء قبل أن تتنفسه.

ه�ذه الكمام�ات ُصمم�ت للعامل�ني يف 
مجال الرعاية الصحية بش�كل أسايس، 
بينم�ا س�يتم تس�ويق البع�ض اآلخ�ر 

للمستهلكني العاديني.
لك�ن األقنعة وأجهزة التنف�س التي يتم 
تس�ويقها كأجه�زة طبي�ة أو لحماي�ة 
العاملني الصحيني يجب أن تتم املوافقة 
عليها للبيع من قبل إدارة الغذاء والدواء 
أو املعه�د الوطن�ي للس�المة والصح�ة 

املهنية، يف أمريكا.

قتل الفريوسات
يشار إىل أن الكمامات الحالية املستخدمة 
ع�ى نطاق واس�ع تعم�ل كحواجز أمام 
جزيئ�ات الف�ريوس، غ�ري أن م�ا يجري 
تطويره حالياً هو كمامة مصممة لقتل 

الفريوسات بالفعل.
كما يش�تمل تصميم الكمام�ة الجديدة 
عى ش�بكة نحاس�ية يتم تس�خينها إىل 
الف�ريوس  ح�وايل 160 درج�ة تحب�س 
وتعطله، ما يضمن أن الهواء املستنش�ق 
مناس�ب صحياً للتنفس.بطارية وضوء 

األشعة فوق البنفسجية.

كيفية منع التنصت عىل هاتفك الذكي؟
كش�ف خبري تقن�ي رويس، عن طريقة 
ملن�ع التنصت  ع�ى املكامل�ات الهاتفية 

وجمع البيانات الشخصية . 
وأوض�ح كبري خ�رباء ج�ودة املنتجات 
الرقمية، برشكة »روس  كاتشيستفو«، 
س�ريغي كوزمينك�و، أن�ه يتع�ني عى 
إىل قس�م  الدخ�ول  الخص�وص،   وج�ه 
وتعطي�ل  الوص�ول    » التطبيق�ات »   
الص�وت  ومك�ربات  امليكروف�ون  إىل 

والكامريا . 
وأشار وفًقا ل�« ferra.ru«،  إىل أنه يمكن 
أيضا تعطيل إعالنات الرشكة املصنعة، 
التش�غيل  نظ�ام  يف  األم�ر  إذ  يتطل�ب 
أندرويد، االنتق�ال إىل إعدادات  اإلعالنات 
يف غوغل وإيقاف تش�غيل رشيط تمرير 

تخصيص  اإلشهارات . 
وفيم�ا يخ�ص أجه�زة  »iPhone» ، يتم 
اإلع�دادات  والخصوصي�ة  إىل  االنتق�ال 

وخدم�ات املوقع وخدم�ات النظام، ثم 
إيق�اف تش�غيل  »iAd»    تحدي�د املوق�ع 
الجغرايف، ثم إىل اإلعدادات والخصوصية 
 واإلعالن�ات لتش�غيل خاصي�ة: »تقييد 

تتبع اإلعالنات «. 
   ولف�ت إىل أن الهات�ف الذك�ي إذا كان 
مصابا  بف�ريوس، فق�د يواجه صاحبه 
املراقبة املحرتفة والتنصت عى  املكاملات 

الهاتفية . 

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 علبة تونة

بيض مسلوق ، مقطع
طماطم مقطعة

خس مقطع
كرنب أحمر مقطع

1 ملعقة كبرية جبن بارميزان
1 ثمرة بصل مقطعة

1 ملعقة كبرية بقدونس ، مقطع
1 ملعقة صغرية شبت ،مقطع

خطوات التحضري:
يف بولة متوسطة الحجم ضعي التونة و الجبن و قلبي.

اضيف�ي البصل و الخس و البقدونس و الش�بت و الكرن�ب اىل مزيج التونة و 
قلبي.

أضيفي الطماطم و البيض اىل السلطة و قلبي.
قدمي سلطة التونة بالبيض و الطماطم كوجبة صحية و خفيفة.

سلطة التونة بالبيض و الطامطم
ميزات يف هواتف سامسونج ربام ال تعرفها

تعترب واجهة املستخدم )One UI( من رشكة سامسونج واحدة 
من أبرز الواجهات القابلة للتخصيص يف الهواتف الذكية، حيث 
تتيح لك تخصيص هاتف سامسونج جاالكيس كما ترغب، وذلك 
من خالل العديد من الخيارات وامليزات التي يمكنك استخدامها، 
ولكن يف الوقت نفسه مع وجود هذا الكم من امليزات فهذا يعني 
أنه م�ن الصعب عليك معرفتها كلها، لهذا الس�بب س�نقدم لك 

اليوم بعض امليزات املفيدة التي ربما ال تعرفها من قبل.
1- التخصيص الالنهائي للشاشة الرئيسية:

بطبيع�ة الح�ال، يمكنك تخصيص الشاش�ة الرئيس�ية لهاتف 
سامس�ونج جاالكيس بعدة طرق، ولك�ن قد ال تكون عى دراية 
باملدى الذي يمكنك الوصول إليه عند استخدام واجهة املستخدم 
One UI حيث تتجاوز امليزات التي تقدمها هذه الواجهة مجرد 

تغيري خلفيات الشاشة فقط.
عى سبيل املثال: يمكنك الوصول إىل العديد من أدوات التخصيص 
املحرتفة من خالل الضغط مطواًل يف أي مكان فارغ يف الشاشة 
الرئيسية، حيث يمكنك الوصول إىل ميزات أخرى مثل: تخصيص 
الرموز والخط�وط يف هاتفك، وتغيري طريقة عرض التطبيقات 
وظهورها يف الشاشة الرئيسية من خالل أيقونة اإلعدادات التي 

ستظهر لك يف يسار الشاشة.
:Bixby 2- أتمتة بعض املهام باستخدام

ربم�ا ال يمكن�ك مقارن�ة املس�اعد الصوت�ي الخ�اص برشك�ة 
سامسونج )Bixby( باملساعدات الصوتية األخرى مثل: مساعد 
جوجل أو أليكس�ا من أمازون، لكن هذا ال يعني أنه يسء، بل يف 
الواق�ع فإن مي�زة )Bixby Routines( املدمجة هي عكس ذلك 
تماًما، حيث يمكنك اس�تخدامها ألداء بعض املهام بدون تدخل 

منك، بناًء عى أشياء مثل: موقعك أو حالة هاتفك.
عى س�بيل املثال: عندم�ا يتصل هاتفك بالبلوتوث يف س�يارتك، 
يمكن للمس�اعد الصوتي القيام بمجموع�ة متنوعة من املهام 
تلقائًيا، مثل: إظهار تطبيق الخرائط، أو فتح تطبيق املوسيقى، 
أو إبق�اء هاتفك مفتوًحا من أجل س�هولة الوص�ول، أو إيقاف 

الوظائف غري الرضورية يف الهاتف لعدم استهالك البطارية.
ولتفعيل امليزة، اتبع الخطوات التالية:

- افت�ح تطبي�ق )اإلع�دادات( Settings يف هات�ف سامس�ونج 
جاالكيس.

.Advanced Features )اضغط عى خيار )امليزات املتقدمة -
- يف الشاش�ة التي تظهر لك، قم بتبديل ال�زر الذي بجوار خيار 

)Bixby Routines( إىل وضع التشغيل.
- يف الشاش�ة التالي�ة، يمكن�ك رؤي�ة إجراءات�ك، أو تخصيص 
روت�ني، أو تحديد إجراءات محددة س�ابًقا م�ن عالمة التبويب 

املويص بها.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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اجلوية يعلن غياب ثالثة العبني 
يف مشواره اآلسيوي

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن ن�ادي القوة الجوي�ة، غياب ثالثة 
العبني يف مشواره بدوري أبطال آسياي 

للموسم الحايل 2020 -2021 .
املخترص املفيد.. يف االخبار الهامة تجده 
يف قن�اة الف�رات ني�وز عىل التلك�رام  .. 

لالشرتاك اضغط هنا
ان  للن�ادي،  االعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
»الثالثي }كراري عيل بري ومحمد قاسم 
نصي�ف وع�يل بهج�ت{ س�يغيبون عن 
دوري ابطال آسيا بسبب االصابة وعدم 

الجاهزية«.
ويس�تهل فريق القوة الجوية مشاركته 

يف دوري أبط�ال آس�يا غداُ األربع�اء، بلقاء فريق 
نادي الشارقة االماراتي.

وتض�م املجموع�ة إىل جان�ب فريق ن�ادي القوة 

الجوية، فرق: تركتور سازي اإليراني وباختاكور 
األوزبكي، فضال عن أصحاب الدار الشارقة.

واك�د مدرب الصق�ور أيوب اوديش�و يف ترصيح 
صحفي؛ ان »الفريق جاهز نفس�ياً وفنيا وبدنيا 

لتقديم مس�توى جي�د وتحقي�ق نتائج 
ايجابي�ة تلي�ق بك�رة الن�ادي العريق«، 

مبين�ا أن »النادي س�يواجه خالل 
رحلته االسيوية فرقاً عىل 

مس�توى عال وقوية، 
س�تكون  واملنافس�ة 
الف�رق  ب�ني  قوي�ة 
للحص�ول عىل بطاقة 
للمرحل�ة  الرتش�يح 
فريق  املقبلة«.ويجري 
الي�وم  الجوي�ة  الق�وة 

وحدات�ه  آخ�ر 
التدريبية 

الي�وم 
لق�اء  قب�ل 

االربعاء.

العراق يالعب طاجكستان وديًا حتضريًا 
للتصفيات املزدوجة

             المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ت الهيأة التطبيعية لالتح�اد العراقي لكرة 
القدم موافقة االتح�اد الطاجيكي لكرة القدم 
عىل خوض مباراة ودية بني املنتخب الوطني 
ومنتخب طاجكس�تان خالل الشهر املقبل، 
وذلك ضمن تحضريات املنتخبني للتصفيات 
اآلس�يوية املش�رتكة والت�ي ستس�تأنف يف 
املب�اراة  املقبل.وس�تقام  حزي�ران/ يوني�و 
الودية يف الرابع والعرشين من شهر أيار/ مايو 
املقبل عىل ملعب الب�رصة الدويل، وذلك يف ختام 
معس�كر أس�ود الرافدين يف محافظة البرصة 
لخ�وض  البحري�ن  إىل  الس�فر  قب�ل 
مباريات التصفيات اآلسيوية. 
وخاطبت الهيأة التطبيعية 
االتح�ادات  م�ن  ع�ددا 
مباراة  لتأمني  اآلسيوية 

ودية ثانية للمنتخ�ب الوطني يف البرصة، وذلك 
حس�ب املنهاج الذي وضعه املدرب الس�لوفيني 

املنتخ�ب  لتحض�ري  كاتانيت�ش(  )سرتيش�كو 
ملباريات الحسم يف املجموعة الثالثة.

التطبيعية تقرر تشكيل 
جلنة »كشايف املواهب«

السلطات االماراتية تفرج عن العب 
عراقي بعد احتجازه لساعات

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت الهيأة التطبيعية تش�كيل لجنة كش�ايف املواهب يف 
دوري الفئ�ات العمرية يف بغ�داد الختيار الطاقات الواعدة 
الت�ي يتم رصدها يف الدوري من أج�ل ضمها إىل املنتخبات 
الوطنية.وذك�رت اللجن�ة، ان »اللجن�ة تألف�ت م�ن داود 
العزاوي رئيسا، وعضوية كٍل من: عبد الكريم جواد كاظم 
وكاظم فليح وعبد املحسن محمد سيالن ورياض سالم«.

واضاف�ت« س�بق وان اللجن�ة الفنية والتطوي�ر يف الهيأة 
التطبيعي�ة ش�كلت لجانا الكتش�اف املواه�ب والخامات 

املوجودة يف دوري الفئات العمرية يف جميع املحافظات«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أفرجت السلطات االماراتية يف مطار الشارقة الدويل، عن العب 
املنتخ�ب الوطني ونجم فريق الق�وة الجوية }أحمد ابراهيم{.
وأكد املكتب االعالمي لنادي الجوية، أن »الالعب احمد ابراهيم 
يتواجد حاليا مع الفريق«.وأضاف، أن »خرب اعتقال }ابراهيم{ 
الصحة ل�ه بل يوج�د هناك إش�كاالت إدارية تخص تأش�رية 

الدخول }الفيزا{ واإلقامة تم حلها بشكل رسمي«.

إدارة الطلبة تكشف مالبسات فسخ عقود العبني وترد عىل »افرتاءات« حمرتف

القوة اجلوية النسوي يتوج بلقب الدوري املمتاز

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف نائب رئيس الهيأة املؤقتة لنادي 
الطلبة، باس�م عباس، مالبسات فسخ 

عقود العبني يف الفريق.
وق�ال عب�اس، ان »قرار فس�خ عقود 
الالعبني }مصطفى كريم{ و}س�امال 
س�عيد{ ال رجعة في�ه وجاء بطلب من 
الجه�از الفن�ي للفريق ع�ىل ان توجه 

انذارات لعدد آخر من الالعبني.
ل�الدارات  تك�ون  ان  »يج�ب  وش�دد 

و  التحري�ض  ح�االت  أم�ام  ش�خصية 
محاوالت االرضاب ليل ذراع االدارات وعىل 
اتحاد الكرة ان يكون له موقف يعضد من 

القرارات االدارية!«.
وأض�اف عب�اس »يوم غ�د س�يتم تأمني 

االمور املالية االمر الذي سبق وان تحدثت 
به لالعب�ني ولكن ال اعرف االس�باب التي 
يح�اول البع�ض وضع الع�ي يف دواليب 

الطلبة التي تتقدم لالمام«.
وب�ني ان »ما تح�دث به الالع�ب املحرتف 
}ويس�يل{ محض افرتاء الغاية منه كسب 

تعاط�ف الوس�ط الري�ايض العراق�ي 
والخروج بموقف املظل�وم!، وعىل من 
يود ان يتأكد من كذب الالعب املحرتف 
عليه ان يتوجه اىل فندق ديفان الحميد 
ومطعم العزائم ليتأكد اين يسكن ومن 
اي مطع�م يصل�ه الطعام!«.وق�ال ان 
»عدداً من الالعب�ني متواجدون يف ذات 
الفن�دق ملاذا لم يظه�ر احدهم لالعالم 
ويتح�دث كما تح�دث ويس�يل ! االمر 

الذي يبني عدم مصداقيته!«.
وتاب�ع »لالس�ف هناك اش�خاص من 
العراق جعلوا الالع�ب يتكلم بهذا الحديث 
الع�ار ع�ن الصحة فق�ط من اج�ل خلق 
زوبع�ة اعالمي�ة غ�ري مكرتثني بس�معة 

العراق!«.
ولف�ت عباس اىل انه »حس�ب االتفاق بني 

االدارة الس�ابقة وادارة الديواني�ة الالعب 
ويسيل سيتواجد مع الطلبة بنظام االعارة 
عىل ان يحدد الجه�از الفني مدى تقديمه 
االضافة من عدمه وابلغنا الديوانية بعدم 
الحاج�ة اليه!«.وكان�ت الهيئ�ة اإلداري�ة 
املؤقتة لنادي الطلب�ة، قررت أمس األحد، 
استبعاد الالعبني سامال سعيد ومصطفى 
كريم من الفريق، وفس�خ التعاقد معهما 
بش�كل نهائي، وتوجي�ه إن�ذار نهائي إىل 
بقية الالعبني. وذكر بيان رس�مي للنادي، 
أن اإلدارة قررت إبعاد سامال ومصطفى، 
لتغيبهم�ا ع�ن التدريب�ات، وتوجيه إنذار 
لبقية الالعبني، من أجل منع حالة التمرد. 
يش�ار إىل أن عددا م�ن الالعبني يف صفوف 
الطلب�ة، أرضب�وا ع�ن التدريبات بس�بب 

تأخر رصف مستحقاتهم املالية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ت�وج فريق القوة الجوية النس�وي بلقب ال�دوري العراقي 
املمت�از بع�د ف�وزه الكبري ع�ىل ال�زوراء بثالثي�ة نظيفة.

وباركت الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية  »الفوز ببطولة 

الدوري املمتاز«، مؤك�دة أن »هذا االنجاز هو نتيجة العمل 
والتخطيط السليم والصحيح النجاح مهمة كل فرق النادي 
يف جميع املسابقات«.واش�ار البيان اىل أن »االدارة مصممة 
عىل حصد جميع االلقاب نتيجة تظافر الجهود بني االدارة 

والالعبني والالعبات والكوادر التدريبية والجمهور«.

مانشسرت سيتي حيسم أوىل صفقاته الصيفية
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الش�هري بش�بكة “س�كاي 
س�بورتس” عىل اقرتاب نادي مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي 
من حس�م صفقة الش�اب املميز كايكي الع�ب فلومينيزي 

الربازييل، خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
وارتبط اس�م الربازييل الشاب كايكي ابن 17 عاماً باالنتقال 

واللعب يف صفوف مانشس�رت سيتي، بعد ظهوره بمستوى 
مميز مع ناديه.

وس�يبلغ كايكي الذي يلعب يف مركز الجناح األيمن س�ن 18 
يف ش�هر يونيو املقبل، مما يعطي مانشسرت سيتي الفرصة 
للتعاقد معه ألنه بذلك س�يكون قد تجاوز الس�ن القانوني، 

ويحق له االنضمام ألي فريق من خارج الربازيل.
وأش�ار فابريزيو رومانو إىل أن إدارة مانشسرت سيتي تعمل 

يف هذه الصفقة منذ ش�هر فرباير امل�ايض، ومن املنتظر أن 
تكون أوىل صفقات السيتيزين الصيفية.

وأض�اف الصحف�ي بأن مانشس�رت س�يتي يض�ع الرتوش 
األخ�رية ع�ىل الصفق�ة الت�ي س�تكلف خزائ�ن الفريق 10 
مالي�ني ي�ورو، باإلضاف�ة إىل 17 مليون آخري�ن كمتغريات 
عىل الصفقة.الجدير بالذكر أن كايكي س�ينتهي عقده مع 

فريقه فلومينيزي شهر ديسمرب من العام املقبل.

إبراهيموفيتش خيرق قواعد كورونا يف ميالن
              المستقبل العراقي/ متابعة

خرق النجم الس�ويدي الدويل، زالتان إبراهيموفيتش، 
قواعد مدينة ميالن اإليطالية للحد من انتشار فريوس 
كورون�ا املس�تجد “كوفي�د -19” وفق�اً مل�ا نرشت�ه 
صحيف�ة ال جازيت�ا ديلو س�بورت اإليطالية، مس�اء 

اليوم االثنني.
مهاج�م ميالن خرق قواع�د كورونا مع أحد أصدقائه 
الذي يملك مطعماً يف ميالنو، مع العلم أن املدينة تعترب 

منطقة من املناطق األكثر معاناة من انتش�ار كوفيد 
.19-

ويتوجب عىل املطاعم االغالق بس�بب انتش�ار كورونا 
يف ميالن لكن الس�ويدي خ�رق القواع�د بعدما تناول 
العش�اء يف مطع�م صديق�ه بحضور املدافع الس�ابق 

مليالن، إجنازيو أباتي.
وطلب السويدي البالغ من العمر 39 عاماً من صديقه 
تانو س�يمونتاتو فتح مطعمه يف وقت الحظر لتناول 
الطع�ام، م�ع العل�م أن مال�ك املطعم أكد ع�ىل وجود 

الثنائي دون أن يفيد بأي معلومات إضافية.
وق�ال صديق إبرا يف ترصيح�ات صحفية “إبرا وأباتي 
وصدي�ق آخ�ر ج�اءوا لزيارتي، كان�ت الزي�ارة لعدة 

ساعات ثم ذهبوا ملنازلهم”.
ونف�ى أن يكون إبرا قد تناول العش�اء يف املطعم قائالً 
“كان لق�اء بني األصدقاء، أم�ر طبيعي، نحن أصدقاء 
ون�رى بعضنا البع�ض من وقت آلخر، ل�م يكن هناك 

عشاء، تناولنا كأساً من الخمر”.
بدوره�ا أف�ادت ش�بكة مي�الن ني�وز اإليطالي�ة بأن 

إريكسن: كنت الفتى السيئ 
يف توتنهام

              المستقبل العراقي/ متابعة

مهندس صفق�ة نيمار يكش�ف تفاصيل 
خيانة فينيسيوس لربشلونة

كش�ف أندري�ه ك�وري رئيس الكش�افني 
الس�ابق لربش�لونة يف أمري�كا الجنوبي�ة 
س�بب فش�ل النادي بالتعاقد مع املهاجم 
الربازي�يل الش�اب فينيس�يوس جونيور، 
وانتقال�ه بع�د ذل�ك إىل صف�وف الغري�م 

التقليدي ريال مدريد.
وأك�د كوري عىل أن برش�لونة كان يراقب 
فينيسيوس قبل ريال مدريد بمدة طويلة، 
وكان هن�اك اتف�اق ش�فهي م�ع وكي�ل 
أعمال�ه، لكن األخ�ري قام بخيان�ة النادي 
وذه�ب لالتفاق مع النادي امللكي بش�كل 

مفاجئ.
وقال كوري ال�ذي كان وراء انتقال نيمار 
ورونالدينيو إىل صفوف برشلونة يف مقابلة 
نرشتها صحيفة س�بورت اإلسبانية “مع 

فينيس�يوس كنا متقدمني بثالث س�نوات 
ونصف عىل ريال مدريد”.

وتاب�ع “وكالء فينيس�يوس ورودريج�و 
اللذان توصال التفاق مع برشلونة خانونا، 
نحن من كن�ا نتفاوض معهم وليس ريال 
مدري�د، كانت لدي صداق�ة كبرية معهم، 
لدرجة أنني حرضت حفالت زفافهم، لكن 
يف اللحظة الحاسمة، قاموا بخيانتنا، قبل 

15 يوماً من التوقيع مع ريال مدريد”.
وأضاف “فينيس�يوس قال أنه من عشاق 
برشلونة، وأن مثله األعىل هو نيمار، وأكد 
أن ليوني�ل مي�ي أفضل من كريس�تيانو 
رونالدو، ثم قال ما يريد الحقاً بعد انتقاله 

إىل ريال مدريد”.
وأنه�ى ك�وري حديثه “كان وكي�ل ووالد 
فينيس�يوس يف برش�لونة، اتصل كش�اف 
ري�ال مدري�د بفلورنتينو بريي�ز ونصحه 
بضم الالعب، ثم قاموا بدعوتهم إىل مدريد 
يوم السبت، لقد أخربونا أنهم سيذهبون، 

               المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت صحيفة آس اإلس�بانية أن إدواردو كامافينجا نجم 
رين الشاب أصبح عىل مش�ارف الرحيل عن النادي، وذلك 

بعد أن تعثرت مفاوضات تجديد عقده بشكل كامل.
وينتهي عق�د كامافينجا مع رين يف صي�ف 2022، وكان 
الالعب قد أعرب عن رغبته بتجديد العقد لس�نوات أخرى، 
لكن الوض�ع االقتصادي الصعب الذي يمر به النادي جعل 

األمور معقدة للغاية.
وأوضح�ت الصحيف�ة يف تقريره�ا أن كامافينج�ا يفك�ر 
اآلن بأخ�ذ خطوة لألمام يف مس�ريته االحرتافي�ة، وبالتايل 
ف�إن رحيله يف املريكاتو الصيفي الق�ادم أصبح أمراً وارداً 
بق�وة، وربما ينتظ�ر للصيف التايل ويرح�ل بصفقة حرة 
لك�ي يحصل عىل أفض�ل عرض ممكن.وتراجع مس�توى 
النجم الفرني الش�اب بش�كل واضح يف األشهر األخرية، 
وذل�ك يعود ألس�باب عديدة، منه�ا الوض�ع الصعب الذي 
يعيش�ه فريقه، باإلضافة إىل الضغ�وط الكبرية املفروضة 
عليه نظراً الرتباطه باالنتقال إىل ريال مدريد أوالً، ولرغبته 
يف املش�اركة مع منتخب فرنس�ا ثانياً.وأضاف التقرير أن 
تراج�ع أداء كامافينج�ا لم يؤثر عىل اهتم�ام ريال مدريد 
بالحص�ول ع�ىل خدمات�ه، حيث م�ا زال النادي مس�تعداً 

لتقديم عرض يف الصيف من أجل التوقيع معه.

فالفريدي يلجأ للحقن واملسكنات ملواجهة ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

ت�م  أن�ه  اإلس�بانية  “آس”  صحيف�ة  أك�دت 
اس�تدعاء العب خ�ط الوس�ط األوروجوياني 
فيدي فالفريدي إىل قائمة ريال مدريد الرسمية 
التي ستواجه ليفربول بعد االتفاق مع الجهاز 

الطبي عىل حقنه باملس�كنات عقب إصابته يف 
الكالسيكو ضد برشلونة السبت املايض.

وأعل�ن املدرب الفرني زين الدين زيدان املدير 
الفن�ي لنادي ري�ال مدريد عن قائم�ة النادي 
امللكي التي تستعد ملواجهة ليفربول اإلنجليزي 
مساء يوم األربعاء القادم عىل ملعب أنفيلد يف 

إياب مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال 
أوروبا.

ويدخ�ل ري�ال مدري�د املب�اراة ض�د ليفربول 
اإلنجليزي بغ�رض تأمني النتيجة الجيدة التي 
حققها يف الذهاب عىل حس�اب الريدز والفوز 

بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف واحد.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مدرب ليفربول خيطط خلطف نجم برشلونة
المستقبل العراقي/ متابعة            

كش�فت صحيفة »مريور« الربيطانية، أن 
األملان�ي يورغن كلوب، املدي�ر الفني لفريق 
ليفربول، يرغب يف ضم اإلس�باني بيدري نجم برش�لونة، لتعزيز 

صفوف »الريدز«، خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
وذكرت الصحيفة أن »برشلونة تعاقد مع بيدري يف صيف 2019 
مقابل 5 ماليني يورو، وظل الالعب ملدة موس�م مع فريق الس 
باملاس عىل س�بيل اإلعارة، وانضم مطلع املوسم الحايل للفريق 

الكتالون�ي، ويمتل�ك رشطا جزائيا يف عق�ده بقيمة 400 مليون 
يورو«.

وقال�ت »مريور« إن »خ�وان البورت�ا رئيس برش�لونة الجديد - 
القدي�م، أبدى إعجابه بأداء بيدري، وال ينوي الس�ماح برحيله يف 

الصيف«.
وكش�فت الصحيفة أن« فريق بايرن ميون�خ قدم عرضا بقيمة 
40 ملي�ون ي�ورو لضم بيدري، يف الصيف امل�ايض، قبل االلتحاق 
بصف�وف برش�لونة، ولك�ن األخري رف�ض عرض بط�ل الدوري 

األملاني«.

ريال مدريد حيصل عىل فرصة 
كبرية للتعاقد مع كامافينجا
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اهلوية الوطنية مفتاح الوطنشارع الرشيد والدوالر واالسربين

محمد حسن الساعدياسعد عبدالله عبدعلي

قادتني قدماي اىل ش�ارع الرشيد التاريخي الذي يختلط هواه 
بعبق الكتب العتيقة, حيث كنت ابحث عن صيدلية اشرتي منها 
اسربين ليوقف الم الصداع, وما ان دخلت الشارع حتى وجدت 
الكثري من نتاج الديمقراطية ومنجزات احزاب السلطة, حيث 
ينترش ع�ى جانبي الرصي�ف مجاميع من املتس�ولني! رجال 
ونساء كهول واطفال, واالغرب تواجد صنفان من املتسولني: 
االول كالس�يكي بمالب�س رث�ة, او جرح يف اليد او الس�اق, او 
يحم�ل طفل رضيع, كل هذا كي يس�تعطفك, وبعضهم يلجئ 
لحيل�ة اخ�رى فيطلب املال لغ�رض اجراء عملي�ة جراحية او 
ضي�اع اجرة الب�اص, اما الصنف الحديث من املتس�ولني فهم 
بب�دالت انيقة مع فتي�ات جميلة يس�توقفوك ويقولون انهم 
منظم�ة اجتماعي�ة لاليت�ام! ويطلبون التربع, وم�ا اكثر هذا 

الصنف هذه االيام! وهو يحقق ارباح كبرية جدا.
العجي�ب ان بلدن�ا غني بثروات�ه, ويف صدارة البل�دان املنتجة 
للنف�ط, م�ع ه�ذا تجد االف م�ن املتس�ولني, يعتاش�ون عى 
الصدقات التي يمنحها الناس لهم يف الش�ارع, وهذا دليل عدم 

وضع املال الحكومي يف مكانه.
كلذل�ك تجد بع�ض املخمورين يفرتش�ون االرض هنا وهناك, 
وهم يوزع�ون انتقاداتهم العلنية لرموز الس�لطة! وبأبش�ع 

كلمات الشتائم العراقية.
وصل�ُت عند جامع الحيدرخانة, ويعت�رب من اقدم الجوامع يف 
بغ�داد, ق�د جرت فيه اح�داث تاريخية كب�رية, ومنه انطلقت 
ث�ورة العرشي�ن, لكن م�ن س�نوات ط������ويل�ة والجامع 
مغل�ق! وقرب ج�داره جلس ش�اب عى االرض وعى فرش�ة 
يع�رض كتب�ه قديمة للبي�ع, والفت�ه بجانبه مكت�وب عليها 
)الكت�اب بالف دين�ار(, فوجدت كت�اب ت����اريخ�ي عتيق, 
فقلت له: انه بحس�اب سعر الرصف الجديد للدوالر يبلغ ثمنه 
60 سنتاً انه ال يشء يا اخي! انا ال ادعوك لرف������ع اسعارك 
كم�ا فعلتها الحكومة يف ذلك اليوم االس�ود! عندما اهدرت دم 
دينارها كي تبط�������ش بالش�عب, لكن ألبني قي�����مة 
الكت�اب الحقيقي�ة, والت�ي ه�ي ال تكف�ي حتى ل�رشاء كيلو 

طماطة واحد!
اخ�رياً وج�دت الص������يدلي�ة, لكن س�عر ش�������ريط 
االس�ربين مرتف�ع وحاول�ت االستفس�ار عن الس�بب, فقال 
الصيدالن�ي: »بعد ان رفعت الحكومة س�عر ال�دوالر ارتفعت 
اس�عار االدوي�ة« فاش�رتيت الدواء بضعف س�عره الس�ابق! 

وعندها ارتفاع ضغطي ولم ينفعه االسربين. 

ثم�ة عالق�ة قوي�ة ب�ني االعم�دة الثالث)الوطن،املواطن،املواطن�ة( 
وبدونه�م لن يكون هناك ش�كل واض�ح للبنية االساس�ية للمجتمع 
عموم�اً، فهن�اك أرتباط وتواصل ب�ني هذه املفاهيم الث�الث، وايقاع 
واضح لضب�ط هذه العالق�ة ويحركها باتجاه بناء اس�س املجتمع 

عموماً، ويضع الركائز االساسية له.. 
بن�اء أي وط�ن يحت�اج اىل عنرصين مهم�ني هما)االنتم�اء والوالء( 
فاالنتماء يعن�ي املواطنة، وياتي هذا من االنتم�اء باملواقف الوطنية 
الت�ي يش�عر بها ويس�مى به�ا وطنياً، ومش�اركة هموم�ه ويحمي 
حقوقه، ويكون له واجبات تجاهه، وبالتايل يشعر االنسان باالنتماء 
له�ذا الوط�ن، فينبع عن�ده الوالء ل�ه ويدافع عن حقوق�ه، وضمان 

استقراره وامنه ووجوده.
العراق جزء ال يتجزأ من االمة العربية واالس�المية، ويستمد وجوده 
م�ن حضارت�ه املمت�دة الالف الس�نني، إضاف�ة اىل الخلفي�ة الدينية 
والعش�ائرية، الت�ي غرزت يف ابن�اءه حب الوطن واالنتم�اء له، وهذا 
ما تجس�د فع�اًل يف االدوار الوطنية الت�ي لعبتها القي�ادات العلمائية 
والعش�ائرية، يف التص�دي والوق�وف بوج�ه اي اعت�داء ع�ى العراق 

وشعبه..
إس�تمد الش�عب العراقي وج�وده وقوته، م�ن االرض التي عاش�ت 
عليها مختل�ف االنتماءات والقوميات واملذاه�ب، عى املحبة والوئام 
واالنس�جام ب�ني جمي�ع ه�ذه املكون�ات، ويمارس�ون م�ن خالله 
معتقداته�م ويش�عرون بال�والء للوط�ن االم من خالل إحساس�هم 
الع�ايل باالنتماء ل�ه، ومهما كثرت س�هام الغ�در وحاولت حكومات 
الظل�م والطغي�ان تخريب العالق�ة، والتي ابت�دأ محاوالته�ا النظام 
الصدامي، ال�ذي اوجد رشخاً كبرياً بني مكونات�ه، فبدا بعملية كبرية 
اس�ماها)التهجري( لالكراد الفيلية ، اىل جان�ب تهجري باقي املكونات 
م�ن الك�ورد والش�يعة وغريه�م، ممن لم يس�لم من بط�ش النظام 
الصدامي، وممن اختلف مع�ه بالكلمة او الرأي، فرتك املواطن وطنه 
وأقتل�ع االنتم�اء من�ه، فقط�ع الوالء فرتك�وا بال وطن وب�ال موطن 
ليعيش�وا غرباء..بعد أحداث عام ٢00٣ برزت تس�اؤالت، عن مفهوم 
املواطن�ة ودرجة ال�والء واالنتم�اء للوطن، وعندما نس�تمع للحديث 
الوطني لكثري من الخطابات السياسية والدينية او خطابات للساسة 
يف الوض�ع االقليمي، يتج�ى فيها مفهوم الوط�ن واملواطنة، وبالتايل 
يعكس الهوية الوطنية للمواطن اين ما كان، فلماذا اليتحدث املواطن 

او السيايس يف العراق عن هذا االنتماء؟!
وملاذا دائماً ما يتهم بانه بال والء لوطنه أو أن والءه للغري ؟!

هن�ا البد أن يك���ون التاريخ ح�ارضاً ح�����تى يتم الرد عى هذه 
التساؤالت ...

نصائح مهمة عىل الصائمني اتباعها يف شهر رمضان املبارك!
مع اقرتاب بدء شهر رمضان 
املب�ارك، نق�دم اليك�م أه�م 
النصائ�ح الصحي�ة والطبية 
املفيدة لجميع الصائمني من 
أج�ل الحف�اظ عى النش�اط 
والصحة الجيدة خالل الشهر 

الفضيل.
يحل شهر رمضان هذا العام 
يف ظل انتشار جائحة كورونا 
ع�ى العال�م أجم�ع، ولذل�ك 
ندعوكم اىل تجنب التجمعات 
اثناء االفطار والس�حور ملنع 

انتشار فريوس كورونا.
 ويف الت�ايل بع�ض النصائ�ح 
الت�ي  والطبي�ة  الصحي�ة 
تساعدكم عى الصيام بشكل 

افضل: 
- احرصوا عى رشب كمي�ات وافرة من املياه 
خالل الشهر الفضيل ترتاوح ما بني لرت ونصف 

اىل لرتين يف اليوم الواحد
- أكث�روا م�ن رشب العصائ�ر الطازج�ة التي 
تمنح الجسم الطاقة الالزمة وتعوض السوائل 

املفقودة خالل النهار

- ابتعدوا عن االطعمة الحارة واملقلية والغنية 
باملل�ح، النها تزيد الش�عور بالعط�ش وتفقد 

الجسم حيويته ونشاطه
- قلل�وا م�ن تن�اول الحلوي�ات واس�تبدلوها 

بالفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات
- مارس�وا التمارين الرياضي�ة يوميا للحفاظ 
عى صحتكم الجس�دية والنفسية ومنع زيادة 

الوزن خالل الشهر الفضيل

- تجنب�وا الخ�روج م�ن املنزل 
يف الطقس الحار، حيث اش�عة 
الش�مس قوية وم�رة، النها 
ق�د تؤثر عى صعوب�ة التنفس 
وق�د ت�ؤدي اىل ارتف�اع حرارة 

الجسم
- تناول�وا االطعم�ة ع�ى مهل 
وامضغوها جيدا ملنع مش�اكل 
وتف�ادي  الهضم�ي  الجه�از 

الشعور باالنتفاخ
- احرصوا عى عدم الشبع اثناء 

االفطار ملنع الشعور بالتخمة
- أخ�روا وجبة الس�حور حتى 
آخر وقت قبل الفج�ر، للتقليل 
من اإلحساس بالجوع والعطش 

أثناء الصوم
- اب�دأوا اإلفطار بَحبات م�ن التمر وكوب من 
امل�اء أو اللب�ن، وطب�ق س�اخن من الحس�اء، 
ثم الس�لطة، قب�ل تن�اول الوجبة الرئيس�ية، 
لتحض�ري املع�دة الفارغ�ة بمأك�والت صحية 

وغنية بالعنارص الغذائية 
- تجنبوا النوم مب�ارشة بعد االفطار النه يزيد 

الشعور بالكسل والخمول.

أعلن�ت رشك�ة “وي�الن” الصيني�ة أن الروب�وت “ألف�ا دوغ” الكلب الذي 
صممت�ه، مطيع وال ينبح وال يع�ض ويرتك آثارا أقل عى س�جادة البيت، 

وهو األرسع بني أقرانه يف العالم.
وجهز ه�ذا الكلب عايل التقنية بأجهزة استش�عار عالي�ة الجودة ويعمل 
بواسطة تقنيات الذكاء الصناعي التي تتيح له “سماع” بيئته و”رؤيتها”.
وم�ع أنه بال ذي�ل ورأس، لكنه يمكن أصطحاب�ه يف نزهة فهو “مثل كلب 

حقيقي”، حسب وصف ما جي مدير التكنولوجيا يف رشكة “ويالن”.
وحطم “ألفا دوغ” الرقم القيايس العاملي يف الرسعة بني الحيوانات املعدنية، 
إذ تص�ل رسعت�ه القصوى إىل 15 كيلومرتا يف الس�اعة، فضال عن أنه أكثر 
ثبات�ا من الكلب الحقيقي، عى ما أكد مصمموه، مثبتني ذلك بركلة قوية 
له.وع�ى عكس الكلب اآليل الذي يتم التحكم فيه من بعد، يتحرك الروبوت 
رباع�ي األرجل بحرية يف بيئته باس�تخدام تقنيات جيل اإلنرتنت الخامس 

عرب األجهزة املحمولة، مع وقت استجابة فائق الرسعة.

يعتقد العديد من األفراد الذين يعيشون يف منطقة البحر األبيض املتوسط   أن 
الطعام هو جذر الروح، لذا فليس من املفاجئ أن يكون لديهم نسبة أقل من 

املوت من ظروف مميتة مقارنة بغريهم.
ويكم�ن رسهم يف طعامه�م بالطبع، مع عدد ال يحىص من الدراس�ات التي 
تس�لط الضوء عى حقيقة أن النظام الغذائي ه�و أحد أفضل الطرق لتناول 

طعامك بصحة جيدة.
وُيح�دد طول عمر الش�خص إىل حد كب�ري من خالل الق�رارات التي يتخذها 
عى طول الطريق. إن اختي�ار الحصول عى املقدار املوىص به من التمارين، 
واالمتناع عن التدخني واختيار األطعمة املناس�بة لتغذية الجس�م، س�تحدد 
جميعها املدة التي ستعيش�ها. ووفقا للعديد من الدراس�ات واألبحاث، فإن 
اتب�اع نظ�ام غذائي متوس�طي لي�س فقط طريقة س�هلة لتن�اول الطعام 
الصح�ي مع خيارات الطعام اللذيذة، بل س�يمنع أيضا األمراض الرئيس�ية 

ملساعدتك عى العيش لفرتة أطول.

الصني تصمم روبوت كلب هو األرسع 
يف العالـم

نظامك الغذائي حيدد الفرتة
 التي ستعيشها

الكشف عن مرشوع »غوغل« الرسي الستهداف منافسيها
كش�فت تقارير صحفية عاملية عن مرشوع 
“رسي” خاص برشكة “غوغ�ل” األمريكية، 

تستهدف فيه منافسيها.
موق�ع  ع�رب  املنش�ور  التقري�ر  وأوض�ح 
“إنغادجي�ت” التقني املتخصص أن “غوغل” 
تواج�ه دع�وى قضائي�ة ملكافح�ة االحتكار 
يف والي�ة تكس�اس األمريكية، بس�بب ما تم 
فضح�ه م�ن تفاصي�ل م�رشوع “برنان�ك” 

الرسي الخاصة بالرشكة األمريكية.
ويعمل املرشوع الرسي، بحسب وثائق عثرت 
علي�ه هيئ�ة االدع�اء يف املحكمة، ع�ى منح 
التطبيق�ات والخدمات الخاص�ة ب�”غوغل” 
ميزة استثنائية عى منافسيها يف نظام رشاء 

اإلعالنات الخاص بها.
وأرب�اح  انتش�ار  زي�ادة  يف  ه�ذا  ويس�هم 

تطبيقات “غوغل” عى حس�اب منافس�يها 
من الرشكات األخرى.وتستخدم غوغل يف هذا 
امل�رشوع الرسي بيانات من خ�وادم إعالنات 
النارشين، لتوجيه املعلنني نحو الس�عر الذي 
يتعني عليهم دفعه مقابل مواضع اإلعالنات، 

م�ن دون أن تخ�رب النارشين بأنه�ا تمارس 
تلك السياس�ة.ويمكن أن تستخدم “غوغل”، 
بحس�ب الدع�وى القضائية، تلك السياس�ة 
الرسي�ة، يف تقويض أنظمة الرشاء املنافس�ة 
بدفعه�ا مقابل أقل للنارشي�ن واجتذاب عدد 
أكرب من املعلنني.وتشري الدعوى إىل أن رشكة 
غوغ�ل حققت أرباحا من م�رشوع برنانكي 
ال�رسي بنح�و ٢٣0 ملي�ون دوالر خالل عام 
٢01٣ فقط.وتظهر وثائق املحكمة أن غوغل 
اعرتفت بوجود املرشوع الرسي، ولكنها قالت 
إنها لم ترتك�ب أي خطأ، واتهمت الش�كوى 
بأنه�ا “تح�رف” جزءا كب�ريا م�ن الحقائق، 
ولكن املحكمة قالت إن تلك السياس�ة تظهر 
عدم تكافؤ فرص م�ع الخدمات املقدمة من 

قبل الخدمات األخرى.

يعت�رب الش�اي غ�ري املح�ى صح�ي للجس�م، 
وذل�ك ألنه غني بمضادات األكس�دة التي تمنع 
األمراض املزمنة وتساعد عى إصالح الخاليا يف 

الجسم.
وبينما يس�تمتع كثريون ح�ول العالم بفنجان 
أو اثنني من الشاي الساخن كل يوم، هل يمكن 

أن يؤذينا هذا املرشوب الساخن؟

وج�دت بع�ض الدراس�ات الحديث�ة صلة بني 
رشب الشاي شديد السخونة وأنواع معينة من 
الرسط�ان، بينما أظهرت أبح�اث طبية أخرى 
أن رشب الش�اي الس�اخن وح�ده لن يس�بب 
الرسط�ان، بحس�ب م�ا ج�اء يف تقري�ر ملوقع 

Healthline الصحي.
لكن قد يؤدي تناول الش�اي الس�اخن جًدا مع 

عوام�ل الخطر األخرى إىل زيادة فرص اإلصابة 
ببعض أنواع الرسطان.

وجدت دراس�ة من إيران أن األش�خاص الذين 
يرشب�ون 700 مل من الش�اي الس�اخن يومًيا 
بدرج�ة حرارة 60 درجة مئوي�ة أو أعى )140 
درج�ة فهرنهاي�ت( لديه�م زيادة بنس�بة 90 

باملائة يف خطر اإلصابة برسطان املريء.

ما العالقة بني رشب الشاي يوميًا واإلصابة بالرسطان؟

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

العراق يضم احدث منظومة صور وتقارير طبية يف العالـم

اعلن مركز مستشفى أمري املؤمنني »ع« التخصيص  
عن ضم اح�دث منظومة ص�ور وتقارير طبية يف 
العالم.وتع�د منظوم�ة الصور والتقاري�ر الطبية 

االح�دث يف العالم و األوىل يف العراق لتجهيز تقارير 
»الب�ت س�كان« بمش�اركة افضل مراك�ز األورام 
يف املنطق�ة وب�أرشاف لجان مش�رتكة م�ن امهر 

األطب�اء يف العالم.ومرك�ز األورام والط�ب النووي 
يف مستش�فى أم�ري املؤمن�ني »ع« التخصيص يعد 

املحظةالعالجية والتشخيصية حول العالم.


