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اإلمام علي بن أبي طالب
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ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، 
وال مرياث كاألدب العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 
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املفوضية: لـم نتسّلم 
أي طلب رسمي باالنسحاب 

من االنتخابات
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رئيس اجلمهورية يشدد عىل رضورة العمل الدويل املشرتك لتخفيف توترات املنطقة
الصحـة حتـذر مـن »فقـدان السيطـرة«: املوجـة الرابعـة أشـد وأخطـر
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يستعد العراق الستضافة أول مؤتمر لدول الجوار 
اإلقليمي نهاية ش�هر آب الحايل، بهدف مناقشة 
التحديات السياسية واألمنية التي تواجهها دول 

املنطقة.
وب�دأ مبعوث�ون م�ن رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي بإيص�ال الدع�وات إىل دول املنطق�ة 
لحض�ور املؤتم�ر املذك�ور، حي�ث س�لم وزي�ر 
التخطيط خالد بتال رسالة خطية من الكاظمي 

إىل أمري الكويت نواف األحمد الصباح. 
ويأت�ي ذل�ك بع�د أي�ام م�ن ترصيح�ات رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظم�ي، أمام مجموعة من 
الصحافي�ن يف واش�نطن، ق�ال فيه�ا، إن بالده 
تس�عى إىل »دور يف تقري�ب وجه�ات النظ�ر بن 
ال�دول املتخاصمة واملتنافس�ة«. كما تحدث من 
بغداد عن »دور عراق�ي يف تقريب وجهات النظر 

بن دول املنطقة«.
ويتوق�ع أن يتوج�ه يف غض�ون األي�ام املقبل�ة 
مبعوث�ون آخ�رون م�ن الكاظم�ي إىل كل دول 
الجوار العراقي، فضالً عن الجوار اإلقليمي وعدد 
م�ن ال�دول األوروبية. وق�ال مصدر رس�مي، يف 
حديث صحف�ي، إن »املؤتمر املذك�ور من املقرر 
أن يعقد يف غضون األيام العرشة األخرية من هذا 
الشهر عىل مستوى القمة وال يقترص عىل الدول 
املج�اورة للع�راق؛ عربية كانت أم إس�المية، بل 
تمت�د الدعوات إىل دول أخ�رى يف الجوار اإلقليمي 
للعراق«. وبن أن »من أهم ما سيناقش�ه املؤتمر 
التحديات السياسية واألمنية التي تواجهها دول 

املنطقة سواء يف سياق عالقاتها الثنائية .
التفاصيل ص2

العراق حيّض ملؤمتر »دول اجلوار«: هل حتل أزمات املنطقة؟
جيمع دول بينها »عداء حمموم«.. ويسعى إىل تغليب »لغة احلوار« ووضع »التحديات األمنية« على الطاولة حكومة البرصة

 تؤكد جهوزية املحافظة الستقبال 
خليجي »25«

برشط.. حمافظة بغداد 
تتعهد بحل دائم ألزمة ماء النهروان 

خالل ٩٠ يومًا

مستشار األمن القومي يناقش 
مع السفري الربيطاين دعم االستقرار 

وتأمني االنتخابات 
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اللبنانيون حييون ذكرى انفجار مرفأ بريوت بتظاهرات غاضبة
املالية الربملانية تستبعد إقرار موازنة للعام املقبل: هذه األسباب

احلشد الشعبي يوقف رواتب املنتسبني من غري امللقحني ضد »كورونا«
اإلعالم الربملانية عن جيوش إلكرتونية: ترصف عليها آالف الدوالرات للتسقيط السيايس

اجتامعات مكثفة لألجهزة األمنية: محاية الكهرباء
 وتأمني »خارصة بغداد« أولوية 
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نينوى:
 املبارشة بحملة إعامر جامع 

النبي يونس

املالية الربملانية تعلن املوافقة 
عىل إطفاء ديون وتقسيط مبالغ 

شقق جممع الصاحلية

القضاء يتوعد 
املحرضني  ضد لقاحات »كورونا« 

بإجراءات قانونية

       بغداد / المستقبل العراقي

انطلق�ت، أمس األربعاء، مس�ريات ع�دة يف بريوت يف ذكرى 
مرور عام عىل انفجار مرفأه�ا، الذي أودى بحياة أكثر من 
200 ش�خص ودم�ر أحياء كاملة يف املدين�ة، وفاقم انهياراً 
اقتصادي�اً ينه�ش الب�الد. وطال�ب املتظاه�رون بالعدال�ة 
ومحاسبة املسؤولن عن الكارثة. وجرت املظاهرات بالتزامن 
مع عقد الدول املانحة عرب تقنية الفيديو، بدعوة من فرنسا 
وبرعاي�ة األمم املتحدة، مؤتمرها الثالث منذ االنفجار لدعم 
حاجات اللبنانين، وعد خالله�ا الرئيس الفرنيس إيمانويل 
ماكرون بمس�اعدات جديدة للش�عب اللبنان�ي بقيمة 100 
مليون يورو. واندلعت مواجهات قرب مقر مجلس النواب يف 

وسط بريوت بن القوى األمنية اللبنانية وعرشات املحتجن 
الغاضبن ع�ىل هامش تظاهرات إلحياء الذكرى الس�نوية 
االوىل النفجار مرفأ بريوت. وحاول عرشات الش�بان اجتياز 
الحواج�ز االمنية املؤدية إىل الربملان من جهات عدة، وفق ما 
أفادت الوكالة الوطنية لالعالم الرس�مية. وألقى املحتجون 
الحج�ارة باتج�اه الق�وى األمني�ة الت�ي ردت باس�تخدام 
القنابل املس�يلة للدموع وخراطيم املياه لتفرقهم. وال تزال 
عمليات الكر والفر مس�تمرة بن الطرفن. وأعلن الصليب 
األحمر اللبناني عن نقل س�تة جرحى من وس�ط بريوت إىل 
املستشفيات، وإسعاف العرشات يف املكان. وبعد ذلك بوقت 
قص�ري غرد الصلي�ب األحمر عىل موقع توي�ر متحدثا عن 

عرشات اإلصابات.

      بغداد / المستقبل العراقي

أصدر القائد العام للقوات املسلحة رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
األربع�اء، سلس�لة م�ن التوجيه�ات بعد 
ترؤس�ه اجتم�اع املجلس ال�وزاري لألمن 

الوطني.    
وعق�د املجل�س ال�وزاري لألم�ن الوطني 
اجتماعاً ترأس�ه الكاظم�ي، جرى خالله 
بحث آخر تطورات س�ري العمليات األمنية 
والجه�د االس�تخباري، يف مالحق�ة فلول 

عصابات داعش اإلرهابية وبقاياها.  
وتدارس املجلس يف مستهل االجتماع وفق 

بيان صدر عن مكتب الكاظمي » األوضاع 
األمنية يف قضاء الطارمية شمال العاصمة 
بغداد، وعمليات مالحقة الخاليا اإلرهابية 
التي تح�اول العبث بأم�ن املواطنن، وقد 
وّج�ه  الكاظم�ي القوات األمني�ة باتخاذ 
حزم�ة إجراءات تؤّمن القضاء والس�ّكان 
املدنين، وبما ال يبقي لإلرهاب أّي مالذ يف 

القضاء«.  
وش�ّدد الكاظم�ي ع�ىل »أهمي�ة تكثي�ف 
الجهود االس�تخبارية واألمنية مع اقراب 
موعد إجراء االنتخابات النيابية؛ من أجل 
تأم�ن نجاحه�ا يف كل املراك�ز، ومفاصل 
العملي�ة االنتخابي�ة«.  وناق�ش املجل�س 

أيضاً »الجهود املبذولة؛ ألجل حماية أبراج 
نقل الطاقة الكهربائية«.  

وتاب�ع القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة 
اإلج�راءات  »تفاصي�ل  البي�ان  بحس�ب 
والتحّوط�ات األمنية املتخ�ذة، فضالً عن 
العمل االستخباري املرافق لهذه العمليات 
األمني�ة؛ بم�ا يؤّمن حفظ البن�ى التحتية 
الت�ي تقدم الخدم�ات للمواطن�ن، وعدم 
إف�الت العن�ارص اإلرهابي�ة الت�ي تحاول 

تخريبها«.  
ب�دوره، ترأس مستش�ار األم�ن القومي 
قاس�م األعرجي اجتماعا لألجهزة األمنية 
واالس�تخبارية ملناقش�ة تعزي�ز التعاون 

والتنس�يق امليداني بينهم�ا.    وذكر بيان 
للمكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه أن 
»األعرجي ترأس اجتماعا لألجهزة األمنية 
واالستخبارية وقيادة العمليات املشركة، 
حي�ث ناق�ش االجتم�اع تعزي�ز التعاون 
والتنس�يق امليدان�ي بن األجه�زة األمنية 
واالس�تخبارية، خصوصا ما يتعلق بعمل 
خاليا االس�تخبارات يف قي�ادات العمليات 
وقي�ادات الرشط�ة، كما بح�ث االجتماع 
آليات التخصص يف عم�ل األجهزة األمنية 

واالستخبارية.
التفاصيل ص2
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الوطني يعسكر
 يف أزميت حليـن تأمـني 

تأشريات ماربيا
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اآلثار المستعادة قبل وصولها إلى بغداد
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املالية الربملانية تعلن املوافقة عىل إطفاء ديون وتقسيط مبالغ شقق جممع الصاحلية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس األربعاء، عن 
املوافقة عىل إطفاء الديون وتقسيط مبالغ شقق 

مجمع الصالحية السكني.
وقالت اللجنة يف بيان تلقته وكالة األنباء العراقية 
)واع(، إن�ه »تمت اليوم موافق�ة اللجنة الوزارية 
ع�ىل مقرتحنا ال�ذي ناقش�ناه س�ابقا بحضور 
مدير ع�ام عقارات الدولة ومدي�ر عام القانونية 

ووفد من مجمع الصالحية«.
وأضافت، أنه »تمت املوافق�ة عىل إطفاء الديون 
الس�ابقة وإع�ادة تقس�يط املبال�غ املرتتبة عىل 

شاغيل الشقق السكنية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يس�تعد الع�راق الس�تضافة أول مؤتمر لدول 
الجوار اإلقليمي نهاية ش�هر آب الحايل، بهدف 
مناقش�ة التحدي�ات السياس�ية واألمنية التي 

تواجهها دول املنطقة.
وب�دأ مبعوثون م�ن رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي بإيص�ال الدع�وات إىل دول املنطقة 
لحض�ور املؤتم�ر املذك�ور، حيث س�لم وزير 
التخطي�ط خال�د بت�ال رس�الة خطي�ة م�ن 
األحم�د  ن�واف  الكوي�ت  أم�ر  إىل  الكاظم�ي 

الصباح. 
ويأت�ي ذل�ك بعد أي�ام من ترصيح�ات رئيس 
الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أم�ام مجموعة 
م�ن الصحافي�ن يف واش�نطن، ق�ال فيها، إن 
بالده تسعى إىل »دور يف تقريب وجهات النظر 
بن الدول املتخاصمة واملتنافسة«. كما تحدث 
من بغداد ع�ن »دور عراقي يف تقريب وجهات 

النظر بن دول املنطقة«.
ويتوق�ع أن يتوج�ه يف غض�ون األي�ام املقبلة 
مبعوث�ون آخرون م�ن الكاظم�ي إىل كل دول 
الج�وار العراق�ي، فضالً عن الج�وار اإلقليمي 

وعدد من الدول األوروبية. 
وق�ال مصدر رس�مي، يف حدي�ث صحفي، إن 
»املؤتم�ر املذكور من املقرر أن يعقد يف غضون 
األي�ام الع�رة األخرة م�ن هذا الش�هر عىل 
مستوى القمة وال يقترص عىل الدول املجاورة 
للع�راق؛ عربي�ة كانت أم إس�المية، ب�ل تمتد 
الدع�وات إىل دول أخ�رى يف الج�وار اإلقليم�ي 

للعراق«. 
وب�ن أن »م�ن أه�م م�ا سيناقش�ه املؤتم�ر التحديات 
السياس�ية واألمنية التي تواجهها دول املنطقة سواء يف 
س�ياق عالقاتها الثنائية أو ع�ىل صعيد مجمل التحوالت 

والتأثرات اإلقليمية اآلنية واملستقبلية«. 
وأض�اف املص�در، ال�ذي رف�ض اإلش�ارة إىل اس�مه، أن 
»الجانب اآلخ�ر الذي من املؤمل أن يناقش�ه املؤتمر هو 
االقتصاد واالس�تثمار يف ضوء عالقات تكاملية مع هذه 

الدول وصلة الع�راق بذلك«.  وكان�ت حكومة الكاظمي 
نجحت يف تنظي�م مؤتمر القمة الثالثي�ة، بن الكاظمي 
والرئي�س امل�رصي عبد الفتاح الس�ييس واملل�ك األردني 
عب�د الله الثان�ي، يف بغداد يف حزي�ران املايض، خصوصاً 

يف ما يتعلق بتأمن مجريات القمة يف املنطقة 
الخ�راء وس�ط العاصمة العراقي�ة، وكذلك 

تنظيمها بشكل مناسب. 
وق�ال عض�و لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة يف 
الربمل�ان عامر الفاي�ز، إن »حكومة الكاظمي 
تعترب استقرار البلد أوالً من استقرار محيطه، 
ولهذا تعم�ل منذ فرتة طويلة عىل وس�اطات 
وتقريب وجهات النظ�ر بن مختلف األطراف 
اإلقليمية والدولية، إلبع�اد العراق والعراقين 
ع�ن أي رصاع�ات، ومن�ع دخول الع�راق أي 

محور إقليمي أو دويل«. 
وأوض�ح أن »لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة يف 
الربملان تعمل عىل استضافة الجهات املسؤولة 
يف الخارجية ورئاسة الوزراء، ملعرفة تفاصيل 
املؤتمر اإلقليمي التي تنوي حكومة الكاظمي 
عقده وأهدافه. وبكل تأكيد س�نكون داعمن 
ألي خطوات تهدف إىل استقرار العراق وتقوية 
اقتصاده، وتقوية التواص�ل األمني مع كافة 

دول املنطقة«. 
الع�راق »ق�ادر ع�ىل اس�تضافة  أن  واعت�رب 
مؤتم�رات إقليمي�ة به�ذا الحج�م، ونح�ن يف 
الربملان ندعم خط�وات الحكومة بهذا الصدد، 

ملا يف ذلك من دعم الستقرار العراق«.
وال ت�زال ملف�ات عراقي�ة ع�دة عالق�ة م�ع 
مختل�ف دول الج�وار، بعضها م�ن مخلفات 
م�ا قبل الغزو األمركي يف عام 2003، وأخرى 
جدي�دة. لكن برزت إىل الواجه�ة أخراً ملفات 
املي�اه م�ع تركي�ا وإي�ران وح�زب »العم�ال 
الكردس�تاني«، والح�دود الس�ورية وتس�لل 
مس�لحي »داعش«، وامللف األمني عىل الحدود 
الس�عودية، والتجاري أيضاً، وترسيم الحدود مع إيران، 
فض�اًل عن الدي�ون املرتتبة عىل الع�راق لصالح الكويت، 

واالتفاقات التجارية والنفطية مع األردن. 

جيمع دول بينها »عداء حمموم«.. ويسعى إىل تغليب »لغة احلوار« ووضع »التحديات األمنية« على الطاولة

العراق حيضرّ ملؤمتر »دول اجلوار«: هل حتل أزمات املنطقة؟
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      بغداد / المستقبل العراقي

أصدر القائ�د العام للقوات املس�لحة رئيس 
مجل�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
األربعاء، سلسلة من التوجيهات بعد ترؤسه 

اجتماع املجلس الوزاري لألمن الوطني.    
الوطن�ي  لألم�ن  ال�وزاري  املجل�س  وعق�د 
اجتماعاً ترأسه الكاظمي، جرى خالله بحث 
آخر تطورات س�ر العمليات األمنية والجهد 
االس�تخباري، يف مالحق�ة فل�ول عصاب�ات 

داعش اإلرهابية وبقاياها.  

وت�دارس املجلس يف مس�تهل االجتماع وفق 
بي�ان صدر عن مكت�ب الكاظمي » األوضاع 
األمنية يف قضاء الطارمية ش�مال العاصمة 
بغ�داد، وعمليات مالحق�ة الخاليا اإلرهابية 
التي تحاول العبث بأمن املواطنن، وقد وّجه  
الكاظم�ي الق�وات األمني�ة باتخ�اذ حزمة 
إج�راءات تؤّمن القضاء والس�ّكان املدنين، 
وبما ال يبقي لإلرهاب أّي مالذ يف القضاء«.  

وشّدد الكاظمي عىل »أهمية تكثيف الجهود 
االس�تخبارية واألمني�ة م�ع اق�رتاب موعد 
إج�راء االنتخابات النيابية؛ م�ن أجل تأمن 

نجاحه�ا يف كل املراك�ز، ومفاص�ل العملية 
االنتخابية«.  

وناق�ش املجل�س أيض�اً »الجه�ود املبذولة؛ 
ألجل حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية«.  
وتابع القائد العام للقوات املس�لحة بحسب 
البي�ان »تفاصي�ل اإلج�راءات والتحّوط�ات 
األمنية املتخذة، فضالً عن العمل االستخباري 
املراف�ق له�ذه العمليات األمني�ة؛ بما يؤّمن 
حف�ظ البن�ى التحتية التي تق�دم الخدمات 
للمواطنن، وعدم إف�الت العنارص اإلرهابية 

التي تحاول تخريبها«.  

ب�دوره، ت�رأس مستش�ار األم�ن القوم�ي 
قاس�م األعرج�ي اجتماعا لألجه�زة األمنية 
التع�اون  تعزي�ز  ملناقش�ة  واالس�تخبارية 

والتنسيق امليداني بينهما.    
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي ملستشار األمن 
القومي، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه أن »األعرجي ت�رأس اجتماعا لألجهزة 
األمني�ة واالس�تخبارية وقي�ادة العملي�ات 
املش�رتكة، حي�ث ناق�ش االجتم�اع تعزي�ز 
التع�اون والتنس�يق امليدان�ي ب�ن األجهزة 
األمنية واالس�تخبارية، خصوص�ا ما يتعلق 

بعمل خاليا االستخبارات يف قيادات العمليات 
وقي�ادات الرط�ة، كم�ا بح�ث االجتم�اع 
آلي�ات التخص�ص يف عمل األجه�زة األمنية 
واالستخبارية، مع التأكيد عىل رضورة منع 

التداخل بن عمل كل جهاز«.  
وأش�اد األعرج�ي خ�الل االجتماع، ب�� »ما 
واالس�تخبارية  األمني�ة  االجه�زة  تقدم�ه 
وقي�ادات العملي�ات والرط�ة م�ن جهود 
حثيث�ة لتحقيق أع�ىل مس�تويات املهنية يف 
أداء مهامها، مؤكدا عىل أهمية استمرار هذا 

الجهد لتحقيق األمن املنشود«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

حذرت وزارة الصحة، أمس األربعاء، من خطورة ارتفاع 
أع�داد اإلصابات بف�روس كورون�ا، وتوقع�ت فقدانها 
الس�يطرة عىل احتواء املرض يف أي لحظة. وقالت عضو 
الفري�ق الطبي واإلعالمي يف الوزارة ربى فالح حس�ن يف 
ترصيح صحفي، إن »اإلصابات والوفيات يف تزايد، وهذا 

دليل عىل شدة املوجة الثالثة التي تمتاز برسعة االنتشار 
وإصاب�ة الفئ�ات الش�بابية والصغ�رة«.  وأضافت، أن 
»املستشفيات مكتظة بالحاالت الشديدة والحرجة، ومع 
ذلك لدين�ا القدرة الس�تيعاب الزيادة«.  وأش�ارت إىل أن 
»كل نظ�ام صحي يف العالم مهما كان متطورا، س�يتأثر 
بالزي�ادة الكبرة يف أعداد اإلصاب�ات حتى لو كانت لديه 
قدرة اس�تيعابية كبرة، ويف العراق ق�د نصل إىل مرحلة 

فقدان السيطرة عىل األوضاع«.  وتابعت حسن: »الزيادة 
تع�رض الب�الد للدخول يف موجة رابعة أش�د وأخطر من 
سابقاتها«.  يش�ار اىل ان هذا التحذير هو الثاني لوزارة 
الصحة خالل ساعات حيث أعلن مدير عام دائرة الصحة 
العام�ة يف الوزارة عبد األمر الحلفي عن توصية الوزارة 
للجنة العليا للصحة والس�المة بفرض حظر شامل ملدة 
أسبوعن فقط »لقطع سلسلة انتشار العدوى وتخفيف 

الضغط عىل املستش�فيات املزدحم�ة باملصابن«.  وقال 
الحلف�ي، أن »ت�ح�ذي�رات�ن�ا مس�تمرة ب�ش��أن مدى 
خ�ط�ورة ال�وض�ع ال�وب�ائ�ي وام�ت�الء املستشفيات 
بالح�االت الحرج�ة والش�ديدة، وكذل�ك ع�دم االلت�زام 
وال�زي��ادة الكبرة ب�اع�داد االص�اب��ات، وق�د تفوق 
القدرة االستيعابية للمؤسسات الصحية وانهاك املالكات 

الطبية والصحية«.

اجتامعات مكثفة لألجهزة األمنية: محاية الكهرباء وتأمني »خارصة بغداد« أولوية 

الصحة حتذر من »فقدان السيطرة«: املوجة الرابعة أشد وأخطر

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس الجمهوري�ة برهم 
ق�رص  يف  االربع�اء  أم�س  صال�ح، 
الس�الم ببغداد، الس�فر األس�باني 
لدى العراق خوان خوسيه اسكوبار 
بمناس�بة انتهاء مهام عمله.وأثنى 
بيان  الجمهوري�ة بحس�ب  رئي�س 
رئ�ايس ع�ىل جه�ود الس�فر خالل 
فرتة عمله يف العراق من أجل تطوير 
البلدي�ن،  ب�ن  الثنائي�ة  العالق�ات 
متمني�اً له النج�اح يف مه�ام عمله 
املقبل�ة، ومثمن�اً مواق�ف أس�بانيا 

الداعمة للعراق، يف مكافحة اإلرهاب 
ضمن التحالف الدويل إىل جانب دعم 
رضورة  صال�ح  وأّك�د  االس�تقرار. 
التعاون الدويل يف مواجهة التحديات 
مكافح�ة  يف  املتمثل�ة  املش�رتكة 
اإلره�اب، واألزم�ة الصحي�ة الت�ي 
فرضته�ا جائح�ة كورون�ا، إضافة 
إىل أهمي�ة التكاتف ودعم اس�تقرار 
املنطق�ة وتخفي�ف التوت�رات التي 
تكتنفه�ا. م�ن جانبه، أّكد الس�فر 
األسباني دعم بالده توطيد العالقات 
مع العراق، وتعزيز أطر التعاون بن 

البلدين يف املجاالت كافة.

رئيس اجلمهورية يشدد عىل رضورة العمل 
الدويل املشرتك لتخفيف توترات املنطقة

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر عضو لجن�ة الثقاف�ة واإلعالم، بش�ار الكيك�ي، أمس 
األربعاء، من »التس�قيط الس�يايس املبكر« قبيل موعد إجراء 
االنتخابات الربملانية املقرر يف العارش من ترين االول املقبل، 

عرب »جيوش الكرتونية« التابعة ألحزاب سياسية. 
وقال الكيكي، إن »ظاهرة تشكيل الجيوش االلكرتونية بدأت 

تتس�ع بش�كل كبر خالل الس�نوات األخرة م�ن قبل القوى 
السياس�ية واألحزاب املتنفذة التي تحاول ترهيب وتس�قيط 

خصومها وخلق بلبلة عرب حسابات وهمية«. 
وأضاف أن »التسقيط السياسية املبكر بات واضًحا اليوم من 
خالل الحمالت التي تش�ن عىل مرش�حن معين�ن او أحزاب 
معين�ة، عرب جيوش الكرتونية ي�رصف عليها آالف الدوالرات 
يومي�ا، لك�ن س�اعة الصف�ر لتل�ك الحس�ابات الوهمية لم 

تنطلق بعد«.  وش�دد عضو اللجنة عىل »رضورة تحرك وزارة 
الداخلي�ة واألجهزة املختصة لردع تل�ك الجيوش التي تحاول 
تأزيم املوقف عرب اإلش�اعات واألكاذي�ب التي تعمل عىل بثها 
يف مواق�ع التواصل االجتماع�ي«. وكان مركز اإلعالم الرقمي 
العراق�ي، قد رص�د يف وقت س�ابق، انش�اء وكاالت إخبارية 
وهمية عىل فيس�بوك، تدار من قبل »جيوش إلكرتونية تابعة 

ألحزاب سياسية« بهدف »تسقيط الخصوم«.

بغداد / المستقبل العراقي

أكدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
أم�س األربع�اء، أنها لم تتس�لم حتى اآلن 
أي طل�ب رس�مي من الكتل أو املرش�حن 
األش�خاص باالنسحاب من االقرتاع املقرر 

إجراؤه يف ترين األول املقبل.
وقالت املتحدث�ة باس�م املفوضية جمانة 
الغالي، إن »املفوضية لم تتسلم حتى اآلن 
اي طلب من الكيانات واألحزاب املس�جلة 

الربملاني�ة  االنتخاب�ات  م�ن  باالنس�حاب 
املقب�ل«، مبين�ة أن »املرش�حن املص�ادق 
عليه�م، والبال�غ عددهم 3249 مرش�حا 
ل�م يقدموا أي طلب تحريري باالنس�حاب 

الرسمي«.
»املفوضي�ة رغ�م  أن  الغ�الي،  وأضاف�ت 
اعالن�ات املقاطعة واالنس�حاب ماضية يف 
عمله�ا ورشعت يف طباعة ورقة االقرتاع«، 
مؤك�دة »أنن�ا عىل ات�م االس�تعداد إلجراء 
االنتخابات يف موعدها املقرر يف العارش من 

ترين األول 2021«.
وقبل أس�ابيع أعلن زعي�م التيار الصدري 
مقتدى الصدر، انس�حابه من االنتخابات، 
األمر الذي دع�ا اتباعه يف التي�ار الصدري 
العالن انسحابهم، تالهم انسحاب الحزب 
الش�يوعي العراق�ي، يف ح�ن أعلن�ت كل 
من جبه�ة الحوار الوطن�ي التي يتزعمها 
صالح املطلك، واملنرب العراقي الذي يقوده 
رئيس الجبهة الوطنية املدنية إياد عالوي، 

انسحابهما أيضاً من السباق االنتخابي.

ق�ررت هيأة الحش�د الش�عبي، أمس 
األربعاء، إيقاف رصف رواتب املنتسبن 
غر امللقحن ض�د كورونا إعتباراً من 
هذا الش�هر. وبحس�ب وثيق�ة للهيأة 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
فانها »وجهت منس�وبيها كافة بأخذ 
اللق�اح ضد ف�روس كورون�ا لغرض 
تأمن س�المة منس�وبينا العاملن يف 
الهيئة من اإلصابة بع�د ارتفاع أعداد 
اإلصابات يف الب�الد، ورضورة إخضاع 
جمي�ع املنتس�بن للق�اح كورونا من 
خ�الل مراك�ز تلقي�ح الهيئ�ة وكافة 

مراكز وزارة الصحة«.
وش�ددت ع�ىل »تس�ليم نس�خة م�ن 
بطاق�ة اللق�اح إىل مديرية الش�ؤون 
املالي�ة العتماده�ا يف إط�الق روات�ب 
املنتس�بن م�ن امللقحن لش�هر آب« 
مؤك�دة ان »روات�ب املنتس�بن غ�ر 
امللقح�ن س�تتوقف اعتب�ارا من هذا 

الشهر«.

اإلعالم الربملانية عن جيوش إلكرتونية: ترصف عليها آالف الدوالرات للتسقيط السيايس

املفوضية: لـم نتسلرّم أي طلب رسمي باالنسحاب من االنتخابات

احلشد الشعبي يوقف 
رواتب املنتسبني من غري 

امللقحني ضد »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

ناقش ستش�ار األمن القومي قاس�م األعرجي، أمس االربعاء، مع الس�فر 
الربيطاني يف بغداد، مارك برايس�ون ريتشاردس�ون دعم االستقرار وتأمن 
االنتخابات القادمة.     وذكر بيان للمكتب االعالمي ملستشار األمن القومي، 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، أن »األعرجي اس�تقبل الس�فر 
الربيطاني يف بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون، حيث جرى خالل اللقاء، 
اس�تعراض العالقات الثنائية بن العراق واململكة املتحدة، والس�بل الكفيلة 
بتعزيزها وعىل الصعد كافة«.   وأضاف أن »اللقاء تطرق ايضا، إىل مخرجات 
الحوار اإلس�رتاتيجي بن بغ�داد وواش�نطن، والنتائج االيجابي�ة املتحققة 
من ج�والت الحوار، بما يحقق مصلحة العراق وش�عبه«.  وتبادل الجانبان 
»وجه�ات النظر حول دعم تعزيز األمن واالس�تقرار يف العراق، واالنتخابات 
العراقية املزمع إجراؤها يف ترين األول املقبل، مع التأكيد عىل أهمية تهيئة 

جميع الظروف املالئمة إلنجاح االنتخابات كاستحقاق وطني«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة الرطة العراقي�ة االتحادي�ة، أمس األربع�اء، القبض عىل 
متهم�ة باالتجار بالبر حديثي الوالدة يف بغداد. وقالت ان قوة من الفوج 
الثالث للفرقة الثانية رشطة وبالتنسيق مع مكتب مكافحة اجرام االتجار 
بالبر فرع الكرخ يف العاصمة وفرقة من استخبارات الفوج واثناء تنفيذ 
اومر القبض ومتابعة املشتبه بهم يف حي الحسن غربي بغداد فقد تمكنت 
م�ن القاء القبض عىل إمرأة متهمة ضالعة باالتجار بالبر من خالل بيع 
االطفال حديثي الوالدة. واش�ارت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه اىل ان هذه املرأة »ترتكب جرائمها باالتفاق مع والدتها القابلة 
املأذون�ة التي تربم عمليات االتفاق مع أولياء األمور معدومي الضمر عىل 

بيع أبنائهم مقابل مبالغ مالية«. 

مستشار األمن القومي يناقش مع السفري الربيطاين 
دعم االستقرار وتأمني االنتخابات 

»وضعــت تسعيــرة للبـنــات واألوالد«.. 
االحتادية تعتقل امرأة تتاجر باألطفال

        بغداد / المستقبل العراقي

توقع مق�رر اللجنة املالية النيابية، 
أحمد الصفار، أمس األربعاء، أن ال 
يكون للعراق قانون موازنة للسنة 
أجري�ت  ح�ال  يف   2022 القادم�ة 

االنتخابات النيابية املبكرة.
وق�ال الصف�ار يف ترصيح صحفي 
إن »الحكوم�ة االتحادي�ة ش�كلت 
لجنة إلعداد مسودة املوازنة العامة 
االتحادي�ة لس�نة 2022 يف قس�م 
املوازنة العامة ب�وزارة املالية، وقد 
ب�ارشت اللجنة أعمالها يف الش�هر 
امل�ايض، لك�ن ال تتوفر حت�ى اآلن 
معلوم�ات ع�ن وص�ول م�روع 
قانون املوازنة العامة لس�نة 2022 
إىل مجلس النواب«.  وأش�ار إىل أنه 
»يف حال حدوث تغ�رات يف الوضع 
وتأجلت االنتخابات، س�يتم إرسال 

مروع قان�ون موازن�ة 2022 إىل 
مجلس النواب ملناقشته«. 

وتوقع الصف�ار عدم املصادقة عىل 
مروع قانون املوازنة العامة لسنة 
2022 يف مجل�س الن�واب كنتيج�ة 
واالنش�غال  االنتخاب�ات  إلج�راء 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  بتش�كيل 
مجل�س  مب�ارشة  ألن  الجدي�دة، 
الن�واب الجدي�د مهام�ه وتش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة سيس�تغرقان 

سنة، حسب توقعاته. 
الختامية،  الحس�ابات  وبخصوص 
قال مقرر اللجنة املالية إن »مجلس 
النواب ووزارة املالية ليست عندهما 
أي معلومات عن مصر الحسابات 
الختامي�ة، ف�ال أحد يع�رف مصر 
الفائض من مبيعات النفط وال أحد 
يع�رف كيف س�تكون الحس�ابات 

الختامية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

توع�د مجل�س القضاء األع�ىل، أمس 
االربع�اء، املحرض�ن ع�ىل ع�دم أخذ 
كورون�ا  لف�روس  املض�اد  اللق�اح 
باملالحق�ة وإج�راءات قانونية. وجاء 
يف كت�اب موقع من قبل رئيس مجلس 
القضاء األع�ىل القايض فائ�ق زيدان، 
وتلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
أن�ه »بالنظ�ر التس�اع الخط�ر العام 
جراء انتش�ار فروس كورونا وشيوع 

ظاه�رة غ�ر صحي�ة تتمث�ل بع�دم 
إقب�ال ع�دد كب�ر م�ن املواطنن عىل 
أخ�ذ اللقاح�ات املضادة بس�بب تأثر 
ش�ائعات ونصائ�ح غر طبي�ة مبنية 
عىل أساس غر علمي من قبل البعض، 
لذا تنس�ب اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق كل من يساهم يف التحريض عىل 
عدم أخذ اللقاح املضاد املعتمد من قبل 
وزارة الصح�ة وكذل�ك كل من يخالف 
بخص�وص  األزم�ة  خلي�ة  تعليم�ات 

الوقاية من انتشار الفروس«.

املالية الربملانية تستبعد إقرار موازنة 
للعام املقبل: هذه األسباب

القضاء يتوعد املحرضني ضد لقاحات 
»كورونا« بإجراءات قانونية
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    بغداد / المستقبل العراقي

التقى رئي�س هيأة املنافذ الحدودية الل�واء الدكتور عمر 
الوائ�ي، بالس�يد محاف�ظ اي�ام واملس�ؤولني يف كمارك 

الجمهورية اإلسامية اإليرانية.
وجرى خال اللقاء مناقش�ة عملية التبادل التجاري بني 
الجانب�ني، ووضع الحل�ول للمعوقات املوج�ودة وأحكام 

الس�يطرة عىل منع دخ�ول املواد املمنوعه من االس�ترياد 
م�ن اجل حماي�ة املنتج العراقي  املحي،كم�ا وتم التأكيد 
عىل االلتزام التام باإلجراءات الوقائية لفايروس كورونا، 
ورضوره نقل ساحات التبادل التجاري اىل العراق لكوننا 
الجهه املستوردة  من اجل تشغيل االيادي العاملة العراقية 
.  كما طالب الجانب االيراني برضوره فتح منافذ جديده 
مع محافظه ايام بواقع منفذ حدودي يف واسط واخر يف 

محافظة ميسان. 
ويف ذات الس�ياق، اكد الوائي ان هذه املواضيع من ضمن 
مهام لجنه االمر الديواني ١٩٤ لسنة ٢٠١٩ والتي تتطلب 
حض�ور الوفد االيراني اىل بغداد وال�ذي لم يحرض بالرغم 
من الدع�وات املتكرره من اجل حس�م املواضيع العالقه 
وجمي�ع امللف�ات ذات العاق�ة م�ع ال�وزارات والهيئات 
الحكومي�ة العراقية واالطاع عىل تقارير اللجان للخروج 

بتوصي�ات ونتائ�ج تكون بحض�ور وموافق�ات الجهات 
املختص�ة ال س�يما م�ع رضورة الوقوف ع�ىل رأي أدارة 
املحافظت�ني ومن ثم ع�رض التوصيات اىل الس�يد رئيس 

الوزراء للمصادقة. 
ويف خت�ام االجتم�اع ج�رى التأكيد عىل تكثي�ف التعاون 
وتب�ادل املعلومات بما يخ�دم املصالح املش�ركة ويدعم 

عملية التبادل التجاري بني البلدين الجارين.

رئيس املنافذ يلتقي عددًا من املسؤولني االيرانيني لبحث عملية التبادل التجاري يف حمافظة ايالم

    بغداد/ المستقبل العراقي

تنفي�ذ  ال�ك�ه�رب��اء  وزارة  ب�اش��رت 
االلكرونية  الجباية  ت�ج�رب�ة م�ش��اري�ع 
والدفع املس�بق ونص�ب الع�دادات الذكية يف 
مناط�ق مخت�ارة يف العاصم�ة ومحافظت�ي 

كرباء املقدسة والنجف األرشف.
وق��ال الناط�ق باس�م وزارة الكهرباء أحمد 
العب�ادي يف ترصيح صحف�ي، إن »التوجهات 
س��ائ�رة  اآلن  وال��وزارة  الحكومي�ة 
ب�ات�ج��اه تنفي�ذ م��ش���روع ن�ص��ب 
االل��ك��ت��رون��ي���ة  ال��ع���دادات 
وف��ع���ا ت���م ال��ع��م���ل ب��ه��ذه 
ب�س��م�اي�ة  ب�م�ش��روع  ال�ت�ج�رب��ة 
أخ�ذ  وب�م�ح�اف�ظ��ة ك��رب���اء وت��م 
االل��ك��ت��رون��ي���ة،  ال���ق����راءات 
ح�ال�ي��اً  ال������وزارة  وت�����روم 
ال�ج�ب�اي��ة  ب�م�ش��اري�ع  ال�ع�م��ل 
ال��ع��دادات  ون�ص�ب  االك��ت��رون��ي��ة 

ال�ذك�ي�ة وال�دف�ع املسبق بمنطقة عويريج 
والريم�وك وبأج�زاء م�ن محافظ�ات كرباء 
والنج�ف ل�ي�ت�س��ن�ى دراس����ة ه��ذه 
امل�ش��اري�ع وم���دى نجاحه�ا وم�ن ث�م 

تعميمها«. 
وأضاف أن »الغاي�ة من تنفيذ مرشوع نصب 
الع�دادات االلكروني�ة لي�س تعظي�م أج�ور 
الجباي�ة فق�ط وإنما تحويل املش�ركني غري 
النظامي�ني اىل مس�تهلكني، وب�ال�ت�أك�ي��د 
ه�ن�اك ع�ش�وائ�ي�ات وه�ن�اك م�ن�اط�ق 
غري نظامية ال يستحصل منهم قيمة الطاقة 
نتيج�ة أن ال�وزارة ال تس�تطيع أن تنص�ب 
ع�دادات ك�ي ال تش�تكي دوائ�ر االمانة عىل 
وزارة الكهرب�اء باعتب�ار ان�ه تم�ت رشعنة 
هذه التجاوزات وتفس�يخ املناط�ق، وبالتايل 
امل�س��ت�ه�ل�ك�ة  ال�ط�اق��ة  ج�م�ل��ة 
ف��ي ه���ذه امل�ن�اط�ق تعد ضائعة وعليه 
ال�ع��دادات  نص�ب  م�ش��روع  سيس�عى 
غ�ري  املش�ركني  تحوي�ل  اىل  االلكروني�ة 

نص�ب  بع�د  مس�تهلكني  ال��ى  النظامي�ني 
ال��ع��دادات، وسيس�اعد عىل تأهيل شبكة 
التوزيع كي تكون نظامي�ة بتلك امل�ن�اط�ق 
وي�م�ك��ن أن ت�ع�ود ب��م���ردودات فنية 
ومالية للوزارة وسيس�تفيد املواطن بالدرجة 
األس��اس من هذه املش�اريع نتيجة الخدمة 

املقدمة«. 
وأوض��ح العب�ادي أن »الغاي�ة األخ�رى من 
بإش�عار  تتلخ�ص  املش�اريع  ه�ذه  تنفي�ذ 
امل�واط��ن بتكلف�ة الطاق�ة الباهظ�ة التي 
تتكلفه�ا صناع�ة الكهرباء وبالتايل س�يقنن 
من استهاكه للطاقة«، منوهاً بأن »املرشوع 
ول��ن  ال�ت�ع�رف��ة  ب���ذات  س��ي�ك�ون 
ت�ك��ون ه�ن��اك زي���ادة ال بالتعرف�ة وال 
بقيمة ال�ع�داد وس�ي�ق�دم ب��ذات ال�دع�م 
الحكوم�ي ال�ذي كان مقدما وبنس�بة ٩٠ % 
للتعرف�ة وس�ي�س��ع�ى ال���ى ت�ع�زي��ز 
م���وارد ال�ج�ب�اي�ة وت�ح�دي�د الضائعات 

يف شبكات التوزيع«.

الكهرباء تبارش بتنفيذ مـشـاريـع اجلباية االلكرتونية 
ونصب العدادات الذكية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرشيد عن تعليماته الجديدة 
واملتضمنة ش�مول عناوين وظيفية اسوة 

باملحقق العديل ملنحهم قروض.
وذك�ر بي�ان للم�رصف تلق�ت املس�تقبل 
»العناوي�ن  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 

املشمولة هي }املحقق القضائي يف مجلس 
القضاء االعىل واملشاور القانوني واملحقق 
يف هيئ�ة النزاهة  وكت�اب العدول يف وزارة 

العدل{«. 
وأشار اىل ان »املبلغ حدد ما بني )١٥-٥٠( 
مليون دينار ويمنح لحامي بطاقة ماسر 

كارد }نخيل{«.

الرشيد: هذه العناوين الوظيفية 
املشمولة بسلف املحقق العديل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف املتحدث الرسمي باسم وزارة الهجر واملهجرين، عي عباس، أمس الثاثاء، عن اآلليات 
التي ستتبعها الوزارة من أجل إعادة النازحني إىل مناطق سكناهم، وغلق امللف، مؤكداً مطالبة 
الوزارة بتخصيص مبالغ اضافية لغلق ملف النزوح.وقال عباس، إن »الوزارة تعمل عىل اتخاذ 
جمل�ة من االج�راءات والخطوات البديل�ة من أجل غلق مل�ف النزوح عرب تش�جيع النازحني 
بالع�ودة إىل مناطقهم«.وأض�اف أن »ال�وزارة طالبت بتخصي�ص مبالغ مالية م�ن موازنات 
املحافظ�ات لرف�د املناط�ق املحررة الت�ي لم يعود س�كانها، لتوف�ري مس�تلزمات الحياة لتلك 
املناطق«.وأضاف أن »الوزارة بارشت بإنش�اء مجمعات سكنية واطئة الكلفة لتعويض الدور 
املهدمة يف محافظتي نينوى، واالنبار، من أجل إيجاد الحل املناسب للعوائل التي ال تمتلك منزالً 
وتش�جيعهم عىل العودة«.وأكد حرص وزارة الهجرة واملهجرين عىل »اغاق هذا امللف وإعادة 
جميع العوائل اىل مناطق س�كناهم بعد توف�ري كل متطلبات الحياة لهم«.وخال العام الحايل، 

أغلقت الحكومة العراقية، الكثري من مخيمات النزوح، يف دياىل، وكركوك، ونينوى، واألنبار.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد مستش�ار رئي�س الوزراء لش�ؤون 
اإلعم�ار صب�اح عب�د اللطي�ف تقدي�م 
مليون�ني و3٠٠ أل�ف مواط�ن طلب�ات 
للحصول ع�ىل قطع األرايض عرب منصة 
»داري« الت�ي أطلقته�ا الحكومة يف ٢٠ 

تموز املايض ضمن مبادرة اإلسكان.
وقال مش�تت إن »عدد األشخاص الذين 
دخل�وا إىل منص�ة )داري( اإللكروني�ة 
تج�اوز ٩ مايني ش�خص قب�ل 3 أيام، 
بينم�ا وصل عدد الذين س�جلوا رس�مياً 
ع�ىل قطع األرايض ع�رب املنصة مليونني 

و3٠٠ ألف مواطن«.
وأض�اف، أن »املنص�ة س�تغلق بعد ١٠ 
أي�ام تقريباً، ليصار بعده�ا إىل املبارشة 
بتوزيع قطع األرايض عىل مستحقيها«، 
مبين�اً أن »التوزي�ع يعتمد ع�ىل النقاط 
الت�ي وضعته�ا اللجنة املس�ؤولة والتي 
يحصل عليها املتقدم وفق بياناته، سواء 

كان م�ن ذي الش�هداء أو املس�تفيدين 
األرام�ل  أو  االجتماعي�ة  الرعاي�ة  م�ن 
واملطلق�ات، فض�ًا عن قط�ع األرايض 

املتوفرة يف بغداد واملحافظات«.
وأوض�ح مستش�ار رئيس ال�وزراء، أن 
»مواق�ع قط�ع األرايض الت�ي اخت�ريت 
ضمن املبادرة تش�مل جميع املحافظات 
لك�ن 8 مواق�ع فقط جاه�زة حتى اآلن 
وتم�ت املصادقة عليها وه�ي تتوزع يف 
7 محافظات، بينما لم تكتمل املصادقة 
األخ�رى  املحافظ�ات  يف  املواق�ع  ع�ىل 
وبانتظ�ار إكم�ال اإلج�راءات القانونية 

الخاصة بذلك«.
أن  إىل  اللطي�ف،  عب�د  صب�اح  وأش�ار 
»التقدي�م مفتوح ل�كل املواطنني يف ١7 
محافظ�ة، لك�ن التوزيع س�يقترص يف 
املرحل�ة األوىل عىل 7 محافظ�ات بواقع 
388 ألف قطعة، وبعدها بش�هر نتحول 
إىل الوجب�ة الثانية ليص�ل العدد إىل ٥٠٠ 

ألف قطعة أرض«.

اهلجرة تطالب بتخصيص مبالغ 
إضافية مللف النزوح: نريد إغالقه

مستشار حكومي يكشف تطورات مبادرة قطع 
األرايض وموعد »التوزيع«

النزاهة تتقصى واقع األبنية 
املدرسية: 

هذه مجلة من احللول
    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة إىل ُمتابعة تنفي�ذ توجيهات اللجنة 
املؤلف�ة بموج�ب األم�ر اإلداريِّ الصادر عن مكتب رئي�س الوزراء 
�ن إعداد دراس�ٍة ج�ادٍة وواقعيٍَّة لتقرير  يف ٤/٢١/ ٢٠٢١، املُتضمِّ
مصري مرشوع تنفيذ وبناء املدارس ملصلحة وزارة الربية بأسلوب 

الهياكل الحديديَّ�ة.
 وأش�ارت دائرة الوقاية يف الهيئة ، يف تقري�ٍر أعدَّته، إىل قيام فريق 
عمل الدائرة بعدَّة زياراٍت إىل وزارة الربية ومحافظة بغداد؛ للتعرُّف 
ة، مع تقييم املنشأ املشيد من كونه  عىل واقع حال األبنية املدرس�يَّ
صالح لإلش�غال من عدمه، أو اس�تغال البناي�ات ألغراٍض أخرى، 
ُمبّينًة رضورة قي�ام وزارة التخطيط بتحويل التخصيصات املاليَّة 
إىل املكتب االستش�اري؛ لغرض تقييم األبنية املدرسيَّة من الناحية 

ا أدَّى إىل اندثارها.    اإلنشائيَّة التي تمَّ سحب العمل منها؛ ممَّ
د التقريراملُرس�لة نس�ٌخ من�ه إىل مكتب رئيس ال�وزراء ولجنة  وأكَّ
الربي�ة النيابيَّة ووزارتي الربي�ة والتخطيط ومحافظ بغداد، عىل 
رضورة ح�ثِّ قس�م العق�ود يف وزارة الربي�ة ب�اإلرساع يف تهيئ�ة 
ُمس�تلزمات اإلعان عن املقاوالت املسحوبة، وأهميَّة قيام الجهات 
ذات العاق�ة بتوقيع ُملحق عقٍد للمقاوالت التي تمَّ س�حب العمل 

منها.  
وأوىص بإيج�اد الحلول الكفيل�ة بإنهاء ملفِّ )امل�دارس الطينيَّة( 
يف املحافظ�ات التي ما زال�ت ُتوَجُد فيها ك�)نين�وى وصاح الدين 
وكرك�وك ودياىل وذي قار(، وذلك من خ�ال هدمها وإحالة بنائها 
ة  بص�ورة التنفيذ املُبارش، بالتنس�يق مع أقس�ام األبنية املدرس�يَّ
املوج�ودة يف املُحافظ�ات التابعة ملديريَّ�ات الربية فيه�ا، الفتاً إىل 
وجود )١٤٤( مدرس�ًة طينيًَّة يف عموم املحافظات، باستثناء إقليم 
كردس�تان للع�ام )٢٠١٩ - ٢٠٢٠(، بحس�ب مديريَّ�ة التخطي�ط 

الربويِّ يف وزارة الربية. 
وأضاف التقرير إنَّ نس�ب إنجاز املدارس التي ت�مَّ بناؤها بطريقة 
ة بمرشوع وزارة الربية رقم  الصبِّ الجاهز أو الكونكريتيِّ الخاصَّ
)١( للُم�دَّة م�ن نيس�ان ٢٠٢٠ ولغاية نيس�ان ٢٠٢١ بلغت )3٥( 
ا ال�مدارس ال�منجز ب�ناؤه��ا بط�ريق�ة اله�ياكل  م�درس�ًة، أمَّ
ة املذكورة فبلغ )٢٠(  الحدي�ديَّ�ة ضم�ن املرشوع ذاته وخال املُ�دَّ

مدرسًة فقط. 
ذة من قبل  وأوض�ح أنَّ مش�اريع ترميم وهدم وبناء امل�دارس املُنفِّ
ة، شملت )١٤٢( مدرسة  محافظة بغداد - ش�عبة األبنية املدرس�يَّ
ت�مَّ إنجاز )٥٢( منها، والع�مل ما زال مس�ت�مراً يف )٤٢( مدرس�ًة 
فة لفسخ العقد وسحب العمل  أخرى، فيما بلغ عدد املدارس املُتوقِّ
)٤8( مدرس�ًة، ُمش�دِّداً عىل عدم وجود أيِّ مشاريع ترميم ُمنجزة 

من قبل املحافظة منذ عام ٢٠١3 حتى اآلن.

حكومة البرصة تؤكد جهوزية 
املحافظة الستقبال خليجي »25«

    البصرة / صفاء الفريجي

اكد مع�اون املحاف�ظ للش�ؤون اإلدارية ودوائر الش�باب 
والرياض�ة الحقوق�ي معني الحس�ن إن محافظة البرصة 
اكملت كافة االس�تعدادات الخاصة بجهوزية املؤسس�ات 
الرياضي�ة الس�تقبال خليج�ي »٢٥«  وان املحاف�ظ ي�ويل 

اهتماماً خاصاً إلنجاح العرس الخليجي يف املدينة.
واضاف الحس�ن أن الحكومة املحلية شكلت لجان ملتابعة 
جمي�ع التط�ورات الخاص�ة باالس�تضافة، م�ن تأهي�ل 
واس�تكمال املاع�ب والفن�ادق ومتابع�ة البن�ى التحتية 
يف املحافظ�ة، مش�رياً إىل أن أعض�اء  اللج�ان املؤلف�ة من 
الحكوم�ة املحلي�ة ومديرية الش�باب والرياضة إضافة إىل 
وزارة الش�باب والرياضة، تقوم بمتابعة جميع االجراءات 

الخاصة بإدارة ملف خليجي »٢٥« يف املحافظة.
وتاب�ع إن الوف�د الخليج�ي ق�ام بزي�ارة الب�رصة واالط�اع 
وجمي�ع  واملستش�فيات  والط�رق  والفن�ادق  املاع�ب  ع�ىل 

املراف�ق واملنش�آت الت�ي يحتويها مل�ف البرصة إلس�تضافة 
العرس�الخليجي القادم، وأن البرصة وأهلها ترحب باالش�قاء 

يف مدينتهم البرصة الفيحاء.

برشط.. حمافظة بغداد تتعهد بحل دائم ألزمة ماء 
النهروان خالل ٩٠ يومًا

    بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

أبدت محافظة بغداد، أمس األربعاء، اس�تعدادها لحل مش�كلة التلكؤ يف مرشوع ماء 
النه�روان خال ٩٠ يوما فقط بمجرد تحويل امل�رشوع إىل عهدتها مع التخصيصات 
املالية.وأوضح مدير عام مديرية املاء يف املحافظة رعد خريي أسباب األزمة يف النهروان 
بالقول، »هناك انقطاع تام ملصادر املاء الخام بالنسبة لنهر ٩ نيسان وأعمال صيانة 
قامت بها كوادر وزارة املوارد املائية يف نهر الوحدة املبطن تسببت بانقطاع املاء الخام 
في�ه لفرة«، مضيفا، »من جانب آخر هناك بط�أ يف تنفيذ مرشوع الحل الدائم/ ماء 
النهروان املركزي بطاقة ٤٠٠٠ مر مكعب/ساعة منذ عام ٢٠١٢، حيث أعلنت وزارة 
اإلسكان واإلعمار والبلديات املسؤولة عن املرشوع مؤخرا سحبه من الرشكة املنفذة 
وربم�ا يحال إىل إحدى رشكات ال�وزارة«. وأكد أن »املحافظ�ة وبالتواصل مع مكتب 
رئيس الوزراء وهيئة مستشاريه قدمت مرشوع خط ماء خام طوارئ للنهروان وهو 
قي�د الدراس�ة«.  ونّوه خريي إىل أن توجيه�ات محافظ بغداد محم�د جابر العطا إىل 
مديرية ماء بغداد منذ أربعة أيام تضمنت تأمني نقل مس�تمر للماء بنظام املراش�نة 
عرب الناقات الحوضية بالتعاون مع عدة مؤسسات حكومية من بينها الدفاع املدني 
ووزارة املوارد، باإلضافة إىل توجيه الس�يد املحافظ برفع التجاوزات عن خطوط نقل 

امل�اء الخام بني منطقتي حي الوحدة والنهروان ضمن حملة عاجلة.  يذكر أن ناحية 
النهروان تواجه س�نويا يف ذروة الصيف أزمة ماء بسبب شحة تجهيز املاء الخام من 

قبل وزارة املوارد املائية باإلضافة إىل التجاوزات عىل خطوط النقل.

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات نينوى/ الهيئة االوىل حكما عىل ثاثة 
مدانني بالس�جن املؤقت ملدة عرش سنوات عىل كل واحد منهما 

عن جريمة تسجيل عقار باستخدام وكالة عامة )مزيفة(.
وأوض�ح املركز اإلعام�ي ملجلس القضاء يف بي�ان تلقت وكالة 
}الفرات نيوز{ نسخة منه أن »مدانا قام باالتفاق مع شخصني 
آخرين احدهما محام بالتاعب بالقس�ام الرشعي والذي يعود 
)لوال�د املدان االول(  بهدف حرمان اش�قائه الذين يعملون مع 
عصاب�ات داعش االرهابية، الفتا إىل أنه »ت�م إعطاء معلومات 

خاطئة يف القسام الرشعي والذي يعود لوالد املدان«. 
وأضاف أنه »بعد اصدار القس�ام الرشعي اقام )الوريث املدان( 
دع�وى تمليك للعقار ام�ام محكمة بداءة املوصل باس�تعمال 
وكال�ة عامة )مزورة( ص�در عىل اثرها حكم�ا بتمليك العقار 

املسجل باسم املتوىف ) والد املدان الوريث(. 
وأش�ار إىل أن »املحكم�ة وج�دت االدلة كافي�ة لتجريم املدانني 
الثاث�ة وفقآ الحكام املادة ٢8٩ من قانون العقوبات رقم ١١١ 

لسنة ١٩٦٩ املعدل وبداللة مواد االشراك«.

السجن 1٠ سنوات لثالثة مدانني 
من ضمنهم »وريث« لقيامهم 

بتسجيل عقار بوكالة مزورة

    نينوى / مروان ناظم

بدأت، أمس األربعاء، حملة إعم�ار جامع النبي يونس، أحد أقدم 
مس�اجد مدين�ة املوصل تدخل حي�ز التنفيذ، وذلك بع�د التوجيه 
األخري الذي أصدره رئي�س الربملان محمد الحلبويس أثناء زيارته 

األخرية للمدينة.
وق�ال مدير الوقف الُس�ني يف نين�وى أبو بكر كنع�ان يف ترصيح 
صحف�ي إن »حمل�ة إع�ادة اإلعمار، ب�دأت اليوم وفق�اً لتصميم 

الجامع القديمة، للمحافظة عىل الشكل القديم للمسجد«.
وأض�اف أن »الخط�وة ألوىل تتمث�ل برفع األنق�اض، وبعدها يتم 
املب�ارشة بإعادة إعمار املس�جد، من خال أتب�اع التصاميم التي 

تنفذها رشكة متخصصة«.
وحصل موقع IQ NEWS عىل مجموعة من الصور تظهر حمات 
األعمار يف جامع النبي يون�س، الذي قام تنظيم داعش بتفجريه 

أثناء سيطرته عىل محافظة نينوى عام ٢٠١٤.

نينوى: املبارشة بحملة إعامر 
جامع النبي يونس

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الدف�اع، أم�س االربعاء، منتس�بي املديري�ة العامة 
لشؤون املحاربني اىل استام رواتب شهر حزيران.

وج�اء يف بي�ان له�ا تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه« انها 
تدعو منتس�بي املديرية العامة لش�ؤون املحارب�ني من الضباط 
واملرات�ب واملوظف�ني املدني�ني والذين لم يس�تلموا رواتب ش�هر 
حزي�ران، مراجعة املديرية العام�ة للموازنة والربامج صباح يوم 
غد الخميس ٥ آب ٢٠٢١، الستام رواتبهم مع العرض ان الرواتب 
سيتم تسليمها للضباط واملراتب واملوظفني أنفسهم )حرصاً(«. 

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن م�رصف الرافدين، أمس األربعاء، توزيع رواتب املش�مولني 
ضمن شبكة الحماية االجتماعية يف عموم العراق.

وق�ال املكتب اإلعامي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انه »تم توزي�ع رواتب الحماي�ة االجتماعية للرجال 

والنساء لشهر آب«. 
واض�اف ان »ال�رصف تم ع�ن طري�ق أدوات الدف�ع االلكروني 
وبإمكان أي مواطن مش�مول بالراتب اس�تام راتبه من ش�بكة 
فروعن�ا املنت�رشة يف بغ�داد واملحافظات او م�ن مكاتب الرصف 

الخاصة او يف أي مكان يتواجد فيه«.

    بغداد / المستقبل العراقي

االس�تمارة  اط�اق  االربع�اء،  أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  اع�ادت 
اإللكرونية الخاصة بتصحيح االسماء ملنسوبيها.

وذك�رت يف بي�ان له�ا، تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، 
انه:«حس�ب توجيهات وزير الداخلية عثم�ان الغانمي، بمتابعة 
ما يرد من طلبات منس�وبي ال�وزارة، التي من بينها املناش�دات 
الواردة إلينا بإعادة إطاق رابط االس�تمارة االلكرونية الخاصة 
بتصحي�ح االس�ماء ملنس�وبي الوزارة م�ن )الضب�اط، واملراتب، 
واملوظفني املدنيني( املس�تمرين بالخدم�ة الذين لديهم اخطاء يف 

االوامر اإلدارية«. 
واضافت« حيث تم إطاق االس�تمارة االلكرونية اآلتية ) اضغط 

هنا ( وملدة ثاثني يوماً لهذا الغرض«.

الدفاع تدعو منتسبي شؤون 
املحاربني الستالم رواتبهم

الرافدين: توزيع رواتب 
احلامية االجتامعية

الداخلية تعيد إطالق االستامرة اإللكرتونية 
اخلاصة بتصحيح االسامء ملنسوبيها
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اعالن 
تعلن كلية بغ�داد للعلوم الطبية عن 
وج�ود مناقص�ة النش�اء منظوم�ة 
مانعة الصواعق ملوق�ع بناية الكلية 
الجديد الكائن يف ) باب املعظم – محلة 
السور ( املرقمة 53 / 140 فمن يجد 
لديه الرغبة مراجعة حسابات الكلية 
لالطالع عىل رشوط املناقصة وتقديم 
طلب خ�الل فرتة ال تزيد عن س�بعة 
ايام من تاريخ ن�ر االعالن املذكور 
والحضور للكلية لالطالع عىل جداول 

الكميات واملخططات .

اعالن 
ق�دم املدعي ) عباس مه�دي عيدي ( طلبا يروم فيه 
تبدي�ل ) لقبه ( من ) الزبيدي الكعبي ( اىل ) الكعبي 
( فم�ن لدي�ه اعرتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها ) خمس�ة عر يوم ( 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |1647|2021

التاريخ/2021/8/4 
 أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل  797/3م 
38   الخاجية الواقع يف الكوت العائد للمدين )سعود 
طال�ب هاش�م( املحجوز لق�اء طلب الدائن�ه )ريام 
أياد عب�د الصاحب(البال�غ )30,000,000( مليون 
دين�ار فعىل الراغب بالراء مراجع�ة هذه املديرية 
خالل م�دة )30 يوم�ا ( تبدأ من الي�وم التايل للنر 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعة ورقم�ه :-  الك�وت / الخاجيه/ منطقة 
حي الخليج  املرق�م 797/3م38 الخاجيه الواقع يف 

الكوت
2-جنسه ونوعه:- بستان 

3-ح�دوده واوصاف�ه : ارض زراعية مش�يد عليها 
بعض الدور  

4-مشتمالته :- 
5-� مساحة :-  6,13,18,46

6-درجة العمران : 
7– الشاغل : الركاء

8_القمي�ة املق�درة : 30,000,000 ثالث�ون مليون 
دينار ال غري

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

قدمت املدعية ) س�هيله مهدي عي�دي ( طلبا تروم 
في�ه تبديل ) لقبه�ا ( من ) الزبي�دي الكعبي ( اىل ) 
الكعب�ي ( فمن لديه اعرتاض ع�ىل الدعوى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها ) خمسة عر يوم 
( وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

اعالن 
قدمت املدعية ) س�مريه مه�دي عيدي ( طلبا 
تروم فيه تبديل ) لقبها ( من ) الزبيدي الكعبي 
( اىل ) الكعبي ( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ) 
خمس�ة ع�ر ي�وم ( وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

ق�دم املدعي ) احمد مه�دي عيدي ( طلبا يروم 
فيه تبدي�ل ) لقبه ( من ) الزبيدي الكعبي ( اىل 
) الكعب�ي ( فم�ن لديه اعرتاض ع�ىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ) 
خمس�ة ع�ر ي�وم ( وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

قدمت املدعية ) نس�يمه مهدي عي�دي ( طلبا 
تروم فيه تبديل ) لقبها ( من ) الزبيدي الكعبي 
( اىل ) الكعبي ( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ) 
خمس�ة ع�ر ي�وم ( وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

قدم املدعي ) حس�ن مهدي عيدي ( طلبا يروم 
فيه تبدي�ل ) لقبه ( من ) الزبيدي الكعبي ( اىل 
) الكعب�ي ( فم�ن لديه اعرتاض ع�ىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ) 
خمس�ة ع�ر ي�وم ( وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

اعالن 
قدم�ت املدعية ) ام�ريه مهدي عي�دي ( طلبا تروم 
في�ه تبديل ) لقبه�ا ( من ) الزبي�دي الكعبي ( اىل ) 
الكعب�ي ( فمن لديه اعرتاض ع�ىل الدعوى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها ) خمسة عر يوم 
( وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2021/1823

التاريخ : 2021/8/4
اىل / املنفذ عليه / عمار جواد كاظم

لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن جهه ذات اختصاص 
ان�ك مجه�ول محل االقام�ه وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت اومخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه , 
واس�تناداً للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الكوت 
خالل خمس�ة عر يوماً تبدأ من اليوم التايل للنر 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
اوصاف املحرر:

مهر مؤجل

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2021/2400

التاريخ : 2021/8/4
اىل / املنفذ عليه / عمار جواد كاظم

لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن جهه ذات اختصاص 
ان�ك مجه�ول محل االقام�ه وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت اومخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه , 
واس�تناداً للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الكوت 
خالل خمس�ة عر يوماً تبدأ من اليوم التايل للنر 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
اوصاف املحرر:

قرار محكه صادر من محكمة االحوال الشخصية

اعالن 
ق�دم املدعي ) ع�يل مهدي عي�دي ( طلبا يروم 
في�ه تبدي�ل ) لقبه ( م�ن ) الزبي�دي الكعبي ( 
اىل ) الكعب�ي ( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ) 
خمس�ة ع�ر ي�وم ( وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة :2769 /2018

التاريخ : 2021/8/4
تبليغ بالحالة القطعيه

اىل / املنفذ عليه / جواد كاظم ربيح
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن جه�ه ذات 
اختص�اص انك مجه�ول مح�ل االقامه وليس 
ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت اومخت�ار يمكن 
اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة )87( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوت خالل  ثالثة يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للن�ر ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديرية باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون : 
منفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي 
اوصاف املحرر:

)دين(
��������������������������������������

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 64920  / 3 حي 
النداء بأس�م العراقي عاي�د مناضل كريم فمن 

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

إىل الريك محمد عباس عيل
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صندوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قيام رشيك احمد س�الم محمد 
بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 
54800/3 حي النداء خالل مده خمسه عر 
يوم�اً داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تأريخ نر االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك باالعرتاض مستقبال

اعالن 
اىل الريك / حسن ناظم صرب 

اقتىض حض�ورك اىل بلدية التاجي 
وذلك الستخراج اجازة بناء للعقار 

املرقم 8037 / سبع البور .
الريكة 

ساره محمد ذياب 
����������������������������

اع�الن اىل الري�ك / ماه�ر طاهر 
مسلم 

اقتىض حض�ورك اىل بلدية التاجي 
الستخراج اجازة بناء للعقار املرقم 

1516 / سبع البور .
الريك 

عيل عبد الحسن حسن

اعالن 
قدم املدعي ) فاضل مهدي عيدي ( 
طلبا يروم في�ه تبديل ) لقبه ( من 
) الزبي�دي الكعب�ي ( اىل ) الكعبي 
( فمن لديه اع�رتاض عىل الدعوى 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاه�ا ) خمس�ة ع�ر ي�وم ( 
وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

د . حيدر فخري هادي
عميد كلية بغداد للعلوم الطبية

ي�ر وزارة النف�ط / رشكة نف�ط ذي قار ان تعل�ن عن املناقص�ات العامة املدرجه 
تفاصيله�ا يف الج�دول ادن�اه  فع�ىل ال�ركات الراغب�ة واملؤهلة م�ن ذوي الخربة 
واالختصاص باالشرتاك يف هذه املناقصات مراجعة )القسم التجاري / شعبة العقود 
والثائق القياسية( للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة واالستفسارات املتعلقة بها 
وحس�ب وثائق العطاءات القياسية مستصحبن معهم طلب تحريري لراء الوثائق 

القياسية املوضح ثمنها ادناه وغري قابلة للرد مع مالحظة ومراعاة ما ياتي :
1 � املستمسكات املطلوبة :

� ش�هادة تاس�يس للركة املجهزة مصدقة من مس�جل الركات يف وزارة التجارة 
لعام 2021

� كت�اب عدم ممانعة االش�رتاك باملناقصات من الهيئة العام�ة للرضائب معنون اىل 
رشكة نفط ذي قار 

 � الهوية الرضيبية للركات املسجلة يف العراق
� حجب البطاقة التموينية ملن يش�مله قرار الحجب حس�ب تعليمات االمانة العامة 

ملجلس الوزراء
� تثبيت جهة اتصال وعنوان الركة والش�خص املسؤول عن متابعة االستفسارات 

يف العطاء العتماده يف املراسالت 
2 � متطلبات التاهيل املطلوبة :

� معايري التاهيل كما مبينة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية 
� جمي�ع الفق�رات املطلوب تنفيذها يجب ان تكون كما مثبتة يف القس�م الس�ادس 

واملخططات يف الوثيقة القياسية
� عىل مقدم العطاء ان ال يكون ضمن القائمة السوداء

3 � املناقصات ممولة من املوازنة التشغيلية 
4 � تك�ون العط�اءات نافذة ملدة )120( ي�وم من تاريخ الغلق املح�دد عىل ان تكون 
مصحوب�ة بتقدي�م التامينات االولي�ة باملبلغ املذكور يف الجدول ادن�اه لكل مناقصة 
وعىل ش�كل خط�اب ضمان او صك مصدق او س�فتجة صادرة م�ن مرصف عراقي 
معتمد حس�ب النرة الصادرة من البنك املرك�زي العراقي عىل ان تكون نافذة طيلة 

فرتة نفاذية العطاء
5 � يتم عقد مؤتمر للرد عىل االستفس�ارات يف )رشكة نفط ذي قار( قبل )10( ايام 

من موعد غلق املناقصة
6 � تسلم العطاءات اىل ) رشكة نفط ذي قار � لجنة فتح العطاءات( يف موعد اقصاه 

تاريخ غلق املناقصة املبن ازاء كل منها والعطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم 
فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف املوعد 

نفسه 
7 � عىل املش�اركن باملناقصة اعادة الوثيقة القياس�ية املصدقة من قبل رشكة نفط 
ذي ق�ار بعد مصادقتها بالكامل وبالخصوص القس�م الرابع يجب ان يمىلء ويوقع 
ويختم وبخالف ذلك سيتم اهمال جميع الوثائق مع ارفاق وصل رشاء وثائق املناقصة 

االصيل
8 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية فانه س�يتم 
اس�تبعاد عطاءاته�م ولركة نفط ذي قار الحق بالغ�اء املناقصة يف اي مرحلة قبل 

االحالة وبدون اشعار مسبق والركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
9 � يتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور نر االعالن وتس�ديد الرس�وم الواجب 

سدادها بموجب القانون العراقي
10 � للمزيد من املعلومات يرجى التواصل معنا عىل الربيد االلكرتوني 

Ctoc.office@gmail.com

العدد ق . ج / 11310وزارة النفط / رشكة نفط ذي قار /رشكة عامة
التاريخ 2021/8/3 اعالن مناقصات / دعوة عامة )اعالن اول(

م/ 1 ـ مناقصة جتهيز اجهزة فحص سوائل احلفر )2013/21/17( 
2 ـ مناقصة جتهيز الصاممات وبراغي الربط وحلقات العزل )2001/21/09( 

3 ـ مناقصة جتهيز معدات االكامل )الباكرات(  )21/26/ 2012(

مدير عام رشكة نفط ذي قار
عيل مهدي جلود

مدير القسم التجاري

ثمن بيع الوثائق موعد الغلق التامينات االولية الكلفة التخمينية اسم ورقم المناقصة ت

 300,000
ثالثمائة الف 
دينار عراقي 

الغير 

2021/9/9

الساعة 12:00 
ظهرا

$6,600 ستة 
االف وستمائة  

دوالرامريكي

 220,000$
مائتان 

وعشرون الف 
دوالرامريكي

اجهزة فحص 
سوائل الحفر 

 )2013/21/17(
1

 300,000
ثالثمائة الف 
دينار عراقي 

الغير 

2021/9/9

الساعة 12:00 
ظهرا

$9,900 تسعة 
االف وتسعمائة  

دوالرامريكي

 330,000$
وثمانمائة 

وثالثون الف 
دوالرامريكي

الصمامات وبراغي 
الربط وحلقات 

العزل)2001/21/09( 
2

 300,000
ثالثمائة الف 
دينار عراقي 

الغير 

2021/9/9

الساعة 12:00 
ظهرا

$10,950 عشرة 
االف وتسعمائة 

وخمسون 
دوالرامريكي

 365,000$
وثمانمائة وخمسة 

وستون الف 
دوالرامريكي

معدات االكمال 
)الباكرات( 

 )2012/21/36(
3
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مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2829/ب2021/3

التاريخ 2021/8/4
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه )احم�د موىس 
نور( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا 
يف  2829/ب2021/3   املرق�م  
الحك�م  واملتضم�ن   2021/6/13
املدع�ى علي�ه  احم�د  ال�زام   ( ب 
م�وىس ن�ور بتاديه مبل�غ مقداره 
ثالث�ة مالي�ن ومائتي ال�ف دينار 
للمدعية انع�ام جابر نعيم عن بدل 
ايجار س�هامها يف العقار تسلس�ل 
1/ 4262 م3 جزي�رة النج�ف حي 
القادس�ية للفرتة من 2020/2/1 
ولثب�وت   2020/9/30 ولغاي�ة 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الحسن 2 القادسية حسام سلطان 
امليايل لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار 
محليت�ن  بصحيفت�ن  املذك�ور 
يوميتن ولك حق الطعن عىل القرار 
املذك�ور خالل املدة املق�ررة بكافة 
طرق الطع�ن القانونية وبعكس�ه 
سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
����������������������������

وزارة الداخلية 
وكال�ة ال�وزارة  للش�ؤون االدارية 

واملالية 
مديرية االح�وال املدنية والجوازات 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة / 
الواقعات 

العدد : 5767
التاريخ : 2021/8/2

بن�اء ع�ىل طل�ب املواطن )قاس�م 
جي�اد محس�ن( الذي ي�روم تبديل 
لقبه وجعله )حس�ناوي( بدال من 
) الرحي�م(  فم�ن لدي�ه اع�رتاض  
خ�الل  املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�ر يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكال�ة ال�وزارة  للش�ؤون االدارية 
واملالية 

مديرية االح�وال املدنية والجوازات 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة / 

الواقعات 
العدد : 5868

التاريخ : 2021/8/4
بن�اء ع�ىل طل�ب املواط�ن )ج�ر 
ش�ياع رايض( ال�ذي ي�روم تبدي�ل 
لقبه وجعل�ه )الحجامي( بدال من 
) الع�اريض(  فم�ن لدي�ه اعرتاض  
خ�الل  املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�ر يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1886/ب2021/4

التاريخ 2021/8/3
اعالن

اىل / املدعى عليه )ابراهيم صاحب 
عبد الله( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة 
االسكان التعاونية 

 اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة 
اع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيها 

CHFالحكم
 بالزامك بتاديتك له واملدعى عليهم 
االخري�ن بالتكافل والتضامن فيما 
بينك�م مبلغ�ا ق�دره 230 $  ع�ن 
  2019/5/26 امل�ؤرخ  الق�رض  
مح�ل  مجهولي�ة  لثب�وت  ونظ�را 
املبل�غ  رشح  حس�ب  اقامت�ك 
القضائ�ي  يف محكمة بداءة مدينة 
الص�در  واش�عار مخت�ار املرك�ز 
رشط�ة الكرام�ة يف مدين�ة الصدر  
لذا تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن بموع�د املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2021/8/11
صباح�ا وعن�د ع�دم حض�ورك او 
ارسال من ينوب عنك سوف تجري 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1260/ب2021/1

التاريخ 2021/8/3
اعالن

اىل / املدعى عليه )مهدي عبد الحسن عطيه ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
 اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

CHFيطلب فيها الحكم
 بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدعى علي�ه االخ�ر بالتكافل 
والتضامن فيما بينكم مبلغا قدره 1800 $  عن القرض  
امل�ؤرخ 2019/5/26  ونظ�را لثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  يف محكمة بداءة 
كربالء  واشعار مختار الريموك /1 سوادي عبد السادة 
كاظ�م  ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة 2021/8/8 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
ظاهر عباس الفتالوي

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

تبليغ بالحضور اىل مديرية بلدية الكوفة
اىل الريكت�ن / بي�داء عزيز عبد الحس�ن وصابرين 

عزيز عبد الحسن 
اقت�ى حضورك�م اىل مديري�ة بلدية الكوف�ة لغرض 
اص�دار اجازة بناء للعقار املرقم ) 14824/3 مقاطعة 
4 جزي�رة النج�ف( الواق�ع يف الكوف�ة  � حي ميس�ان 
ولكونك�م رشكاء بالعقار اعاله وبم�ا اني اجهل محل 
اقامتك�م ل�ذا تقرر تبليغك�م بالحض�ور اىل مقر بلدية 

الكوفة عن طريق االعالن بصحيفة يومية رسمية 
الريكة

حوراء هيثم محمد عطوان

تنويه
ورد يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 2422 يف 
2021/8/3 مديري�ة تنفيذ الرميثة رقم االضبارة 
2021/888 حي�ث ورد اس�م الج�د جمع�ه خطأ 

والصحيح هو جعفر لذا اقتى التنويه
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3673/ب2021/4

التاريخ 2021/8/3
اعالن

اىل / املدعى عليها )نضال خلف جاسم( 
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك 

والذي يطلب فيها الحكم  
 بالزامك واملدعى عليه االخربتاديتكما له بالتكافل 
والتضام�ن فيما بينكما مبلغا ق�دره 200 $  عن 
الق�رض  امل�ؤرخ 2019/1/16  ونظ�را لثب�وت 
املبل�غ  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  مجهولي�ة 
القضائ�ي  يف محكمة اس�تئناف الكرخ  واش�عار 
مختار الكاظمية الحري�ة محلة 432 رعد خضري 
عباس السالمي  لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن بموعد املرافع�ة 2021/8/11 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 985/ب2021/4

التاريخ 2021/8/1
اعالن

اىل / املدعى عليها )حسنن يحيى مجيد( 
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م  985/ب/2021  يف 
2021/5/31 واملتضم�ن الحك�م الزام املدعى عليه حس�نن 
يحي�ى مجي�د بتاديته للمدعي ن�ارص عبد الل�ه كاظم مبلغا  
مق�داره مليون واربعمائة وخمس�ون الف دين�ار عن قيمة 
م�واد  منزلية ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي الصحة عبد الحسن نعيم 
الجب�وري  لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن ولك حق الطعن ع�ىل القرار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عامر حسن حمزة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1886/ب2021/4
التاريخ 2021/8/3

اعالن
اىل / املدعى عليه )وسام جوزيف دانيال( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
 اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي يطلب 

CHFفيها الحكم
 بالزام�ك واملدعى عليهم االخرين بالتكاف�ل والتضامن فيما 
بينكما مبلغا قدره 330 $  عن القرض  املؤرخ 2019/5/26  
ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي  يف محكم�ة بداءة البياع  واش�عار مخت�ار ناحية 
املامون حيدر قاسم كريدي لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن بموعد املرافع�ة 2021/8/11 الس�اعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/1632

التاريخ : 2021/8/4 
اىل  /املنفذ عليه  / عيل باقر حسن 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل اشعار مخار منطقة محلة 
الحويش حس�ن هادي ش�ريوزة  انك  مجه�ول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
علي�ه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ املناذرة خالل خمس�ة عر 
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنر ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجري وفق القانون 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة اح�وال النجف بالع�دد 3226/ش2021/4 يف 
2021/5/10 امللزم الزام املدعى عليه عيل باقر حسن بتادية 
النفق�ة املاضية للق�ارصة طيبة صدام حس�ن مبلغا قدره 
تس�عون الف دينار شهريا وملدة سنة س�ابقة لتاريخ اقامة 
الدع�وى يف 2021/4/5 وال�زام املدع�ى علي�ه بتاديته نفقة 
مس�تمرة للق�ارصه اعاله مبل�غ قدره مائ�ة وعرون الف 
دينار  ش�هريا والزام بتادية النفقرة املس�تمرة للطفل حيدر 

مبلغا قدره مائة الف دينار شهريا

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

وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد : 5739
التاريخ : 2021/8/2

بناء عىل طلب املواطن )عبد العايل مهدي  ش�يال( الذي يروم 
في�ه تبديل لقبه وجعله )الزريف( بدال من ) الرزيف(  فمن لديه 
اع�رتاض  مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عر يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً:أدعوك اىل إعادة النظر يف بعض القرارات 
الس�ابقة إذا كن�ت تج�د ق�راراً أفض�ل وأرسع 

حالّياً
 عاطفياً: تتقبل أفكار الرشيك ومالحظاته حتى 
لو كانت هذه األخرية قاسية أحياناً وتأخذ بها

مهنياً:تضع برنامجاً وخطة جديدة للعمل عىل 
أمل أن يتحسن الوضع املهني قدر اإلمكان

عاطفياً:ترتاج�ع بعض اليشء عن قرار اتخذته 
بش�أن وضع�ك الصحي، لكنك تعود إىل رش�دك 

وتنفذ املطلوب منك

مهنياً: عالقتك جيدة برؤسائك يف العمل حافظ 
عليه�ا وك�ن عىل ق�در املس�ؤولية امللق�اة عىل 

عاتقك
عاطفياً:ال تقطع األمل فقد تجد الحب الصادق 
قريباً وتبني عالقة مع شخص يتمتع باملشاعر 

الصادقة

مهني�اً:  تط�رح اليوم بع�ض القضاي�ا املهمة 
يف العم�ل وبانتظ�ارك مفاج�آت س�اّرة، فكن 

مستعداً
 عاطفي�اً: ت�ؤدي اليوم دوراً كب�رياً يف التأثري يف 

الرشيك بفضل قدرتك الكبرية عىل اإلقناع

حظ�ك اليوم برج األس�د مهنياً:  علي�ك أن تثق 
بقدرات�ك أكثر وأنك تس�تطيع إنجاز الكثري من 

املشاريع املهمة
عاطفياً:ق�م بالتمارين الصباحي�ة املفيدة لكل 

عضالت جسمك قبل ممارسة أي نشاط

مهني�اً: تت�ّرف بمه�ارة وتفرض نفس�ك يف 
مجال�ك املهني، فتحصل ع�ىل ترقية أو مكافأة 

مادية أو معنوية
عاطفياً:  إذا كنت مرتبًطا تعيش فرصة الزواج 
غري مرّة مع الحبيب وتجددان ش�هر العسل يف 

الخارج

مهني�اً: تتخل�ص من ن�زاع مع بع�ض الزمالء 
وتط�ور وضع�ك املهن�ي، وتك�ون النتائج كما 

تتوخاها ال بل تكون مرضية جداً
 عاطفياً: سعادة كبرية وبحث عن آفاق جديدة، 
وهذا له انعكاس�ات إيجابية تس�اعدك لتطوير 

العالقة مع الرشيك

مهنياً:ترب�ح قضاي�اك ب�كل ج�دارة واح�رتام 
وتتلق�ى مواقف متع�ددة لدعم�ك والوقوف إىل 

جانبك
 عاطفياً:تعي�ش أوقات�اً ممي�زة، وق�د يحملك 
العش�ق إىل مغام�رات اس�تثنائية تمارس فيها 

جاذبيتك وسحرك

مهنياً:املنافس�ة كب�رية مع الزم�الء، كن واعياً 
فقد يلجأون إىل حياكة املؤامرات ضدك

 عاطفي�اً: تش�عر بأنك تخرس الحبيب بس�بب 
تّرفاتك غ�ري الناضجة واملترّسع�ة والغريبة 

نوعاً ما

مهنياً:  قفزة نوعية جديدة يف حياتك وانطالقة 
مميزة عنوانه�ا النجاح الكبري، فكن مس�تعداً 

للمتغريات املقبلة يف حياتك العملية
وتختف�ي  الداخ�ي  الس�الم  عاطفياً:تس�تعيد 
املعاكس�ات م�ن حيات�ك العاطفي�ة وتحالفك 

الحظوظ مع الرشيك

وتق�وم  تفاجئ�ك،  مس�اعدة  تتلق�ى  مهني�اً: 
بعملي�ات مربحة وتس�تفيد حتى م�ن أخطاء 

اآلخرين، وتشعر بأن ساعة املجد قد دقت
 عاطفياً:مغامرة كبرية يتحدث عنها الكثريون 
وتحظ�ى بما كن�ت ترغب به، وتتق�دم بخطى 

ثابتة لتنفيذ رغباتك

مهنياً:تنجح معظم اتصاالتك يف تحديد املس�ار 
املنشود ولن تقف العراقيل يف دربك عىل اإلطالق 
رشط التح�يّ باملنط�ق والتحلي�ل املوضوع�ي 
لألمور. عاطفياً: ال تسمح لألمور بالتأّزم، فقد 
تندم عىل كل كلمة أو تّرف ش�ائب قد يضعك 

أمام ضغوط وتحدّيات جديدة.

العذراء

احلوت

عالمات قد تدل عىل إصابة األطفال بالسكري
ليس�ت  بالس�كري،  األطف�ال  إصاب�ة 
مس�تبعدة لذلك، علينا مراقب�ة أطفالنا 
وما يطرأ عليهم من تغريات أو سلوكيات 
غريبة، ككثرة التبول والعطش املس�تمر 
وفقدان الوزن، ويف هذا التقرير نستعرض 
أبرز العالمات التي تشري إىل وجود خطر 

اإلصابة بالسكري لدى األطفال.
ماذا تعني اإلصابة بالس�كري من النوع 

األول؟
اإلصابة بالس�كري من النوع األول لدى 
األطفال، تعني عدم قدرة جس�م الطفل 
عىل إنت�اج هرمون األنس�ولني، وعندها 

تع�وض الحق�ن أو األدوي�ة األنس�ولني 
املفق�ود، ويطل�ق ع�ىل ه�ذا الن�وع من 
الس�كري، س�كري اليافعني أو السكري 
املعتمد عىل األنس�ولني.ومؤخرًا، نجحت 
أس�اليب متابع�ة س�كر ال�دم وتوصيل 
الحي�اة،  ج�ودة  بتحس�ني  األكس�جني، 
وإدارة نس�بة الس�كر يف ال�دم، ما يعني 
التعاي�ش مع�ه بس�هولة، مقارن�ة بما 

سبق.
 أعراض قد تدل عىل الخطر

يدل العطش الشديد عند األطفال، وكثرة 
التبول صباًحا ومساًء، والشعور بالجوع 

لإلره�اق،  إضاف�ة  واملس�تمر،  الش�ديد 
والتغريات يف الس�لوك العصبية الرسيعة 
وغريها، إضافة لنفس برائحة الفاكهة، 
ع�ىل احتمالي�ة اإلصابة بالس�كري من 
الن�وع األول.أيًضا، م�ن ضمن األعراض 
التي قد ت�دل عىل الخطر، تغريات الرؤية 
عند األطفال واضطرابات النظر، إضافة 
للطف�ح الجل�دي، ورائح�ة الب�ول التي 
تش�به الس�كر، م�ا ي�دل عىل أن جس�م 
طفلك يحاول إفراز السكر الذي ال يمكنه 
الوص�ول للخالي�ا، ف�إذا الحظ�ت هذه 

املؤرشات عىل طفلك أو بعًضا منها.

التأثريات السلبية للقهوة عىل العظام
كش�فت دراس�ة حديثة أجراه�ا فريق 
من الباحثني بجامعة جنوب أس�رتاليا، 
وج�ود ع�دد م�ن التأث�ريات الس�لبية 
لإلف�راط يف تن�اول القه�وة عىل صحة 

العظام لدى اإلنسان.
وتناولت الدراسة، وفقاً ملوقع »ميديكال 

إكس�ريس«، كيفي�ة تعام�ل الكىل مع 
الكالس�يوم يف الجس�م عند تناول 800 
ج�رام م�ن الكافيني، حيث أف�ادت بأن 
ذلك يؤدي إىل مضاعفة نسبة الكالسيوم 

املفقودة يف البول. 
كما أش�ارت الباحثة هايي ش�ولتز إىل 

أن تن�اول الكافيني برشاه�ة وبكميات 
كبرية يس�ّبب خل�اًل يف مع�دالت تزويد 
إىل  ي�ؤدي  م�ا  بالكالس�يوم،  الجس�م 
هشاشة العظام، خصوصاً أن 80% من 
املراهقني يتناولونه م�رة واحدة يومياً 

عىل األقل.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
4 اكواب دقيق

ملعقة صغرية ملح
ملعقة صغرية سكر

2 ملعقة صغرية باكينج باودر
نصف كوب زبدة

خطوات التحضري:
1- يعج�ن العجني جيدا و يغطى و يرتك نصف ساعة-نقس�م العجني ل 5 

كرات و يرتك 10 دقايق 
2- ثم تفرد العجينة جيدا و نضع عليها سمنة ثم رشة ديق 

3- ث�م يثن�ى العج�ني مثل املروحة ث�م يلف مث�ل الحلزونى ث�م اتركه 10 
دقائق.

4- ثم سخن طاسة علىل النار و اضع عي العيش و اقلبه حتى يستوى
طريقة التخزين

للتخزين فرد العجني ثم وضع ورق زبده بينهم و تخزينهم ىف الفريزر.

مرشوبات وفواكه لتهدئة القولونعيش الباراتا اهلندي
قد تعان�ي تهيج القول�ون أحياًنا 
بس�بب بعض األطعم�ة الحارة أو 
الدسمة، أو من اللحوم الحمراء أو 
غريها، وتحسًبا لهذا التهيج يجب 
أن تض�م وجبتك، أح�د املرشوبات 
أو الفواك�ه الت�ي نورده�ا يف هذا 
تهدئ�ة  ع�ىل  لقدرته�ا  التقري�ر، 

القولون.
شاي اليانسون

يستخدم اليانسون يف تنظيم حركة 
الجه�از الهضم�ي، ويعم�ل ع�ىل 

تهدئة املعدة وتنظيم عملية الهضم، وتعمل مس�تخلصات زيت 
اليانسون كمرخيات للعضالت، كما أشارت بعض الدراسات إىل 

قدرته عىل معالجة اإلمساك، وتسكني االلتهابات.
 شاي الشمر

يس�تخدم الش�مر لتخفيف الغازات واالنتفاخ�ات والتقلصات 
املعوية، فهو يريح عضالت األمعاء ويخفف اإلمس�اك، ويمكن 
إضاف�ة بذور الكم�ون والنعن�اع إلي�ه، ما يس�اعد يف تخفيف 

مشاكل الجزء العلوي من البطن؟
منخفض�ة  غذائي�ة  أنظم�ة  يتبع�ون  مم�ن  كن�ت  إذا  لك�ن 
الكربوهي�درات فعلي�ك استش�ارة طبيب�ك حول الش�مر، فهو 

مصنف بني قائمة األطعمة عالية الكربوهيدرات.

 البابونج
يحت�وي البابونج ع�ىل خصائص 
مض�ادة لاللتهاب�ات، ويعمل عىل 
العضلي�ة  التش�نجات  تخفي�ف 
املعوية،  باالضطراب�ات  املرتبط�ة 
وإرخاء عض�الت املعدة وتهدئتها، 
كم�ا يخف�ف م�ن تهي�ج األمعاء 
ويكاف�ح الغازات، م�ا يمكنه من 

الحد من آالم القولون العصبي.
 شاي الكركم

يمك�ن إلضاف�ة ش�اي الكركم إىل 
وجباتك، أن يخفف من أع�راض القولون العصبي وآالم املعدة، 

ويصنع شاي الكركم من املاء املغي ومسحوق الكركم.
 اللبن

إن كن�ت ال تعاني حساس�ية تجاه منتجات األلب�ان، فيمكنك 
اس�تخدام »اللبن« لتعزيز املناعة وتقليل االلتهابات وتحس�ني 

صحة األمعاء والجهاز الهضمي بشكل عام.
 شاي الزنجبيل

يعد تناول مرشوب شاي الزنجبيل الدافئ قبل أو أثناء الوجبة، 
من األمور التي قد تحسن صحة الجهاز الهضمي وتمنع حرقة 
املع�دة وآالم املعدة وعرس الهضم وإنت�اج العصارة الصفراوية 

ومحاربة مشاكل الهضم.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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اليوم.. دورة حتكيمية دولية بالشطرنجالوطني يعسكر يف أزميت حلني تأمني تأشريات ماربيا
             المستقبل العراقي/ متابعة

تقام يوم غد الدورة التحكيمية الدولية بالش�طرنج 
ب�ارشاف نادي اله�دف التخص�ي، وبالتعاون مع 
االتح�اد املرك�زي للعب�ة، ولجنة الح�كام املركزية، 
وتس�تمر يوم�ن متتالي�ن، ويح�ارض فيه�ا خبري 
التحكيم الدويل اس�عد اس�ماعيل توفيق.وقال مدير 
ادارة اتحاد الشطرنج سعد محسن الكناني: إن “ من 
اهم املواد التي س�يتطرق إليها الحكم الدويل توفيق 
يف ه�ذه املح�ارضات ه�و برنامج س�ويس منيجر 
واأللقاب الدولية والس�اعة الشطرنجية، فضال عن 
دروس أخرى يحددها املحارض الدويل، عىل أن يكون 
التسجيل مفتوحا من اآلن ولغاية الواحدة ظهراً من 

ي�وم انطالق الدورة، وه�ي تعد دورة ترقي�ة لحكام الدرجة 
الثانية والثالثة ودورة صق�ل للحكام الدولين”.واضاف انه 
“يرشف عىل إدارة الدورة س�امي عباس محمد، وقد حددت 
الهيئة اإلدارية للنادي أن يكون بدل االشرتاك ) 50( ألف دينار 
لكل مش�رتك”، موضحا “ ان الهدف م�ن الدورة هو تطوير 
االمكاني�ة التحكيمي�ة باالضاف�ة اىل التنس�يق م�ع االتحاد 
العربي لغ�رض زج الحكام املتميزي�ن يف دورات عربية، ويف 
نهاية الدورة س�يتم اجراء امتح�ان تأهييل للدرجات الثالثة 
والثانية واالوىل، وكذلك اعتماد حكام وطنين كفوئن الدارة 

بط�والت االتح�اد يف املحافظ�ات والبط�والت املركزية”.ويف 
س�ياق متصل، اعلن االتحاد املركزي للشطرنج “ صدور امر 
اداري برتقية الحكام الذين شاركوا يف الدورة التحكيمية التي 
اقيمت يف محافظة ذي قار ش�هر حزيران املايض » .وش�مل 
االمر االداري للحكام كال من “ اس�امة نارص ش�الل وحيدر 
عب�د الكاظم مط�وس ووالء محمد علوان، وتم�ت ترقيتهم 
م�ن الدرج�ة الثالثة اىل الثاني�ة، بينما ج�رت ترقية الحكام 
امجد محمد علوان ومحمد فتاح اس�ماعيل ومحمد حس�ن 
كريم وتقوى اس�امة نارص وحسن عيل عبد ومحمد جاسم 

ضيدان من الدرجة الثانية اىل الثالثة«.

زاخو يظفر بخدمات 
الدويل يارس قاسم

جريليش يصل 
إىل مانشسرت

             المستقبل العراقي/ متابعة

من املؤم�ل أن يس�تهل منتخبن�ا الوطني 
بكرة القدم تحضرياته استعداداً للتصفيات 
املونديالية، بغياب عدد من العبيه املغرتبن 
لصعوبة تفريغهم م�ن انديتهم املحرتفة، 
وذل�ك بإقامة تجمع�ن خارجي�ن، األول 
س�يكون يف مدين�ة أزميت الرتكي�ة للفرتة 
م�ن الثامن ولغاي�ة العرشين من الش�هر 
الحايل، عىل أن يتبعه معسكر ثان يحتضنه 
املركز الري�ايض يف منتجع ماربيا، أش�هر 
معال�م مدينة ملقا اإلس�بانية، ويس�تمر 
مل�دة ثمانية أيام، لح�ن حصول الوفد عىل 
تأش�ريات الدخول اىل منطقة ش�نغن اي، 

املنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية.
 إدارة املنتخب الوطني وبالتنسيق مع لجنة 
العالقات يف اتحاد الكرة، كثفت خالل األيام 
املاضية مس�اعيها من أج�ل انجاز جميع 
املتعلقات إلقامة تجمعي تركيا وإسبانيا، 
بطل�ب من املدرب الجدي�د الهولندي “ديك 
ادفوكات” وجهازه املساعد، الذين وضعوا 
خريطة طريق لتحضريات اس�ود الرافدين 

تأهب�اً للتصفي�ات املونديالي�ة 
املؤهل�ة اىل كاس العالم 2022، 
الت�ي س�تنطلق يف الثان�ي من 
ش�هر أيلول املقبل بلقاء كوريا 
الجنوبي�ة يف س�يئول، ثم لقاء 
الدوح�ة يف  اي�ران يف  منتخ�ب 

السابع من الشهر ذاته .
الطاقم التدريبي ارتأى الرشوع 
اوالً يف معس�كر مدين�ة ازميت 
الرتكي�ة الت�ي تبع�د نحو 100 
كم رشق إس�طنبول مل�دة اثني 
عرش يوماً، وسيكون مخصصاً 
ملعالج�ة التف�اوت الواض�ح يف 

معدل اللياق�ة البدنية ب�ن الالعبن الذين 
دخل�وا يف راح�ة س�لبية بع�د االنتهاء من 
االس�تحقاقات املحلية، فضال عن تمارين 
التماري�ن  اىل  البدن�ي، باإلضاف�ة  الجه�د 
الخططي�ة التكتيكية بش�قيها الهجومي 
والدفاع�ي، والقي�ام بالتدريب�ات الالزمة 
الت�ي تدخ�ل يف صل�ب العملي�ة التدريبية 

التطويرية.
أم�ا املعس�كر الثان�ي ال�ذي س�تحتضنه 

جزي�رة ماربي�ا الس�ياحية الت�ي تق�ع يف 
مقاطع�ة ملقا جنوب اس�بانيا، فس�يقام 
بع�د الحص�ول ع�ىل تأش�ريات الدخ�ول، 
ليكون مرسح�ًا للتحض�ريات املركزة، مع 
وضع فلس�فته التكتيكية التي سيطبقها 
املونديالي�ة،  التصفي�ات  يف  منتخبن�ا 
وس�تكون مدته الزمني�ة ثمانية أيام، كما 
سيتيح التواجد يف اس�بانيا إمكانية اللعب 
مع العديد من األندي�ة املتقدمة ومواجهة 
املنتخب�ات االخ�رى الت�ي تتواج�د يف هذا 

املكان كل س�نة، وس�تحرص 
والرياض�ة  الش�باب  وزارة 
الجه�ات  م�ع  وبالتع�اون 
املتخصصة يف وزارة الخارجية 
والس�فارة االسبانية يف العراق 
عىل تذليل املعوقات والحصول 
عىل س�مات الدخول اىل أوروبا 

بأرسع وقت ممكن .
ومن املرجح، أن يغيب الالعبون 
املغرتبون عن التجمعن بسبب 
ارتباطاته�م مع األندي�ة التي 
يحرتفون فيها، ومن الصعوبة 
خ�الل  تفريغه�م  بم�كان 
املعس�كرات التي تقام خ�ارج أيام الفيفا، 
يف حن تتج�ه النية لدعوة معظم العنارص 
التي ش�اركت يف الجولة الثانية املونديالية 
م�ن التصفي�ات املزدوجة الت�ي أقيمت يف 
املنامة خالل حزيران امل�ايض، مع إضافة 
أسماء لم تمنح الفرصة الكاملة يف العديد 
من الدع�وات الس�ابقة التي أقيم�ت أيام 
املدرب السابق كاتانيتش، عىل غرار بسام 

شاكر ومنار طه ومحمد جفال .

              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاق�دت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي زاخو مع الع�ب املنتخب 
العراقي يارس قاسم لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.

وقال مدير الكرة يف النادي طه زاخويل يف ترصيحات خاصة 
إن الالعب الدويل يارس قاسم هو أول صفقة يربمها النادي 
يف ف�رتة االنتق�االت الصيفي�ة، مؤكدا أنه س�يمثل إضافة 

مهمة للفريق.
وقال زاخويل إن »النادي يفاوض عددا من الالعبن لضمهم 
اس�تعدادا للموسم املقبل وس�يتم اإلعالن عنهم تباعا فور 

إتمام الصفقات بشكل رسمي«.
وأكد: »نتطلع لتشكيل فريق قادر عىل الحفاظ عىل مكانة 

زاخو يف الثلث األول بجدول ترتيب الدوري«.
وأش�ار مدير الك�رة يف نادي زاخو إىل أن الفريق س�يبارش 
تدريباته منتصف األسبوع املقبل تحت إرشاف املدرب عبد 

الوهاب أبو الهيل.

عالء خلف: نسعى للتأهل ونعلم بإمكانيات الفرق املنافسة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أوقعت قرعة بطولة األندية اآلسيوية للكرة الطائرة 
املق�ررة إقامته�ا يف تايالن�د، للمدة م�ن الخامس 
ولغاي�ة الخامس ع�رش من ترشي�ن االول املقبل، 
نادي غاز الجنوب ممثل العراق يف املجموعة األوىل، 
اىل جانب كاظم�ة الكويتي وناخون راتشاس�يما 
التايلندي املضيف ويس إي بي سبورت السريالنكي 
ووبوريفس�ينتش املاتي الكازاخستاني. وتشارك 
يف ه�ذه النس�خة ع�رشة أندي�ة ت�م توزيعها بن 
مجموعت�ن، وأجريت القرعة ع�ن طريق برنامج 
)زوم( وحرضه�ا املدرب ع�الء خلف.وقال خلف: 
إن “ مجموعتن�ا متوازن�ة وباالمكان  حجز احدى 
بطاقت�ي العبور اىل املرب�ع الذهب�ي “، مبينا ان “ 
املجموع�ة الثانية اق�وى من خالل تواج�د ابطال 
اي�ران وقطر، متمني�اً من خ�الل البطولة تحقيق 

انجاز يحس�ب للطائرة العراقي�ة “.وعن جاهزية 
الفري�ق أوض�ح خلف أن “ الالعب�ن حاليا يف فرتة 
اس�رتاحة بعد انتهاء منافس�ات ال�دوري املمتاز، 
وس�يتم التجمع يوم غد الخمي�س باقامة وحدات 
تدريبية خفيفة، ثم التنسيق مع الهيئة االدارية من 
اجل تخصيص معس�كر تدريب�ي داخيل، والتوجه 
بعده�ا اىل تايلند قبل انطالق البطولة بفرتة زمنية 

لغ�رض اجراء معس�كر تدريبي هن�اك يتضمن 
مباريات تجريبية، فضال عن التكيف مع اجواء 
املنافس�ات “.وتح�دث خل�ف ان�ه “ لديه فكرة 
واضحة عن فرق مجموعته، إذ س�بق وان لعب 
مرتن مع االوزبكي وكذلك مع التايلندي، لذلك 
سيتم وضع اس�لوب يتناس�ب مع املواجهات 
املقبلة، الس�يما ان هناك متس�عا م�ن الوقت 
للتحض�ري واالع�داد، إذ م�ن املؤم�ل ان تجري 
يف الخامس م�ن ترشين االول املقب�ل، ولدينا 

تج�ارب س�ابقة يف 
ت  فس�ا منا

ل�ة  لبطو ا
االسيوية 

.“

ميندي يرفض الرحيل عن ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرفض الفرنيس فريالند مين�دي الظهري األيرس لريال مدريد، فكرة 
الرحي�ل عن صفوف املرينجي، خالل االنتق�االت الصيفية الحالية.
وبحس�ب صحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن ميندي يضغط لزيادة 
راتب�ه لكن�ه ال يف�رض األم�ر واملفاوض�ات جاري�ة، وال يرى هو 
واملدرب كارلو أنش�يلوتي مس�تقبله بعيدا ع�ن امللكي، لكن بعض 
الف�رق ترتق�ب األم�ر وتس�تعد لرشائه مقاب�ل 50 ملي�ون يورو.
وأضافت الصحيفة: »فلورينتينو برييز مستعد لالستماع للعروض 

املقدمة ألي العب، كم�ا حدث مع فاران، لكنه لن يجرب أي العب 
عىل الرحيل«.ووقع ميندي عقًدا مدته 6 س�نوات مع ريال مدريد 
عام 2019، ويريد البقاء يف النادي، مع العلم أنه يواجه منافس�ة 
قوية ع�ىل مركزه م�ع قائد الفريق مارس�يلو والش�اب ميجيل 
جورتيز.ولم يكن الصيف الحايل س�هال ع�ىل ميندي، الذي لم يعد 
للتدريب�ات الجماعية، حيث يتعاىف من اإلصاب�ة التي تعرض لها 
بنهاية املوس�م املايض، وال يزال يف مرحلة إعادة التأهيل ويأمل أن 

يعود بحلول ش�هر سبتمرب/أيلول املقبل حيث سيغيب عن انطالق 
الليجا.وأثارت صور ميندي يف التدريبات قلق الجماهري.

مييس يتالعب بأعصاب برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ضاعف النجم األرجنتيني ليونيل مييس التس�اؤالت حول مستقبله، 
وس�ط ترقب جماهري برش�لونة انته�اء أزمة توقيع عق�ده الجديد 
م�ع الفري�ق الكتالوني.وانتهى عقد مييس مع برش�لونة يف يونيو/ 
حزيران املايض، بينما ش�هدت مفاوضات التجديد فصوال عدة، كان 
آخرها اصطدام برش�لونة بقوانن اللعب امل�ايل النظيف التي تمنعه 

م�ن تجديد عقد مييس لحن ضبط مل�ف رواتب العبيه.ونرش النجم 
نيمار صورة عرب حسابه عىل »إنستجرام«، تجمعه بمييس، إىل جانب 
الثنائ�ي األرجنتين�ي أنخيل دي ماري�ا وليون�اردو باريديس، زمييل 
النجم الربازييل يف باريس س�ان جريم�ان، ورفيقي مييس يف منتخب 
راق�ي التانجو، باإلضافة إىل اإليطايل مارك�و فرياتي العب بي إس 
جي، وكتب عليها الربازييل »األصدقاء«.ووس�ط ضبابية املش�هد يف 
برش�لونة ح�ول تجديد عقد مي�يس الذي لم يتم حت�ى اآلن قبل أيام 

قليلة من انطالق املوس�م الجديد، تزيد هذه الصورة من التس�اؤالت 
وما إذا كانت مجرد لقطة للذكرى بن األصدقاء أم غري ذلك.ومنذ أن 
رحل نيمار إىل باريس سان جريمان يف 2017، ظهر إىل جوار مييس يف 
أكثر من مناس�بة، ودائًما ما كان يتحدث عن األسطورة األرجنتيني 
بش�كل جيد، كان آخرها عقب نهائي كوبا أمري�كا بالربازيل.وأبدى 
نيمار وقتها حزنه لخسارة منتخب بالده للقب عىل أرضه، لكنه أكد 

سعادته أن هذا اللقب كان من نصيب ليونيل مييس.

نادال: تتويج ديوكوفيتش أو فيدرر بأمريكا لن حيبطني
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال نج�م التنس، اإلس�باني رافائي�ل ن�ادال، إنه يأمل 
يف الظه�ور بمس�توى جي�د، خ�الل مش�اركته ببطولة 

واشنطن، من أجل االستعداد لبطولة أمريكا املفتوحة.
وأوض�ح نادال، خالل مؤتمر صحفي: »يف الوقت الحايل، 
ال أعتق�د أنني جاه�ز 100%.. الهدف هو أن أكون قريبا 

من أفضل مستوى يل، يف اليوم الذي تبدأ فيه البطولة«.
وتابع: »موض�وع الفوز ببطولة أمري�كا، والوصول إىل 
اللقب ال�21 يف البطوالت الكربى، يتكرر دائما، وهو أمر 
مه�م بطبيعة الحال.. حاليا أنا وروجر ونوفاك لدينا 20 
لقبا، والتفرد برقم قيايس ال يعطيني حافزا إضافيا، وال 

يزيد من الضغط عيل«.
وأردف: »تركي�زي ال يتغري إطالقا، دائم�ا أبقى كما أنا، 

وأرك�ز ع�ىل املباري�ات الحالي�ة.. يف حال لع�ب نوفاك 
وروجر يف بطولة أمريكا، وتمكن أي منهما من الفوز 
باللق�ب، ل�ن يصيبن�ي ذل�ك باإلحباط، بل س�أهنئ 

الفائز«.
وأت�م نادال: »أعلم أنني حقق�ت بالفعل العديد من 
األش�ياء، التي لم أحل�م بها أبًدا.. لذا سأس�تمر يف 

النضال من أجل مواصلة الفوز«.

نجم برشلونة يقتحم أولويات 
توتنهام

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن 
صفقة مهم�ة يحرض لها توتنهام، 
الصي�ف  خ�الل  هجوم�ه  لتعزي�ز 

الجاري.
»مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن توتنهام 
يس�تهدف التعاق�د م�ع الربازي�يل 

فيليب كوتينيو، نجم برشلونة.
ويغيب كوتينيو عن برش�لونة منذ 
امل�ايض  األول  كان�ون  ديس�مرب/ 

بس�بب اإلصابة، حيث خض�ع لجراحة يف 
ركبت�ه الي�رسى، أبعدت�ه لنهاية املوس�م 

املايض.
وأضافت الصحيف�ة أن كوتينيو يرغب يف 
استعادة مكانته من جديد، وهو ما يمكن 

أن يقدمه له توتنهام يف املوسم املقبل.
وأك�د التقرير أن كيا جورابش�يان، وكيل 

كوتيني�و، يعل�م جي�ًدا اهتم�ام توتنهام 
بالعبه، وبدأ يرتب خطواته بالفعل للسري 

يف هذا االتجاه.
إىل  بكوتيني�و  يع�ود  أن  كي�ا  وين�وي 
الربيمريلي�ج، حي�ث ق�دم الالع�ب هناك 
مس�تويات مذهلة بقميص ليفربول، قبل 
انتقال�ه إىل برش�لونة حي�ث خفت نجمه 

عىل نحو غري مسبوق.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية، أن قائد أستون فيال جاك جريليش، 
وص�ل إىل مدين�ة مانشس�رت، تمهي�دا إلتم�ام انتقاله إىل 

مانشسرت سيتي مقابل 100 مليون جنيه اسرتليني.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ذا صن« عرب موقعها اإللكرتوني، 
ف�إن االتفاق النهائي النتقال جريليش من فيال إىل س�يتي 

بات وشيكا.
وأك�د موقع إذاعة »ت�وك س�بورت« أن جريليش وصل إىل 

مانشسرت سيتي لوضع اللمسات النهائية عىل الصفقة.
أم�ا صحيفة »دييل مي�ل«، فأفادت بأن قائد أس�تون فيال 
س�يكمل انتقال�ه إىل الس�يتيزينز خالل الس�اعات القليلة 

املقبلة.
وإذا م�ا تمت الصفق�ة بهذا املبل�غ، فإنها س�تكون أغىل 
صفقة انتقال يف تاريخ الدوري اإلنجليزي املمتاز، متفوقة 
عىل صفقة انتقال بول بوجبا من يوفنتوس إىل مانشس�رت 

يونايتد يف 2016، مقابل 89 مليون جنيه اسرتليني.
وكان أس�تون فيال قد أعلن يف وقت س�ابق ضم جناح باير 
ليفرك�وزن لي�ون باي�يل، يف صفق�ة قدرت قيمته�ا ب�30 

مليون جنيه اسرتليني.

برشى سارة لريال مدريد قبل انطالق الليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن برشى 
س�ارة تلقاه�ا املدي�ر الفني لري�ال مدريد، 
اإليطايل كارلو أنش�يلوتي قبل 10 أيام فقط 

من انطالق مباريات املوسم الجديد.
ويفتت�ح ري�ال مدري�د موس�مه الجديد يف 
الليج�ا ضد أالفيس يوم 14 أغس�طس/ آب 

الجاري.
إن  ديبورتيف�و  مون�دو  صحيف�ة  وقال�ت 
الفرنيس كريم بنزيما عاد اليوم إىل تدريبات 

الريال بعد تعافيه من فريوس كورونا.
إىل  بنزيم�ا  يع�ود  أن  املق�رر  م�ن  وكان 
»فالديبيب�اس« مق�ر تدريبات ري�ال مدريد 
األس�بوع امل�ايض، لك�ن إصابت�ه بالعدوى 

أخرت عودته.

ونرش الحس�اب الرس�مي لريال مدريد عرب 
»توي�رت« مقطع فيديو لبنزيما وأنش�يلوتي 

وهما يستقبالن بعضهما البعض.
وق�اد بنزيما هج�وم ريال مدري�د يف الوالية 
األوىل التي توىل فيها اإليطايل كارلو أنشيلوتي 
و2014،   2013 عام�ي  املرينج�ي  قي�ادة  
وأس�هم معه يف الف�وز بلق�ب دوري أبطال 

أوروبا للمرة العارشة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الديوانية يفتتح تعاقداته بصفقة برازيلية
            المستقبل العراقي/ متابعة

تعاق�د الديواني�ة العراقي مع مح�رتف زاخو الس�ابق، الربازييل 
برون�و، لتمثي�ل الفريق يف املوس�م املقبل.وتع�د صفقة املحرتف 
الربازي�يل ه�ي األوىل للديواني�ة، يف املريكاتو الح�ايل، وذلك بعدما 

اتفقت اإلدارة مع املدرب الشاب أحمد خلف، عىل مواصلة املشوار 
م�ع الفريق، وبالت�ايل بدأت التحرك يف س�وق االنتق�االت لتعزيز 
الصفوف.وحاف�ظ الديوانية ع�ىل أغلب العبي�ه، الذين مثلوه يف 
املوسم املنرصم.يشار إىل أن الديوانية احتل املركز السادس عرش، 

يف جدول ترتيب الدوري العراقي املمتاز، بنهاية املوسم املايض.
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ماهر ضياء محيي الدين

تفتخر الش�عوب بمنجزات ابنائها وتتقدم بعق�ول علمائها وتزدهر بثقافة 
ش�عبها وتنت�ر بتكات�ف قواته�ا، ولعلن�ا اذا ما نظرن�ا بتمُع�ن اىل الدول 
املتقدمة التي تتباها بقواتها األمنية التي تعمل عىل ضبط األمن فيها وتدعم 
االس�تقرار األمن�ي يف مناطقه�ا والذي لم يأت�ي بليلة وضحاه�ا وانما جاء 
نتيجة اس�تقرار األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياس�ية والتي ُتعترب 

اساس استتباب االمن يف اي دولة.
باملقاب�ل قد ينظر البعض بنظرة تش�اؤم من الوض�ع االمني يف العراق ال بل 
ان بعضه�م يطع�ن بقدرات الق�وات االمنية ويس�تهزء بإمكانياتهم الفنية 

واالستخبارية والعلمية.
وقد يتناىس هؤالء ان الوضع يف العراق مختلف فقد بدأنا من الصفر لنواجه 
ارهاب�اً ال مثيل له وجعلنا من ارض الع�راق مقربة لهم ومنعنا امتدادهم اىل 
باقي الدول، وندخل يف اعتى حرب شهدها التاريخ ونقيض عىل تنظيم ال تزال 
كبار الدول متحرية يف مكافحته وبعضها تعايش معهم عىل مضض، وبذات 
الوقت تفنن رجال العراق يف محاربة تطور الجريمة بش�تى انواعها ليصبح 
رائداً يف مكافحتها والقضاء عليها وتصدى برشاس�ة اىل شتى املؤامرات التي 
حاولت النيل من العراق وشعبه، فربزت قوات الرشطة االتحادية وفرقة الرد 
الرسيع بقتال رشس وحرب املدن مع عصابات داعش اإلجرامية، تس�اندها 
يف حماي�ة امل�دن مديري�ات الرشطة بجميع تش�كيالتها وافواجه�ا، لتنفرد 
وكالة االس�تخبارات بتحقيق االنتصارات باإلطاحة بكبار رؤوس اإلرهابني 
والقب�ض عىل من يخطط لهجمات بعمليات اس�تباقية بف�رات قصرية لم 
تشهدها دوالً اخرى، يساندها ابطال مكافحة األجرام ليكونوا السيف البتار 
ملرتكب�ي الجرائم ومروع�ي العوائل، ليأت�ي رجال املرور ويتحملوا قس�اوة 
األحوال الجوية لينظموا حركة الس�ري وامل�رور، يقابلها رجال الدفاع املدني 
الس�اهرين عىل س�المة مواطنيهم، لينعم املواطن براحة الب�ال عندما يجد 
رجال الحدود يقفون كالس�د املنيع لحماية األرض املقدسة يساندهم رجال 
الطاق�ة ليتصدوا لعصاب�ات التخري�ب للمنظومات الكهربائي�ة، ليربز دور 
ابطال مكافحة املتفجرات الذين نذروا اجسادهم لحماية املواطنني باملقابل 
يقف ابناء حماية املنش�ئات مع اخوانهم يف س�كك الحديد لحماية منشئات 
البل�د، وهنا نجد رجال مكافحة املخدرات وهم يتصدون ألبش�ع تجارة التي 
استهدفت شبابهم، ليأتي دور رجال امن األفراد ليكونوا خري عون لزمالئهم 
وحمايته�م م�ن الزلل، وهن�اك رج�االً يف دائرة األع�الم يعمل�ون من خلف 
الكوالي�س ليحاربوا الش�ائعات وينزل�وا مع املواطن برشطته�م املجتمعية 
ويكونوا س�نداً لهم، لنجد رصوحاً علمية عاكفة عىل تدريب وتأهيل القوات 
األمني�ة يف كلية الرشطة واملعهد العايل ومعه�د املفوضني والتأهيل، وغريها 
من التش�كيالت التابعة لوزارة الداخلية الت�ي فيها رجاالً صدقوا ما عاهدوا 
الل�ه عليه فمنهم م�ن قىض نحبه ومنهم من ينتظر، ها ه�م ابناء الداخلية 
الش�جعان من حقكم ان تفتخروا كونك�م باملقدمة مع اخوانكم يف االجهزة 

العراقية األخرى.
وه�ي دعوة ألصح�اب القرار لتأس�يس رصح علمي كبري ينته�ل منه افراد 
الق�وات االمنية لل�دول األخرى انه�ا )اكاديمي�ة العراق للدراس�ات األمنية 

االستخبارية(.

املعادل�ة العراقية تعد واحدة من اس�هال املع�ادالت يف عالم 
الرياضيات او العلوم االخرى، ال نها معروفة بتفاصيلها من 
الجميع، ومن خالل تجربة امتدت لسبع سنوات عجاف، ولن 

تتغري ما دامت تحقق مصالح من يف الداخل او الخارج. 
االنتخاب�ات النيابي�ة القادمة عىل االب�واب، والحكومة تأكد 
التزامها باملوعد الذي حدد مسبقا من قبلها، وكتل السياسية 
ب�دأت االس�تعدادات للمعرك�ة االنتخابية القادم�ة بعناوين 
مختلفة وش�عارات تنس�جم مع متطلب�ات املرحلة، لكن يف 
الجانب كتل اعلنت انس�حابها من االنتخابات بحجج كثرية، 
واخرى تدع�وا اىل تأجيلها، وبعثة االم�م املتحدة تذهب بهذا 
االتجاه، بسبب عدم وجود جو مناسب لالنتخابات ال سباب 
معلنة رس�ميا، وحتى املواطن البسيط يعيش يف وادي اخرى 
بني غالء املعيشة وصعوبات الحيلة اليومية، واالصح فقدان 
ذرة االم�ل يف التغيري او االصالح رغ�م الوعود الكثرية التي ال 

تقدم وال تأخر ان جرت االنتخابات او لم تجرى.
ال يخفى عىل الجميع ان اس�اس العلمية السياسية قام عىل 
مبدا التوافق واملحاصصة يف تقاس�م الس�لطة، وهذا االمر ال 
يحت�اج اىل دلي�ل او حجة، ب�ل الحقائق والوقائ�ع خري دليل 
عىل ذلك، وان مس�الة االنتخابات مس�الة شكلية او صورية 
ان ص�ح التعبري، وكل ما جرى مجرد تغيري يف االش�خاص او 
تبادل يف املواقع، وعناوين ومسميات تغريت وفق كل مرحلة 
لم تحمل اي بصمة يف التغيري او االصالح املطلوب رغم املايس 
واملصائ�ب الت�ي تن�زل ع�ىل رؤوس العراقيني، ونت�اج هذه 

املعادلة استمرار دمار البلد وقتل اهله هذا من جانب.
وم�ن جانب اخرى الالعب الخارجي ل�ه اليد الطويل يف وضع 
اس�س او معي�ار املعادل�ة العراقي�ة من�ذ االطاح�ة بنظام 
صدام حس�ني وليومنا هذا، ويتوافق م�ع االخرين يف اختيار 
االش�خاص يف املواقع الس�يادية وفق مصالحهم، وهذا االمر 
يعرف�ه ال�كل، ونتائج االنتخاب�ات مجرد ارق�ام تعلن للراي 
الع�ام العاملي او حتى الداخيل، والحقيقية املؤكدة للكل بقاء 
من ركب مركبه�م يف موقعه يغتنم الغنائم، وش�عبنا يعاني 

االمرين.
خالص�ة القول ج�رت االنتخاب�ات او لم تج�ر ومهما كانت 
النتائ�ج واالح�داث، فليعل�م الجميع م�ن دع�اة التأجيل او 
االنس�حاب وغري ذلك، فان نتيجة املعادلة واحدة بقاء نفس 
الحاكم�ني، اال اذا تغريت املصالح او املواقف فيكون الحديث 

مختلف.

أطعمة جيب االستغناء عنها بعد سن اخلمسني لدعم جهازك املناعي.. مخسة أطعمة جيب تناوهلا
ينصح خرباء التغذية ب�رورة تناول أطعمة 
صحي�ة ومفيدة بعد تخطي س�ن الخمس�ني، 
لكن يف الوقت نفس�ه يح�ذر الخرباء من بعض 
األغذية، التي تسبب العديد من األمراض يف هذا 
الس�ن. وحددت أخصائية التغذي�ة األمريكية 
كريس�تن روزنبل�وم 5 أطعم�ة يج�ب تجنب 

تناولها بعد بلوغ سن الخمسني.
املرشوب�ات الغنية بالس�كر: ت�ويص الدكتورة 
روزنبل�وم، بتناول 50 غراما فقط من الس�كر 
يوميا، يف كل نظام غذائنا اليومي، الذي يحتوي 

عىل 2000 سعرة حرارية.
يحتوى الش�اي ومرشوبات القه�وة الفاخرة 
وعص�ري الليمون املعبأ ع�ىل كميات كبرية من 
السكر، عىل سبيل املثال، تحتوي 16 أونصة من 
شاي التيه يف ستاربكس، أحد أكثر املرشوبات 

شعبية، عىل 42 غراما من السكر.
ويتسبب الس�كر الزائد يف الضغط عىل أعضاء 
مثل: البنكرياس والكبد وزيادة نسبة السكر يف 
الدم ومستويات الدهون الثالثية يف الدم ويزيد 

من خطر اإلصابة بأمراض الكبد الدهنية.
كما تزيد السكريات من خطر اإلصابة بأمراض 
القل�ب واألوعي�ة الدموية والس�كري، ويزداد 

حدوثها وانتشارها مع تقدمنا يف العمر.

البطاط�ا املقلية: يجب تجنب تن�اول البطاطا 
املقلية املش�بعة بالدهون غ�ري الصحية، التي 

تؤثر سلبا عىل نسبة الكوليسرول يف الدم.
ووفقا، لكريس�تني روزنبلوم، ففي حال كنت 
ترغب يف تناول البطاطا يمكنك طهيها بواسطة 
املقالة الهوائية، واألفضل لك استبدالها بوجبة 
صحي�ة مكونة من س�لطة الخراوات، فهي 

مليئة باملغذيات وقليلة السعرات الحرارية.
األطعم�ة املصنعة: يدخل كل م�ن الهوت دوغ 
والربغ�ر واللح�وم املدخنة يف قائم�ة األطعمة 
املمنوعة عىل األشخاص، الذين يزيد سنهم عن 

الخمس�ني عام�ا، فهي تمد الجس�م بمركبات 
كيميائي�ة، كم�ا إنها ال تحتوي ع�ىل أي قيمة 
غذائي�ة. وه�ي تحت�وي عىل كمي�ة كبرية من 
الصوديوم، ما يؤدي إىل احتباس السوائل داخل 

الجسم، وبالتايل ارتفاع ضغط الدم .
وتويص جمعي�ة القلب األمريكية األش�خاص 
بالحفاظ عىل تناول الصوديوم بنسبة أقل من 
1500 ملليغ�رام يوميا للحفاظ عىل مس�توى 
صح�ي لضغ�ط ال�دم. الفطائ�ر واملعجن�ات: 
تحت�وي الفطائر عىل عدد كبري من الس�عرات 
الحراري�ة، قد تصل إىل 190 س�عرة حرارية أو 
أكثر، ه�ذا باإلضافة إىل محتواه�ا املرتفع من 
الس�كريات، الت�ي تس�بب اإلصابة بالس�منة 
والس�كري. األطعمة املعالج�ة : هنالك العديد 
م�ن األطعمة الجاهزة ل�أكل واملعالجة، مثل: 
خلي�ط الكي�ك، ورقائ�ق البطاطا والكاتش�ب 
واللب�ن املحىل والبيت�زا املجم�دة، التي تضيف 
ألوانا غذائية وصودي�وم ومواد حافظة ومواد 
مضافة أخرى، ليس�ت جيدة بالنسبة لجسمم 
اإلنس�ان. كم�ا أن ه�ذه األطعم�ة املصنع�ة 
خالية م�ن األلياف والعن�ارص الغذائية، مثل: 
البوتاس�يوم واملغنيس�يوم ومليئة بالسعرات 

الحرارية، مع الكثري من الدهون واألمالح.

يلعب فيتام�ني ”A“ دورا كبريا يف العديد 
من األم�ور، فه�و مهم للنم�و والتطور 
يف  ويس�هم  الخالي�ا،  ع�ىل  والتع�رف 
تحسني الرؤية، ودعم الجهازين املناعي 

والتناسيل.
وتبل�غ الحص�ة اليومي�ة امل�وىص به�ا 
 900 الرج�ال  عن�د   “A” لفيتام�ني 
ميكروغرام، والنس�اء 700 ميكروغرام، 
 600-300 واألطف�ال  واملراهق�ني 
 “A” ميكروغ�رام. كم�ا يع�د فيتام�ني
مضادا أكس�دة بفاعلية قوية، إذ يساعد 
يف الحف�اظ ع�ىل وظائف كل م�ن القلب 
والرئتني وال�كىل إىل جانب أعضاء أخرى 

مختلفة يف جسم اإلنسان.
لفيتام�ني  ممت�ازا  مص�درا  الج�زر  ويع�د 
”A“، إذ يحت�وي نص�ف ك�وب من�ه عىل 510 

ميكروغرامات.
كم�ا أن هن�اك العديد م�ن األطعم�ة الصحية 
األخرى التي تحت�وي عىل فيتامني ”A“ وفيما 
يأت�ي أفضل 5 أطعم�ة غنية به�ذا الفيتامني، 

والتي يجب إدراجها ضمن نظامك الغذائي:
كب�د البق�ر: يعت�رب كب�د البق�ر مص�درا غنيا 
بفيتامني ”A“، ويأتي عىل رأس القائمة، إذ إن 

كل 100 غ�رام منه يحتوي ع�ىل نحو 25000 
.“A” وحدة من فيتامني

زيت كبد سمك القد: كمكمل غذائي، يقدم زيت 
كبد سمك القد العديد من الفوائد، إذ إنه محمل 
بأحم�اض أوميغ�ا 3 الدهني�ة الصحية للقلب 
وفيتام�ني d الذي يعزز املناعة، كما أنه مصدر 
رائع لفيتامني ”A“ بمعدل 4080 ميكروغراما 

لكل ملعقة طعام.
 البطاط�ا الحلوة:  البطاط�ا الحلوة هي طبق 
جانبي بس�يط، لكنه لذيذ ألي وجب�ة تقريبا، 
وم�ع وج�ود 1100 ميكروغرام م�ن فيتامني 

”A“ لكل ك�وب، فإنها تتف�وق بالتأكيد 
ع�ىل الجزر النيئ، فق�ط تأكد من تناول 
الق�رشة للحص�ول ع�ىل الق�در الكامل 
م�ن فيتام�ني ”A“ م�ن ه�ذه الدرنات 

النشوية.
 اليقطني: باإلضافة إىل مذاقه الرائع، فإن 
اليقطني مغذ، ويحمل العديد من الفوائد 
 ،“A” الصحية، كما أنه محمل بفيتامني
إذ يحتوي كوب واحد من يقطني مطبوخ 
)245 غرام�ا( ع�ىل 706 ميكروغرامات 

.“A” من فيتامني
إىل جان�ب كون�ه مليئ�ا بالفيتامين�ات 
منخف�ض  اليقط�ني  ف�إن  واملع�ادن، 
الس�عرات الحراري�ة، إذ إن محت�وى املاء فيه 
يصل إىل 94٪، كما أنه يحتوي عىل نسبة عالية 
من بيتا كاروتني وهو كاروتني يحوله جسمك 
إىل فيتام�ني ”A“.  الفلف�ل الحل�و : يحت�وي 
الفلفل األخر واألحمر عىل نس�بة عالية من 
فيتامني ”A“، كما يعترب مصدرا جيدا ملضادات 
األكس�دة والكالس�يوم؛ ألنها مص�در لألياف 
وحم�ض الفولي�ك والحدي�د، ويمك�ن إضافة 
الفلفل للنظام الغذائ�ي عن طريق إضافته إىل 

املعكرونة والسلطات وما إىل ذلك.

أقام�ت رشك�ة املنطق�ة الذكي�ة iZone Telecom الوكي�ل الرس�مي لرشك�ة 
FiberHome العاملي�ة يف الع�راق، دورة تدريبي�ة عرب منص�ة ZOOM لعدد من 
منتس�بي الرشكة العامة لالتص�االت واملعلوماتية.  وُقدمت ه�ذه الدورة التي 
اس�تمرت لثالث�ة اي�ام بواس�طة محارضين مختص�ني من الصني، وش�ملت 
التعري�ف عن احدث التقنيات يف مجال الش�بكات و البن�ى التحتية، وتضمنت 

املواضيع التالية :
.FiberHome FTTx Solutions and Technologies -1

 FiberHome Solutions for Optical Distribution Network – ODN  -2
.Topology

.FiberHome Optical Preform & Fiber Industry – FOC products -3
.FiberHome POTN Solution & MBH Solution – DWDM Solutions -4

 FiberHome Datacom solutions - ENHANCED ROUTER &  -5
SWITCH PRODUCTS

.5G Solutions for Broadband Connectivity&4G FiberHome -6
.FiberHome Antenna Solutions -7

وحر الدورة 17 موظف من اقسام الراسل والشبكات والتخطيط والبداالت، 
  FiberHome وت�م من�ح املش�اركني ش�هادات تقديرية ص�ادرة م�ن رشك�ة

العاملية.

دورة تدريبية لعدد من منتسبي الرشكة العامة لالتصاالت 
ZOOM واملعلوماتية عرب منصة

امل�الكات املختص�ة يف مديرية االتص�االت واملعلوماتي�ة يف محافظة النجف 
األرشف تس�تنفر جهوده�ا لصيانة ع�ارض حصل يف الكاب�ل الضوئي الذي 
يربط املحافظة بمحافظة كربالء املقدس�ة، علما انه تم التحرك حال حدوث 
العارض ليالً وذلك ألهمية املس�ار الذي تعمل عليه مش�اريع )Huawei( و ) 
Alcatel(، وتعتم�د عليه الرشكات املجهزة لخدم�ة االنرنت ISPs يف تجهيز 
الخدمة ، يف الوقت نفس�ه تم تامني تجهيز كافة مشاريع الخط املتوقف من 
خالل مسار اخر طوال فرة صيانة وإصالح القطع ، والتي تم  االنتهاء منها 
وإعادة الخط اىل  وضعه الطبيعي ، وس�يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

الجهة املسببة للعارض.

مديرية االتصاالت واملعلوماتية يف حمافظة النجف تعمل عىل صيانة 
الكابل الضوئي الذي يربط املحافظة بكربالء املقدسة

شاب يصطاد سمكة عمالقة يف هنر دجلة
يف حدث فريد م�ن نوعه، تمكن 
الش�اب عكيد ابراهيم من قرية 
الزهريي�ة، بريف ديرك الرشقي، 
أقىص ش�مال ورشق سوريا من 
اصطياد س�مكة كبرية من نهر 
دجلة عىل ح�دود اإلدارة الذاتية 

وتركيا.
وق�ال الصي�اد عكي�د ابراهي�م 
»كن�ت  ني�وز،  ش�فق  لوكال�ة 
واقفاً عىل التلة فوق نهر دجلة، 
وش�اهدت ش�يئاً ابيض�اً يطفو 
ع�ىل س�طح النه�ر م�ن بعيد، 
فس�بحت باتجاه�ه ف�إذا ه�ي 

بسمكة كبرية«.
وأضاف أن�ه تمكن من اصطياد 

السمكة باليدين دون ان تبدي أي 
مقاومة، مش�ريا إىل أن السمكة 
وكأنه�ا  الق�وى  ب�دت خاوي�ة 
مريض�ة أو تعرض�ت لصعق�ة 
كهربائية، أو اصيبت جراء املواد 
املتفج�رة الت�ي يلقيه�ا بع�ض 
ابراهي�م  وأوض�ح  الصيادي�ن. 
أن وزن الس�مكة يبلغ أكثر من 
95 كيلوغ�رام، وطوله�ا بحدود 
املري�ن. يذكر أن ش�قيق عكيد 
ابراهي�م األكرب ب�وزان ابراهيم  
تمكن من اصطياد س�مكة أكرب 
حجما يف نه�ر دجلة، بلغ وزنها  
120 كيلوغرام�اً وطوله�ا نحو 

220 سنتمر يف عام 2018 .

يجه�ل الكث�ري من األش�خاص أهمية اليود لجس�م 
اإلنس�ان وبخاص�ة لعمل الغ�دة الدرقية. وحس�ب 
اإلحصاءات، يعاني أكثر من 1.5 مليار شخص حول 
العال�م من نقص يف اليود. وتس�تخدم الغدة الدرقية 
الي�ود من أج�ل إف�راز هورموناتها »التريوكس�ني« 
و«ثالثي يودوثريونني«، التي تساهم يف تطور الخاليا 
ونموها، وتكوين العظ�ام وتطور الدماغ، باإلضافة 

إىل عملية األيض. ويظهر نقص اليود يف الجس�م من 
خ�الل تضّخم الغ�دة الدرقية الذي يك�ون مصحوباً 
بانخف�اض يف وظيفة الغدة )قصور الغدة الدرقية(، 
وبش�كل ع�ام يعان�ي األطف�ال واملراهق�ون الذين 
يصاب�ون بقصور يف هذه الغ�دة من تأخر واضح يف 
النم�و البدني والعق�يل وُقر القام�ة واضطرابات 
ال�كالم وأحياناً الصم�م، باإلضاف�ة إىل تأّخر البلوغ 

ونمو األس�نان الدائم. ومن عالم�ات نقص اليود: - 
يصبح الشخص رسيع االنفعال واالكتئاب باإلضافة 
إىل الش�عور الدائ�م بالنع�اس والخم�ول. - الصداع 
وضع�ف الذاكرة. - انخفاض ضغ�ط الدم. - ضعف 
املناع�ة. - ضعف الدورة الش�هرية، العجز الجنيس، 
العق�م، وس�ّن الي�أس املبك�رة. - أم�راض الحم�ل 

والجنني )والدة جنني ميت، إجهاض(...

أعراض خطرة لنقص اليود من اجلسم... ال تتجاهلوهنا!

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


