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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت وزارة التخطي�ط، أم�س الس�بت، ع�ن 
»إنجازاتها« خالل ع�ام واحد من عمر الحكومة 
الحالي�ة، وبينها إع�ادة 30 مستش�فى متوقف 
للعم�ل وإكم�ال الخط�ة الوطني�ة إلنه�اء ملف 
النزوح ومعالجة مش�اكل فنية وتعاقدية يف أكثر 

من 70 مرشوعاً مختلفاً بعموم العراق.
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إنها حقق�ت »عددا م�ن الخطوات 
املهم�ة واتخ�اذ املزي�د م�ن اإلج�راءات املتعلقة 
بالواق�ع التنم�وي واالقتص�ادي يف الب�الد خالل 
عام واحد م�ن عمر الحكوم�ة الحالية، بدءا من 
ش�هر آيار 2020 لغاية نهاية ش�هر نيسان عام 

.»2021
وأضاف�ت: »فق�د ت�م ح�ر جمي�ع املش�اريع 
املستمرة واملتوقفة، ضمن الربنامج االستثماري 
وبرنام�ج تنمي�ة األقالي�م، وإيج�اد املعالج�ات 
واإلج�راءات املطلوب�ة إلعادة هذه املش�اريع إىل 
العمل أو إلغائها أو استثمارها، وبحسب طبيعة 
كل مرشوع من هذه املش�اريع، كما استطاعت 
ال�وزارة حر مبالغ االلتزام�ات املالية الخاصة 
االس����تثمارية  املش�����اريع  بإكم������ال 
للجهات كافة بعد اس�تبعاد املصاريف الرتاكمية 
منها«.وتابع�ت أن »أن لجنة األمر الديواني )٤٥( 
برئاسة وزير التخطيط، خالد بتال النجم، تمكنت 
من إعادة )30( مستش�فى متوقف إىل العمل من 
أص�ل )٥2( مستش�فى، كم�ا أس�همت يف إعداد 

وإكمال الخطة الوطنية إلنهاء ملف النزوح.
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يتابع ميدانيًا األعامل اخلدمية يف حي 

الزهراء بقضاء بدرة

الزراعة الربملانية
 تقرع ناقوس خطر شح املياه: 

نقرتب من اجلفاف

اإلعالم األمني يعلن القبض 
عل مطلوبني بينهـم ارهابـي 

يف اربع حمافظات جنوبية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت جامع�ة ال�دول العربي�ة، أمس الس�بت، عن عقد 
اجتماع ط�ارئ ملجل�س الجامعة عىل مس�توى املندوبني 
الدائم�ني اإلثنني القادم، لبحث االعت�داءات اإلرسائيلية يف 
مدينة القدس. وقال األمني العام املساعد للجامعة السفري 
حسام زكى يف بيان، إنه »تقرر عقد دورة غري عادية ملجلس 
جامعة الدول العربية عىل مستوى املندوبني الدائمني يوم 
اإلثنني 10 أي�ار الجاري حضوريا بمقر األمانة العامة )يف 
القاهرة(، وذلك بناء عىل طلب فلس�طني، وبرئاسة قطر، 
الرئيس الحايل ملجلس الجامعة«. وأوضح زكي، أن الهدف 

من االجتماع »بح�ث الجرائم واالعت�داءات اإلرسائيلية يف 
مدينة القدس املحتلة عيل املقدسات اإلسالمية واملسيحية 

خاصة املسجد األقىص املبارك، واالعتداء عىل املصلني«.
كما سيبحث مندوبو الدول العربية بالجامعة »املخططات 
اإلرسائيلية لالس�تيالء ع�ىل منازل املواطنني املقدس�يني، 
خاصة يف حي الش�يخ ج�راح، يف محاول�ة لتفريغ املدينة 

املقدسة من سكانها وتهجري أهلها«.
واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة الجمعة بني مصلني 
فلس�طينيني والرشط�ة اإلرسائيلي�ة يف باح�ات املس�جد 
األق�ىص يف الج�زء الرشق�ي م�ن مدينة القدس، بحس�ب 

مصادر فلسطينية.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال عض�و اللجنة املالية النيابية ماجد 
الوائ�يل، أم�س الس�بت، إن »مش�كلة 
وإرب�اك« ل�دى وزارة املالي�ة يف توزيع 
نفق�ات موازنة الع�ام الحايل عىل بقية 
الوزارات أدي�ا إىل تأخر إطالق العالوات 

والرتفيعات الوظيفية حتى اآلن.
صحف�ي  تري�ح  يف  الوائ�يل،  وق�ال 
صحف�ي إن »الحكومة قدم�ت موازنة 
بقيم�ة 16٤ تريلي�ون دين�ار، واللجنة 

املالية خفضتها اىل 130 تريليونا«.
وأض�اف، أن »هذا الف�رق يف التخفيض 

أثر عىل كثري م�ن التخصيصات ومنها 
الرتفيع�ات وع�الوات املوظف�ني، كم�ا 
تعتق�د الحكوم�ة«، مبين�ا أن »اللجنة 
املالية كان األص�ل لديها هو املروف 
نري�د  ال  لس�نة 2020، وكن�ا  الفع�يل 

التوسع يف االنفاقات غري الرضورية«.
وتابع أن »مجلس الوزراء، قدم طعناً يف 
قانون املوازنة أمام املحكمة االتحادية، 
يف  مش�كلة  هن�اك  أن  العتق�اده 
التخصيصات بع�د خفضها والحكومة 
تنتظ�ر الطع�ن لك�ي تب�ت يف كل هذه 
األمور«. ولفت اىل أن »وزارتي الكهرباء 
والداخلية أصدرتا كتباً رسمية تؤكد أن 

هناك مشكلة يف الرواتب، ووزارة املالية 
بدوره�ا أجابت بأن هن�اك ٥00 مليار 
فيها صالحي�ة للمناقلة وس�د النقص 
الحاصل يف تعويضات رواتب املوظفني«. 
وأش�ار الوائيل، اىل أن »وزير التخطيط 
أكد أن رواتب املوظف�ني مؤمنة لنهاية 
الس�نة، ولكن يف املجمل هناك مش�كلة 
يف توزي�ع النفق�ات عىل ال�وزارات من 
قب�ل وزارة املالية«، مضيف�اً ان اللجنة 
املالية النيابية »أعطت جدوالً للنفقات 
ع�ىل  يحت�وي  االجمالي�ة  التش�غيلية 
نفقات تشغيلية اضافية، ويحتوي عىل 
نفقات استثمارية ورأسمالية، وأعطت 

صالحية اىل وزارة املالية بإعادة توزيع 
التخصيصات ل�كل وزارة من الوزارات 

بموجب األبواب املوجودة فيها«
وأوضح عضو اللجنة املالية النيابية، أن 
»وزارة املالية حصل لديها إرباك س�ّبب 
ع�دم إطالق الع�الوات والرتفيعات لحد 
اآلن«.وأق�ر مجلس ال���ن�واب، مطلع 
الش�هر امل�ايض، مي�����زاني�ة البالد 
املالية للع�ام الج�اري 2021، بإجمايل 
نفق����ات بل�غ 129 تريلي�ون دينار 

)نحو 88 مليار دوالر(.
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الرافدين يعلن شمول املوظفني واملنتسبني بقروض الـ)50( مليون لرتميم الدور السكنية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن م�رف الرافدين، أمس الس�بت، ش�مول املوظفني 
ومنتس�بي القوات االمني�ة املوطنة رواتبه�م لدى املرف 

بقروض ال�50 مليون لرتميم الدور السكنية.
 واوض�ح بي�ان للمرف تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، انه »قرر ش�مول املوظفني ومنتس�بي القوات االمنية 
املوطنة رواتبهم لدى م�رف الرافدين حرا ومن حاميل 

املاسرت كارد بقروض ترميم وتأهيل الدور السكنية«.  
وبني، »ان مدة التسديد لتلك القروض تصل اىل ١0 سنوات«. 
مش�راً إىل ان »التقدي�م عليه�ا يك�ون م�ن خ�ال ف�روع 
امل�رف املنت�رة يف بغ�داد واملحافظات وبحس�ب الرقعة 

الجغرافية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت وزارة التخطي�ط، أم�س الس�بت، 
ع�ن »إنجازاته�ا« خ�ال ع�ام واح�د من 
عم�ر الحكومة الحالية، وبينه�ا إعادة 30 
مستش�فى متوقف للعمل وإكمال الخطة 
الوطني�ة إلنه�اء مل�ف الن�زوح ومعالجة 
مش�اكل فني�ة وتعاقدي�ة يف أكث�ر من 70 

مروعاً مختلفاً بعموم العراق.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه إنها حققت »عددا من 
الخطوات املهمة واتخاذ املزيد من اإلجراءات 
املتعلق�ة بالواقع التنم�وي واالقتصادي يف 
الب�اد خال عام واحد م�ن عمر الحكومة 
الحالية، بدءا من ش�هر آي�ار 2020 لغاية 

نهاية شهر نيسان عام 202١«.
وأضافت: »فقد تم حر جميع املش�اريع 
الربنام�ج  ضم�ن  واملتوقف�ة،  املس�تمرة 
األقالي�م،  تنمي�ة  وبرنام�ج  االس�تثماري 
وإيج�اد املعالج�ات واإلج�راءات املطلوبة 
إلعادة هذه املش�اريع إىل العمل أو إلغائها 
كل  طبيع�ة  وبحس�ب  اس�تثمارها،  أو 
مروع من هذه املشاريع، كما استطاعت 
ال�وزارة ح�ر مبال�غ االلتزام�ات املالية 
املش�����اريع  بإكم�������ال  الخاص�ة 
بع�د  كاف�ة  للجه�ات  االس�����تثمارية 

استبعاد املصاريف الرتاكمية منها«.
وتابعت أن »أن لجنة األمر الديواني )٤5( برئاس�ة وزير 
التخطي�ط، خالد بت�ال النجم، تمكنت م�ن إعادة )30( 
مستش�فى متوقف إىل العمل من أصل )52( مستشفى، 
كما أس�همت يف إعداد وإكم�ال الخط�ة الوطنية إلنهاء 
ملف النزوح، وتمكني النازحني من العودة إىل مناطقهم 
بالتع�اون م�ع وزارة الهج�رة واملهجري�ن، ومنظم�ات 
األم�م املتحدة«.وأش�ارت إىل أنها »نجح�ت، فيما يخص 

ملف مش�اريع الصن�دوق االجتماع�ي للتنمي�ة يف عدد 
م�ن املحافظات، بإكم�ال )32( مروعاً، وش�مول )٨( 
محافظ�ات جدي�دة بمش�اريع الصندوق، كما ش�هدت 
الف�رتة املاضية، تش�كيل مجلس دع�م القطاع الخاص، 
الذي س�يتوىل مهام اإلرشاف وإدارة ورس�م السياس�ات 

الخاصة بالقطاع الخاص يف العراق«.
وتمكن�ت ال�وزارة، وفق البي�ان، »من معالجة املش�اكل 
الفني�ة والتعاقدي�ة ألكثر م�ن )70( مروع�اً مختلفاً 

يف عموم الع�راق، وأعدت دليل فح�ص وتقييم املطابقة 
للمركبات«، مؤكدًة انها »مس�تمرة يف استكمال مروع 
الرقم الوظيفي ملوظف�ي الدولة العراقية، وقد تم إدخال 
أكثر من مليونني وخمس�مئة أل�ف رقم وظيفي إىل اآلن، 
وإكم�ال خط�ة اإلص�اح والتع�ايف املس�تجيبة لألزم�ة 

املركبة، الصحية واالقتصادية.
وأش�ارت إىل اس�تمرار اس�تعداتها »لتنفيذ التعداد العام 
للس�كان عندم�ا تس�مح الظ�روف الصحي�ة واملالي�ة 

بإجرائه«، الفتًة إىل نجاحها »يف تقييم األداء 
لثاث محافظات ه�ي )املثنى، والديوانية، 
والنجف االرشف( استناداً إىل األمر الديواني 
)١٦2 لس�نة 2020(، الخاص بتقييم أداء 

املحافظني واملحافظات«.
من جانب آخر، انته�ت الوزارة »من إعداد 
التقرير الطوع�ي الوطني الثان�ي للتنمية 
الع�راق  ملش�اركة  اس�تعداداً  املس�تدامة، 
يف املنت�دى الس�يايس ع�ايل املس�توى الذي 
س�تعقده األم�م املتح�دة يف ش�هر تم�وز 
املقبل، وأعدت اسرتاتجية تطوير وتحسني 
القط�اع الع�ام يف العراق، وإع�داد الوثيقة 
العلي�ا  القي�ادات  أداء  اإلطاري�ة لتطوي�ر 
يف الع�راق، وإع�����داد خطة الدراس�ات 
العليا عىل مس�توى البلد وخطة القبول يف 

املجموعة الطبية«.
وأوضح�ت أنه�ا »واصل�ت عمله�ا املتعلق 
ووس�م  النوعي�ة  والس�يطرة  بالتقيي�س 
املصوغات وتس�جيل ب�راءات االخرتاع، إىل 
جانب االس�تمرار يف متابعة وتقييم ومنح 
شهادات االعتماد لجهات تقييم املطابقة، 
إذ ت�م منح )7( ش�هادات جدي�دة وتجديد 
)7( أخ�رى، وتوس�يع مج�����ال العمل 
لخم�س جه�ات أخ�رى م�ن قب�ل الهيئة 

العراقية لاعتماد«.
وأش�ارت وزارة التخطيط، إىل أنها واجهت 
تحدي�ات تس�ببت يف عرقل�ة العم�ل، م�ن 
بينه�ا جائحة كورونا وقل�ة التخصيص�ات وعدم توفر 
الس�يولة املالي�ة، وع�دم إق�رار موازن�ة ع�ام )2020(، 
داعي�ًة إىل »إعط�اء مرون�ة أك�رب لتدوي�ر املوظفني بني 
مؤسس�ات الدول�ة وبحس�ب الحاج�ة، ومن�ح الوزي�ر 
املخت�ص صاحيات أوس�ع يف إجراء املناقل�ة املالية بني 
أبواب املوازنة التش�غيلية وزيادة التخصيصات، لإليفاء 

بااللتزامات املالية«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية ماجد 
»مش�كلة  إن  الس�بت،  أم�س  الوائ�يل، 
املالي�ة يف توزي�ع  ل�دى وزارة  وإرب�اك« 
نفق�ات موازن�ة الع�ام الحايل ع�ىل بقية 
ال�وزارات أدي�ا إىل تأخر إط�اق العاوات 

والرتفيعات الوظيفية حتى اآلن.
وقال الوائيل، يف تريح صحفي صحفي 
إن »الحكوم�ة قدمت موازنة بقيمة ١٦٤ 

تريليون دين�ار، واللجنة املالية خفضتها 
اىل ١30 تريليونا«.

وأض�اف، أن »ه�ذا الف�رق يف التخفيض 
أثر ع�ىل كثر م�ن التخصيص�ات ومنها 
الرتفيعات وعاوات املوظفني، كما تعتقد 
الحكومة«، مبين�ا أن »اللجنة املالية كان 
األص�ل لديها هو املروف الفعيل لس�نة 
2020، وكنا ال نريد التوس�ع يف االنفاقات 

غر الرضورية«.
وتابع أن »مجلس ال�وزراء، قدم طعناً يف 

قان�ون املوازنة أم�ام املحكمة االتحادية، 
العتقاده أن هناك مشكلة يف التخصيصات 
بع�د خفضه�ا والحكومة تنتظ�ر الطعن 

لكي تبت يف كل هذه األمور«.
ولفت اىل أن »وزارتي الكهرباء والداخلية 
أصدرت�ا كتب�اً رس�مية تؤك�د أن هن�اك 
املالي�ة  ووزارة  الروات�ب،  يف  مش�كلة 
بدورها أجابت بأن هناك 500 مليار فيها 
صاحية للمناقلة وس�د النقص الحاصل 

يف تعويضات رواتب املوظفني«.

وأشار الوائيل، اىل أن »وزير التخطيط أكد 
أن رواتب املوظفني مؤمنة لنهاية السنة، 
ولك�ن يف املجمل هناك مش�كلة يف توزيع 
النفق�ات ع�ىل ال�وزارات من قب�ل وزارة 
املالية«، مضيفاً ان اللجنة املالية النيابية 
التش�غيلية  للنفق�ات  ج�دوالً  »أعط�ت 
االجمالي�ة يحتوي عىل نفقات تش�غيلية 
اضافية، ويحتوي عىل نفقات استثمارية 
ورأس�مالية، وأعطت صاحي�ة اىل وزارة 
املالي�ة بإعادة توزي�ع التخصيصات لكل 

األب�واب  ال�وزارات بموج�ب  وزارة م�ن 
املوجودة فيها«

وأوضح عضو اللجن�ة املالية النيابية، أن 
»وزارة املالي�ة حص�ل لديها إرباك س�ّبب 
عدم إط�اق الع�اوات والرتفيع�ات لحد 

اآلن«.
وأقر مجلس النواب، مطلع الشهر املايض، 
ميزانية الباد املالية للعام الجاري 202١، 
بإجمايل نفقات بل�غ ١29 تريليون دينار 

)نحو ٨٨ مليار دوالر(.

التخطيط أعلنت »إجنازات« ختص )30( مستشفى.. وإكمال اخلطة الوطنية إلنهاء النزوح و«معاجلة مشاكل« أكثر من 70 مشروعًا

عام عىل حكومة الكاظمي: ما الذي حتقق؟

العدد )2373(   9     آيار    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

املالية الربملانية: هلذا السبب تأخر إطالق العالوات والرتفيعات الوظيفية

        بغداد / المستقبل العراقي

القومي،  أج�رى مستش�ار األم�ن 
قاس�م األعرج�ي، أم�س الس�بت، 
زيارة تفقدية إىل قاعدة بلد الجوية، 

لإلطاع عىل أوضاعها األمنية.
االم�ن  ملستش�ارية  بي�ان  وذك�ر 
العراقي  املس�تقبل  تلق�ت  القومي 
نسخة منه ان »رافق األعرجي، وفد 
كب�ر م�ن وزارة الدف�اع،  بحضور 
نائ�ب قائ�د العملي�ات املش�رتكة، 
وقائد القوة الربية، ومعاون رئيس 
الجي�ش للعملي�ات ومدي�ر  أركان 
االس�تخبارات العس�كرية، ونائ�ب 

قائد القوة الجوية. 
تفق�د  االمن�ي  »الوف�د  ان  وب�ني 
القاعدة الجوية بجميع أقس�امها، 
واس�تمع اىل إيجاز من قائد قاعدة 
بل�د الجوية، الل�واء الطي�ار ضياء 
القاع�دة  عم�ل  ع�ن  الس�اعدي، 

وأقسامها. 
وأك�د األعرجي بحس�ب البيان، أن 
الحدي�ث ع�ن وجود ق�وات أجنبية 

قتالي�ة يف قاع�دة بل�د الجوية غر 
دقي�ق، ب�ل هن�اك رشكات أجنبية 
مدنية تعمل ع�ىل تدريب العراقيني 
يف مج�ال صيانة الطائ�رات، وهي 
موج�ودة وف�ق عقود رس�مية مع 
الع�راق، مضيفا بالق�ول : يجب أن 
ندعم وجود هذه القاعدة، ملواصلة 
جه�ود محارب�ة داع�ش اإلرهابي، 
وعلينا دع�م األجهزة األمنية بكافة 
األم�ن  ع�ىل  للحف�اظ  صنوفه�ا، 
الع�راق  الداخ�يل وتعزي�ز مكان�ة 

داخليا وخارجيا. 
واش�ار اىل انه »التقى برفقة الوفد 
يف  العامل�ة  األجنبي�ة  بال�ركات 
قاعدة بلد الجوي�ة، مؤكدا أن هذه 
ال�ركات تق�دم الخدم�ة للجانب 
العراق�ي، وه�ي تعمل وف�ق عقود 
كماالتق�ى  عراقي�ة،   رس�مية 
األعرج�ي بع�دد كبر من الش�باب 
العراقي املوج�ود يف القاعدة،  ممن 
تدربوا واكتس�بوا  خ�ربة من هذه 
ال�ركات لصيان�ة ع�دد كبر من 

الطائرات العراقية.

االعرجي من عني األسد: ال توجد قوات أجنبية 
قتالية يف القاعدة

        بغداد / المستقبل العراقي

أجرى وزير الداخلية عثمان الغانمي، جولة 
ميداني�ة تفقدي�ة ملحافظ�ة دي�اىل، برفقة 
نائب قائد العمليات املشرتكة ووكيل وزارة 
الداخلية لشؤون االستخبارات والتحقيقات 
االتحادية و وكيل الوزارة لش�ؤون الرطة 
ومعاون وكيل وزارة الداخلية لشؤون األمن 
االتحادي والس�يد مستش�ار السيد الوزير، 
ومدي�ر دائرة العاق�ات واالع�ام والناطق 
الرس�مي وعدد من الضباط، وذلك لإلطاع 
ع�ىل األوض�اع األمنية هن�اك وللوقوف عن 
كثب عىل س�ر العمليات االس�تباقية التي 

تنفذه�ا قواتن�ا األمنية من بينه�ا قوات الرد 
الرسي�ع وأف�واج الط�وارئ  وخط�ط االنتش�ار يف مناطق 
املحافظ�ة، خاصة يف منطق�ة العبارة وناحي�ة ابي صيدا.  
حيث كان يف اس�تقباله محافظ دي�اىل وقائد عمليات دياىل 

وقائ�د رشطة املحافظة وعدد م�ن القيادات األمنية. وعقد 
الوزير اجتماعاً يف مقر قيادة عمليات دياىل، ونقل يف تحيات 
وس�ام الس�يد القائد العام للقوات املس�لحة للحارضين، 
واكد عىل اهمية ان ال يكون العمل الرطوي عىل رد الفعل 

وان يك�ون وفق س�ياقات ثابت�ة وخططا 
مع�دة، مبينا ان محافظ�ة دياىل لها أهمية 
كبرة من حيث املوقع الجغرايف وأنها تضم 
مختلف أطياف الش�عب العراقي وهي من 

أوىل املحافظات التي قارعت اإلرهاب.
وش�دد الوزي�ر ع�ىل رضورة العم�ل ع�ىل 
التنس�يق والتع�اون املس�تمر ب�ني ق�وات 
وباتج�اه  املحلي�ة  والحكوم�ة  الرط�ة 
واح�د، ودع�ا اىل تفعيل اكثر لعم�ل مراكز 
الرطة يف دياىل، مؤكداً عىل عدم الس�ماح 
ب�أي خ�����ل�ل او خ�رق امن�ي يف ه�ذه 
املحافظ�ة والعمل عىل مكافح�ة الجريمة 
بمختل�ف أش�كالها. كم�ا دعا س�يادته اىل 
تكثي�ف الجهود من قبل جميع مؤسس�ات 
وزارة الداخلي�ة يف دياىل من بينها جهود املرور والجنس�ية 
ومكافحة الجريمة املنظمة والدفاع املدني والدوائر األخرى 

بما يخدم اهايل هذه املحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

رأى مستش�ار املكت�ب الس�يايس للحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني عارف رشدي، 
أمس السبت، أن حزب العمال الكردستاني 
يم�ارس »ظلم�ا كبرا« بجعل كردس�تان 
س�احة للمع�ارك م�ع الجي�ش الرتك�ي، 
فيم�ا لف�ت إىل أن خروج مقات�يل الحزب 
من أرايض اإلقليم، ب�ات مطلبا »حكوميا 

وشعبيا«.
وقال رشدي »نحن ال نرغب بتجاوز قوات 
العراقي�ة  االرايض  اىل  والدخ�ول  أجنبي�ة 

واقليم كردس�تان«، مبينا أن »املواجهات 
بني ح�زب العمال الكردس�تاني والجيش 
الرتكي عىل ارايض اقليم كردستان، ألحقت 
مواطني االقليم خال الس�نوات املاضية، 
استش�هاد  اىل  وأدت  كب�رة،  بخس�ائر 
الع�رات املدنيني وتهج�ر أكثر من 500 

قرية فضا عن الخسائر املادية«.
امل�ايض،  الثاث�ة  ويف غض�ون األس�ابيع 
خاض مقاتلوا حزب العمال الكردستاني، 
معارك ضارية ضد القوات الرتكية شمايل 
محافظة دهوك، أُعلَِن فيها مقتل العرات 

من الطرفني.

وأضاف أن »العمال الكردس�تاني يمارس 
ظلم�ا كب�را ضدنا من خال جع�ل اقليم 
كردس�تان س�احة للمعارك م�ع الجيش 
الرتك�ي، وه�و الس�بب الرئي�ي لدخول 
الق�وات الرتكي�ة اىل االقلي�م«، الفتا إىل أن 
»خروج مسلحي العمال الكردستاني من 
داخل اقليم كردستان بات مطلبا حكوميا 
وش�عبيا وعليه التوج�ه إىل داخل االرايض 

الرتكية وحل مشاكله هناك«.
ومىض قائا، إن »هناك جهات تعمل داخل 
العمال الكردستاني ضد القضية الكردية 
وتحاول خلق املش�اكل إلقليم كردستان«، 

الديمقراط�ي  »الح�زب  أن  مؤك�دا 
الكردستاني يعمل دائما عىل الحل السلمي 

للقضية الكردية يف تركيا«.
ويف يوم الخمي�س املايض، قال قائد قوات 
هلكورد يف قوات البيشمركة، بهرام عريف 
ياسني، إن »مقاتيل حزب العمال يقومون 
منذ س�نة باس�تفزاز قوات البيش�مركة، 
وزرع الق�رى والط�رق الرئيس�ة بقناب�ل 
وإعط�اء الحج�ة للجيش الرتك�ي إلخاء 
الق�رى الكردي�ة من س�كانها«، جاء ذلك 
عىل خلفية هجوم ال� بي كا كا عىل نقطة 

للبيشمركة الخميس.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلي�ة اإلع�ام االمن�ي، أمس 
الس�بت، حصيلة املمارس�ات األمنية 
يف أربع محافظات خال ال�2٤ ساعة 

املاضية.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه إن »قوة مشرتكة 
م�ن قي�ادة عملي�ات الب�رة تلق�ي 
القبض ع�ىل )٦٤( مطلوبا وفق مواد 
مخ�درة  م�واد  وتضب�ط   ، مختلف�ة 

بكميات كبرة«.    
وأضاف�ت أن » قوة من قيادة عمليات 
س�ومر م�ن خ�ال قس�م مكافح�ة 
مخدرات ميسان نفذت واجب تفتيش 
يف محافظ�ة ميس�ان حيث ت�م القاء 
القبض ع�ىل )٦( مطلوبني وفق املادة 

)2٨ ق ع ( مخدرات«.    
ويف العاصم�ة بغ�داد، »تمكن�ت قوة 
مش�رتكة ضمن قيادة عمليات بغداد 
من الق�اء القبض عىل مطلوبني اثنني 
وفق مواد قانونية مختلفة و ضبطت 
مخ�درة  حب�ة  و29  مسدس�ات   ٤
اعت�دة  و٤33  تعاط�ي  اجه�زة  و٦ 

مختلفة«.    
ام�ا يف محافظة االنب�ار فقد »رشعت 
ق�وة مش�رتكة م�ن قي�ادة عملي�ات 
االنب�ار بواجب تفتيش والقت القبض 
ع�ىل اح�د املطلوبني وفق امل�ادة ٤/١ 

ارهاب«.    

وزير الداخلية جيري زيارة لدياىل لإلطالع عىل سري العمليات االستباقية
برفقة نائب قائد العمليات املشرتكة ووكيلي الوزارة لشؤون الشرطة واالستخبارات

حزب بارزاين يتهم حزب العامل بمامرسة »ظلم كبري« ويؤكد: مطلب إخراجه حكومي وشعبي

اإلعالم األمني يعلن 
القبض عل مطلوبني 

بينهم ارهايب يف اربع 
حمافظات جنوبية

        بغداد / المستقبل العراقي

رأى النائ�ب ع�ن كتلة صادقون فال�ح الخزعيل، أمس الس�بت، أن ال مربر 
لتأخر عودة املفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.

وق�ال الخزع�يل، عرب تغري�دة عىل موقع توي�رت إن »تعويض�ات املوظفني 
للحش�د الش�عبي يف موازنة 2١ تبلغ 3 ترليون وخمس�مائة مليار تقريبا، 
والروات�ب الفعلية للموجودين حاليا لع�دد ١٦9 ألف مجاهد وترف بأثر 
رجع�ي تبل�غ 2 ترلي�ون وثمانمائة وتس�عة وثاثون ملي�ار املبلغ املتبقي 
يكفي لعودة )٤0 ألف( من املفس�وخة عقودهم«، مضيفا »ال مربر لتأخر 

عودتهم انهم قضيتنا«.
ويف تغريدة ثانية، قال إن »األرقام واضحة وجاهدنا ومعنا املنصفني تحت 
قب�ة الربملان لعودة املفس�وخة عقودهم من الحش�د الش�عبي وأنصافهم 
أس�وة بوزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة االرهاب  الذين تم أعادتهم 

عام 20١9 بموجب قرار مجلس الوزراء ١07 لسنة 20١9«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دانت الحكومة العراقّية، أمس الس�بت، اقتحام قوّات اإلرسائيلّية املس�جد 
األق�ى، وممارس�ة أعم�ال الرتوي�ع وب�ثِّ الُذعِر ب�ني صف�وف املصلنَّي 

الفلسطينيني.
واك�دت وزارة الخارجي�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
»تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الريف، ونطالُب بوقِف 

الهجمات العدائّية عىل اآلمنني«.
واضاف�ت »نجّدُد موقفن�ا الثابت واملبدئي من القضّية الفلس�طينية، التي 

كانت والتزال قضيٌة محورّية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الحش�د  أمني�ة م�ن  عث�رت ق�وة 
الش�عبي، أمس السبت، عىل كدس 
محافظ�ة  يف  واملتفج�رات  للعت�اد 
نين�وى. وذك�ر بي�ان ملديرية إعام 
املس�تقب������ل  تلق�ت  الحش�د 
العراقي نس�خة من�ه، ان »قوة من 
اللواء 53 بالحش�د الشعبي، عثرت 
اليوم الس�بت، ع�ىل ك�دس للعتاد 

واملتفج�رات يف منطق�ة مش�رفة 
يف جزي�رة نينوى.  وأض�اف البيان 
الك�دس  ع�ىل  العث�ور  ت�م  ان�ه،« 
م�ن  واردة  معلوم�ات  ع�ىل  بن�اء 
معاونية االستخبارات واملعلومات، 
وبالتنس�يق م�ع قي�ادة عملي�ات 
الحش�د الش�عبي قاط�ع نينوى«. 
مش�راً إىل ان »الك�دس يض�م ١2 
صاروخا وعبوات الصقة وصواعق 

واساك تفجر«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت مفارز االس�تخبارات االتحادية، أمس الس�بت، من القبض عىل ثاثة 
قي�ادات م�ن داعش االرهابي يف محافظة كركوك.  وذك�ر بيان لخلية اإلعام 
األمني تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »مفارز وكالة االستخبارات 
والتحقيق�ات االتحادية تمكنت من القاء القبض عىل ثاثة اش�قاء ارهابيني 
االول عمل امني ملا يس�مى ديوان العس�كر وكذلك عمل مساعد ألمني قاطع 
داق�وق ومن ثم ت�م تكليفة بأدارة ام�ور عوائل عصاب�ات داعش من توزيع 
مايسمى الكفاالت عليها«.  واشار البيان اىل ان » االرهابي الثاني عمل اداريا 
ملايسمى ديوان العس�كر و معاون االداري العام ملناطق جنوب غرب كركوك 
ومن ثم تم تكليفة بنقل املواد الغذائية اىل العصابات االرهابية يف وادي الشاي 
وتوزيع مايس�مى الكف�االت عىل عوائلهم فيما عم�ل االرهابي الثالث ضمن 
مايس�مى ديوان العس�كر يف قاطعي داقوق و الدوز وهو من عائلة ارهابية 
واحدة«.  واضاف ان » عملية القبض االرهابيني تمت خال عملية استباقية 

يف وادي الشاي بمحافظة كركوك، واتخذت بحقهم االجراءات القانونية«.

نائب عن صادقون عن املفسوخة عقودهم 
من احلشد: ال مربر لتأخري عودهتم

العراق يدين اقتحام املسجد االقصى ويؤكد 
تضامنه مع ابناء القدس

احلشد يعلن العثور عىل كدس عتاد يضم صواريخ 
وعبوات الصقة يف جزيرة نينوى

االستخبارات تطيح  بثالثة أشقاء قياديني بـ »داعش«
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

أعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب بدء حملة التسويق 
يف محافظات دياىل و صالح الدين، إضافة إىل صومعة خان 
بني سعد التي استلمت اول كميات الحنطة من الفالحني 
و املسوقني لعام ٢٠٢١، اكد ذلك مدير عام الرشكة العامة 

لتجارة الحبوب املهندس عبد الرحمن الجويرباوي.
وق�ال إن رقع�ة التس�ويق تتس�ع يف البالد بع�د انظمام 
محافظت�ي دياىل و صالح الدي�ن إىل جانب مواقع بغداد ) 

الرصافة و الدوره و خان بني سعد ( .
وأضاف أن مراكز التس�ويق يف مواق�ع ) صومعة تكريت 
و مجمع حبوب س�امراء و ومجمع حبوب العلم ومجمع 
حبوب بيجي التابعة لفرع الرشكة يف صالح الدين ) ثاني 
أك�رب منت�ج للقمح يف البالد (، إىل جانب مراكز التس�ويق 
محافظة دياىل بارشت بفتح أبواب مراكزها التس�ويقية 
رس�ميا وتم اس�تالم أوىل كميات الحنطة من الفالحني و 
املسوقني ، يف موس�م تسويقي تشري الدالل إىل أنه موسم 

تسويقي كبري .
وكش�ف الجويرباوي ع�ن أن كمي�ات الحنطة املس�وقة 

ملخازن و صوامع مراكز التسويق لغاية اليوم بلغت 
أكث�ر م�ن) 86١,٠97 ( ال�ف ط�ن، موزع�ة حنطة 
درج�ة أوىل ) 786,397 ( ال�ف ط�ن و حنطة درجة 
ثانية )73,٠86 ( الف طن ، إضافة اىل )١,6١3( طن 

من الحنطة درجة ثالثة.
و توزع�ت الكمي�ات املس�وقة لغاي�ة وحس�ب كل 
محافظة والتي تتصدرها واس�ط بكمية بلغت أكثر 
م�ن ) ٢76,٢97 ( الف طن والديوانية ) 363,١6٠( 
ال�ف ط�ن و ذي ق�ار) ١٢١,٠٢7( الف ط�ن ، املثنى 
س�وقت ) 69,43٢( الف طن و ميس�ان ) 4٠9,6٠( 
الف ط�ن ، و كرب�الء س�وقت ) ٢9,١١5 ( الف طن 
و النج�ف ) ٢6,٢٢9( الف طن و البرصة س�وقت ) 

٢٢,8٢3( الف طن . 
وأوضح مدير عام تجارة الحبوب أن مراكز تس�ويق 

فرع بابل تش�هد تصاعد بوترية التس�ويق حيث س�وقت 
) 55,938( ال�ف ط�ن ، فيما بلغت الكميات املس�تلمة يف 
املحافظ�ات التي بارشت باالس�تالم يوم أم�س حيث تم 
تس�ويق كمي�ة )  8,١78 ( ال�ف ط�ن يف دي�اىل و كمية ) 

4,646( الف طن يف صالح الدين.  

وأك�د الجويرباوي أن كمي�ات الحنطة املحلية  املس�وقة 
ملراكز تس�ويق بغداد بلغت ) ٢6,637 ( الف طن ، موزعة 
عىل س�ايلو الرصافة ) ٢٢,858 ( الف طن و سايلو خان 
بني س�عد) 3,٢١5 ( الف طن و س�ايلو الدوره سوقت ) 

56٢ ( طن .
م�ن جانب آخر، واصل�ت مواقع الرشك�ة العامة لتجارة 

الحبوب بتجهيز املطاح�ن بالحصص املقررة من 
الحنط�ة املحلي�ة الوجبة الرابع�ة،  حيث واصلت 
صومعة خان بني سعد تجهيز املطاحن بالحصه 
الرابعه بكمي�ه )558.64٠( طن ، كذلك تم تفريغ 
)6( ش�احنات محملة بالحنط�ة املحلية وارد من 
س�ايلو مخمور ، فيما واصل ف�رع املثنى تجهيز 
املطاحن الحكومية واألهلي�ة بالوجبة الثانيةمن 
الحص�ة الرابعة بخلط�ة الحنطة املق�ررة ،حيث 
بلغت الكمية املجه�زة )7.96٢( طن من مجموع 
الكمية املقرر تجهيزه�ا والبالغة )١٠.358( طن 
، إىل جان�ب اس�تمرار وصول الش�احنات املحملة 
بالحنطة املحلية الدرجةاالوىل واملحولة من سايلو 
الرشقاط حي�ث بلغت الكمية املس�تلمة )3٠37( 
ط�ن وت�م االس�تالم والتفري�غ داخ�ل صومع�ة 
الس�ماوة . واختتم الجويرباوي بالقول ان أعضاء اللجنة 
املركزية للتس�ويق املرشفني عىل حملة التسويق واصلوا 
تواجدهم يف املراكز التسويقية لتذليل كافة املعوقات التي 
تواج�ه الفالح�ني و املس�وقني اوال باول م�ن أجل إنجاح 

خطة التسويق.

جتارة احلبوب: دياىل وصالح الدين رشعتا بموسم تسويق احلنطة لعام ٢٠٢١
أكدت أن كميات احلنطة احمللية اليت سوقت ملخازنها بلغت »861,097« الف طن

    المستقبل العراقي/ الغانم

ضمن جوالته اليومية بني عموم االقضية 
والنواحي، تابع محافظ واس�ط الدكتور 
محمد جميل املياح�ي أعمال تأهيل حي 
الزه�راء يف قض�اء بدرة ضمن مش�اريع 

التنفيذ املبارش من قبل بلديات واسط. 
وأوضح املحاف�ظ أن العمل وصل ملراحل 
االكساء باألسفلت وبنسب انجاز عالية، 
غريت كثرياً من مس�توى الواقع الخدمي 
يف ه�ذا الحي املحروم ، بع�د انجاز كامل 

االعمال االخرى املتعلقة بتهيئة األرض.

املب�ارشة  بانتظ�ار  امل�رشوع  وأض�اف 
باألعم�ال التكميلية املتبقي�ة كاالرصفة 

واالنارة وغريها. 
وق�ال املحاف�ظ أن الجولة ش�ملت أيضا 
اعمال تطوير وتأهيل مدخل قضاء بدرة 
من جهة املنفذ الحدودي، ضمن مشاريع 

امليزانية التشغيلية لبلدية بدرة.
وأك�د أن املدخ�ل والطري�ق لهم�ا أهمية 
بالغ�ة، نظراً للحركة التجارية عرب املنفذ 
الح�دودي وكذلك حرك�ة مقالع الحىص، 
واس�تخدامه يف م�رور مركب�ات الحم�ل 

الثقيلة.

حمافظ واسط يتابع ميدانيًا األعامل اخلدمية يف حي 
الزهراء بقضاء بدرة

الزراعة الربملانية تقرع ناقوس خطر شح املياه: 
نقرتب من اجلفاف

    بغداد / المستقبل العراقي

قرعت لجنة الزراعة يف مجلس النواب ناقوس الخطر بشأن شح املياه 
هذا املوس�م م�ا يؤثر يف الزراع�ة والتعرض للجفاف داعي�ة الحكومة 
للتح�رك العاجل عىل دول الجوار تركيا وايران لضمان حصة البالد من 
املي�اه وبينما بعثت وزارة املوارد رس�الة اطمئنان به�ذا امللف، عربت 
وزارة الزراع�ة ع�ن قلقها ومخاوفها من تأثري ش�ح املياه يف املوس�م 

الزراعي الحايل.
 وق�ال رئيس لجنة الزراعة واملياه واألهوار النيابية، س�الم الش�مري 
يف حدي�ث صحفي، “ل��ق��د ت�واص�ل�ن�ا م��ع وزي���ر امل����وارد 
امل�ائ�ي��ة بخص�وص االن�ق�ط�اع ال�ت�ام للمياه م��ن قبل الجانب 
اإليراني وانخفاض مناسيب املياه من قبل الجانبني الرتكي والسوري، 
وعىل الحكومة ورئيس الوزراء ومجلس النواب أن يطالبوا بالحصص 

املائية من دول الجوار«. 
ولفت إىل أن “هن�اك مواثيق وقوانني دولية تؤكد حق )دول املصب( يف 
املياه وضم�ان حصتها عىل )دول املنبع(، وال�ع�راق اليوم يمر بأزمة 
خانق�ة للمي�اه، وع�ىل الجمي�ع أن ت�ت�ض�اف��ر ج�ه�وده�م م�ن 
أج��ل ج�ل�ب حصة ال��ع��راق م��ن امل��ي��اه ح�ت�ى ن�ض�م�ن 
ال��زراع��ة للس�نوات الثالث املقبلة، وأن نؤمن اس�تحقاق املزارعني 

من حصة املياه«.   
من جانب�ه، أوض�ح مستش�ار وزارة امل�وارد املائية واملتحدث باس�م 
ال�وزارة عون ذي�اب عبد الله، أن “س�د حديثة ح�ال�ي��اً وب�ح�ي�رة 
يش�عرنا  األم�ر  وه�ذا  باملي�اه،  ممتلئ�ان  أي�ض��اً  ال�ح�ب�ان�ي��ة 
بالطمأنين�ة عىل إمكانية تأمني موس�م الصيف املقبل ودون ت�أث�ي�ر 
ف��ي ال�ج�ف��اف ال��ذي ي�ح�دث ف��ي نه�ر ال�ف�رات، ه�ذا م�ن 
ناحية وم�ن ناحية أخ�رى فإن العراق تحرك ويستمر بالتحرك بشأن 

الضغط باتجاه اطالق تركي�ا الكميات املتفق عليها، 5٠٠ مرت مكعب 
ف�ي الثانية، كحد أدنى للحدود الرتكية الس�ورية وتقسم هذه الكمية 

58 % للعراق و4٢ % اىل سوريا. 
وأض�اف عبد الله، أن “الجانب الرتكي ملزم ب�إط�الق ه�ذه الكميات 
وي�وج��د ت�واص��ل م�ع ال�ج�ان��ب ال��س���وري م���ن أج��ل 
ت�وج�ي�ه إط��ار م�وح�د واملطالبة م�ن الجانب الرتكي برفد العراق 

وسوريا بحصصهما املائية خالل فصل الصيف املقبل«.  
وأوض��ح أن “نس�بة االنخف�اض حالي�اً ه�ي 5٠ % م�ن اإلي��رادات 
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة امل�ت�ف��ق ع�ل�ي�ه��ا وال��ت���ي ت�ص��ل ال��ى 
ال�ع��راق، ول�ك�ن خ�الل اليومني املاضيني ب�دا تأثريها واضحاً ومن 
املتوق�ع إذا م�ا أع�ادت تركيا إط��الق الكمي�ة املطلوبة ع�ىل الحدود 
ستصل كمية ال تقل عن ٢9٠ مرتا مكعبا يف الثانية”، مؤكداً أن “املياه 
املوجودة يف س�دودنا والخزين جيد ويعطي االطمئنان لسد احتياجات 

الصيف املقبل«. 
وع��ن ت�أث�ي�ر ان�خ�ف�اض م�ن�س�وب امل�ي�اه يف الخطة الزراعية 
يف ظ�ل ع�دم اط�الق الكمي�ات املطلوبة م�ن الجانب الرتك�ي، أوضح 
الناط�ق باس�م وزارة الزراعة حمي�د النايف يف حدي�ث صحفي، أن�ه 
“خ���الل ال�ي�وم�ني املاضيني كانت هن�اك الكثري من املخاوف تراود 
وزارة ال�زراع��ة كونه�ا تملك خط�ة صيفية تعتمد ع�ىل توفر املياه 
وال يمكن إعدادها بالش�كل ال�ص�ح�ي�ح إذا م��ا ب�ق�ي ال��ح��ال 

ع�ل�ى م��ا هو عليه«.   
وأض���اف، أن “وزارة امل���وارد امل�ائ�ي��ة وع��دت وزارة الزراع�ة 
بإعطاء خزين املياه املوجود ف�ي ال�س�دود الس�ت�ك�م�ال ال�خ�ط�ة 
الصيفية، ولكن هذا ال يكفي فهنالك مس�تحقات عىل الجانب الرتكي 
تنفيذه�ا وإط�الق حصص العراق من املياه خاصة وأن فصل الصيف 

يف العراق جاف«.

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

أك�دت الهيأة العامة للمي�اه الجوفية عىل 
س�عيها من خالل تحقيق اهدافها لخدمة 
املواطنني وتوف�ري املياه التي تعترب عصب 
الحي�اة واس�تغالله يف املج�االت املختلفة 
ومن اجل الحصول عىل اكرب رقعة خرضاء 
يف بلدن�ا متحمل�ني بذل�ك كل الصعوب�ات 
اثناء العمل للحيلولة دون ان تكون س�بب 
يف تاخ�ري اعم�ال الحفر، كما اك�د املصدر 
االعالم�ي يف الهيأة  حي�ث تم انجاز وحفر 
)4٠( ب�راً يف ش�هر نيس�ان لع�ام ٢٠٢١ 
باالضاف�ة اىل فحص )35( بر ونصب )7( 

طاقم ضخ مع صيانة )3( طواقم ضخ .
فف�ي محافظ�ة ميس�ان تم انج�از حفر 
بري�ن خالل ش�هر نيس�ان  لع�ام ٢٠٢١ 
هما بر استكش�ايف بعم�ق )١38( ٢ وبر 
بازركان الش�مايل/ رشكة ازدهار ميسان 
اب�ار بجه�ود  باالضاف�ة اىل فح�ص )3( 
العاملني يف فرقة حفر )١١3(  وذلك لتوفري 
املي�اه املطلوب�ة  لالس�تخدمات اليومي�ة 
املختلف�ة يف املحافظ�ة .وتس�تمر الهي�أة 
العام�ة للمياه الجوفية م�ن خالل جهود 
عامليها يف فرع كربالء املقدسة عىل توفري 
املي�اه لس�د احتياجاته�ا للمي�اه لخدمة 
املواطن�ني يف العدي�د من املناط�ق والقرى 
التي تقع بعيدة عن املياه السطحية حيث 
تم انج�از برين خالل الش�هر املنرصم يف 

املحافظة بعم�ق )١٠٠( م ل�كل منها بر 
هما بر العتبة الحس�ينية /١ و بر العتبة 
الحس�ينية /٢ بجهود فرق�ة حفر )١١8( 
وذلك لس�د االحتياجات املختلفة باالضافة 

اىل نصب )3( طاقم ضخ .
وتواص�ل الهي�أة العامة للمي�اه الجوفية 
تكثي�ف جهودها يف محافظة دياىل  لتوفري 
املي�اه  ع�ن  البعي�دة  املناط�ق  يف  املي�اه 
السطحية واستخدامه لالغراض الزراعية 
والصناعية باالضاف�ة اىل ارواء الحيوانات 
حي�ث تكلل�ت  بانج�از )١٢( ب�ر خ�الل 
شهرنيسان ٢٠٢١ بجهود العاملني يف فرق 
الحف�ر  )5١،73،74( وباعم�اق مختلفة 
باالضاف�ة اىل فح��ص )7( آب�ار وصيانة 
)4( طاقم ضخ  ومن هذه االبار  بر )الحي 
الجديد /جبارة /٢ ( بعمق )١٠٢(م و بر 
)محطة التقوي�ة /3 جبارة (بعمق )96(
م .وتستمر الهيأة العامة للمياه الجوفية 
بتكثيف جهود عامليها يف محافظة نينوى 
من خ�الل فرق الحف�ر العامل�ة يف الفرع 
حيث تكللت  بانجاز )6( آبار خالل ش�هر 
نيس�ان م�ن ع�ام ٢٠٢١ منها ب�ر خراب 
باج�ار الكرام�ة /١ بجه�ود فرق�ة حفر 
)4٠( وبعم�ق )٢5٢(م وبر القرصية/١ 
بعمق )٢٢٢( م باالضافة اىل فحص )١٠( 
وذلك لالس�تخدامات اليومية املختلفة من 
قب�ل املواطنني يف الق�رى واملناطق البعيدة 

عن املياه السطحية.

املياه اجلوفية تنجز »40« بئرًا مائيًا 
خالل نيسان املايض

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرش�يد، أمس الس�بت، اطالق التطبيق االلكرتوني 
الخاص بالتقديم عىل سلف موظفي الدوائر الحكومية.

واوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه انه »تم اطالق التطبيق االلكرتوني الخاص بالتقديم 
عىل س�لف موظفي الدوائر الحكومية«، مبينا ان »التطبيق متاح 

للتقديم عىل سلف املوظفني من  حاميل بطاقة )نخيل(«.

الرشيد يطلق تطبيق سلف املوظفني

    المثنى / المستقبل العراقي

أكمل�ت تربية املثنى، 9٠ باملئة م�ن إج��راءات تعاقدها مع اكثر 
من ستة االف محارض وموظف فيها.

وقال�ت مديري�ة تربية املثنى ع�ن اتمام 9٠ باملئة م�ن إج�راءات 
التعاقد مع محارضيها وموظفيها اإلداريني، بحس�ب ما افاد به 

مدير إعالمها عباس الزيدي. 
واوض�ح الزي�دي، ان “ال�ل�ج��ان ال�ث�الث املختص�ة يف اقضية 
الس�ماوة والخرض والرميث�ة والخاصة ب�ات�م��ام اج���راءات 
ال�ت�ع�اق�د م�ع ال�ش��ري�ح�ة امل��ذك��ورة، توشك عىل انجاز 
عمله�ا”، مبين�ا ان “التعاق�د ش�مل  س�تة االف و339 محارضا 
وموظفا إداريا فيها«.  وذكر الزيدي انه “تم اكمال جميع اجراءات 
بن�اء 4٠ مدرس�ة يف عم�وم مناط�ق املحافظ�ة ضم�ن مرشوع  
ال�ق��رض ال�ص�ي�ن��ي”، م�ن�وه��ا ب���ان” امل�ح�اف�ظ��ة 
أكملت إجراءات اس�تمالك األرايض لصالح املديرية ورفعها  ال�ى 
األم�ان��ة العامة ملجلس ال��وزراء”، م�ؤك��دا “تعهد الحكومة 

املحلية بتسهيل اجراءات املرشوع”.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم، أمس الس�بت، تمديد التقديم إىل الدراس�ات 
العليا حتى الثالث عرش من شهر حزيران املقبل.وذكر بيان للوزارة 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه »مراعاة لظروف الحظر 
الش�امل بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم ١58 لس�نة ٢٠٢١ 
ق�ررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تمديد الس�قف الزمني 
للتقديم اىل الدراس�ات العليا حتى غاية ١3/6/٢٠٢١ وتعديل مدة 
تدقي�ق بيان�ات املتقدم�ني اىل١7/6/٢٠٢١«.  ون�وه البيان اىل أن 
»موعد االمتحان التنافيس باق حس�ب التوقي�ت املحدد يف ضوابط 
التقديم والقبول يف الدراسات العليا للعام الدرايس ٢٠٢٠/٢٠٢١«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيأة املناف�ذ الحدودية اتالف محت�وى ٢8 براد َمقطعات 
دج�اج التزاما بحماية املنتج املحيل.وذك�رت الهيأة يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انطالقا من حماي�ة املنتج املحيل 
والتزام�ا بالرزنام�ة الزراعي�ة االتحادي�ة ، وم�ن خ�الل املتابعة 
والتدقي�ق فق�د تمكنت مفارز  منفذ ميناء ام قرص الش�مايل من 
ات�الف ٢8 ب�راد، يحتوي م�ادة مصنعات الدجاج غ�ري الصالحة 
لالستهالك البرشي ومشمولة بالرزنامة الزراعية، حيث تم اتالفها 
وفق محرض اتالف اصويل باالشرتاك مع الجهال الساندة.  واكدت 
ان »هي�اة املنافذ الحدودي�ة متواصلة بعمله�ا الرقابي وامليداني 

لحماية املنتج املحيل ومنع كافه عمليات التالعب والتهريب«.

تربية املثنى تقرتب من التعاقد مع أكثر من 6 
آالف حمارض جماين

التعليم تقرر متديد التقديم 
عىل الدراسات العليا

املنافذ: اتالف حمتوى ٢8 براد دجاج التزامًا 
بحامية املنتج املحيل

    بغداد/ المستقبل العراقي

تمكن�ت ق�وة أمنية م�ن الرشطة االتحادية، أمس الس�بت، م�ن اعتقال مته�م )أجنبي 
الجنس�ية( انتحل صفة طبيب أس�نان.وذكر بيان العالم عمليات بغداد تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »قوة م�ن الفرقة األوىل رشط�ة اتحادية تمكنت م�ن اعتقال 
متهم )أجنبي الجنس�ية( انتحل صفة طبيب أسنان«.  وأضاف البيان، »تم أيضا اعتقال 
متهم بالتهديد، وثالثة متهمني بإطالق العيارات النارية بش�كل عش�وائي، ضمن قاطع 
مس�ؤولية الفرق�ة«.  وتابع، »كما تمكنت قطع�ات الفرقة الثانية رشط�ة اتحادية من 
اعتق�ال خمس�ة متهمني بج�رم الرسقة، واعتقال س�تة مطلوبني بتهم�ة توزيع ادوية 

مخالفة للضوابط الصحية«.

االحتادية تلقي القبض عىل أجنبي 
النتحاله صفة طبيب

حمافظ البرصة يقيم حفل استقبال تكريمي 
للبطريرك اجلديد للنيابة البطريركية

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أقام املهندس أس�عد العيداني محاف�ظ البرصة، حفل 
اس�تقبال تكريم�ي ع�ىل رشف غبط�ة البطريرك مار 
اغناطيوس يوس�ف الثال�ث يونان بطري�رك الرسيان 
الكاثوليك األنطاكي، بمناس�بة الزيارة الرسولية األوىل 
لغبطته إىل البرصة، بحضور ومش�اركة معايل الوزيرة 
ري�ن يف الحكومة  إيف�ان جابرو وزي�رة الهجرة واملهجَّ
العراقي�ة، ممّثل�ًة دول�ة رئي�س الحكوم�ة مصطفى 

الكاظمي.
وجّدد املحاف�ظ ترحيبه الحاّر بغبطت�ه كضيف ممّيز 
عىل محافظة البرصة، مثّمن�ًا مواقفه الرائدة ودفاعه 
ع�ن قضايا ال�رشق املحّقة والحضور املس�يحي فيه، 
مؤّك�داً أّن الب�رصة تمتاز بالنس�يج الواح�د املتعايش 

بروح األخّوة والوحدة التي تجمع املواطنني فيها.
من جهته، ش�كر غبط�ة البطريرك محافظ الب�رصة عىل دعوته 
وحفاوة اس�تقباله، وع�ىل مش�اركته باحتفال تولي�ة وتنصيب 
املطران الجديد للنيابة البطريركية يف البرصة، معرباً عن اعتزازه 
بزيارة البرصة وبما عاين�ه من تقدُّم فيها عىل مختلف األصعدة.
ودارت أحاديث تناولت األوضاع العاّمة يف العراق ويف منطقة الرشق 
األوس�ط، وتاريخ الكنيس�ة الرسياني�ة الكاثوليكية وانتش�ارها 
الحايل.وق�ّدم غبطت�ه إىل املحافظ أيقونة للس�ّيدة العذراء عربون 
محّبة وش�كر وتقرير، وبادله املحافظ بتقدي�م الهدايا التذكارية 
تخلي�داً له�ذه الزيارة.ثّم لّب�ى غبطته دعوة محاف�ظ البرصة إىل 
مأدبة عش�اء املحّبة بهذه املناسبة.وحرض حفل االستقبال أفراد 

عائلة املحافظ، وعدد من الشخصيات من املسؤولني يف املحافظة، 
وراف�ق غبطَت�ه يف هذه الزي�ارة أصحاُب الس�يادة املطارنة: مار 
أثناس�يوس فراس دردر النائب البطريرك�ي يف البرصة والعمارة 
والخلي�ج العرب�ي، وم�ار يوحّنا بط�رس مويش رئيس أس�اقفة 
املوصل وتوابعها، ومار يعقوب أفرام س�معان النائب البطريركي 
يف القدس واألرايض املقدس�ة واألردن واملدّبر البطريركي ألبرشية 
القاه�رة والنيابة البطريركية يف الس�ودان، واملونس�نيور حبيب 
مراد القّي�م البطريركي العام وأمني رّس البطريركية، واألب كريم 
كلش أمني الرّس املساعد يف البطريركية، والراهبة األفرامية األخت 

إخالص شيتو، وبعض اآلباء الكهنة والراهبات.

حمافظ بغداد: نستعد لتوزيع ١6٠ ألـف قطعة 
سكنية عىل املواطنني

     بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

تس�تعد محافظة ب�غ��داد ل�ت�وزي��ع ١6٠ أل�ف 
قطعة سكنية ب�ني امل�واط�ن�ني، يف ح�ني ح��ددت 
ع���دد ال��وح���دات الس�كنية الت�ي تحتاجه�ا 

العاصمة ب� 5٠٠ الف.
وق����ال امل��ح��اف���ظ م�ح�م��د ج��اب���ر 
“م�ل��ف  ان  صحف�ي،  ترصي�ح  يف  ال�ع�ط��ا 
ال�س��ك�ن يعد م�ن االم�ور الت�ي اولتها حكومة 
بغداد امل�ح�ل�ي�ة اه�ت�م�ام�ا ب�ال�غ�ا الس�ي�م�ا 
مع التوس�ع الس�كاني والحاج�ة إل��ى مزيد من 

الوحدات السكنية”.
واض�اف أن “التوس�ع الس�كاني يقابله اس�تمرار 
البناء االفقي وليس العمودي الذي يوفر يف مساحة 
االرض”، مبين�ا أن “االس�تثمار يوفر بناء عموديا، 
بيد ان غالء اسعار وحداتها املنفذة يجعل اقتناءها 

صعبا من قبل فئة محدودي الدخل”.
وك�ش��ف ال�ع�ط��ا ع��ن “ت�وج��ه املحافظة 
ال�ع�الق��ة،  ذات  ال�ج�ه��ات  م��ع  بالتنس�يق 
واط�ئ��ة  س��ك�ن�ي�ة  وح����دات  ل�ب�ن��اء 
اذ  املح�دود،  ال��دخ���ل  ل�����ذوي  الكلف�ة 
ت�م�ت�ل��ك املحافظة تجربة ببناء ه��ذا ال�ن�وع 
م�ن امل�ج�م�ع��ات”، مبين�ا ان�ه بمنطقة س�بع 
ال�ب��ور ت��م ب�ن��اء مجمعات س�كنية بي�د انها 
بأعداد بس�يطة ال تغطي الحاجة، كما يجب تهيئة 

االرايض املخدومة لبناء مجمعات عليها”.وأش��ار 
محاف�ظ ب�غ�داد إل��ى أن« هناك لجن�ة مختصة 
لتغي�ري جن�س االرايض الزراعية ف���ي ام��ان��ة 
ب��غ��داد س�ي�ت�م التنس�يق معها لتعديل جنس 
االرايض الت�ي تحول�ت إىل س�كنية م�ن خ�الل بنا 
م�ج�م�ع�ات ع�ش��وائ�ي�ة ع�ل�ي�ه�ا م�ن قبل 
امل��واط��ن���ني”، م�ش��ي�را إل���ى أن« تغي�ري 
جنسها بالشكل القانوني سيسهم بإقامة مشاريع 
سكن عليها بدال من هذه املجمعات العشوائية”.يف 
الس�ياق نفس�ه، ذكر العطا أن“هناك ١٠٠ ال���ف 

ق�ط�ع��ة ارض ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال�ن�ه�روان 
و6٠ الف�ا اخ�رى ف��ي قضاء اب��و غريب تجري 
تهيئتها لتوزيعها ب�ني ال�ف�ئ�ات امل�س�ت�ح�ق�ة، 
الس�ي�م�ا بعد ت�خ�ص�ي�ص ال�ك�ث�ي�ر م�ن�ه�ا 
ل�ل�م�الك��ات ال��ط��ب��ي��ة”، م��وض��ح��ا 
أن “امل�ح�اف�ظ�ة ستحس�م االم��ر م�ع دائ��رة 
االع��م���ار  ووزارة  ال��ع��ق���اري  التس�جيل 
ل�ف�رزه��ا وت�وزي�ع�ه�ا وب�ن�اء م�ج�م�ع�ات 
عليه�ا”، الفت�ا إىل “وج��ود وزارات تبن�ت املل�ف 

وستشمل منتسبيها باالرايض”.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

Extension Announcements for Tender No: 022-SC-20-EBS（2nd) 
Provision of EPCC Service for S1~S2 33kV Interconnection Double Circuit Overhead 

Transmission Line 
 Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of EPCC Service for S1~S2 33kV Interconnection Double Circuit Overhead Transmission Line 
Tender No.: 022-SC-20-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for second time (Previous Tender 
No.:076-SC-18). All the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender before the 
deadline, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the 
tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a contractor which has enough experience and ability that can carry out the 
project of Provision of EPCC Service for S1~S2 33kV Interconnection Double Circuit Overhead Transmission Line. And 
for more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of 
submission.please email to Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com and wangshaoyu@ebspetroleum.com & 
yangguang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance.  
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents,  tax clearance, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
D: One person can only represent one company 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.  
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
On/before the Extended deadline 16:00  June 2nd, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile). 
C. Original Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept seven days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Ms. Bao xiaofang  baoxiaofang@ebspetroleum.com  

and Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & wangshaoyu@ebspetroleum.com 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

تسر محافظة بغداد / املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة 
الصدر - شعبة العقود ان تعلن عن مناقصتني ) مناقصة عامة( لتجهيز رحلة مدرسية 
و ورق A4( ( ضمن مشساريع املوازنة الجارية لعام 2021 )فقرة تجهيز قرطاسسية( 
واملدرجة بالجدول ادناه . فعىل الراغبني باالشسرتاك فيها من أصحاب رشكات التجهيز 
اتحساد الغسرف التجارية العراقية /غرفة تجارة بغداد التسي ال تقل عن درجة التصنيف 
) اوىل (  او هويسة تصنيسف مقاولني التقل عن الدرجة الخامسسة والصادرة من وزارة 
التخطيسط  مراجعسة املديرية العامة للرتبيسة يف محافظة بغسداد – الرصافة /3 مدينة 
الصدر- مقابل حي االمانة / قرب تقاطع الفالح / قطاع )4( لغرض رشاء مسستندات   
)املناقصات ( لقاء مبلسسسغ قدره ) 100 ( الف دينار فقط ) مائة الف ( دينار عراقي ال 
غريه غري قابل للرد   . وتقديم التأمينات األولية بنسبة )%1( من مبلغ الكلفة التخمينية 
بشسكل خطاب ضمان أو صك مصسسسدق أو سسفتجة نافذ ملدة )120( مائة وعرشون 
يوماً بحيث تحفظ املسستندات واملستمسسكات الخاصة باملناقصسة داخل غالف مغلق 
ومختوم يكتب عليه اسسم ورقم املناقصة واسسم الرشكة أو املكتب الراغب باالشسرتاك 
بشسكل واضح وتوضع يف صندوق العطاءات لدى مقرر لجنة فتح العطاءات يف شسعبة 
العقود يف املديرية اعاله, واخر موعد لتقديم العطاءات يف الساعة الحادية عرش صباحا 
مسن يسوم )االثنني ( املصادف  7/ 6 /2021 او اليوم الذي يليه او اليوم االول من الدوام 

الرسمي بعد انتهاء الحظر ان وجد ) وال يقبل أي عطاء بعد هذا التوقيت(. 
املستمسكات املطلوبة:

شهادة تأسسيس الرشكة أو املكتب عند تقديم العطاء ويراعى للرشكات غري العراقية 
مصادقتها من الجهات املعنية.

هويسة غرفسة التجسارة التقل عن الدرجسة االوىل او هويسة تصنيسف رشكات املقاوالت 
االنشسائية والتسي ال تقل عن الدرجة )  الخامسسة  ( و الصادرة مسن وزارة التخطيط  
نافسذة عند تقديم العطاء)الهوية االصلية مع نسسخة مصسورة( يتم إعادتها بعد فتح 

العطاء.  
املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة او صاحب املكتب ) هوية االحوال املدنية 

,شهادة الجنسية , بطاقة السكن( أو )البطاقة املوحدة ( .
تقديم كتاب عدم ممانعة )نسسخة اصلية( صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون 
اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد - الرصافة /3 مدينة الصدر , و نافذ عند 

تقديم العطاء .
تقديسم التأمينسات االولية بمبلغ )%1( من مبلغ الكلفة التخمينية عىل شسكل خطاب 
ضمسان نافذ ملدة )120(يوم أو صك مصدق أو سسفتجة معنونسة اىل محافظة بغداد - 

املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر.
تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهالت الجهاز الفني. 

تقديم طريقة و منهاج تقدم العمل االويل .
وصل الرشاء )النسخة االصلية(.

املالحظسسسسسسسسسات:
تدون األسعار باملداد رقما وكتابة ويرفض العطاء إذا كان خالف ذلك ، وان تكون الكتابة واضحة وخالية 

من الحك والشطب وأي تصحيح يجب ان يقرتن بتوقيع مقدم العطاء وختم الرشكة .
الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن .
يستبعد عطاء الرشكة أو املكتب غري الكفوء من خالل التجربة مع املديرية.

سسيعقد مؤتمر فني لالجابة عىل استفسارات الرشكات واملكاتب يوم ) االربعاء( املصادف 2 / 6/2021 
الساعة العارشة صباحاً يف بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر.

تفتح العطاءات يف يوم الغلق السساعة الحادية عرش صباحاً من يوم ) االثنني ( املصادف  7 / 6 /2021 
)أو اليسوم السذي يليه او اليسوم االول من الدوام الرسسمي بعد الحظسر ان وجد( يف بنايسة املديرية العامة 
للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر وبحضور من يرغب من املناقصني او من يمثلهم 

قانوناً.
مدة التنفيذ )60( يوم لتجهيز الرحلة املدرسية و)40( يوم لتجهيز الورق , ومدة نفاذية العطاء املقدم ) 

90 ( تسعون يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
للدائرة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض املناقصني ولهم الحق فقط يف استعادة مبلغ وصل الرشاء.

9. يكون صاحب الرشكة أو املكتب هو املسسؤول عن اوراق العطاء املقدم وال يجوز ملقدم العطاء شطب 
أي بند من بنود املناقصة.

10. يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل الرشكة او املكتب مع توقيع املدير املفوض.
11. يكون اخر موعد لرشاء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها.

12. رضورة االلتزام بتعليمات مقدمي العطاءات التي توجد يف مستندات املناقصة حتما.
13.  يرفض العطاء غري املستويف لرشوط املناقصة.

14.  تكون االولوية للمواد االولية املصنعة داخل العراق لتنفيذ املشاريع أو تجهيز مواد العقود.
الربيد االلكرتوني للمديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر

main@r3.epedu.gov.iq/edu_rusafa_3@yahoo.com 
املوقع االلكرتوني  للمديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة/3 مدينة الصدر

www.r3.epedu.gov.iq

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري...

تعلسن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسسط عن تاجسري االمالك املدرجة 
اوصافهسا يف ادنساه والعائدة اىل مديريسة بلدية النعمانية وفق  الحسكام املادة 12 
الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسسنة 2013 فعىل 
الراغبسني باالشسرتاك يف املزايدة العلنيسة مراجعة مديرية بلديسة النعمانية   خالل 
فرتة )15( خمسسة عرش يوما  تبسدأ من اليوم التايل لنرشهسا يف الصحف اليومية 
مسستصحبني معهم التامينسات القانونية البالغة )100%( مسن القيمة التقديرية 
بصسك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وسستجري املزايسدة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام السساعة )العارشة صباحا( واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسسمية تكون املزايسدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر 
جلسب هويسة االحوال املدنيسة مصسورة واصلية ويتم االلتسزام بكافسة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد 
*يعاد تقديرها كل خمسسة سنوات من قبل البلدية وموافقة السيد املحافظ عىل 

التقدير
*يتم تنفيذها وفق الكشوفات الفنية املعدة والرشوط الواردة فيها

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري...

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة 
اىل مديريسة بلديسة النعمانية وفق  الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( مسن قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقسم )21( لسسنة 2013 فعىل الراغبني باالشسرتاك يف املزايدة العلنيسة مراجعة مديرية بلديسة النعمانية   
خالل فرتة )15( خمسسة عرش يوما  تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التامينسات القانونيسة البالغسة )30%( من القيمة التقديريسة بصك مصدق او نقدا ولكامسل مدة االيجار 
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة 
صباحا( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه 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

إىل الرشيسك الثاني/بتسول داخسل جبسري  اقتىض حضسورك إىل 
مقسر بلديسة النجف لغرض اصسدار اجازه بنساء للعقار املرقم 
52638/3 حسي النسداء خسالل عسرشه ايسام وبخالفه سستتم 

اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه

 رغد حسن ابراهيم
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح العباسية 
العدد : 84/ج/2021
التاريخ 2021/2/18

اعالن
اىل املتهم الهارب / حسني عيل عودة 

بنساءا عىل الشسكوى املقامسة ضدك مسن قبل املشستكي حازم 
محمد شسوجةولتعذر تبليغك ملجهولية اقامتك قررت املحكمة  
تبليغسك اعالنا عن طريق صحيفتسني محليتني بالحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم املحاكمة املصادف 2021/4/5 السساعة 
التاسسعة صباحسا ويف حالة عدم حضورك سستجري املحاكمة 
بحقسك غيابيا وعلنسا وفق احسكام املسادة 2/459  من قانون 

العقوبات رقم 111 لسنة 1969 املعدل وحسب االصول
القايض

طالل سلمان مهدي

اعالن 
قسدم املواطسن ) عيل محمد حسسن عسيل (  الدعسوى الضافة ) 
اللقسب ( وجعلسه ) املربقسع ( بدال من ) فسراغ ( فمن لديه حق 
االعسرتاض عىل ذلك مراجعة هسذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمسسة عرش يوما وفق املادة 22 مسن قانون البطاقة املوحدة 

رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح العباسية 

العدد : 76/ج/2021
التاريخ 2021/2/18

اعالن
اىل املتهم الهارب / فالح منذر مهوس

بناءا عىل الشسكوى املقامة ضدك من قبل املشتكي الحق العام 
ولتعذر تبليغك ملجهولية اقامتك قررت املحكمة  تبليغك اعالنا 
عن طريق صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة يف 
يوم املحاكمة املصادف 2021/4/5 السساعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا 
وفسق احكام املسادة 2/459  مسن قانون العقوبسات رقم 111 

لسنة 1969 املعدل وحسب االصول
القايض

طالل سلمان مهدي

إىل الرشيسك / انتصسار فاضل حمود اقتسىض حضورك إىل مقر 
بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 5794/3 
حي العروبة خالل عرشه ايام وبخالفه سستتم اإلجراءات دون 

حضورك 
 طالب االجازه

 احمد نعمه مهنه
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 1055/ج2021/1

التاريخ : 2021/5/2
اعالن

 اىل املتهم الهارب / عمار حمزة زاير علوان العنزي
حيسث انسك متهسم يف الدعسوى املرقمسة )1055/ج2021/1( 
والخاصة باملشستكي )سسليم حسسن احمد( وفق احكام املادة 
1/459  من قانون العقوبات  وملجهولية محل اقامتك  حسب 
االشسعار املرفسق يف ثنايا هذه الدعسوى عليه قسررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بواسسطة جريدتني رسسميتني بوجوب الحضور 
يف موعسد املحاكمسة املصسادف يسوم 2021/6/15 وعنسد عدم 

حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

إعـــالن 
م/ مناقصة عامة لتجهيز قرطاسية ورحلة مدرسية 

رقم املناقصة ت
اسم 

املناقصة 
املوقع التفصييل 

درجة التصنيف 
املطلوبة

الكلفة التخمينية

-1
/1

تجهيز/2021

 تجهيز 
رحلة 

مدرسية

مخزن الفاو/ 
بغداد /جميلة 

البناية املجاورة 
ملدرسة الفاو

غرفة تجارة /اوىل 

هوية تصنيف 
املقاولني/الخامسة

249,600,000 مائتان 
وتسعة واربعون مليون 

وستمائة الف دينار 
عراقي .

-2
/2

تجهيز/2021
تجهيز 
A4 ورق

مخزن الفاو/ 
بغداد /جميلة 

البناية املجاورة 
ملدرسة الفاو

غرفة تجارة /اوىل 

هوية تصنيف 
املقاولني/الخامسة

240800000مائتان 
واربعون مليون وثمان 
مائة الف دينار عراقي

حسني عيل نارص العبودي 
املدير العام

العدد /1324
التاريخ 2021/5/5

العدد /1325
التاريخ 2021/5/5

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع المساحة رقم الملك نوع الملك ت
سنة واحدة الكراج الموحد 11م2 215 حانوت 1
سنة واحدة ساحة بيع انكات 14م2 401 حانوت 2
سنة واحدة خلف سوق القصابين 14م2 172 حانوت 3
سنة واحدة سوق الشيشان 12م2 737 ارضية كشك 4
سنة واحدة شارع 13 6م2 50 حانوت 5
سنة واحدة سوق الحدادين 6م2 61 حانوت 6
سنة واحدة سوق القصابين 6م2 49 حانوت 7
سنة واحدة امام الكراج الموحد 10م2 107 حانوت 8
سنة واحدة الكراج الموحد 10م2 235 حانوت 9
سنة واحدة متنزه الحي التجاري 924م2 328 ساحة تارتان 10
سنة واحدة ساحة بيع انكات 6م2 398 حانوت 11
سنة واحدة امام الكراج الموحد 30م2 483 كشك 12
سنة واحدة الكراج الموحد 20م2 8 حانوت 13

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع المساحة رقم الملك نوع الملك ت

17 سنة )سبعة 
عشر سنة( 

حي 
الشهداء 580م2  8562/6

م18 البغيلة
انشاء اسواق وفرن 
تجاري )مساطحة(  1
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حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

شعبة تنظيم املدن
اعالن تنظيم

نظمت مديري�ة التخطيط العمراني/ نينوى بكتابهم بالعدد 2266 يف 
23/ 12/ 2020 واملتضم�ن اإلعالن ع�ن التنظيم املرقم)54/ 2020( 
والخاص بالقطعتني املرقمتني 2617/ 1 و 3523/ 1 م 44 حش�مية 
واس�تناداً إىل املادة )45ب( من قانون إدارة البلديات املرقم 165 لسنة 
1964 املع�دل تعلن الكيفية وع�ى ذوي العالقة تقدي�م ما لديهم من 
اعرتاضات خالل )30 يوم( ثالثون يوما من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سوف يكتسب الدرجة القطعية مع التقدير

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
 تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار الثالثة ملحافظ�ة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية  اليج�ار العقارات  املبينة 
تفاصيله�ا ادن�اه العائد اىل بلدي�ة املناذرة وملدد املبينة تفاصيله�ا يف ادناه وفقا الحكام قان�ون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعى من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة البلدية  خالل )30(ثالثون  يومامن اليوم 
الت�ايل لن�رش االعالن لالطالع عى الرشوط املطلوبة   مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية م�ن القيمة املقدرة  
بموجب صك مصدق وفقا للقانون وس�تجري املزايدة يف البلدية املذكورة  الس�اعة )10 صباحا(  من  صباح اليوم 
التايل النتهاء فرتة اعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة كاف�ة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرس�مية  وتكون م�دة كرس القرار 

خمسة ايام من تاريخ اجراءها 

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

السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعى املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم 

من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته
3 � يح�ق للبلدي�ة فس�خ العقد يف حالة الحاج�ة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلح�ة العامة دون 

الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 � تكون امانات دخول املزايدة الش�اغلني للعقار ) 50%( من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب السيد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3

6 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وخماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

إىل الرشكاء  / 1-  يرسى حسني صالح  2- طارق زغري رسن 3- 
إيهاب رزاق لفته 4- حنني حيدر كريم  اقتىض حضوركم إىل مقر 
بلدية الكوفة  لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 31642/3  
كوفة حي  ميس�ان  خالل مدة ش�هر   وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك 
 طالب االجازه

 عيل يارس عبد الحمزة
�����������������������������������������������������

فقدان الكوبون للساحبة الزراعية املرقمة 258
فقد مني القسيمة الصادرة من هيئة توزيع الفرات األوسط فرع 
املثنى باس�م / رحمن طكطاك مهوس من يعثر  عليها تسليمها 

لجهة االصدار
�����������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل أو رقم القطعة 85/ 136
املحلة أو رقم واسم املقاطعة 18 املشخاب 

الجنس دار
النوع ملك رصف

املساحة 1 أولك  72مرت و 98 
املش�تمالت اس�تقبال ومطب�خ وحم�ام ومرافق صحي�ة وصالة 

وغرفتني نوم شلمان
الشاغل املالك

مقدار البيع تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة باملزاي�دة العلنية 
العقار املوص�وف أعاله العائد للراهن مه�دي محمد مهدي لقاء 
طل�ب الدائن املرتهن م�رف الرش�يد املناذرة  املس�تحق البالغ 
48.000.000 ثماني�ة واربع�ون ملي�ون دين�ار فع�ى الراغب يف 
االش�رتاك فيها مراجعه ه�ذه الدائرة خالل 30 يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات 
نقدي�ة او كفال�ة مرفية ال تقل ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة 
للمبي�ع البالغ 60.000.000 س�تون ملي�ون دين�ار وان املزايدة 

ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   8 / 8 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 37  الرشفة الهاشمية 
الجنس:  بستان

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  50  مرت     13اولك     6 دونم 
املشتمالت :   بستان مشيد عليه دور سكنيه

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : تمام العقار

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الهاش�مية يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوص�وف اعاله العائ�د للراهن )حس�ني لفت�ه فارس( 
لقاء طل�ب الدائن املرته�ن ) مرف الصناعي / باب�ل( البالغ ) 
25000000( عدى الفوائد خمس�ة وع�رشون مليون ديناراً فعى 
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( يوماً 
اعتب�اراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفالة مرفي�ة ال تقل عن 10% من 
القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغ�ة ) 232000000( مائتان واثنان 
وثالثون مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية

اعالن
إىل الرشيك مجاهد محمد عباس

اقت�ىض حضورك إىل مديرية بلدية النجف وذلك القرارك باملوافقة 
عى صدور إجازة بناء والخاصة بالعقار املرقم 49639 حي النداء 
مناصف�ة مع الرشي�ك هادي عب�اس رضا وخالل م�دة أقصاها 

عرشة أيام وبعكسه سوف تصدر اإلجازة وفقا للضوابط األزمة
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة :   1232 / 6
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 الدبال

الجنس:  دار
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  167 مرت 
املشتمالت :   ثالثة غرف نوم وصالة واستقبال و مطبخ

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : تمام العقار

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الهاش�مية يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اع�اله العائ�د للراهن )محمد أم�ني عبد عيل( 
لقاء طل�ب الدائن املرته�ن ) مرف الصناعي / باب�ل( البالغ ) 
9000000( ع�دى الفوائ�د تس�عة ماليني ديناراً فع�ى الراغب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املق�درة للمبيع البالغ�ة ) 120000000( مائ�ة وعرشون مليون 
دين�اراً وان املزاي�دة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً م�ن اليوم 

األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية 
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مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 417/ج2021/1
التاريخ : 2021/4/25

اعالن
 اىل املتهم الهارب / قاسم ارحيم محمد مطلك

حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة )417/ج2021/1( والخاصة 
باملش�تكية )ازه�ار ارحي�م محمد( وف�ق احكام امل�ادة 453 من 
قانون العقوبات  وملجهولية محل اقامتك  حس�ب االشعار املرفق 
يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواس�طة 
جريدتني رس�ميتني بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
ي�وم 2021/5/30 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1600/ب5

التاريخ : 2021/5/5
اىل املدعى عليه  ) حسن  كاظم عباس(

اقام املدعي )عالء حس�ني عزيز ( الدع�وى البدائية املرقمة والتي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م )بتاديت�ه مبلغ ق�دره مليون وتس�عمائة 
وخمس�ون الف دينار عراقي بموج�ب الكمبيالة املرقمة 11706 
يف 2018/9/27   ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي االمري / 1 عبد مسلم حسون 
علي�ه قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم  2021/5/23  
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 1507/ ش4/ 2021

التاريخ 6/ 5/ 2021
اعالن

إىل املدعى عليه / عباس فاهم حسني 
أص�درت هذه املحكمة قراره�ا بالدعوى املرقم�ة 1507/ش4/ 
2021 يف 31/ 3/ 2021 غيابي�ا بحق�ك و الق�ايض تأييد حضانة 
األطف�ال كل من )ع�يل االكرب وعب�د الله( للمدعي�ة  عبري جوده 
عب�اس وملجهولي�ة محل إقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وأش�عار مخت�ار محلة ح�ي ميس�ان / الكوفة ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق 
االع�رتاض عى الق�رار الغيابي خ�الل املده القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض 

حكم شاكر ابو طبيخ
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2426/ ب5/ 2021

التاريخ 6/ 5/ 2021
إىل املدعى عليه/ احمد ماجد مهدي 

أق�ام املدعي نعمان عب�د الزهرة عباس الدع�وى البدائية املرقمة 
أع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم بالزامك بتاديت�ك للمدعي أعاله 
ب�دالت اإليجار للعق�ار املرقم 1505/ 440 حي الس�عد يف النجف 
مبلغا وقدره أربعة مالي�ني ومائتان الف دينار للفرتة من 1/ 2/ 
2021 ولغاي�ة 25/ 3/ 2021 ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة بداءة النجف وأش�عار 
مخت�ار منطق�ة الحس�ني /2 الحنان�ة املدعو حي�در جعفر عبد 
كله ل�ذا قررت هذه املحكمة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف ي�وم 30 / 5/ 
2021 وعند عدم حضورك أو ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
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مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 3030

التاريخ 17/ 11/ 2020
اعالن

إىل املدعوة / جميلة جليل ناجي 
ق�دم طالب حجة الوفاة حازم جليل ناجي طلبا إىل هذه املحكمة 
يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوه جميلة جليل ناجي 
قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها 
خ�الل عرشة أيام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
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مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 666

التاريخ 15/ 2/ 2021
اعالن

إىل املدعوة / جربية رايض كاظم  
ق�دم طالب حجة الوفاة حازم جليل ناجي طلبا إىل هذه املحكمة 
يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوه جربية رايض كاظم  
قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها 
خ�الل عرشة أيام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف  االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2823/ب4/ 2021

التاريخ 6/ 5/ 2021
إىل املدعى عليها / رفيه بدر عيىس 

أقامت املدعية س�ليمة مال الله عبد الرض�ا الدعوى أعاله تطلب 
فيها تمليكها العقار املرقم 6405 براق جديدة املس�جل باس�مك 
ولثبوت مجهولية محل إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ املبلغ 
القضائي وأشعار مختار محلة الجديدة يف النجف لذا تقرر تبليغك 
إعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور أمام هذه 

املحكمة يوم املرافعة املصادف
 1/ 6/ 2021 الس�اعة التاس�عة صباحا او من ينوب عنك قانونا 

وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق األصول 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
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مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 767/ ب3/ 2021

التاريخ 6/ 5/ 2021
إىل املدعى عليه / عمار حسن دحام حمود الدعمي

أق�ام املدعي املدير العام لرشكة التأمني الوطنية إضافة لوظيفته 
الدع�وى البدائي�ة املرقمة أعاله والتي يطلب فيه�ا الحكم الزامك 
بتس�ديد مبلغ التعويض املتبقي بذمتك والبالغ مليونني ومائتان 
وخمس�ة وعرشون ألف دينار ولثب�وت ارتحالك إىل جهة مجهولة 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة بداءة النجف وأش�عار 
مخت�ار الجزائر 4 ا نارص عيل ال عريع�ر لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك إعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور يف موعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 19/ 5 / 2021 وعند عدم حضورك أو 
ارسال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق األصول 
القايض

خالد جابر عبيد 
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 45/ش2021/1
التاريخ 2021/4/28

بتاري�خ  النج�ف  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  تش�كلت 
2021/4/28 برئاس�ة القايض السيد حميد جخم علوان املاذون 

بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها التايل :
املدعية / سعاد عبد الزهرة عبد عيل
املدعى عليه / عباس حمدان كاظم 

القرار 
لدعوى املدع�ي وللمرافعة الغيابية العلني�ة واطالع املحكمة عى 
نسخة مصدقة من عقد زواج الطرفني الصادر من هذه املحكمة 
بالع�دد 79 س�جل 1 يف 2016/1/7 وعى تقري�ر مكتب الباحث 
االجتماع�ي ام�ام ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 2428/1944 /بحث 
/2020 يف 2020/12/31 وعى مطالعة السيد نائي املدعي العام 
امام هذه املحكمة بالعدد 76 يف 2021/4/13 واستمعت املحكمة 
الق�وال املدعي�ة واملثبت�ة ضبط�ا يف محرض جلس�ة 2021/4/8 
واس�تمعت املحكم�ة للبين�ة الش�خصية للمدعي�ة علي�ه وحيث 
ان امل�ادة 41 من قانون االحوال الش�خصية النافذ قد اش�رتطت 
يف التفري�ق املوج�ب للخالف�ات ان يكون الخالف مس�تحكم بني 
الزوج�ني ويتع�ذر معه اس�تمرار الحياة الزوجية علي�ه ولكل ما 
تق�دم وبالطلب قررت املحكم�ة الحكم بالتفري�ق القضائي بني 
املدعية بس�عاد عبد الزهرة عبد عيل واملدعى عليه عباس حمدان 
كاظ�م واعتباره طالق�ا بائن�ا بينونة صغرى وال يح�ق للمدعى 
علي�ه الرجوع بزوجته املدعية اال بعد ومهر جديدين وعى املدعية 
االلت�زام بالعدة بالعدة الرشعي�ة البالغة ثالثة ق�روء اعتبارا من 
تاري�خ صدور هذا الق�رار يف 2021/4/28 وليس لها التزوج من 
رج�ل اخر اال بعد انتهاء عدتها الرشعية حس�ب  الوصف املذكور 
اعاله واكتس�اب القرار الدرج�ة القطعية وصدرالحكم اس�تنادا 
الحكام املادة 1/40 احوال شخصية واملواد 21 و 22 اثبات واملواد 
154 و 156 و 161 و 166 و 203 مرافع�ات مدني�ة حكما غيابيا 

قابال لالعرتاض والتمييز وافهم علنا يف 2021/4/28
القايض

حميد جخم علوان

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 30297

التاريخ 17/ 11/ 2020
اعالن

إىل املدعوة / ناجحة جليل ناجي
ق�دم طالب حجة الوفاة حازم جليل ناجي طلبا إىل هذه املحكمة 
يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوه ناجحة جليل ناجي   
قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها 
خ�الل عرشة أيام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 337/ 2020

التاريخ 11/ 4 / 2021
إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الس�ماوة العقار تسلس�ل 22/ 153 م 5ام 
التلول والجالجه الواقع يف الس�ماوة العاىد للمدين صائب عباس 
فاض�ل املحجوز لقاء طل�ب الدائن عدن�ان رحيم علي�وي البالغ 
22.740.000 إثن�ان وع�رشون مليون وس�بعمائة واربعون الف 
دين�ار فعى الراغ�ب بالرشاء مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 

ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل والداللية عى املشرتي 
املنفذل العدل 

جعفر حسني دخيل ال شرب
املواصفات 

1- موقع�ه ورقمه 22/ 153 م5 ام التلول والجالجه الس�ماوة / 
مجمع اين يقطني مجمع سكني 

2- جنسه ونوعه دار مشيدة / ملك رصف
3- حدوده أوصافه

4- مش�تمالته تتكون من غرفتني نوم وصالة واستقبال ومطبخ 
ومجموع�ة صحية طاب�ق واحد ومبني من الطابوق واألس�منت 

واملسقف  بالكونكريت املسلح 
5-مساحته 200مرت مربع 

6- درجة العمران متوسطة 
7- الشاغل املدين صائب عباس فاضل وعائلته

8- القيمة املقدرة 83.000.000 ثالثة وثمانون مليون دينار
�����������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة :   1482 / 1
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 7 العالك 

الجنس:  دار
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  240 مرت 
املشتمالت :   استقبال و مطبخ وغرفتني نوم وصالة وصحيات

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : تمام العقار

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الهاش�مية يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن ) عبد الس�تار جالب( 
لقاء طل�ب الدائن املرته�ن ) مرف الصناعي / باب�ل( البالغ ) 
3000000( ع�دى الفوائ�د ثالث�ة مالي�ني ديناراً فع�ى الراغب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ) 72000000( اثنان وس�بعون مليون 
دين�اراً وان املزاي�دة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً م�ن اليوم 

األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

شعبة تنظيم املدن
اعالن تنظيم

اش�اره اىل كتاب مديري�ة التخطيط العمراني/ نين�وى بالعدد 1031 
يف 28/ 4/ 2021 بخص�وص التنظي�م املرق�م)2021/ 61( والخاص 
بالقطعة املرقمة 1291/ 10 م 52 قوجاق  واستناداً إىل املادة )45ب( 
من قانون إدارة البلديات املرقم 165 لسنة 1964 املعدل تعلن الكيفية 
وع�ى ذوي العالقة تقديم م�ا لديهم من اعرتاضات خ�الل )30 يوم( 
ثالثون يوما من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�وف يكتس�ب الدرجة 

القطعية مع التقدير

مدة االيجار رقم الملك  نوع الملك ت
سنة واحدة  30-2-115-75 كشك 1

سنة واحدة مدة العقد ثالث سنوات 
-134-133-132-139-143-142-141
-129-130-131-135-136-138-137

34-128
اكشاك في اماكن متفرقة ايجار 

اول مرة  2

سنة واحدة  7 معرض حي الزهور 3
سنة واحدة  9ـ10ـ12 مكتب السوق الجديد  4
سنة واحدة  2ـ3 ملعب خماسي 5
سنة واحدة  191ـ4 ساحة وقوف سيارات 6
سنة واحدة  1 جمعية تعاونية 7
سنة واحدة  -4 مشتل 8
سنة واحدة  191 فرن صمون 9
سنة واحدة  172 دورة مياه 10
سنة واحدة  1 كوفي شوب 11
سنة واحدة  175 مخزن 12
سنة واحدة  3097/1 ـ 2842/1ـ2817/1ـ2828/1 قطعة صناعية  13

سنة واحدة مدة العقد ثالث سنوات 140 مشتل 14

العدد : 28
التاريخ 2021/5/5

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي 

مدير ناحية احلرية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد 13
التاريخ 4/ 1 /2021

العدد 13452
التاريخ 6/ 5 /2021

املهندس
رضوان امحد سليامن 

مدير بلدية املوصل

املهندس
رضوان امحد سليامن 

مدير بلدية املوصل
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،أنت اليوم مغرور ومنغمس 
يف التس�اهل مع نفس�ك يف العمل، وبناًء عليه، 
سوف يراك زمالؤك ورؤساؤك كشخص متطلب 
ووق�ح. حافظ ع�ى التوازن املطل�وب وفكر يف 
طلباتك. ال تأخذ النقد املوجه لس�لوكك بمحمل 

شخيص. باملقرنة بصدقائك

عزي�زي برج الثور، ال يبدو أن األش�ياء تس�ر 
بص�ورة جي�دة الي�وم، فلديك أيًضا مش�كلة يف 
الرتكي�ز ع�ى امله�ام اليومي�ة. ع�ى الرغم من 
صعوبة تحفيز ذاتك، ال تخفض رأسك يف يأس. 
إذا قم�ت بأفضل ما عندك فس�وف تحصل عى 

بعض النجاحات املحدودة

تحدي�ات  الجوزاء،س�تواجه  ب�رج  عزي�زي 
وعراقي�ل صعبة. ق�د يتواجد م�ن يعمل ضدك 
أو يس�بب مضايقات بتواجده بامل�كان، وذلك 
سعًيا لإلخالل بتوازنك. بالتايل يجب األخذ بعني 
االعتبار أقل تأثر س�لبي قد يكون لتلك العوائق 

العابرة عى مسار حياتك

عزيزي برج الرسطان، قد يكون اليوم مضطرًبا، 
فمن ناحية، الكثر من األش�ياء لن تس�ر عى 
رغبت�ك، ومن ناحية أخرى، س�تجد نفس�ك يف 
مواقف صعبة بسبب من هم حولك. ال تبالغ يف 

ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك

عزيزي برج األسد،ال يجب أن تتبنى مسئوليات 
كثرة، مهما كانت املغريات. يجب أن تركز عى 
األمور األهم بالنس�بة لك، وإال فس�وف تعرض 
نفس�ك لخط�ر أن تطغ�ى عليك ه�ذه األمور. 
إذا ق�ررت مواجه�ة أمور جديدة، ك�ن منفتًحا 

واطلب مساعدة اآلخرين.

عزي�زي برج الع�ذراء، تجد س�هولة يف التعامل 
اإليجابي مع األشخاص يف الوقت الحايل، فالكل 
يب�دو منجذًب�ا إليك، كم�ا أن الص�الت التي قد 
يكون لها تأثرًا إيجابًيا عى مستقبلك تظهر يف 
كل مكان. تأكد من أنك ُتَقِدر هؤالء األش�خاص 

حق تقديرهم

عزي�زي ب�رج املي�زان، يف الوقت الح�ايل، يبدو أن 
طريق�ك إىل النجاح مس�دود، عى الرغ�م من أنك 
كنت عى الطريق السليم وكنت تحرز تقدًما بإتباع 
طريقتك الس�ابقة. أما اآلن، فتوجد عقبات كثرة 
يف طريق�ك وأصبح م�ن الرضوري إع�ادة تقييم 

املوقف والنظر يف بعض االحتماالت الجديدة.

عزي�زي ب�رج العق�رب، مهارات�ك التنظيمي�ة 
مطلوب�ة يف العمل الي�وم، ويمكنك جمع أفكار 
زمالئ�ك وبالت�ايل تتفوق. قد يك�ون لذلك تأثرًا 
إيجابًي�ا ع�ى ثقت�ك بذاتك، كما س�وف يالحظ 
األصدق�اء أيًضا النزعة املتناغمة فيك حيث أنك 

قادر عى جمع الشخصيات املختلفة مًعا.

عزيزي برج القوس،س�وف تتع�رض يف العمل 
الجدي�دة.  والخط�ط  التحدي�ات  م�ن  لس�يل 
إذا أبدي�ت بع�ض االهتم�ام به�ذه التحدي�ات 
والخطط، فس�وف تَك�وِّن أصدقاًء ج�دد. يلجأ 
إليك الناس أيًض�ا يف حياتك الخاصة. قد تظهر 

بعض العالقات الجديدة

عزيزي برج الجدي، اذا وجدت شكوك أو ظنون 
غر مؤكدة يف حياتك، فهذا هو الوقت املناس�ب 
أن تطمنئ نفس�ك وتتخلص منها مما يوفر لك 
بنية وإطار عمل أكثر اس�تقراًرا. يف الغالب، لن 

تتصادم بالكثر من العوائق يف الوقت الحايل

عزي�زي ب�رج الدلو، س�تصبح صدقات�ك أكثر 
عمًقا وس�وف تس�رتجع م�ع أصدقائك أحداث 
وذكريات ماضية ال تنىس. يف وسط املجموعات 
الت�ي تنتم�ي إليها باألخص، س�وف تتش�ابك 
سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جًدا 

وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك.

عزي�زي برج الحوت،ألول م�رة خانتك األنماط 
الس�لوكية االعتيادي�ة الخاص�ة ب�ك ووضعتك 
يف مواق�ف حرج�ة. اس�رتاتيجية الحل�ول التي 
تنتهجها يف املعتاد ال تحس�ن من األمور، مهما 
حاولت مراًرا وتكراًرا. كنوع من التغير، حاول 

التخيل عن تلك األنماط االعتيادية.

العذراء

احلوت

»فيسبوك« تنوي اختبار عملتها الرقمية
تتوق�ع »فيس�بوك« بدء اختب�ار عملتها 
الرقمية »ديم« Diem واملعروفة س�ابًقا 

ب�«ليربا« يف وقت الحق العام الجاري.
ووفًق�ا ملا ذكرته مص�ادر مطلعة عى 
األم�ر لش�بكة »يس إن ب�ي يس«، فإن 
بال�دوالر  مرتبط�ة  س�تكون  العمل�ة 
تك�ون  أن  املتوق�ع  وم�ن  األمريك�ي، 
التج�ارب ع�ى نطاق صغر وس�رتكز 
ع�ى نح�و كب�ر ع�ى املعام�الت بني 

العمالء األفراد.
كما أشارت املصادر إىل أنه من املحتمل 
أن يك�ون هن�اك خي�ار لرشاء الس�لع 
باس�تخدام العملة املش�فرة، لكنها لم 

تعلن موعًدا محدًدا لبدء تلك التجربة.
ويتزام�ن م�ع تل�ك الخط�وات تحقي�ق 
البيتكوي�ن  بقي�ادة  الرقمي�ة  العم�الت 

مكاس�ب قوية، إىل جانب تكثيف الصني 
جهوده�ا إلصدار عملة الي�وان الرقمي، 
كما أعلنت اململك�ة املتحدة أمس عزمها 

عى إصدار عملة رقمية.
وكش�فت »فيس�بوك« ألول م�رة ع�ن 
مرشوعه�ا إلص�دار عمل�ة رقمي�ة يف 
منتص�ف 2019، وعق�دت ائتالًفا غر 
ه�ادف للرب�ح مع ع�دد م�ن رشكات 
املدفوع�ات والتكنولوجي�ا، ولك�ن تلك 
التح�ركات أثارت الجه�ات التنظيمية 
حول العالم، ما دفع عددا من الرشكاء 
»في�زا« و«ماس�رتكارد«  بينه�م  م�ن 
و«باي بال« إىل االنفصال عن االئتالف.

بريطانيون يصابون عمدًا بفريوس كورونا
تط�وع بريطانيون أصيب�وا بعدوى 
»كوفيد-19« سابًقا، إلجراء  تجارب 
عليه�م، بتعريضه�م لإلصاب�ة مرة 
كورون�ا،  به�دف  بف�روس  أخ�رى 
فحص االستجابات املناعية ومعرفة 

مدى إمكانية اإلصابة  مرة أخرى . 
اللقاح�ات  أخصائي�ة  وأوضح�ت 
بجامعة أكس�فورد وكبرة الباحثني 
 يف الدراس�ة هيل�ني ماكش�ني وفًق�ا 
الت�ي  املعلوم�ات  أن  ل�«روي�رتز«، 
 سيتم الحصول عليها من هذا العمل 

ستس�مح بتصميم لقاح�ات  وعالجات 
أفض�ل، وكذلك فه�م م�ا إذا كان الناس 
يصبحون  محميني بعد اإلصابة بفروس 

كورونا، وإىل متى . 
وأضاف�ت: ه�ذا العمل سيس�اعد يف 
فهم ما الذي تحمي منه  االستجابات 
املناعية للحيلول�ة دون اإلصابة مرة 

أخرى بالعدوى. 
الربيطاني�ة  الس�لطات  وأعط�ت 
خالل فرباير امل�ايض الضوء األخرض 
التح�دي«  ب�«تج�ارب  مل�ا  يس�مى 
ع�ى الب�رش والت�ي يتع�رض فيه�ا 
 املتطوع�ون عم�دا ل�«كوفي�د-19« 
لتعزيز البحث يف امل�رض  الناجم عن 

فروس كورونا . 

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
قطع دجاج مشوية

طماطم مقطعة - خس مقطع
بصل مقطع

عني جمل
ملح
خل

ليمون
خطوات التحضر:

يف بولة كبرة الحجم ضعي الخس و البصل و قلبي.
ضعي قطع الدجاج و الطماطم يف البولة و قلبي برفق.

يف بول�ة صغ�رة ضعي الخ�ل و امللح و الليم�ون و قلبي حتى تختل�ط التوابل 
ببعضها.

ضعي مزيج التوابل عى مزيج الس�لطة و قلبي حتى تختلط الس�لطة بمزيج 
الخل.

زيني السلطة بعني الجمل و قلبي مرة اخرى ثم قدميها.

سلطة بقطع الدجاج و اخلرضوات

حتذيرات صحية بشأن االستحامم كل يوم
يعد االستحمام أحد مباهج الحياة البسيطة، حيث يجدد الجلد 
والعق�ل ويوف�ر مجموعة من الفوائد الصحي�ة اإلضافية، مثل 

االنتعاش وزيادة تدفق الدم.
وم�ع ذل�ك، تنقس�م اآلراء حول م�ا إذا كان يجب االس�تحمام 
يومي�ا. وباالعتم�اد ع�ى البح�ث، س�لط الدكت�ور كريس من 
This Morning الض�وء ع�ى املخاط�ر الصحية التي يش�كلها 

االستحمام اليومي.
وق�ال: »يمك�ن أن يك�ون ض�ارا ألن الجل�د مكت�ظ بالبكتريا 
الجيدة«. وتساعد هذه البكتريا يف الحفاظ عى برشة صحية.

وح�ذر من أن »االس�تحمام كل ي�وم يمكن أن يزي�ل البكتريا 
النافعة«.

وعادة ما تحافظ البرشة الصحية عى طبقة من الزيت وتوازن 
البكتريا الجيدة والكائنات الحية الدقيقة األخرى.

ويوض�ح »هارف�ارد هيلث« أن »الغس�ل والف�رك يزيالن هذه 
األش�ياء، خاصة إذا كان املاء ساخنا«. وهذا يمكن أن يؤدي إىل 

عدد من املضاعفات.

ويرشح منش�ور الجامع�ة كذلك: »الجلد الجاف واملتش�قق قد 
يس�مح للبكتريا واملواد املسببة للحساس�ية باخرتاق الحاجز 
الذي من املفرتض أن يوفره الجلد، ما يسمح بحدوث التهابات 

الجلد وردود الفعل التحسسية«.
وع�الوة عى ذل�ك، يمكن للصاب�ون املضاد للبكتري�ا أن يقتل 

البكتريا الطبيعية.
ويضي�ف: »هذا يخل بتوازن الكائنات الحية الدقيقة عى الجلد 
ويش�جع عى ظهور كائن�ات أكثر صالبة وأق�ل صداقة وأكثر 

مقاومة للمضادات الحيوية«.
واس�تعرضت مراجعة مقالة ُن�رشت يف مجلة األمراض املعدية 
الناش�ئة، أدلة ع�ى العالقة بني نظافة الجل�د والعدوى، وتأثر 
الغس�ل عى س�المة الجلد، والتوصي�ات املتعلقة بممارس�ات 

العناية بالبرشة.
ووفق�ا للمراجعة، أثار االس�تخدام الواس�ع النطاق للمنتجات 
املضادة للميكروبات القلق بش�أن ظه�ور مقاومة للمطهرات 

وتلف حاجز الجلد املرتبط بالغسيل املتكرر.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2373( االحد  9  آيار  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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قرب إفتتاح ملعب كركوك األوملبي
             المستقبل العراقي/ متابعة

تواصل الدائرة الهندسية بوزارة 
الش�باب والرياض�ة متابعاته�ا 
والشبابية  الرياضية  للمنش�آت 
التي تنفذه�ا باملحافظات كافة 
ومنه�ا ملع�ب كرك�وك األوملبي 
س�عة 25 ال�ف متف�رج ال�ذي 
تعي�د تأهيل�ه رشكة افا س�بور 

الرتكية.
ع�ي  امل�ه�ن��دس  وذك���ر 
حس�ن م�ن دائ���رة املهندس 
ت�واص��ل  ان،”  امل�ق�ي��م، 
م��ع  ال�ش��ب�اب  وزي���ر 
امل��ش���روع  م�الك��ات 

وت��دخ��ل��ه ش�خ�ص�ي�ا أث��م��ر ع��ن 
ت�ق�دي�م تسهيالت كثرية لسري العمل فضالً 
ع�ن التوجيهات املهمة ال�ت�ي يبديها، ومنها 
ض�رورة زي�ادة املالكات العامل�ة يف الرشكة 
من أجل رسع�ة إتمام امل�رشوع الذي تجاوز 
نسبة انجاز اجمالية تصل اىل 83 % من حجم 

العمل“.
وأضاف، ان اعمال الصيانة وقص الثيل والتسميد 
واالدامة للثيل الطبيعي ألرضية امللعب مس�تمرة 
بصف�ة يومية يف امللعب الرئي�س وامللعب الثانوي 
فضال عن اعمال تجهيز وتركيب األبواب الداخلية 
واعم�ال  االريض،  الطاب�ق   )VIP( ال��  لبناي�ة 
ش��د ح�دي��د التس�ليح وال�ق�ال��ب للركائ�ز 

واك��م���ال   ،)A( الج�زء  ف��ي 
ال�س��ق�وف  ت�رك�ي�ب  اع�م�ال 
لصال�ة  )املغربي�ة(  ال�ث�ان�وي��ة 
الدخ�ول )مدخ�ل كب�ار الضي�وف 
م��ع  األرض���ي(،  )ال�ط�اب��ق 
التغلي�ف  أع�م��ال  ت�واص��ل 

.ال���ى  االداري����ة  لالجنح�ة 
ذل��ك ت��م ت�وج�ي��ه الرشكة 
امل�ن�ف�ذة ب�ف�ت�ح ف��ق��رات 
ع�م��ل ج��دي���دة و ت��م 
ب�ض��رورة  الرشك�ة  تبلي�غ 

زي�ادة أع�داد العمال يف املوقع 
ك��ي ت�غ�ط��ي ت�واص��ل 

ال�ع�م��ل الك�ث�ر 
وج�ب�ة  م��ن 

م�ع التأكي�د ع�ى رضورة 
االنته�اء بص�ورة نهائية 

االنهاءات  اعم�ال  م�ن 
ببناي�ة  الخاص�ة 

.)VIP(

النسوية تقرتح التعاقد مع مدرب أجنبي
             المستقبل العراقي/ متابعة

ضمَن رؤيتها الجديدة يف رس�م مس�ار املنتخبات 
الوطني�ة خ�الل الف�رتة املقبلة، علم�ت” الصباح 
الريايض “ من مصدر مقرب من اللجنة النس�وية 
يف اتح�اد الك�رة انه�ا تقدم�ت بتوصية 
اىل الهيئ�ة التطبيعي�ة طالب�ت فيه�ا 
ب�رورة التعاق�د مع م�درب أجنبي 
لقيادة منتخب س�يدات العراق خالل 
الف�رتة املقبلة.مصدر مقرب من 
اللجنة النس�وية يف اتح�اد الكرة 
أكد انها تقدمت بتوصية اىل الهيئة 
التطبيعي�ة طالب�ت فيه�ا بالتعاقد مع 
م�درب أجنبي لقي�ادة املنتخب النس�وي 
خالل الفرتة املقبلة كما فاتحت لجنة 
الالعبن املغرتبن وحثتها عى 
البحث عن العبات عراقيات 
مغرتبات يلعبن يف الدوريات 
االوروبية من اجل النهوض 
بواقع اللعبة التي تعرضت 
وهزائ�م  انتكاس�ات  اىل 

نكراء خالل مش�اركاتها الس�ابقة.اىل ذلك اتخذت 
الهيئ�ة التطبيعي�ة جمل�ة م�ن الق�رارات خ�الل 
اجتم�اع، بحضور رئيس التطبيعي�ة )إياد بنيان( 
وبقية األعضاء، واألمن العام محمد فرحان، وقد 
قررت ترحيل مدربي منتخب الش�باب وتسميتهم 
مس�اعدين ملدرب املنتخب األوملب�ي األجنبي الذي 
لم يحس�م ملفه حتى اللحظة فضال عن تس�مية 
الكابت�ن عم�اد محم�د مدرب�اً ملنتخب الش�باب، 

باإلضاف�ة اىل نقل مدربي منتخب األش�بال للعمل 
يف مراك�ز املوهب�ة. الهيئ�ة التطبيعية لم تحس�م 
حت�ى االن ملف مدرب املنتخ�ب األوملبي إذ ال تزال 
اللجنة الفنية تفاضل بن املدربن الهولندي مارك 
ڤوته واالس�باني باكو هرييرا الس�يما بعد قرارها 
الحاسم برورة التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة 
املنتخب األوملبي خالل االس�تحقاقات املقبلة عى 

يساعده يف هذه املهمة مدربون محليون.

والد جوارديوال يكشف موقفه 
من العودة إىل برشلونة

اجلوية ينجو من فخ نفط الوسط 
هبدف قاتل ويواصل الصدارة

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال فالينتي جواردي�وال والد بيب جواردي�وال، إنه يتمنى 
رؤية ابنه يعود يف يوم من األيام إىل برش�لونة، مشدداً عى 

أنه ال يريد رؤيته مدرباً ملنتخب إسبانيا.
ويرتبط بيب جوارديوال بعقد مع مانشس�رت س�يتي حتى 
2024، وهناك أنباء أكدت إمكانية عودته إىل البارسا يف حال 
تتويجه بلقب دوري أبط�ال أوروبا مع النادي اإلنجليزي، 

سواء يف هذا املوسم، أو املواسم القليلة القادمة.
“س�وبر  إذاع�ة  نقلته�ا  ترصيح�ات  يف  فالينت�ي  وق�ال 
ديبورتيف�و” اليوم الخميس: “بيب عى وش�ك أن يبلغ 50 
عاماً وال أستطيع أن أمي عليه ما يفعل، هو يعرف ما هو 

جيد وماهو غري جيد”.
وأردف: “بالنس�بة يل ال أريده أن يقود املنتخب اإلس�باني 
وأريد أن يعود لربشلونة كمدرب أو كشخص يقدم النصائح 
)مستشار(، يف الوقت الحايل، أريد فقط أن يواصل ابني ما 

يفعله اآلن، وأن يقوم بعمل جيد للغاية”.
وحول ليوني�ل مييس، قال: “بيب جواردي�وال يريد تدريبه 
مجدداً، وسيشعر بالسعادة إذا شاهده بقميص مانشسرت 
س�يتي، ولكن يف نف�س الوقت، بيب ال يريد إيذاء البارس�ا 
بخطف مييس منهم”.ويرتبط مييس بالرحيل عن برشلونة 
يف الصيف املقبل، ولكن التقارير الصحفية أشارت مؤخراً، 
إىل أن خ�وان البورتا أقنع�ه بالبقاء، وس�يجدد عقده مع 

الفريق خالل األسابيع القليلة القادمة.

صالح ينضم لقائمة اهتاممات فريقه السابق

نيامر جيدد عقده مع باريس سان جريمان

              المستقبل العراقي/ متابعة

انضم محمد صالح، نجم ليفربول، لقائمة 
أولوي�ات نادي تش�يليس اإلنجليزي خالل 
االنتقاالت الصيفية القادمة، يف ظل رغبة 

توماس توخيل لتعزيز خطه الهجومي.
وتأه�ل تش�يليس إىل نهائ�ي دوري أبطال 
أوروبا، حيث سيواجه مواطنه مانشسرت 
س�يتي، ولكن امل�درب األملاني ع�ازم عى 
تعزيز خ�ط هجومه رغم توفره عى عدٍد 

كاٍف من الخيارات.
وبحس�ب صحيف�ة “بيل�د” األملانية، فإن 
محمد صالح انضم لقائمة من املهاجمن 
الذي يهتم مدرب تشيليس توماس توخيل 

بالتعاقد معهم، خالل االنتقاالت الصيفية 
امل�رصي  النج�م  وأن  خاص�ًة  القادم�ة، 
س�بق له اللعب يف تش�يليس ولن ُيمانع يف 
ارتداء قميصه مجدداً.وأضافت، أن قائمة 
أولويات توماس توخيل تضم كذلك روميلو 
لوكاكو مهاجم إنرت مي�الن، باإلضافة إىل 
إيرلينج هاالند هداف بوروسيا دورتموند، 
والذي يحظى باهتمام جميع أندية أوروبا 
الكربى.وينته�ي عق�د محم�د صالح مع 
ليفربول يف 2023، وقد أش�ار قبل أيام إىل 
أن مسؤويل ليفربول لم يتحدثوا عنه حول 
تجديد عقده، وبالتايل فإن مستقبل يبقى 
مفتوحاً ع�ى جمي�ع االحتماالت.وتحول 
محمد صالح إىل واحد من أفضل املهاجمن 

يف العالم منذ انتقاله إىل ليفربول يف 2017، 
وقد نجح يف قيادة الفريق األحمر للتتويج 

بالعديد من األلق�اب أبرزها دوري أبطال 
أوروبا والدوري اإلنجليزي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي باريس سان جريمان الفرنيس يف بيان رسمي، 
تمديد عقد نجمه الربازيي نيمار دا س�يلفا لثالثة مواسم 

لغاية صيف عام 2025.

وجاء يف بيان النادي البارييس: »يرس باريس سان جريمان 
اإلعالن عن تمديد عقد نيمار لثالثة مواسم أخرى. النجم 
البال�غ من العم�ر 29 عاما مرتبط اآلن بن�ادي العاصمة 
حتى 30 يوني�و 2025«.وانضم نيمار إىل س�ان جريمان 
صيف عام 2017 قادما من برشلونة اإلسباني يف صفقة 

قياسية مقابل 222 مليون يورو.وأبدى نيمار عام 2019 
رغبته يف الرحيل عن سان جريمان وسط تقارير عن نيته 
العودة لربشلونة لكنه اس�تمر مع العمالق الفرنيس قبل 
أن يبلغ النادي نهائي دوري أبطال أوروبا املوس�م املايض 

ويخرس أمام بايرن ميونخ األملاني الذي توج باللقب.

ريال مدريد يتلقى صفعة أخرى بعد اخلروج من األبطال
              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت صحيفة »ماركا« اإلس�بانية أن تمرينات ريال مدريد 
عق�ب توديعه لدوري أبطال أوروبا ب�48 س�اعة غاب عنها 
الثالث�ي فيدي فالفريدي وفينيس�يوس جونيور وس�ريخيو 

راموس.
وتركت الهزيمة أمام تش�يليس يف نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا ريال مدريد يف حالة هشة، عى الرغم من أن العمالق 
اإلس�باني ليس لديه وقت للتفكري يف خيبة أمله القارية ألن 
إشبيلية يف انتظارهم ضمن منافسات الدوري اإلسباني هذا 

األسبوع. 
لقد واجهوا مش�كلة أخرى بس�بب غياب سريخيو راموس 
وفينيس�يوس جوني�ور وفي�دي فالف�ريدي ع�ن التدريبات 
الجمعة، حيث عمل الثالثي يف صالة األلعاب الرياضية بعيدا 

عن بقية املجموعة.
ويف الوقت نفسه، لن يلعب رفائيل فاران ضد إشبيلية، بينما 
تم اس�تبعاد داني كارباخال ولوكاس فاس�كيز حتى نهاية 
املوس�م، ليخوض ريال مدريد الفرتة الحاسمة يف الليغا دون 

عدد من الالعبن األساسين.
ويقدر غي�اب فاران بحوايل 10 أيام بع�د تعرضه إلصابة يف 
املواجه�ة أمام أوساس�ونا، رغم أنه عم�ل يف صالة األلعاب 

الرياضي�ة الجمعة.ومن املتوقع أن يك�ون املدافع الفرنيس 
متاحا للمباراة القادمة مع غرناطة بعد مواجهة إش�بيلية، 
عى الرغم من أن غيابه يعني أن زيدان س�يضطر إىل البحث 
ع�ن بديل.يذكر أن ري�ال مدريد يحتل وصاف�ة ترتيب فرق 
الدوري اإلسباني برصيد 74 نقطة وبالتساوي مع برشلونة 
صاح�ب املرك�ز الثال�ث، وبف�ارق نقطت�ن خل�ف املتصدر 

أتلتيكو مدريد.

مورينيو خيطط لضم حارس مانشسرت يونايتد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي روما اإليطايل رس�مًيا تويل الربتغايل جوزيه 
مورينيو منصب املدير الفني للفريق بداية من املوسم 
املقب�ل، فيما يبدو أنه قد بدأ يف وضع خطته يف س�وق 

االنتقاالت بالفعل.
وحس�ب موقع “فوتب�ول إيطاليا”، يرغ�ب مورينيو 
يف التعاق�د مع حارس مانشس�رت يونايت�د اإلنجليزي 
اإلسباني دافيد دي خيا خالل الصيف لتدعيم صفوف 

فريقه املوسم القادم.
ويأم�ل موريني�و يف أن يك�ون دي خي�ا ه�و صفقته 
الكب�رية األوىل م�ع ذئ�اب العاصم�ة اإليطالية يف ظل 
رغبة امل�درب الربتغ�ايل يف التعاقد مع ح�ارس مرمى 
جديد يف ظل عالمات االستفهام التي تحيط بمستقبل 
ب�او لوبي�ز.وكان مورينيو قد أرشف ع�ى تدريب دي 
خي�ا س�ابًقا يف مانشس�رت يونايت�د، إذ كان الحارس 
اإلس�باني أحد األعمدة الرئيسية يف صفوف الشياطن 
الحمر إب�ان تواجد الربتغايل يف القي�ادة الفنية، إال أنه 

خ�رس مؤخ�رًا مقع�ده األس�ايس 
تحت قي�ادة أويل جونار سولش�اير 

وال�ذي من�ح األولوية للح�ارس دين 
م�ع  دوره  تراج�ع  هندرس�ون.ومع 

الش�ياطن الحمر، قد يجد دي خيا املالذ 
يف االنتقال إىل روما واللعب مجدًدا تحت 

تحت قيادة مورينيو، فيما قد تتلكف 
الصفق�ة 20 مليون يورو، حس�ب 

التقرير اإليطايل.

زيدان يلوح بالرحيل 
عن ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أثار زي�ن الدين زي�دان املدير الفني 
لريال مدريد الجدل حول مس�تقبله، 
فاتحاً الب�اب أمام رحيله عن النادي 
عق�ب نهاي�ة املوس�م، وذل�ك خالل 
املؤتمر الصحفي ال�ذي عقده اليوم 

للحديث عن مباراة إشبيلية غداً.
وأطلق زي�دان ترصيح�ات غامضة 
وغري واضحة بش�كل كامل، لكن تم 
تفس�ريها من وس�ائل اإلع�الم عى 
أنها إش�ارة إلمكانية مغادرة النادي 
يف الصيف، رغم أن عقده س�ينتهي 

يف عام 2022.
وكانت الجملة األكثر غموضاً وإثارة 
للج�دل التي قالها زي�دان يف املؤتمر 
“سأجعل األمور سهلة عى النادي”، 
عناوي�ن  ع�ى  اس�تحوذت  حي�ث 

الصح�ف اإلس�بانية بش�كل كامل، 
ألنه�ا ربم�ا تحم�ل رس�الة ضمنية 
تش�ري إىل انته�اء تجربت�ه الثانية يف 

ريال مدريد.
وقال زيزو يف املؤتمر الصحفي عندما 
تم س�ؤاله عن مستقبله “هل يعرف 
النادي قراري؟ أوالً س�ننهي املوسم، 
ما يمكنني قوله أنني سأجعل االمر 
دائماً س�هالً للغاية عى النادي، ألنه 
األم�ر  منحن�ي كل يشء، س�أجعل 
س�هالً للغاي�ة. لكن امله�م اآلن هي 
املباري�ات األربعة املتبقي�ة، وكيفية 
إنهائها بشكل جيد، هذ ما يحفزني. 

ما عدا ذلك هو مجرد بال بال بال”.
وبس�ؤاله مرة أخرى عن مستقبله، 
أج�اب “ال أريد أن أخلق مش�اكل يف 
النادي، سأركز عى آخر 4 مباريات، 

وسنرى الباقي الحقاً”.

               المستقبل العراقي/ متابعة

خطف القوة الجوية فوزا متأخرا عى نفط الوسط )2-3(، 
يف املب�اراة التي جمعت بينهما، عى ملعب الش�عب الدويل، 

واملؤجلة عن الجولة ال�28 من الدوري العراقي املمتاز.
ورغم البداية املثالية لنفط الوس�ط، الذي تقدم يف الدقيقة 
السابعة عرب املحرتف األردني، محمود زعرتة، إال أن القوة 
الجوية عاد رسيعا يف الدقيقة 15، عرب رشيف عبد الكاظم، 

وخطأ من الحارس عي كاظم هادي.
ويف الشوط الثاني، تمكن الجوية من تسجيل هدفه الثاني، 

يف الدقيقة 57، من خالل رشيف عبد الكاظم أيضا.
لكن سجاد جاسم أحرز التعادل لنفط الوسط، يف الدقيقة 
69، بع�د خطأ م�ن املدافع منتظر س�تار يف إبع�اد الكرة، 

لتتهيأ أمام عبد الكاظم ويسددها يف الشباك.
ويف الدقيق�ة 87، تمكن حس�ن جبار من تس�جيل الهدف 
الثالث للقوة الجوية، يف مرمى حارس نفط الوس�ط الذي 

أخطأ بتقدمه.
ورفع الق�وة الجوية رصيده بهذا الفوز إىل النقطة 63، يف 
املركز األول، بينما تجمد نفط الوس�ط عند النقطة 49، يف 

املركز الخامس.

نادال وأوساكا حيصدان جائزة »لوريوس«
              المستقبل العراقي/ متابعة

حص�د العبا ك�رة امل�رب اإلس�باني رافايل 
ن�ادال والياباني�ة ناوم�ي أوس�اكا جائزت�ي 
لوري�وس ألفضل ري�ايّض ورياضي�ة يف العام 
2020، يف حن كان هن�اك تكريم خاص أيضا 

لل�دويل املرصي محمد صالح ال�ذي نال جائزة 
“اإللهام الري�ايض” وبطل العالم يف الفورموال 
واح�د الربيطان�ي لوي�س هاميلت�ون وفريق 

بايرن ميونيخ االملاني.
ه�ذه راب�ع م�رة يف�وز فيه�ا ن�ادال بجائزة 
لوري�وس بعد أن حق�ق لقب�ه الثالث عرش يف 

روالن غاروس الفرنسية املوسم املايض، 
مع�اداًل الرق�م القي�ايس لع�دد بطوالت 
الغران�د س�الم م�ع الس�ويرسي روجيه 
بلق�ب  فتوج�ت  أوس�اكا  فيدرر20.أم�ا 
بطولة الوالي�ات املتحدة املفتوحة لتحصد 

جائزة لوريوس للمرة الثانية.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برشلونة يبدأ أوىل خطوات حتقيق رغبة كومان
            المستقبل العراقي/ متابعة

ج�دد ن�ادي برش�لونة اهتمام�ه بالتعاق�د م�ع مداف�ع 
يوفنت�وس، ماتياس دي ليخت، خالل االنتقاالت الصيفية 
القادمة، يف ظ�ل رغبة إدارة خ�وان البورتا يف تقوية خط 
الدفاع.وكان يوفنتوس وبرش�لونة يتنافسان عى صفقة 
دي ليخت يف صي�ف 2019، قبل أن ينجح النادي اإليطايل 
يف االنقض�اض عليه، ومنذ ذلك الوقت، والبارس�ا يحاول 
الحصول عى توقيعه رغم تمسك البيانكونريي بخدماته.
وبحسب موقع “كالتش�يو مريكاتو” اإليطايل، فإن إدارة 
برشلونة بقيادة مدير كرة القدم ماتيو أليماني، تواصلت 

م�ع مس�ؤويل يوفنت�وس من أجل االستفس�ار ع�ن وضعية 
ماتي�اس دي ليخت، وعما إذا كان�ت هنالك فرصة للتفاوض 
بش�أنه.وأضاف املوق�ع، أن تح�رك إدارة برش�لونة جاء بعد 
إرصار رونال�د كومان عى ضم مدافع م�ن الطراز الرفيع، يف 

ظل عدم رغبته يف االعتماد عى الشباب فقط.
وأش�ار املصدر نفسه، إىل أن مس�ؤويل يوفنتوس أخربوا إدارة 
الن�ادي الكتالون�ي أن الالعب الهولندي غري قاب�ل للمس، إىل 
جانب ديان كولوسيفس�كى وعدد قليل من الالعبن.وأوضح 
املوق�ع املذك�ور، أن عقد ماتي�اس دي ليخت يش�مل رشطاً 
جزائي�اً بقيمة 125 مليون ي�ورو، لكن ال يمكن تفعيله إال يف 
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يفتخ�ر اي مواط�ن عراق�ي عندما يراج�ع اي مستش�فى او مركز 
صح�ي يجد فيها النظافة والرتتيب�ات الصحية املطلوبة وكل االدوية 
والعالجات والفحوصات املختربية الرضورية كونها تتعامل مع حياة 

االنسان... 
وقد توجهت ومعي حفيدي الطفل زين العابدين اىل مستشفى اطباء 
ب�ال ح�دود الكائنة يف ح�ي نابلس يف موص�ل الجديدة ألج�راء بعض 
الفحوص�ات ل�ه... وقد ادهش�ني التعامل والخدم�ة املوجودة يف هذا 
املستش�فى ومما زاد اعجابي النظام الصحي الكامل حقا لقد عادت 
ذكرياتي ايل مستش�فياتنا الحكومية ومؤسساتنا الصحية اىل نهاية 
الس�بعينات والثمانينات من القرن املايض عندما كان يذهب املواطن 
يف حال�ة مرض�ه اىل اي مؤسس�ه صحية يج�د فيها الراح�ة والعالج 
بأكمل�ه ورغ�م ان هذا املستش�فى تابع اىل منظمه اطب�اء بال حدود 
العاملي�ة، اال ان كل الكادر املوجود من االطب�اء واملمرضني والحراس 
وعم�ال الخدمة هم م�ن العراقيني وقد وجدت فيهم روح اإلنس�انية 

والتفاني يف مهمتهم وبحكم عملهم الوظيفي.
توجهن�ا مب�ارشًة اىل طوارئ املستش�فى وهن�اك كان يف اس�تقبالنا 
الدكت�ور عمر ع�ي الغزال وه�ذا الدكتور ه�و نجل العمي�د املتقاعد 
املرح�وم عي الغزال ابو فراس الذي كان علماً من اعالم قبيله الجبور 
ويشهد له القايص والداني بصفاته الكريمة واخالقه العالية كونة من 
العوائل العريقة التي تس�كن منطقه غرب املوصل / قرية الش�هداء. 

وهم من عشرية البو خطاب. قبيلة الجبور..
لق�د وجدت الدكتور عمر خري خلف لخري س�لف ومن خالل االنتظار 
الس�تالم نتائج الفحص لحفيدي زي�ن العابدين وجدت الدكتور عمر 
يب�دي اهتمامه الخاص ب�كل املرىض املوجودي�ن يف صالة الطوارئ.. 
كيف ال! وهو ابن تلك العائلة املعروفة عىل مس�توى محافظه نينوى 

والعراق عموما.
ان الدكت�ور عمر الغزال يحمل من العلم والحكمة الذي وهبها له الله 
س�بحانه وتعاىل الكث�ري الكثري اضافة اىل انس�انيته وطيب معاملته، 
وانني وبدون مجامله وجدت صورة الطبيب االنسان امامي.. صورة 
طبي�ب الرحمة الذي يعالج مرضاه ال صورة طبيب املاديات ووجدت 
تعامله مع كل املرىض واملراجعني وكأنهم اخوه الله وهذا هو معدنه. 
وطي�ب أصل�ه ونتائ�ج تربيته يف عائل�ة لديها مخافة الل�ه قبل يشء 

ويحمل ابناءها روح املروءة والشهامة معهم..
نع�م ايها الطبيب عم�ر الخطابي أنك مفخرًة لن�ا جميعاً ولكل اهلك 
واصدق�اءك وابناء عش�ريتك وأنه�ا مفخرة اخرى وان�ت تتعامل مع 
االطف�ال طي�ور الجن�ة وانت تق�دم ألمهاته�م املش�ورة والنصيحة 

والعالج الالزم...

من املعروف ان للتلفزيون رسالة اعالمية اهم اهدافها ترسيخ املعاني 
االنسانية النبيلة وبناء املنظومة القيمية وتوجيه ميولها واتجاهاتها 
بما يضمن اش�اعة ثقافة االيمان بالغد املرشق وتحقيق واقع افضل 
رغم عظم ما يواجه الش�عب والوطن من تحديات فرسالة التلفزيون 
املوجه�ة لجميع رشائ�ح املجتمع ال تقت�ر عىل االخب�ار والربامج 
املنوعة س�واء كان�ت ثقافية او ترفيهية او علمية بل الشاش�ة اليوم 
ه�ي حي�اة اجتماعية وم�رآة تضمن ص�دق الصور املب�ارشة للحالة 
االجتماعي�ة. م��ن خالل الشاش�ة نعرف املعوق�ات التي تحول دون 
تحقي�ق أمان�ي الش�عب وتطلعاته.  من خ�الل الشاش�ة نتعرف اىل 
الطاقات الشابة التي نعول عليها يف بناء املستقبل الزاهر للوطن. من 
خالل الشاش�ة يتكلم املواطنون عما يواجهون من متاعب ويرفعون 
احتياجاتهم مطالبني بتنفيذها.هكذا تعمل بعض القنوات ويف توجه 
مبارش للمواطن وبصلة مبارشة للمس�ؤول. ش�كرا ألي قناة صادقة 
تعمل وبكل طاقاتها لتقدم أفضل ما يمكن ان يقدم لالرتقاء بالوطن 
ومن اجل ازدهاره وتحقيق الحياة الكريمة لهذا الش�عب الذي عانى 
ومازال يعاني يف س�بيل حياة كريمة تحقق مصالح املواطنني وحرية 
الوطن. نع�م ...هناك برامج كثرية وعىل مختل�ف القنوات الفضائية 
تحق�ق برامج راقي�ة ورائعة وتجعلنا نؤمن ب�أن وطننا ال يزال بخري 
وأن مستقبلنا بعون الله تعاىل سيكون آمنا وان الغد املرشق بانتظار 
ش�عب كريم ووطن عزيز. برنامج عىل نياته�م يرزقون يقدم صورة 
طيبة عن االخالق الس�امية للعراقيني الذين ابت اخالقهم الوصول اىل 
مبال�غ من املال ال بأس بها بوس�يلة الخيانة والزي�ف فهم يتصفون 
بصفة االمانة وهي احدى عالمات االيمان الثالث التي تضمنها حديث 
نبوي رشيف أال وهي صفة )االمانة( اضافة اىل صدق الحديث ووفاء 
العهد. ال يقتر الربنامج عىل تقديم اشخاص اتصفوا بهذه الصفة 
املرشفة بل يكافأ االمناء بش�كل ل�و دل عىل يشء فإنما يدل عىل فهم 
ومعرف�ة للس�بل الكفيلة بمعالج�ة الواقع االقتصادي لتل�ك العوائل 
وبش�كل مرشف من خالل تقديم املعونة املالية وايجاد س�بيل للرزق 
وفرصة للعمل بإهداء االرسة سيارة يتكفل رب االرسة بالعمل عليها 
لتحقيق العيش الكريم لتلك االرس. هو بهذا يزودهم بوس�يلة لكسب 
العيش الكريم ويذكرني هذا االمر بمثل ش�ائع يتضمن اتباع وس�يلة 
مثىل ملس�اعدة اآلخرين اال وهو )ال تعطي املحتاج سمكة وانما اعطه 
ش�بكة( وهذا هو الوسيلة املناس�بة للعطاء املستمر املرشف ففائدة 
عطاء الس�مكة تنتهي رسيعا لكن فائدة عطاء الش�بكة تكفل العمل 
املتواص�ل الرشيف لكس�ب العيش وه�ذا يمثل ازدهار س�وق العمل 
وانتعاش االقتصاد. وال يخفى عىل احد ان هذا املثل ينطبق عىل شتى 

املهن واالعمال والحرف ويف مختلف التوجهات. 

أعراض تدل عىل اإلصابة بـ »سكري العني«
أش�ار الخ�رباء إىل وج�ود أع�راض تظهر عىل 
مصابي مرض سكري العني يستدل منها عىل 

رضورة التحرك لطلب املساعدة الطبية.
وقال موقع “dailymedicalinfo” إن األعراض 
التي تتطلب من مريض س�كري العني اإلرساع 
بالذهاب لطبيب العيون منها: حدوث تشوش 
بالرؤية، وجود ألم شديد يف العني، وجود هاالت 
مضيئة عند النظ�ر، و فقدان الرؤية املفاجئ، 
ورسد املوقع تفاصيل هذه األعراض كما يي.

إعت�ام عدس�ة الع�ني والس�كري:  قد يش�عر 
مري�ض س�كري الع�ني بح�دوث ضبابي�ة يف 
الرؤي�ة، ووه�ج ش�ديد عن�د رؤية األجس�ام 
املضيئ�ة، حيث ت�زداد فرص اإلصاب�ة بإعتام 
العدس�ة بنس�بة 60% لدى مرىض السكري، و 
مرىض الس�كري يعان�ون من إعت�ام العني يف 
سن مبكر، و هو أكثر مشاكل مرض السكري 
ش�يوعاً، و عالج إعتام العدسة يكون جراحياً 

عن طريق إزالة العدسة واستبدالها.
اعت�الل الش�بكية والس�كري:  يش�مل ع�الج 
اعت�الل الش�بكية الس�كري الجراح�ة بالليزر 
الضوئ�ي، وبالرغم من أن العملي�ة الجراحية 
تحمي من اإلصابة بالعمي بنسبة 90% إال أنها 
ال تع�وض الب�ر املفقود يف املراح�ل املتأخرة 

من اعتالل الش�بكية الس�كري وبالتايل يحدث 
انفصال للش�بكية، و يكون الحل جراحي عن 
طريق إزال�ة الندبات و الس�ائل املوجود داخل 
العني. املياة الزرقاء والسكري:  بعد بلوغ سن 
ال�� 40 تزداد ف�رص اإلصابة باملي�اة الزرقاء، 
و لك�ن م�رىض الس�كري ت�زداد لديهم فرص 
اإلصابة بنسبة 40%، قد يشعر املريض بوجود 
ه�االت مضيئة أو حلق�ات ملونة عن�د النظر 
حوله، و لكن يف أغلب الحاالت ال يشعر املريض 

بأي أع�راض. هناك بعض األعراض تكون أقل 
ش�يوعاً لدى مرىض املياة الزرقاء و تشمل ألم 
ش�ديد بالرأس، وألم بالع�ني، و كثرة الدموع، 
وتعم�ل املياة الزرقاء ع�ىل زيادة ضغط العني، 
و بالت�ايل م�ن املمك�ن أن تؤدي لح�دوث تلف 

بالعصب البري واإلصابة بالعمى.
يش�مل  الزرق�اء  املي�اه  ع�الج  أن  إىل  يش�ار 
القط�رات التي تعمل عىل خفض ضغط العني، 

أو الجراحة التقليدية، و أخرياً الليزر.

تحتوي فاكهة املانغو عىل العديد من العنارص الغذائية الهامة والرضورية 
للجسم، وتقدم الكثري من   الفوائد الصحية أيضا، وهذا ما يجعل تضمينها 
يف النظام الغذائي أمرا غري قابل للنقاش. تتضمن فاكهة املانغو فيتامينات 
B و C وبالتايل فه�ي تدعم املناعة وتعزز صحة الجلد، وكذلك املعادن مثل 
الزنك والبوتاسيوم لذا تساعد يف تعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل عام، 
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، فهي غنية ج�دا باأللياف األمر الذي يجعلها مناس�بة 
ملن يتبع حمي�ة غذائية لتخفيف الوزن، وذلك وفقا ملا نرشه موقع “أوني 
ماي هيلث” الطبي. يس�اعد املحتوى الع�ايل من األلياف املوجود يف املانغو 
يف تعزيز عملية الهضم وإنق�اص الوزن، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، 
ويمنحك ش�عورا باالمتالء أيضا، لذا ف�إن رشب كوب من عصري املانغو يف 
الصباح الباكر يعترب وجبة خفيفة ومثالية إلنقاص الوزن. وتعترب فاكهة 
املانغو منخفضة الس�عرات الحراري�ة، وال تحتوي عىل أي محتوى دهني، 
مما يعني أنها ال تس�هم يف عملية زيادة الوزن، لكن يجب تناولها بالتأكيد 
بش�كل معتدل وتجنب اإلفراط، ألن اإلفراط يف الكمية يعني الحصول عىل 

كمية من السكريات والسعرات الحرارية أكثر.

توص�ل فريق من العلم�اء اىل معرفة س�بب التثاؤب الطويل ال�ذي يقوم به 
بعض األشخاص.

ورب�ط الفري�ق م�دة التث�اؤب بإحتياج�ات الدم�اغ للتربيد ودرج�ة حرارة 
الجسم.

وتوص�ل العلم�اء اىل نتائجه�م م�ن خالل دراس�ة أكثر م�ن 1200 نوع من 
الثدييات والطيور، مرجعني ذلك اىل العالقة بالدماغ.

فبع�د بح�ث مكث�ف، توصل العلم�اء إىل اس�تنتاج مفاده أن الدم�اغ األكرب 
يحت�اج إىل مزيد م�ن التربيد، وبالتايل يتثاءب صاحب�ه لفرتة أطول ويف كثري 
من األحيان. كما ويؤثر عدد الخاليا العصبية أيضا عىل مدة التثاؤب،بحسب 

ما نرش موقع “كوميونيكيشنز بيولوجي”.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، الح�ظ الخ�رباء أنه م�ع ارتف�اع درجة حرارة الجس�م، 
تزداد الحاجة إىل التثاؤب بش�كل كبري، ولهذا الس�بب، كما يقولون، تتثاءب 

الحيوانات أكثر من الطيور.

علامء حيددون عالقة التثاؤب الطويل ماذا حيدث للجسم عند تناول املانغو؟
بتربيد الدماغ

لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ »5« أطعمة
كل م�ا يتمن�اه امل�رء بعد يوم مره�ق طويل، 
هو االس�تمتاع بنوم ه�ادئ وعميق دون أرق، 
لك�ن يف كثري م�ن األحيان ال يح�دث ذلك نظراً 
لعوامل ع�دة، أبرزها نوعية األطعمة التي يتم 
تناولها قبل الذهاب إىل النوم. وعىل ذمة موقع 
“ماي أوني هيلث” My Only Health، املعنب 
بالش�ؤون الصحية، ف�إن األطعمة التي يجب 
أن نح�رص ع�ىل تناولها قبل ليالً لالس�تمتاع 
بنوم عميق تش�مل: العس�ل: ويفض�ل إذا تم 
تناوله يف صورة كوب من الحليب والعسل قبل 
النوم، فهو بديل صحي لألطعمة السكرية إذا 
كن�ت تتوق إىل يشء حلو. يحتوي العس�ل عىل 
امليالتونني الذي يوقف األوركس�ني يف الجسم، 
وه�و الببتي�د العصب�ي ال�ذي يجعلنا نش�عر 
بالنش�اط واليقظ�ة، ويمكن�ك عمل مرشوب 

مهدئ بامل�اء الدافئ والليم�ون للحصول عىل 
ك�وب مري�ح م�ن امل�اء الس�اخن والليم�ون 
والعس�ل، فهو مرشوب مس�ائي رائع لتهدئة 
الجس�م والح�ث عىل الن�وم. الل�وز: إن تناول 
حفن�ة من الل�وز قب�ل النوم مفيد لجس�مك، 

فه�و النوع املث�ايل من املك�رات التي تحتاج 
إىل تناولها من أجل نوم جيد ألنها تحتوي عىل 
كميات جيدة من املغنيسيوم املريح للعضالت. 
واملغنيس�يوم عن�ر غذائ�ي ممت�از لتنظيم 
مستويات السكر يف الدم وكذلك املساعدة عىل 
الن�وم. الكرز:  يعرف بأنه أحد أفضل األطعمة 
التي يجب تناولها قبل النوم ألنه يحتوي بشكل 
طبيعي عىل امليالتون�ني، ويمكنك تناول الكرز 
أو رشب عص�ري الك�رز يف أي وقت خالل اليوم 
ألن�ه يمكن أن يس�اعد عىل توفري ن�وم أطول 
وأعم�ق. املوز: هو الصدي�ق األمثل لك خاصة 
إذا كن�ت تواجه صعوبات يف الحصول عىل نوم 
جيد ليالً، وهو من أفضل األطعمة للنوم، وذلك 
الحتوائه عىل نسبة عالية من املغنيسيوم الذي 

يريح العضالت ويهدئ الجسم.

حذرت منظمة الصح�ة العاملية من خطورة 
تفيش فريوس كورونا بصورة مدمرة يف دول 

أخرى عىل غرار ما تشهده الهند.
وقال منس�ق املس�اعدات الطارئة يف منظمة 
الصحة العاملي�ة مايك راي�ان، إن العديد من 
الدول تنقصها االحتياطات املناسبة ملواجهة 
الف�ريوس. وأض�اف: “ه�ذا الف�ريوس لديه 

طاق�ة حركي�ة هائلة وق�وة معدي�ة هائلة 
ونحن بحاجة إىل إبطاء انتشاره”.

ورصح راي�ان ب�أن الوضع يف بع�ض البلدان 
يتطور بطريقة مماثلة للهند دون أن يسمي 
ه�ذه البلدان. وأوض�ح راي�ان أن اللقاحات 
وحدها ليس�ت الحل الكايف حاليا، مش�ريا إىل 
اإلنتاج الضئيل للغاية والتوزيع غري املتكافئ 

للقاح�ات يف العالم.ووفق�ا لبيانات املنظمة 
فقد تم عىل مس�����توى العالم تقديم 1.2 
مليار جرعة من اللقاحات املضادة لكورونا، 
لك�ن أكثر م�ن 80% منها وزع�ت يف البلدان 
الغ��������ني�ة، بينم�ا ل�م تحص�ل أفق�ر 
البلدان إال عىل جزء ضئيل منها وهي خمسة 

ماليني جرعة.

الصحة العاملية حتذر من تكرار سيناريو اهلند يف دول أخرى

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

ناسا تنرش تسجياًل صوتيًا من كوكب املريخ
ن�رشت وكال�ة الفض�اء االمريكي�ة )ناس�ا( 
للمرة االوىل تس�جيال لصوت شفرات مروحية 
»إنجينيويت�ي« املصّغرة الت�ي قامت برحلتها 
الخامسة فوق املريخ، التقطه الروبوت الجوال 
»بريسيفرينس«. ونرشت »ناسا« عىل حسابها 
يف »تويرت« صورا جديدة التقطها الروبوت ذي 
العجالت الست من رحلة »إنجينيويتي« يف 30 
نيس�ان/أبريل، مصحوبة ه�ذه املرة بمقطع 
فيديو مع صوت. يبدأ الفيديو الذي تبلغ مدته 
ح�واىل ثالث دقائ�ق، بالرياح الت�ي تهب فوق 
فوه�ة جيزي�رو حيث هبط »بريس�يفرينس« 
يف 18 ش�باط/فرباير يف مهمة للبحث عن آثار 
الحي�اة القديم�ة. - 2400 دورة يف الدقيقة - 
ثم تطري »إنجينيويتي« بعيدا وُيس�مع صوت 
ش�فراتها وهي تدور برعة تبلغ نحو 2400 
دورة يف الدقيق�ة لرحل�ة ذهاب�ا وإياب�ا تبلغ 

مسافتها اإلجمالية 260 مرتا.
ول�م يك�ن مهندس�و »ناس�ا« متأكدي�ن مما 
إذا كان يمك�ن تس�جيل الص�وت أم ال إذ كان 
»بريس�يفرينس« عىل مس�افة حواىل 80 مرتا 
من موق�ع اإلق�الع والهب�وط. وتبل�غ كثافة 
الغالف الجوي للمري�خ املكون من 96 يف املئة 
من ثاني أكس�يد الكربون، 1 يف املئة فقط من 

كثافة الغالف الجوي لكوكب األرض، ما يجعل 
الضوضاء غري مس�موعة بش�كل كبري. وقال 
دافي�د ميمون أس�تاذ أنظمة الفض�اء وعلوم 
الكواك�ب يف املعه�د الع�ايل للمالح�ة الجوي�ة 
والفضاء يف تولوز يف جنوب غرب فرنسا »إنها 
مفاجأة جميل�ة جدا«. وأض�اف »لقد أجرينا 
اختب�ارات وعملي�ات محاكاة جعلتن�ا نعتقد 
أن امليكروفون بالكاد يلتقط صوت املروحية، 
ألن الغ�الف الج�وي للمريخ يحد من انتش�ار 
الصوت«. و«بريس�يفرينس« مزود ب�«س�وبر 
كام« لديها القدرة عىل تحليل الصخور بالليزر 

الكيميائ�ي  الرتكي�ب  تحدي�د  يف  للمس�اعدة 
واملعدن�ي لس�طح الكوكب األحم�ر. وتحتوي 
ه�ذه األداة ع�ىل ميكروف�ون يس�جل صوت 
الليزر عندما يصط�دم بأهدافه، ما ينتج عنه 
رؤى إضافي�ة للخصائص الفيزيائية لألهداف 
مثل م�دى صالبتها. وق�ال دافي�د ميمون إن 
تس�جيل رحل�ة »إنجينيويت�ي« ه�ي »منجم 
ذهب لفهم الغالف الجوي للمريخ«. وحّسنت 
وكالة »ناس�ا« نوعية الص�وت من خالل عزل 
الضوض�اء عند 84 هريتز ث�م تقليل األصوات 
إىل أق�ل م�ن 80 وما فوق 90 هريت�ز مع رفع 
األص�وات بني هذي�ن الرتددين. وبالنس�بة إىل 
سورين مادسن، مدير تطوير »بريسيفرينس« 
يف مخترب الدفع النفاث التابع لوكالة »ناسا«، 
فإن هذا التسجيل هو مثال عىل تكامل األدوات 
املرسلة إىل املريخ. - بحث عن الحياة - وكانت 
»س�وبر كام« التي صممها جزئيا مهندسون 
فرنس�يون، قد بثت أول تسجيل لرياح املريخ 
بعد وقت قصري من هبوطها. وأعلنت »ناسا« 
أيضا الجمعة عن نج�اح رحلة »إنجينيويتي« 
الخامس�ة التي دخلت التاريخ يف 19 نيسان/
أبريل بعد قيامها ب�أول رحلة ملركبة آلية عىل 

كوكب آخر.


