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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قب�ل 13 يوما عىل موع�د االنتخابات، دعا رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي 2.6 مليون عراقي لم 
يستلموا بطاقاتهم االنتخابية اىل االرساع الخذها 
وعدم اهدارالتغيري، بينما كش�فت املفوضية عن 

عدد العسكريني الذين يحق لهم االقرتاع.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نداء اىل 
مليون�ني و663 الف�اً و675 مواطن لم يس�تلموا 
بع�د بطاقاته�م االنتخابي�ة خ�ال تغري�دة عىل 
موقع�ه بش�بكة التواص�ل االجتماع�ي »تويرت« 
قائا »ش�عبنا العزيز، شعب التضحيات واملكارم 
والقيم وصّناع التغيري،  دعوتي لكم أن تسارعوا إىل 
اس�تحصال بطاقة الناخب، من أجل مستقبلكم 
ومس�تقبل أبنائكم.. أصواتكم أمانة ال تهدروها، 
م�ن يس�عى إىل اإلصاح والتغي�ري لألفضل، عليه 

العمل عىل املشاركة الواسعة يف االنتخابات.
وأضاف »لم يتبق أمام ش�عبنا س�وى أيام قليلة؛ 
لريس�م بنفسه مس�تقبله بمش�اركة واسعة يف 
االنتخاب�ات واالختي�ار الصحي�ح«.. وخاطبه�م 
قائ�ا » ال تثق�وا بمتس�لق يطلق وع�وداً وهمية 
بتعيينات وقط�ع أراٍض ويش�رتي األصوات، وال 
تس�تمعوا إىل من يهدد ويتوع�د ويخلط األوراق، 
أبعدوهم بأصواتك�م يف انتخابات حرة ونزيهة .. 
 معاً ملس�تقبل يليق بشعبنا«.وكان الكاظمي قال 
يف تغريد مماثلة »لم يتبق أمام شعبنا سوى أيام 
قليلة؛ لريسم بنفسه مستقبله بمشاركة واسعة 
يف االنتخاب�ات واالختي�ار الصحي�ح ..  ال تثق�وا 
بمتس�لق يطلق وعوداً وهمي�ة بتعيينات وقطع 

أراٍض ويشرتي األصوات.
التفاصيل ص2
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حمافظ نينوى حيدد
 طريقة إعامر مطار املوصل: 

ال صرب لنا عىل تأجيله

أدويـة سامـراء تسّوق 
ُمستحرض »كرستوسام اجلديد« امُلعالج 

لنسبـة الدهـون فـي الـدم 

وزير الكهرباء يبحث مع 
وزير النفط االيراين تطوير 

التعاون الثنائي

       بغداد / المستقبل العراقي

أغلق�ت مراك�ز االق�رتاع يف أملاني�ا، أم�س األح�د، أبوابها، 
ضمن انتخاب�ات ترشيعية محتدمة يختارون فيها خليفة 

للمستشارة أنغيا مريكل. 
ودعي للتصويت ح�وايل 60,4 مليون ناخب، فيما أظهرت 
اس�تطاعات لدى الخ�روج من مكاتب االق�رتاع تقاربا يف 

النتائج بني االشرتاكيني الديمقراطيني واملحافظني. 
وأديل الناخب�ون األمل�ان بأصواتهم يف انتخاب�ات ترشيعية 
الديمقراط�ي  الح�زب  فيه�ا  الف�رص يش�كل  متقارب�ة 
االش�رتاكي املنتمي ليسار الوسط تحديا كبريا للمحافظني 

الذين يستعدون لفرتة ما بعد أنغيا مريكل.
وحقق االش�رتاكيون الديمقراطيون واملحافظون بزعامة 
أنغي�ا م�ريكل نتائج متقارب�ة، وفق نتائج اس�تطاعات 
لل�رأي ل�دى الخ�روج من مراك�ز االقرتاع نرشته�ا قنوات 

التلفزة العامة.
وتوقع�ت االس�تطاعات ع�ر قن�اة »زد دي اف« حصول 
الحزب االش�رتاكي الديمقراطي بزعامة أوالف شولتز عىل 
26 يف املئة من االصوات مقابل 24 يف املئة لاتحاد املسيحي 
الديمقراطي بزع����امة أرمني الشيت، فيما توقعت قناة 
»اي�ه آر دي« نس�بة متس�اوية من االصوات ب�ني الحزبني 

بلغت 25 يف املئة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن األمني العام ملجل�س الوزراء حميد 
الغ�زي، أمس األح�د، عن تش�كيل لجنة 
لوضع آليات وضوابط الرتشيح للدرجات 
الخاصة، فيما أشار إىل أن اللجنة ستحدد 

أهم تلك الضوابط.    
وذك�ر الغ�زي يف مقابل�ة م�ع الوكال�ة 
الرس�مية، أن »لجن�ة ُش�كلت يف االمانة 
العام�ة ملجل�س ال�وزراء لوض�ع آلي�ات 
وضواب�ط لرتش�يح الدرج�ات الخاصة، 

برئاسة رئيس الدائرة القانونية وعضوية 
مدي�ر ع�ام القانوني�ة يف مكت�ب رئيس 
ال�وزراء ومدير ع�ام من هيئ�ة النزاهة، 
ومدي�ر ع�ام من دي�وان الرقاب�ة املالية، 
ومدير عام من هيئة املسائلة والعدالة«.  
وبني أن »اللجنة تحدد أهم ضوابط تعيني 
الدرج�ات الخاصة برضورة اس�تحصال 
املرش�ح للمنصب ع�ىل موافق�ة وزيره 
املخت�ص، والتأك�د م�ن نزاهت�ه وع�دم 
ش�موله بقان�ون االجتث�اث م�ن خ�ال 
مخاطب�ة هيئة النزاهة وهيئة املس�ائلة 

والعدال�ة، باالضاف�ة إىل مفاتح�ة األدلة 
الجنائي�ة للتأك�د م�ن س�امة موقف�ه 

القانوني وعدم وجود قيد جنائي له«.  
أيض�ا  تش�مل  »الضواب�ط  أن  وأوض�ح 
االطاع عىل خط وخاصة خدمة املرشح 
ذل�ك  وماءم�ة  واختصاص�ه  وخرت�ه 
للمنص�ب املرش�ح ل�ه، وبعد اس�تكمال 
ه�ذه ال�رشوط يح�ال امل�دراء العامون 
املرش�حون للمصادق�ة عليه�م من قبل 
مجلس الوزراء، يف حني يتم رفع الدرجات 
الخاص�ة وال�وكاء إىل مجل�س الن�واب 

لغرض املصادقة عليهم«.  
وبخص�وص الس�فراء قال األم�ني العام 
ملجل�س ال�وزراء: إن »وازارة الخارجي�ة 
ه�ي الجه�ة املعني�ة يف وض�ع الضوابط 
ومقابل�ة املرش�حني، وهن�اك لجن�ة من 
وزارة الخارجي�ة ورئاس�ة ال�وزراء ق�د 
أجرت مقابلة الس�فراء املتقدمني وقد تم 
اختيار االس�ماء من قبل مجلس الوزراء، 
وتمت إحالته�ا اىل مجلس النواب لغرض 

املصادقة عليهم«.  
التفاصيل ص2
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مدرب النفط: اإلصابات وقلة 
االنسجام وراء البداية املتواضعة 

والرشطة هيزم الكهرباء

وزير الدفاع يبحث مع قائد بعثة »النانو« تطوير القدرات التدريبية

احللبويس يبحث مع رئيس املجلس الوطني االمارايت تعزيز العالقات الثنائية
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ختصيص مكافأة مالية لكل ناخب يستلم بطاقته االنتخابية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن رئيس مجلس املفوضني القايض جليل عدنان 
خل�ف، أم�س األحد، تخصي�ص الحكوم�ة مكافأة 

مالية لكل ناخب يستلم بطاقته االنتخابية.
ونقل�ت وكالة األنب�اء العراقية عن خل�ف قوله إن 
»الحكومة ستقدم مكافأة خاصة لكل ناخب يرسع 
إىل استالم بطاقته االنتخابية املطبوعة له واملوجودة 
حالي�اً يف مراكز تس�جيل الناخبني ك�ي يتمكن من 

املشاركة يف االنتخابات«.
وأش�ار إىل »اق�راب موعد غل�ق تس�ليم البطاقات 
غري املس�تلمة م�ن أصحابه�ا وس�حبها إىل املكتب 

الوطني«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قبل 13 يوما عىل موع�د االنتخابات، دعا رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي 2.6 مليون عراقي لم 
يستلموا بطاقاتهم االنتخابية اىل االرساع الخذها 
وعدم اهدارالتغيري، بينما كش�فت املفوضية عن 

عدد العسكريني الذين يحق لهم االقراع.
الكاظم�ي  ال�وزراء مصطف�ى  رئي�س  ووج�ه 
و675 مواط�ن  الف�اً  مليون�ني و663  اىل  ن�داء 
ل�م يس�تلموا بع�د بطاقاته�م االنتخابية خالل 
تغريدة عىل موقعه بش�بكة التواصل االجتماعي 
»توير« قائال »شعبنا العزيز، شعب التضحيات 
واملكارم والقيم وصّن�اع التغيري،  دعوتي لكم أن 
تسارعوا إىل استحصال بطاقة الناخب، من أجل 
مستقبلكم ومس�تقبل أبنائكم.. أصواتكم أمانة 
ال تهدروه�ا، م�ن يس�عى إىل اإلص�الح والتغيري 
لألفضل، عليه العمل عىل املش�اركة الواس�عة يف 

االنتخابات.
وأضاف »لم يتبق أمام ش�عبنا سوى أيام قليلة؛ 
لريس�م بنفسه مس�تقبله بمش�اركة واسعة يف 
االنتخاب�ات واالختي�ار الصحي�ح«.. وخاطبهم 
قائ�ال » ال تثق�وا بمتس�لق يطلق وع�وداً وهمية 
بتعيين�ات وقطع أراٍض ويش�ري األصوات، وال 
تس�تمعوا إىل من يهدد ويتوع�د ويخلط األوراق، 
أبعدوه�م بأصواتكم يف انتخابات حرة ونزيهة .. 

 معاً ملستقبل يليق بشعبنا«.
وكان الكاظم�ي ق�ال يف تغري�د مماثلة »ل�م يتبق أمام 
ش�عبنا س�وى أي�ام قليلة؛ لريس�م بنفس�ه مس�تقبله 
بمش�اركة واس�عة يف االنتخابات واالختي�ار الصحيح .. 
 ال تثقوا بمتس�لق يطلق وع�وداً وهمية بتعيينات وقطع 
أراٍض ويش�ري األص�وات، وال تس�تمعوا إىل م�ن يهدد 
ويتوعد ويخلط األوراق، أبعدوهم بأصواتكم يف انتخابات 

حرة ونزيهة«.
بدوره�ا، اعلنت املفوضية العليا ع�ن موعد بدء الصمت 

االعالمي للحملة الدعائية لالنتخابات العراقية.
وأش�ارت املفوضي�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه اىل ان الصمت االنتخابي سيبدأ عند الساعة 

السادسة من صباح يوم التاسع من الشهر املقبل.
وقال�ت انه »م�ع نجاح املح�اكاة الثالث�ة واألخرية التي 
أجريت االربع�اء يف 2179 محطة يف عموم أرجاء العراق 
بحضور أممي ودويل ومحيل، فضالً عن الرشكة الكورية 

املصنع�ة لألجه�زة االلكروني�ة االنتخابي�ة والرشك�ة 
األملاني�ة الفاحص�ة واألمن الس�يرباني والوكالة الدولية 
للنظ�م االنتخابي�ة )آيفي�س(، وبالتنس�يق م�ع اللجنة 
األمنية العليا لالنتخابات والقوة الجوية وطريان الجيش 
لتأمينه�ا فانه�ا عىل اتم االس�تعداد الج�راء االنتخابات 

املبكرة يف العارش من الشهر املقبل«.
 وقالت ان مجلس املفوضني قد وافق عىل اعتماد إجراءات 
القرع�ة اليدوي�ة الختيار محطة االقراع التي س�تجري 
فيها عملية الفرز والعد اليدوي إذ س�تتم القرعة علناً يف 
املكتب الوطني وبحض�ور ممثل عن فريق األمم املتحدة 
»يونامي« واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية فضالً عن 
املراقبني ووكالء املرشحني واألحزاب السياسية ووسائل 
االع�الم حي�ث تق�رر أن يكون موع�د إج�راء القرعة يف 
الرابعة مس�اًء يوم االقراع الخاص يف الثامن من الشهر 

املقبل ويوم االقراع العام يف العارش منه.
وبش�أن تحديد املعيار الذي س�يعتمد عىل أساسه قياس 

نس�بة مش�اركة الناخبني يف االنتخابات النيابية املقبلة 
لالقراع العام والخاص فقد قرر مجلس املفوضني أن يتم 
املعيار وفًقا للنسبة بني عدد الناخبني املشاركني فعال يف 
عملي�ة االقراع العام والخاص وبني عدد الناخبني الذين 

بحوزتهم فعال بطاقة ناخب بايومرية والكرونية.
ونّوه�ت مفوضي�ة االنتخابات إىل انها مس�تمرة بحملة 
توزيع بطاقة الناخب التي بدأت بها منذ الخامس من آب 
أغس�طس املايض ولغاية نهاية يوم الخامس من الشهر 

املقبل أي قبل 48 ساعة من بدء االقراع الخاص.
ودع�ت الناخب�ني إىل مراجع�ة مراكز التس�جيل ضمن 
الرقع�ة الجغرافي�ة ملحل س�كناهم لتس�لم بطاقاتهم 

االنتخابية حفاًظا عىل حقهم يف التصويت.
كما كش�فت مفوضية االنتخابات عن عدد العسكريني 
والنازح�ني والس�جناء الذي�ن يح�ق له�م املش�اركة يف 
التصويت الخاص الذي س�يجري يف الثامن من الش�هر 

املقبل قبل 48 ساعة من االقراع العام.

وقال�ت املتحدث�ة الرس�مية باس�م املفوضي�ة 
جمان�ة الغالي ان املفوضية نس�قت مع وزارة 
النازح�ني  تواج�د  مواق�ع  الحص�اء  الهج�رة 
ومخيماته�م وتم تش�كيل لجنة فني�ة من قبل 
املفوضية برئاسة القايض فياض ياسني لحرص 
اعداد الناخبني م�ن النازحني املتواجدين يف تلك 

املخيمات .
واوضح�ت ان اللجن�ة الفني�ة س�جلت بيانات 
النازح�ني وت�م تحديثها ووزعت له�م بطاقات 
بايومرية ليبلغ عددهم 120 الفا و 126 ناخبا 
س�يصوتون يف 309 محط�ات اقراع خالل يوم 

التصويت الخاص .
وأش�ارت اىل ان ع�دد العس�كريني وعناص��ر 
القوات االمنية املش�اركني يف التصويت الخاص 
يبل�غ مليون�ا و 76 ال�ف ناخب س�يصوتون يف 
الفني و 584 محطة اق�راع ». وقالت ان »عدد 
نزالء السجون الذين يحق مشاركتهم يف االقراع 
الخ�اص يتجاوز 600 نزيل من املحكومني دون 

خمس سنوات فتحت لهم 7 محطات اقراع .
وعن استثناء بعض النزالء املودعني يف السجون 
من املشاركة يف التصويت الخاص اكدت الغالي 
»ان الن�زالء املحكومي��ن دون خمس س�نوات 
يح�ق لهم املش�اركة يف التصويت الخاص وعرب 
البطاق�ة البايومري�ة ح�رصا بحس�ب قانون 

االنتخابات الجديد«.
الخ�اص  التصوي�ت  نتائ�ج   « ان  واضاف�ت 
ستحتس�ب يف يوم االقراع نفس�ه ولكن س�يعلن عنها 
م�ع نتائ�ج التصويت العام بعد 24 س�اعة م�ن انتهاء 
العملية االنتخابية املقررة يف العارش من الش�هر املقبل، 
مؤكدة ان جميع املش�مولني بالتصويت الخاص حدثوا 
بياناتهم االنتخابية ولديه�م بطاقات بايومرية جديدة 

سيصوتون بها حرصا.
يشار اىل ان 5323 مرشحاً يتنافسون لخوض االنتخابات 
املقبلة فيما كان إجمايل عدد املرشحني يف انتخابات عام 
2018 السابقة 6982 مرشحا بينما سيتوىل حوايل 500 

مراقبا عربيا وأوربيا وأمميا مراقبة عمليات االقراع.
وصادق�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات عىل س�جل الناخبني 
الع�ام بع�دد )8273( مرك�ز اقراع وبواق�ع )55041( 
محط�ة اقراع ضمن 83 دائ�رة انتخابية يف عموم البالد 
.. فيما يبلغ عدد الناخبني الذين يحق لهم التصويت 23 

مليون و986 الفا و741 مواطنا .

حوالي 2,6 مليون مل يستلموا بطاقاتهم.. واملفوضية حتدد موعد الصمت اإلعالمي وتعلن أعداد املشاركني باالقرتاع اخلاص

رئيس الوزراء للناخبني: أصواتكم أمانة.. ال هتدروها
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      بغداد / المستقبل العراقي

تحدث�ت لجنة األم�ن والدف�اع النيابية، أمس 
األح�د، عن مص�ري قوانني الخدم�ة اإللزامية 
واألم�ن الوطني واملخاب�رات، مع قرب موعد 

االنتخاب�ات النيابي�ة. وق�ال رئي�س اللجنة، 
محم�د رضا يف ترصيح للوكالة الرس�مية إن 
»لجن�ة األمن والدف�اع كانت تأم�ل أن يصل 
قانونا جهاز األمن الوطني وجهاز املخابرات 
يف وقت مبكر إىل اللجنة«، مبيناً أن »القانونني 

وصال إىل اللجنة بوقت متأخر وال يوجد وقت 
كاف لقراءتهم�ا ق�راءة أوىل وثانية ولم تكن 
هناك جلسات برملانية«.  وأشار إىل أن »قانون 
الخدم�ة اإللزامي�ة ل�م يص�ل حت�ى اآلن إىل 
اللجنة وإنما وصل إىل هيئة الرئاسة«، مؤكداً 

أن »اللجن�ة داعم�ة لترشيع قان�ون الخدمة 
اإللزامي�ة إلعط�اء الع�راق دع�م وزخم عىل 
مستوى القوة والدفاع وعىل مستوى الشباب 
إىل  إضاف�ة  الروات�ب  ليتقاض�وا  املوج�ودة، 
الثقافة العس�كرية، والحس الوطني، ونأمل 

يف الدورة املقبل�ة أن يصوت عليه«.  وأضاف، 
أن »قانوني األمن الوطني، وجهاز املخابرات، 
وص�ل إىل اللجنة قبل أس�بوع ولك�ن الخدمة 
اإللزامية لم يصل إىل اللجنة، والقوانني الثالثة 

سوف ترحل إىل الدورة الربملانية املقبلة«.  

ترحيل ثالثة قوانني إىل الدورة الربملانية املقبلة 
بينها اخلدمة اإللزامية

        بغداد / المستقبل العراقي

رأى املستش�ار امل�ايل واالقتصادي 
لرئي�س ال�وزراء مظه�ر محم�د 
صال�ح، أم�س األح�د، أن النظام 
الوظيف�ي يف البالد غ�ري قادر عىل 

توفري كفاءة يف الخدمات. 
وق�ال صال�ح، إن »م�وارد النفط 
استنزفت عىل فئة سكانية بالتايل 
أصبحن�ا يف وضع غري قادرين عىل 
توليد قيم�ة مضافة يف االقتصاد« 
الب�الد  »م����وازن�ات  أن  مبين�ا 
مثقلة باألج�ور والرواتب تقابلها 

انتاجية ضعيفة«. 

النفق�ات  »حج�م  أن  وأض�اف 
التش�غيلية كبري ج�ًدا بالت�ايل أي 
انخفاض يف أسعار النفط العاملية 
الدول�ة  يدف�ع  اإلي�رادات  وقل�ة 
للتوجه نحو االق�راض الخارجي 

أو الداخيل«. 
وب�ني أن »القس�م املنت�ج للدول�ة 
القط�اع الع�ام متوق�ف والعمال 
رواتبه�م  يتقاض�ون  أصبح�وا 
من املوازن�ة االتحادي�ة بعيدا عن 
اتس�ع  بالت�ايل  الذات�ي  التموي�ل 
العامل�ني يف نظ�ام وظيف�ي غ�ري 
منت�ج أصب�ح ع�بء عىل م�وارد 

وثروات الدولة«.

مستشار حكومي: النظام الوظيفي عبء 
عىل موارد الدولة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن األم�ني الع�ام ملجلس ال�وزراء حمي�د الغ�زي، أمس 
األحد، عن تش�كيل لجن�ة لوضع آليات وضوابط الرش�يح 
للدرجات الخاصة، فيما أشار إىل أن اللجنة ستحدد أهم تلك 

الضوابط.    
وذكر الغزي يف مقابلة مع الوكالة الرسمية، أن »لجنة ُشكلت 
يف االمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء لوضع آلي�ات وضوابط 
لرشيح الدرجات الخاصة، برئاسة رئيس الدائرة القانونية 
وعضوية مدير عام القانونية يف مكتب رئيس الوزراء ومدير 

عام من هيئة النزاهة، ومدير عام من ديوان الرقابة املالية، 
ومدير عام من هيئة املسائلة والعدالة«.  

وبني أن »اللجنة تحدد أهم ضوابط تعيني الدرجات الخاصة 
برضورة اس�تحصال املرش�ح للمنصب عىل موافقة وزيره 
املختص، والتأكد من نزاهته وعدم شموله بقانون االجتثاث 
م�ن خالل مخاطبة هيئة النزاهة وهيئة املس�ائلة والعدالة، 
باالضاف�ة إىل مفاتح�ة األدل�ة الجنائية للتأكد من س�المة 

موقفه القانوني وعدم وجود قيد جنائي له«.  
وأوض�ح أن »الضواب�ط تش�مل أيض�ا االط�الع ع�ىل خ�ط 
وخالص�ة خدم�ة املرش�ح وخربت�ه واختصاص�ه ومالءمة 

ذل�ك للمنصب املرش�ح له، وبعد اس�تكمال ه�ذه الرشوط 
يحال املدراء العامون املرش�حون للمصادقة عليهم من قبل 
مجلس الوزراء، يف حني يتم رفع الدرجات الخاصة والوكالء 

إىل مجلس النواب لغرض املصادقة عليهم«.  
وبخصوص الس�فراء ق�ال األمني العام ملجل�س الوزراء: إن 
»وازارة الخارجي�ة ه�ي الجه�ة املعنية يف وض�ع الضوابط 
ومقابل�ة املرش�حني، وهن�اك لجن�ة م�ن وزارة الخارجي�ة 
ورئاسة الوزراء قد أجرت مقابلة السفراء املتقدمني وقد تم 
اختيار االس�ماء من قبل مجلس ال�وزراء، وتمت إحالتها اىل 

مجلس النواب لغرض املصادقة عليهم«.  

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الخارجية الكويتي، أحمد النارص، 
أم�س األح�د، أن اس�تكمال ترس�يم الحدود 

البحرية مع العراق يضمن االستقرار.    
وأجرت صحيف�ة »القبس« حوارا مطوال مع 
النارص، أكد من خالله أن ترسيم الحدود مع 
الع�راق مهم جدا ويضمن اس�تقرار البلدين، 

وهو ما يتم من خ�الل مرجعيات ومقاييس 
متعارف عليه�ا دوليا.  وأفاد الوزير الكويتي 
بأن�ه ت�م االتفاق م�ع العراق ع�ىل أن يكون 
انعق�اد اللجن�ة الفني�ة املعني�ة الس�تكمال 
ترسيم الحدود البحرية، تحت أي ظرف كان، 
حيث تناولت يف اجتماعها األول القضايا التي 
كان�ت وراء قرار األم�م املتح�دة، رقم 833، 
وهو ج�زء لم يتم ترس�يمه وتحدي�ده بعد، 

ويتعل�ق بالتأم�ني املالحي، مش�ريا إىل وجود 
بروتوك�ول تع�اون بني خفري الس�واحل يف 
أي قناة مائية ويت�م تنفيذه.  ووصف أحمد 
الن�ارص عالق�ات ب�الده والع�راق باالرتباط 
العض�وي التاريخي منذ قديم األزل، موضحا 
أن التاري�خ والجغرافيا أمر ال يمكن تغيريه، 
ومشددا عىل أهمية تمكني العراق، وأن يكون 
مستقال أكثر فيما يتعلق باتخاذ القرار لديه، 

بدعوى أن اس�تقاللية القرار العراقي مهمة 
دون أي�ة تدخ�الت أجنبي�ة.  وذك�ر الوزي�ر 
الكويت�ي أن زيارة رئي�س ال�وزراء العراقي 
مصطفى الكاظم�ي، لبالده مؤخ�را، كانت 
مهم�ة ومفصلية ووضع�ت خريطة طريق، 
حي�ث تلتها زي�ارة رئي�س مجلس ال�وزراء 
الكويت�ي صب�اح الخالد، للمش�اركة يف قمة 

بغداد، التي تميزت بالشكل واملضمون.  

اس�تقبل مستش�ار األمن القوم�ي قاس�م األعرجي، أمس 
األح�د، القائم باألعمال الليبي املؤق�ت يف العراق الصيد عيل 
الصيد.وذكر بيان ملكتب االعرجي تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انه »جرى خ�الل اللقاء، اس�تعراض األوضاع 

السياس�ية واألمني�ة يف املنطق�ة، وبح�ث تعزي�ز التعاون 
وتطوير العالقات بني البلدين الشقيقني«.

 وأك�د األعرجي، خ�الل اللقاء، عىل »موقف الع�راق الداعم 
لخيارات الشعب الليبي وتجاوز الصعوبات«.

وبح�ث الجانب�ان، التع�اون يف مج�ال مكافح�ة اإلره�اب 
وتج�����فيف منابعه، وتبادل امل���علومات االستخبارية 
ع�ن اإلرهابي�ني، إىل جان�ب بح�ث عدد م�ن القضاي�ا ذات 

االهتمام املشرك.

أعلن مجلس القضاء األعىل، أمس األحد، 
صدور مذكرات قبض بحق املش�اركني 
يف  التطبي�ع«،  إىل  »الدع�وة  مؤتم�ر  يف 
محافظ�ة أربيل.وذك�ر املركز االعالمي 
ملجل�س القض�اء االعىل، يف بي�ان تلقت 
أن  من�ه  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
»محكم�ة تحقي�ق الك�رخ االوىل وبناء 
عىل معلومات مقدمة من مستش�ارية 
االم�ن القوم�ي أصدرت مذك�رة قبض 
بحق املدعو )وس�ام الح�ردان( عىل اثر 
الدور الذي قام به يف الدعوة إىل التطبيع 

مع )ارسائيل(«.
وتاب�ع: »كم�ا تم اص�دار مذكرة قبض 
بحق املدعو )مثال االلويس( واملوظفة يف 
وزارة الثقافة )سحر كريم الطائي( عن 
الجريمة نفسها وسيتم اتخاذ االجراءات 
القانوني�ة بح�ق بقية املش�اركني حال 
الكاملة«.وأقام�ت  اس�مائهم  معرف�ة 
ش�يوخ  بينه�م  ع�دة،  ش�خصيات 
عش�ائريني وناش�طني مؤتمراً يف أربيل 
بعن�وان »مؤتمر الس�الم واالس�رداد« 
ودع�ا إىل التطبي�ع مع إرسائي�ل، فيما 
رفضت الرئاسات العراقية هذه الدعوة 
ودانتها وأكدت موقف العراق »الثابت« 
إزاء القضية الفلسطينية، وكذلك فعلت 
ق�وى وش�خصيات سياس�ية، يف حني 
أعلنت فصائل ش�يعية مس�لحة »هدر 

دم« املشاركني يف املؤتمر.

األمني العام ملجلس الوزراء يوضح آلية الرتشيح للدرجات اخلاصة

وزير اخلارجية الكويتي عن ترسيم احلدود البحرية مع العراق: يضمن االستقرار

العراق وليبيا يبحثان عدة ملفات بينها تبادل املعلومات عن االرهابيني

الـقـضـاء يصـدر مذكـرات 
قبض بحق املشاركني

 بـ »مؤمتر التطبيع« يف أربيل

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس األحد، ان الحكم الرش�يد 
يجب ان يكون يف قلب اي دعم دويل يف اي منطقة يف العالم«.

وق�ال صال�ح، يف مقابل�ة م�ع ش�بكة / يس ان ان / االمريكية، ان 
ال�درس الذي حصل بع�د احداث افغانس�تان و20 عاما من الوجود 
االمريك�ي، هو انه مهما كان مقدار الدع�م الدويل، ال يمكن النجاح 

والخالص دون دعم الحكم الرشيد ».
واض�اف ان »الفس�اد يق�ع عائق�ا ام�ام الحك�م الرش�يد واالم�ن 

واالستقرار«.
واش�ار اىل ان »م�ا حص�ل يف افغانس�تان يثري مخاوف م�ن تنامي 

الجماعات االرهابية وداعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسني، أمس األحد، أنَّ العراق نجح يف عقد 
لقاءات بني دول املنطقة لحل الخالفات واالزمات فيما بينها.

وق�ال املُتحدث باس�م وزارة الخارجيَّ�ة  أحمد الصّح�اف ان »وزير 
الخارجيَّ�ة التقى نظريته النرويجّية إيني إريكس�ن س�وريدي، عىل 
هام�ش أعم�ال ال�دورة ال��76 للجمعّية العاّم�ة لألم�م املُتِحدة يف 
نيويورك، واكد أنَّ العراق نجح يف عقد لقاءات بني دول املنطقة لحل 

الخالفات واالزمات فيما بينها«.

رئيس اجلمهورية: احلكم الرشيد جيب
 ان يكون يف قلب اي دعم دويل

وزير اخلارجيَّة: العراق نجح يف عقد لقاءات 
حلل خالفات وازمات املنطقة

        بغداد / المستقبل العراقي

التقى رئيس مجلس النواب محمد 
الحلب�ويس، والوف�د النيابي املرافق 
له، رئيَس املجلس الوطني االتحادي 
االماراتي صقر غباش يف ابو ظبي. 
لرئي�س  االعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
الربمل�ان يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان الجانبني 
بحث�ا تعزي�ز العالق�ات الربملاني�ة 
ودول�ة  الع�راق  ب�ني  والثنائي�ة 
االمارات العربية املتحدة، والتعاون 

يف املجاالت كافة«. 
واك�د الحلب�ويس اهمي�ة التواصل 
والح�وار ع�ىل املس�توى الربملاني، 
ودور  الصداق�ة،  لج�ان  وتفعي�ل 
الدبلوماس�ية الربملاني�ة يف تعزي�ز 
البلدي�ن  ب�ني  االخوي�ة  االوارص 

والشعبني الشقيقني. 
من جانبه، اكد صقر غباش س�عي 
ب�الده لتطوير عالقاتها مع العراق 
ودع�م وتعزيز الرشاك�ة والتعاون 
يف  يس�هم  م�ا  وكل  االقتص�ادي، 

تحقيق امن واستقرار العراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزي�ر الدفاع جمعة عناد 
س�عدون، أمس األحد، مع قائد 
بعث�ة حل�ف ش�مال األطل�ي 
الفري�ق  الع�راق  يف  )النات�و( 
مايكل لوليس�كارد، وع�دداً من 

مستشاري البعثة.
وبح�ث الجانبان، حس�ب بيان 
للوزارة تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه، وجه�ات النظ�ر 
وسبل التعاون املشرك وتطوير 
الق�درات التدريبي�ة م�ن خالل 

تواجد بعثة الناتو يف البالد.

احللبويس يبحث مع رئيس املجلس الوطني 
االمارايت تعزيز العالقات الثنائية

وزير الدفاع يبحث مع قائد بعثة »النانو« 
تطوير القدرات التدريبية
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    بغداد / المستقبل العراقي

تعتزم أمانة بغداد البدء بتنفيذ 11 مجرساً جديداً للمشاة، 
م�ن مجموع 46 تعمل بالقرب من املستش�فيات واملواقع 
التجاري�ة والجامع�ات للحد م�ن حوادث الده�س.  وقال 
معاون مدير دائرة املشاريع والشؤون الفنية التابعة لالمانة 
عباس فاضل ابراهيم يف ترصيح صحفي ان »الدائرة اعدت 
خطة لصيانة وتأهيل 68 مجرسا لعبور املش�اة، بواقع 34 
مجرسا يف الكرخ ومثلها يف الرصافة«.  واوضح ان »الهدف 
من صيانتها حماي�ة املواطنني من حوادث الدهس«، الفتا 
اىل »اعداد الكش�وفات من قبل املالكات الهندسية والفنية 
بما يتناس�ب مع الطراز املعم�اري للمدينة وتحديد كلفها 

التخميني�ة، مع تصميمه�ا وتحديد نوعها م�ن قبل دائرة 
التصامي�م«.  وب�ني ابراهي�م ان »كلفة بع�ض املجرسات 
تصل اىل 500 مليون دينار، واخرى ترتاوح بني 175 – 250 
ملي�ون دينار لكل مجرس، حيث س�تتم املبارشة بتنفيذها 
عن�د توفري التخصيصات املالية«.  واش�ار اىل »اعداد خطة 
جديدة بالتع�اون مع دائرة التصاميم النش�اء 46 مجرسا 
جدي�دا لعبور املش�اة تعمل بنظ�ام الس�اللم االعتيادية يف 
مناط�ق متفرقة من العاصمة، اذ ت�م االنتهاء من تصميم 
13 مجرسا واحالة 11 منها من خالل مناقصات، او ضمن 
خطة تنمية االقاليم، ويف حالة تأخريها س�يكون تنفيذها 
مبارشة من قبل دائرة املشاريع خالل العام الحايل اعتمادا 
عىل املوازنة التش�غيلية لالمانة وس�ينتهي تنفيذها خالل 

الع�ام املقب�ل«.  ونوه بانه »س�يتم نصب جس�ور اخرى 
للمش�اة تعم�ل بنظ�ام الس�اللم الكهربائي�ة بتوجيه من 
ام�ني بغ�داد، وبتصاميم حديث�ة قريبة من املستش�فيات 
والجامعات واالس�واق التجارية الت�ي تعاني من اكتظاظ 
ش�ديد«.  واكد ابراهيم ان »االمانة تعمل ايضا عىل انش�اء 
ثالثة مجرسات رئيسة بداية العام املقبل هي مجرس 83 يف 
مدينة الصدر  ضمن خط�ة تنمية االقاليم، بكلفة تتجاوز 
100 ملي�ار دين�ار، ومجرس تقاط�ع الدروي�ش يف جانب 
الكرخ، اىل جانب مجرس بغداد – الحلة يف تقاطع ابو دشري 
الذي يع�د من اهم املج�رسات يف حل مش�كلة االختناقات 
املروري�ة يف املنطقة الواصلة من املحمودية باتجاه بغداد، 

وربطه بطريق الدورة – اليوسفية«.

أمانة بغداد تطلق خطة إلنشاء عرشات املجرسات لعبور املشاة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة مرك�ز البيان�ات الوطني، أمس 
األحد، نجاح اإلطالق التجريبي ملنصة الرتاسل 
اإللكرتوني�ة، فيما وجه األم�ني العام ملجلس 

الوزراء بترسيع الربط الحكومي الشامل.    
وبحسب بيان لالمانة العامة ملجلس الوزراء، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه فقد 
»نجح�ت عم�ي اإلط�الق التجريب�ي ملنص�ة 
َذْت بني عدد من  الرتاس�ل اإللكرتونية التي ُنفِّ

مؤسسات الدولة، يف العاصمة بغداد«.  
وق�ال مدي�ر الدائ�رة – املُ�رف ع�ىل تنفيذ 
املرحلة األوىل من املروع، عمار التميمي، إّن 
»اإلط�الق التجريبي للمنص�ة تّم بني عدد من 
مديريات التس�جيل العقاري وفرعي رضيبة 
ومحكم�ة الكرادة، ويف املرحلة املُقبلة س�يتم 

إرشاك دائ�رة الط�ب الع�ديل يف وزارة الصحة 
ني وَفْحص  لتزويد املحاكم بص�ورة قيد املَُتوفِّ

األحياء«.  
وأوضح أن�ه »أصبح بإم�كان املواطن إكمال 
العق�اري  التس�جيل  معاملت�ه يف مديري�ات 
اإلج�راءات  الس�تكمال  مب�ارشة  والذه�اب 
االنتظ�ار  إىل  الحاج�ة  دون  م�ن  الرضيب�ة، 
أس�بوعني إىل ثالثة كما كان يف السابق، حيث 
يتس�لم املواطن وص�ل تأكي�د املعاملة، ومن 
خ�الل رمز الوصول الرسي�ع يتم التحقق من 

وثائقها بشكل فوري«.  
وكذل�ك ج�رى العمل يف م�ا يتعل�ق »بوثيقة 
القس�ام الرع�ي الت�ي تصدر ع�ن محكمة 
الت�ي يت�م تزويده�ا إىل مديري�ات  الك�رادة 

التسجيل العقاري عرب اآللية نفسها«.  
َوَوّج�َه األمني الع�ام ملجلس ال�وزراء، حميد 

الغ�زي - بع�د إج�راء االس�تقصاء امليدان�ي 
واالتصال بعدد من املواطنني املستفيدين من 
الخدم�ة »باس�تكمال املتطلب�ات الرضورية 
الخاص�ة بإعم�ام ه�ذه الخدم�ة يف جمي�ع 
مديريات التسجيل العقاري وفروع الرضيبة 
يف الع�راق، م�ن خ�الل تأم�ني رب�ط املواقع 
العامل�ة بالش�بكة الحكومي�ة املؤمنة كافة 
وتزويده�ا باألجه�زة الرضوري�ة، إضافة إىل 

ربط محاكم بغداد كافة«.  
وأش�ار البي�ان إىل أن »مديري�ات التس�جيل 
العق�اري العامل�ة حالي�ا ع�ىل النظ�ام هي: 
)الك�رخ األوىل، والك�رخ الثاني�ة، والرصاف�ة 
األوىل، والرصاف�ة الثانية، والكاظمية الثانية، 
وفرعا للهيئة العامة للرضائب وهما: )رضيبة 
الكرادة وفرع الكرخ املركز، ومجلس القضاء 

األعىل -محكمة الكرادة(«.

األمانة العامة تعلن نجاح إطالق منصة الرتاسل اإللكرتونية 
وتوجه بترسيع الربط الشامل

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة التجارة، أم�س األحد، بأنها 
تنتظ�ر وزارة املالي�ة م�ن أج�ل إط�الق 
بالفالح�ني  الخاص�ة  التخصيص�ات 
واملزارع�ني من أجل توزيعه�ا عليهم عىل 

شكل وجبتني.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، محم�د 

حن�ون، يف ترصي�ح صحف�ي إن »وزارة 
التج�ارة دفعت حت�ى اآلن ما يقارب 750 
ملي�ار دينار عراقي كوجب�ات أوىل وثانية 

وثالثة للفالحني واملزارعني املستحقني«.
وأضاف أن »هناك مبلغ مليار و400 مليون 
دين�ار عراقي للتجارة ل�دى وزارة املالية، 
وزارتن�ا بانتظار إطالق تلك التخصيصات 
من أجل رصف الوجبة الرابعة والخامسة 

عىل الفالحني«.
ودعا حن�ون، وزارة املالية 
إط�الق  يف  »اإلرساع  إىل 
التخصيص�ات«،  تل�ك 
مؤك�ًدا أن »هن�اك توجيه 
ع�ال املس�توى م�ن قب�ل 
رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي، ووزير التجارة، 
يف دعم املزارعني والفالحني 
الت�ي  الصع�اب  وتذلي�ل 
ورصف  عمله�م  تعرق�ل 

مستحقاتهم«.

التجارة تنتظر إطالق مليار و »٤٠٠« مليون 
دينار لرصف مستحقات الفالحني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة، أمس األحد، عن خططها الجديدة 
لدع�م الس�وق املحلية بمادة بيض املائ�دة، تلبية لحاجة 
املس�تهلك والحد من ارتفاع األسعار.  وقال الوكيل الفني 
لل�وزارة ميث�اق عبد الحس�ني يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »ل�م يكن هناك اي قرار بفتح 
االسترياد الخارجي الن استرياد البيض او الدجاج املجمد 
ممنوع، وهدفه تشجيع املنتج املحي«.  وأضاف أن »هناك 
ق�رارات بتوري�د البي�ض والدجاج من اقليم كردس�تان، 
ومن املنتج املحي لديهم اىل باقي املحافظات وقد رشعت 
بالفع�ل الرك�ة العامة للتجهي�زات الزراعي�ة باعطاء 
التصاريح الخاصة ملنتجي البيض للمس�جلني رسمياَ يف 
االقلي�م لتوريد بي�ض املائدة، اما فيم�ا يخص مقطعات 
الدواج�ن فيمكن الصحاب املعام�ل الخاصة بالصناعات 
الغذائية واملسجلة رسميا يف التنمية الصناعية ان تتقدم 
للحصول عىل موافقات الس�ترياد املقطع�ات«.  وأوضح 
أن »هذه القرارات تزامنت خالل الس�نة 2020 مع تغيري 
رصف س�عر الدوالر الذي ادى اىل ارتفاع االس�عار نسبياَ 
للمواد الغذائية عموماَ فقد انعكس ذلك عىل االعالف وكل 
املواد الداخلة يف االنتاج للدواجن«.  وأكد عبد الحس�ني أن 
»هناك ارتفاع عاملي مس�جل باسعار االعالف واملنتجات 
الغذائية اي ان االرتفاع باالس�عار ليس بسبب شح توفر 
امل�ادة يف الس�وق ولكن بس�بب االرتفاع يف كل�ف االنتاج 
وكذل�ك االرتف�اع العاملي ويمك�ن مراجعة اس�عار املواد 
عاملي�َا يف الدول التي التدعم مبارشة اإلنتاج«.  وأش�ار إىل 
أن »وزارته حريصة ع�ىل موازنة الطلب والعرض للمواد 
الغذائية الزراعية للحفاظ عىل مكتسبات االنتاج الوطني 
كبنى تحتية ومنع االغراق السلعي وحماية املستهلك من 
ارتفاع االس�عار اىل ح�دود اعىل من كل�ف االنتاج املحي 
الحقيق�ي«.  وأوض�ح ان »هناك تنس�يق عايل املس�توى 
ب�ني وزارة الزراعة واملجل�س الوزاري لالقتص�اد يف هذا 
الش�ان، وان االنتاج املحي تصاعد تدريجياَ ليشغل ايدي 
عاملة وكذلك ليكون اح�د مقومات االمن الغذائي املحي 
بدون االعتماد عىل االس�ترياد، وق�د اتضحت اهمية ذلك 
خ�الل  جائحة كورونا عندما انقطعت االمدادات الدولية 
واغلقت الحدود واعتمدت كل دولة عىل انتاجها املحي يف 

توفري الغذاء«.

الزراعة بصدد توريد 
البيض والدجاج املحيل 

من إقليم كردستان

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير النفط االيراني ج�واد أوجي مع وزير الكهرباء وكالة 
عادل كريم تطوير التعاون الثنائي بمختلف قطاعات النفط.

وبحس�ب وكالة انباء »فارس«، فان اجتماعا عقد يف طهران بني 
الوزير أوجي ووزير الكهرباء العراقي، ومستش�ار رئيس الوزراء 
رش�يد عي.وكان وزير النفط االيراني بحسب »وكالة فارس« قد 
اعلن مسبقا أنه س�يتم التباحث مع العراق وتركمانستان ودول 

الجوار االخرى بشان زيادة صادرات وتجارة الغاز.

وزير الكهرباء يبحث مع وزير النفط 
االيراين تطوير التعاون الثنائي

    نينوى / مروان ناظم

طال�ب محاف�ظ نينوى نج�م الجب�وري، أمس األح�د، الحكومة 
االتحادي�ة، بالوق�وف إىل جان�ب املحافظة، إلع�ادة إعمار مطار 

املوصل.    
وق�ال الجبوري »ال صرب ل�دى أهايل املحافظة ع�ىل تأجيل إعادة 
إعم�ار مطار املوص�ل، ونطالب الحكومة املركزي�ة بالوقف معنا 
إلع�ادة إعماره م�ن املبال�غ املجمدة وقس�م م�ن التخصيصات 

االستثمارية«.  
واض�اف، »س�نقدم خطة يف األس�بوع املقبل للحكوم�ة املركزية 
للموافق�ة عىل هذه املطال�ب«.  وأعلنت محافظة نينوى، يف وقت 
سابق، إطالق أرصدتها املجمدة من قبل وزارة املالية البالغة 400 
مليار دينار، فيما كش�فت عن أنها ستبدأ مشاريع كانت متوقفة 
عن العمل منذ أكثر من ثالثة أعوام نتيجة لقرار تجميد ارصدتها.  
وقال محافظ نينوى نجم الجبوري يف ترصيح للصحيفة الرسمية 
إن »الحكوم�ة املحلية يف محافظة نينوى تس�لمت رس�ميا 400 
ملي�ار دينار والتي كانت ق�د جمدتها وزارة املالي�ة بعد توديعها 
من قبل املحافظني السابقني«.    وتابع، أن« املبالغ التي تسلمتها 
الحكوم�ة املحلي�ة س�ترصف عىل مئات املش�اريع الت�ي مازالت 
متوقفة عن العمل وأبرزها املشاريع الصحية«.    يف سياق متصل، 
أفاد قائممقام املوصل زهري االعرجي بأن »حكومة نينوى املحلية 
س�تطلق املش�اريع املتوقفة ع�ن العمل يف عم�وم مدينة املوصل 

ومشارفها مع استالم مبالغ املحافظة التي كانت مجمدة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وضع محافظ كركوك راكان الجبوري، أمس األحد، حجر االساس 
لالقسام العلمية واملباني يف املعهد التقني يف قضاء الحويجة بدعم 

.)UNDP( من برنامج االمم املتحدة األنمائي
وق�ال الجبوري »س�عينا ألجل ال�روع بتنفيذ امل�روع ضمن 
جهود اعادة االس�تقرار واعمار املناط�ق املحررة بعد تعرض هذا 

الرصح الكبري لدمار كامل«.
ودع�ا اىل انص�اف كرك�وك واعادة النظ�ر بتخصيص�ات كركوك 
للمناط�ق املحررة عرب برنامج االمم املتحدة بما يتناس�ب وحجم 

الدمار واالرضار الكبرية التي لحقت بكركوك.

حمافظ نينوى حيدد طريقة إعامر مطار 
املوصل: ال صرب لنا عىل تأجيله

حمافظ كركوك يضع حجر االســـاس لالقســام 
العلمية واملباين يف املعهد التقني يف احلوجية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة الدفاع املدن�ي يف محافظة دياىل، أم�س األحد، إخماد حري�ق اندلع يف 3 
بساتني بسبب »عبث أطفال«

وقالت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »مفارزنا يف مركز بلدروز 
بمحافظة دياىل أخمدت حادث حريق اندلع بثالثة بس�اتني بمس�احة 7 دونم يف منطقة 

أمام عسكر بسبب عبث اطفال«.
وأضاف�ت أن ف�رق اإلطف�اء »تمكنت من إخماد النريان والحد من توس�عها وانتش�ارها 

وإنقاذ 29 دونم من البساتني املجاورة، وأنهت الحريق من دون أي ارضار برية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�دت وزارة امل�وارد املائي�ة، أم�س 
م�ن  الحالي�ة  الجول�ة  أن  األح�د، 
س�تخرج  تركي�ا  م�ع  املفاوض�ات 
بأرقام ونسب دقيقة، عن الحصص 

املائية الداخلة اىل العراق.
ش�به  الصب�اح  جري�دة  ونقل�ت 
الرسمية، عن املتحدث باسم الوزارة 
املهندس عون ذياب عب�د الله، قوله 

إن »مذك�رة التفاه�م املربمة ب�ني العراق 
وتركي�ا مؤخ�را، تضمن�ت الت�زام تركي�ا 
بإط�الق حصة معقول�ة وعادلة من مياه 
نهري دجلة والفرات«، مس�تدركا »إال أنها 
ال تحوي أرقاما ونسبا دقيقة ومحددة عن 

كمية االطالقات املائية«.
والنس�ب  األرق�ام  »تحدي�د  ان  واض�اف 
الدقيق�ة، وه�و ما لم نصل ل�ه حتى اآلن، 

س�يتم وفقا لدراسة مش�رتكة تحدد فيها 
واردات نهري دجلة والفرات، واحتياجات 
كل بل�د، ليتم توزي�ع املياه بش�كل عادل 
امل�ه  ع�ن  معرب�ا  بينهم�ا«،  ومنص�ف 
ب�«الوص�ول اىل ارق�ام واضح�ة ودقيق�ة 
بش�أن تقاس�م املي�اه مع تركي�ا وجميع 
الدول املتش�اطئة بش�كل عام« .بالتزامن 
مع ذلك، وصفت الوزارة االطالقات املائية 

من ايران ب�«الضعيفة جدا«.

دياىل: »عبث أطفال« يشعل 
حريقًا يف 3 بساتني

املوارد املائية: »التزام« تركيا بإطالقات دجلة 
والفرات بال أرقام حمددة

العدل تعلن اعتامد ذكرى األربعينية من كل 
عام »يومًا عراقيًا للعمل التطوعي«

املرور: منظومة الرادارات انتهت 
صالحياهتا وهكذا نتجاوز املشكلة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العدل، أمس األحد، عن اعتماد يوم العرين من ش�هر صفر من كل 
ع�ام   «ذكرى األربعينية« بأن يكون »اليوم العراقي  للعمل التطوعي«.     واكد رئيس 
اللجنة الدائمة للعمل التطوعي رعد خليل غاجي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«، 
نس�خة منه  أن »مجلس الوزراء قرر يف جلس�ته االعتيادية الحادية عرة املنعقدة 
 بتاريخ 2020/3/17 بتوصية املجلس الوزاري للخدمات االجتماعية  بشأن اعتماد 
يوم العرين من  ش�هر صفر من كل عام )أربعينية  االمام الحس�ني عليه السالم( 
الي�وم العراقي للعمل التطوع�ي والذي  يعترب أنموذجاً يحتذى به يف تجس�يد العمل 

التطوعي وذلك من خالل  قيام وزارات الدولة بتقديم خدماتها كالً من موقعه«. 

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت مديرية املرور العامة، أمس 
األح�د، عن مصري منظومة الرادارات 
الت�ي نصب�ت يف بع�ض املحافظات، 
لرصد الرسع�ة واملخالفات املرورية.

وقال املتحدث باسم املديرية، العميد 
حيدر كري�م، يف ترصيح صحفي، إن 
»ال�رادارات الت�ي نصب�ت يف األعوام 
املاضية كانت بالتعاون مع املحافظني 
يف تل�ك املحافظ�ات وليس كمروع 
الداخلية«.وأض�اف  ب�وزارة  خ�اص 

ان »بع�ض تل�ك ال�رادارات الثابت�ة 
واملتحركة لرصد الرسعة واملخالفات 
املروري�ة، توق�ف عن العمل بس�بب 
ع�دم اإلدام�ة وبعض تلك ال�رادارات 
انتهت صالحيتها«، مبينا أنها »كانت 
ت�دار م�ن ضب�اط ومنتس�بي دوائر 
املرور يف املحافظات«.وبني كريم، أن 
»املديرية ستتجاوز هذه املشكلة بعد 
اكتمال مروع األتمتة التي سيكون 
ملزم التطبيق«، مؤك�ًدا أن »الرسعة 
الزائدة تعد املسبب الرئيس للحوادث 

املميتة يف الطرق الخارجية«.

حكومة البرصة تكشف مهام وصالحيات 
»القوة الضاربة«: جنود بخربات عالية

    البصرة / صفاء الفريجي

محافظ�ة  يف  املحلي�ة  الحكوم�ة  كش�فت 
البرصة، أم�س األحد، ع�ن مهام 
وصالحي�ات الق�وة الضاربة التي 
قي�ادة  م�ن  مؤخ�را  اس�تحدثت 

عمليات البرصة.
البرصة  وق�ال مع�اون محاف�ظ 
معني الحسن، يف ترصيح صحفي، 
الخاص�ة  األمني�ة  »الق�وات  إن 
املشكلة من قبل قيادة العمليات، 
بالضاربة، س�يتم  والتي س�ميت 
نره�ا ش�مال املحافظ�ة نظ�را 
العش�ائرية  النزاع�ات  لتك�رار 
واس�عة  صالحي�ات  وس�تمنح 
للح�د م�ن الخالفات العش�ائرية 

املسلحة«.
وأضاف أن »تلك القوة تم تشكيلها من داخل 
قي�ادة العملي�ات وتتك�ون م�ن 150 جنديا 

مشاة وأكثر من 25 عجلة نوع همر«، مبينا 
أنه�م »جن�ود م�ن النخبة ويمتلك�ون خربة 

قتالية عالية ومعدات لوجستية كاملة«.
وبني أن »مهمة تلك القوة التدخل 
وفض النزاع العش�ائري يف قاطع 
ش�مال الب�رصة  للس�يطرة ع�ىل 
أي نزاع عش�ائري لحظة اندالعه 
مص�ادرة  صالحي�ات  وتمتل�ك 
السالح واعتقال املتسببني بالنزاع 
الت�ي تحتوي  املن�ازل  ومداهم�ة 

أسلحة ملصادرتها«.
وكان�ت قيادة عملي�ات محافظة 
الب�رصة، ق�د أعلنت ي�وم االثنني 
امل�ايض، اس�تحداث ق�وة أمني�ة 
جديدة لردع النزاعات العشائرية، 

سميت ب�«القوة الضاربة«.

أدويـة سامـراء تسوق مستحضـر »كرستوسـام اجلديـد« 
املعالـج لنسبـة الدهـون فـي الـدم 

    بغداد / المستقبل العراقي

األدوي�ة  لصناع�ة  العام�ة  الرك�ة  جه��زت 
واملُس�تلزمات الطبية يف سامراء إحدى تشكيالت 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن املذاخ�ر والصيدليات 
األهلية واملكاتب العلمية بُمستحرض الكرستوسام 
) 10mg CRESTOSAM ( الجديد الذي ُيستخدم 
لتنظيم نس�بة الدهون يف ال�دم.وأك�َد ُمدير عام 
الرك�ة خال��د مح��ي عل��وان بحس�ب بيان 
ل�وزارة الصناع�ة , ح�رص الركة ع�ىل توفري 
أفضل األدوية واملُستحرضات الطبية ذات الجودة 
العالي�ة والتكاليف املُناس�بة للُمواطن ، ُمش�رياً 
إىل ان الرك�ة أنتجت ُمس�تحرض كرستوس�ام 
لصال�ح الوكالة التس�ويقية التخُصصية لغرض 
توزيعه عىل املذاخر والصيدليات األهلية واملكاتب 
العلمية » .واوضح ان, ُمس�تحرض كرستوس�ام 

ُيس�تخدم لتنظيم نس�بة الدهون يف الدم وقد تمَّ 
إنتاج�ه وفق أع�ىل املُواصف�ات العاملي�ة وبمواد 
أولية ذات مناشئ رصينة وتعبئته وتغليفه وفق 

أحدث الوسائل املُتبعة يف العالم ، مؤكداً إستمرار 
الرك�ة يف انتاج األدوية واملُس�تحرضات الطبية 

الجديدة التي ُتعالج ُمختلف األمراض ».
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االنتخابات.. بوصلة التغيري

اختبار بايدن األكرب.. امليزانية والبنية التحتية

           د. صادق كاظم 

ينتظ�ر العراقي�ون ي�وم الع�ارش م�ن الش�هر 
املقب�ل للتوجه ص�وب صناديق االق�راع لالدالء 
باصواته�م، عىل أمل أن تك�ون هذه االنتخابات 
مغايرة لالنتخابات الس�ابقة، م�ن حيث كونها 
تأت�ي اس�تجابة ملطال�ب ش�عبية وجماهريية 
ترشي�ن  ش�هر  تظاه�رات  اعقب�ت  واس�عة، 
م�ن الع�ام 2019  الت�ي ش�كلت اوس�ع مطلبا 
احتجاجي�ا يف تاريخ الب�الد، اذ يرغب املواطنون 
ب�أن تك�ون الحكوم�ة والربمل�ان املقبل�ن عىل 
مستوى املسؤولية والتحديات، وأن تكون هناك 
إصالحات جدية للعملية السياس�ية ومعالجات 
ج�ادة للملف الخدم�ي املنهك من�ذ اكثر من 18 
عام�ا، حي�ث تتفاق�م املعان�اة نتيج�ة الرتفاع 
مع�دالت البطال�ة، الت�ي تتزايد م�ن دون وجود 
برامج حكومية حقيقية ملعالجتها واس�تيعاب 
االعداد الكب�رية من العاطلن عن العمل، اضافة 
اىل امللفات املتعثرة يف قطاعات الصحة واالسكان 

والكهرباء التي تعاني من مشاكل عدة . صحيح 
إن أي�ة حكومة مقبلة ال تملك العصا الس�حرية 
لحل كل ه�ذا الكم الهائل واملراك�م من املعاناة 
والتحدي�ات برسعة خالل ف�رة زمنية قصرية، 
لكن باالمكان اصالحها اذا ما تم وضع الخطوات 
الصحيح�ة لل�رشوع بعمليات االص�الح وايجاد 
املعالج�ات الواقعي�ة والجادة. يعد الفس�اد من 
أصعب امللفات والتحديات والذي يحتاج اىل جهود 
وخطوات كب�رية لتقنينه والحد م�ن خطورته، 
خصوص�ا أن البالد تعاني ومنذ س�نوات طويلة 
من اس�تنزاف منظم وممهنج من قوى الفساد 
لنهب املال العام وتهريبه اىل الخارج واس�تنزاف 

ثروات البالد ومقدراتها.
البالد تمر حاليا بلحظة مفصلية حاسمة تكون 
فيه�ا كل االط�راف  مدع�وة اىل صياغ�ة رؤي�ة 
جدي�دة والت�ي منه�ا تعزيز صالحي�ات مجلس 
الوزراء ومنح رئيس�ه س�لطة اوسع، فضال عن 
اصدار ترشيعات عقابية صارمة بحق الفس�اد 
واملفس�دين وتعزي�ز هيب�ة الدولة وس�لطتها، 

اضافة اىل توحيد الجهود السياسية لدعم الوحدة 
الوطنية وتعزيز ااملش�ركات مع منح القيادات 
والكفاءات الش�ابة دورا اكرب يف الحكومة ومنح 
النس�اء ايضا نصيبا وافرا يف املناصب الحكومية 
وادارته�ا، م�ع تمك�ن الش�باب وه�م يمثلون 
االجيال الصاع�دة التي تمل�ك الرؤية والطموح 
لبناء بلدهم بشكل افضل دورا ومساحة اوسع، 
م�ن اج�ل تطوي�ر العملي�ة السياس�ية وازال�ة 
الثواب�ت واملرتكزات التقليدية التي ميزت الفرة 

السابقة .
إن اجراء االنتخابات لوحدها ليس كافيا للوصول 
اىل التغيري املنشود ما لم تصاحبه رؤية سياسية 
من قبل الكتل واالحزاب صاحبة الحضور االكرب 
يف املشهد السيايس، إلعادة النظر بوضع العملية 
السياس�ية واب�داء املرون�ة تجاهه�ا م�ع دعم 
رئيس الحكومة املنتخب، لكي يقوم بالخطوات 
الرضورية لالصالحات املطلوبة والتي ستس�هم 
حتم�ا يف تع�ايف الب�الد واس�تقرارها م�ن خالل 

تخطيها الناجح لالزمات التي تواجهها .

            جيفري كمب 

خرج جو بايدن من ش�هرين كانت فيهما معدالته يف اس�تطالعات الرأي يف أدنى 
مس�توى لها. إذ هوى معدل تأييده الش�عبي من 50 يف املئة إىل 44 يف املئة بسبب 
ث�الث أزمات هذا الصيف هي: الزيادة يف عدد اإلصابات الجديدة ب�»كوفيد-19«، 
والظروف املناخية الس�يئة عرب الواليات املتحدة، واالنس�حاب الفوضوي واملثري 
للجدل من أفغانس�تان. ويتعن عىل بايدن اآلن الركيز عىل الكونجرس وجهوده 
الرامي�ة إىل تمري�ر ترشيع تاريخ�ي يمكن أن يصبح أساس�اً لث�ورة اجتماعية 
جديدة. بايدن كان يأمل أن يشهد صيف عام 2021 بدايَة النهاية بالنسبة لوباء 
»كوفيد-19«، بفضل املعدل املرتفع من عمليات التلقيح التي تجري لألمريكين. 
لك�ن العكس هو الذي حدث، إذ تفىش متحور دلتا من الفريوس، وخاصة يف تلك 
حن، حيث  الوالي�ات التي عرف�ت أدنى األرقام بخص�وص عدد األش�خاص امللقَّ
م�ّرر زعم�اٌء »جمهوريون« ب�ارزون، مثل حاكم�ي واليتي تكس�اس وفلوريدا، 
قوانن تمنع عىل الس�لطات املدرسية اشراط ارتداء األطفال للكمامات. غري أن 
ه�ذه الخط�وة املثرية للجدل كانت مح�ل تنديد قوي من قبل الس�لطات الطبية 
يف وق�ت ارتفعت فيه معدالت »كوفيد-19« وأُدخل في�ه عدٌد متزايٌد من األطفال 
املستش�فى من أج�ل تلقي العالج من أع�راض كوفيد. ول�ن كان هناك رد فعل 
غاض�ب ضد الحكام الجمهورين بس�بب ما قاموا به، فإن ذلك ال يفيد ش�يئاً يف 
مساعدة بايدن إذا كانت النتيجة النهائية هي زيادة انتشار الفريوس عرب البالد، 
وم�ا يتل�و ذلك من قلق وتخّوف من عدم وجود نهاي�ة يف األفق لوباء غرّي حيوات 
الجميع منذ أكثر من 18 شهراً. الظروف املناخية الكارثية، والتي هي أيضاً مثل 
»كوفيد-19« ال يمكن تحميل مس�ؤوليتها لبايدن، إال أنها تسببت يف اضطرابات 
للمجتمع وزادت من املشاكل املالية لكثري من األرس التي تعاني أصال من الوباء. 
لق�د خلقت فرات الجفاف التاريخي يف الغرب األمريكي الظروَف املثالية ألس�وء 
حرائق غابات يف التاريخ الحديث. كما أدت األعاصري يف خليج املكسيك وعىل طول 
الس�احل الرشقي إىل أمطار طوفانية من مدين�ة نيوأورليانز إىل مدينة نيويورك. 

وباتت العالق�ة بن الظواهر املناخية املتطرفة والتغري املناخي عالقة ثابتة اآلن، 
وق�د خلقت ضغطاً عىل إدارة باي�دن من أجل توفري تمويل أكرب لحاالت الطوارئ 
التي يتوقع أن تزداد يف املستقبل. وإىل ذلك، أدى النقاش األسايس حول االنسحاب 
األمريكي من أفغانس�تان إىل إضعاف شعبية بايدن أكثر، السيما بن نخبة األمن 
القوم�ي والصحافة. غري أن معظ�م األمريكين يؤيدون قرار إنهاء عرشين عاماً 
من الحرب، وإْن كانوا يعتقدون أن األزمة ش�ّكلت كارثَة عالقات عامة بالنس�بة 
لباي�دن. وما زال من املبكر جداً الجزم بش�أن ما إن كانت أفغانس�تان س�تكون 
مهمة كثرياً يف االنتخابات املقبلة بالنظر إىل املش�اكل الداخلية األكثر إلحاحاً.بيد 
أن تح�دي باي�دن األكرب اآلن هو العمل م�ع الكونجرس، ه�ذا الخريف، من أجل 
تمري�ر مرشوع قانون يتعلق بالبنية التحتية وتقدر كلفته بريليون دوالر. وهذا 
إىل جانب مرشوع قانون ميزانية من ش�أنه تمك�ن »الديمقراطين« من تمرير 
م�رشوع قانون إنفاق تبل�غ قيمته 3,5 تريليون دوالر ب�دون دعم »جمهوري«. 
وتج�در اإلش�ارة هن�ا إىل أن الديمقراطي�ن يمتلك�ون أغلبية هزيل�ة يف مجلس 
النواب ومتكافئون عددياً مع الجمهورين يف مجلس الش�يوخ )خمس�ن مقابل 
خمس�ن(. غري أنهم مع نائبة الرئيس كماال هاريس س�يكونون قادرين نظرياً 
عىل تمرير مرشوع القانون عىل اعتبار أنها قادرة دستوريا عىل حسم التصويت 
وترجي�ح كفة حزبها الديمقراط�ي. لكن هذا يعتمد عىل م�ا إن كان كل أعضاء 
مجلس الش�يوخ الديمقراطين الخمسن سيس�تطيعون إيجاد طريقة للتوافق 
والتصوي�ت مع�اً. والحال أنه من املس�تبعد أن يكون ذلك ممكن�اً إذا لم يخّفض 
الثمن املرتفع للترشيع املقرح. ويف حال استطاع بايدن وفريقه تمرير ترشيعي 
امليزاني�ة والبنية التحتية بنجاح، فإن ذلك س�يعني التغ�ري األكثر دراماتيكية يف 
السياس�ة االجتماعية األمريكية منذ »الصفقة الجدي�دة« التي أتى بها فرانكلن 
دي روزفلت يف ثالثينيات القرن العرشين. أما إذا فشل بايدن وحزبه يف هذا الجهد، 
فإن فرص حفاظ الديمقراطين عىل سيطرتهم عىل مجليس النواب والشيوخ يف 
انتخابات عام 2022 ستكون مهدََّدًة. وهذا بدوره لن يشّكل خرباً ساراً بالنسبة 

لبايدن يف وقت يفكر يف الرشح لوالية ثانية كرئيس للبالد يف عام 2024.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )176(  والصادر يف 2021/9/23 
اش�ارة اىل كتاب مديرية بلديات نينوى � قس�م االم�الك املرقمن )13169( 
يف 2021/9/19 و )12560( يف 2021/9/7  تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري 
العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية زمار  
وفق�ا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعىل 
الراغبن بااليجار  مراجعة مديرية بلدية زمار  وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من 
اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  مس�تصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  
عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل 
مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر 
ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلن 
وكاف�ة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم 
الس�ماح ل�ه بالدخول باملزاي�دة مجددا مع ع�دم جواز التن�ازل عن االحالة 
وبخالفه يعد املس�تاجر ن�اكال وتطبق بحقه االج�راءات القانونية املقتضاة 
وس�تكون املزايدة يوم االربعاء املص�ادف 2021/10/27 يف مديرية بلديات 

نينوى الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
اعالن رقم )120(

تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبن باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبن معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاق�ة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رك باملزاي�دة وتجري املزايدة يف دي�وان محافظة نينوى 
/ قاع�ة الحدب�اء    الس�اعة العارشة صباح�ا لليوم االخري من م�دة االعالن ويف 
حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة 
املزاي�دة يف املوعد وامل�كان املذكور تؤجل املزايدة اىل ي�وم عمل الذي يليه يف نفس 
املوقع اعاله   ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة 

)2%( من بدل االيجار 
1 �   الف�رن الحج�ري املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة )13/524( م 37 
بعويرة )افران الطيب�ات الرحمن( الواقعة يف حي العربي مجاور افران الجزيرة  

وبمساحة )200(م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � القطع املرقمة  )3و8( م28 الهرمات املشيد عليها )معمل نجارة( وبمساحة 

)225(م2  لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
3 � القطع املرقمة )929أو925(م 24 وادي عكاب  املشيد عليها )بائع سكراب(  

وبمساحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
4 �  القطعة املرقمة )48أ( م28 الهرمات املشيد عليها )معمل نجارة(  وبمساحة 

)112,5( م2  وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
5 � الدكاكن املرقم�ة )108و109و110و111و113و100و97و98و99و112( 
عىل جزء من القطعة املرقمة 179 محلة الش�يخ فتحي ضمن دكاكن البورصة 

سوق الكمرك وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
اعالن رقم )119(

تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبن باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 15( خمسة عرش يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبن معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء    الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االع�الن ويف حال�ة مصادفة اليوم املح�دد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون 
اقامة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع 
اعاله   ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل 

االيجار 
1 �   دكان رقم  )13( يف السوق العرصي / الرشيدية عىل القطعة املرقمة )112/2( م 35 

الرشيدية وملدة ثالث سنوات 
2 � القطعة املرقمة  )12ب( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها )كراج حداد باب وشباك ( 

وبمساحة )120(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
3 � القطع املرقمة )33و174(م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها )كراج حداد باب وشباك(  

وبمساحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
4 � الفرن الحجري املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )2093/56( م51 اربجية واملتخذة 
)فرن حجري( يف حي القادس�ية وبمس�احة ) 208( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات 
5 � القطع�ة املرقمة )156/16 بلدي( م40 نين�وى الرشقية واملتخذة )مجمع صناعي / 
معمل خراطة ومحالت ( الواقعة يف )املنطقة الصناعية  الشارع العام فرع معمل االلبان 

ركن مقابل الغسوالت (  وبمساحة )600( م2  وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
6 � القطعة املرقمة )156/2357 ( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )ورشة صناعية( 

وبمساحة )150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
7 � القطع�ة املرقم�ة )71/210( م40 نينوى الرشقية واملتخ�ذة )متنزه خليل الرحمن( 
الواقع يف حي الوحدة قرب اسواق السبعاوي وبمساحة )4250( م2  وحسب واقع الحال 

وملد ثالث سنوات

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
2242/2م 13 تلموس فرن 1
2247/2م 13 تلموس فرن 2

العدد : 487
التاريخ : 2021/9/12

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 488
التاريخ : 2021/9/12

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER EXTENSION ANNOUNCEMENT إعالن تمديد المناقصة
  

المشغل") الشركات ("مقدمي “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
1453المناقصة رقم   TENDER No.  1453 

 شراء معدات الحماية الشخصية ومعدات السالمةاسم المناقصة : 
 

TENDER NAME: PROCUREMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND SAFETY 
EQUIPMENT 

 المناقصة: المناقصة العامة نوع
آب  22أعاله والتي سبق أن تم إعالنها في  1453للمناقصة  العطاء تمديد تاريخ استحقاق(المشغل) اعالن  فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركةتود 

2021. 
من قبل ممثلها  ةلعطاء موقعلالشركة المقدمة على ورقة على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( اويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلو

ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص
 بالمشغل: الخاص التالي اإللكتروني البريد عنوان لىإويرسل هذا الطلب الخطي وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال. 

 

 
TENDER TYPE: PUBLIC TENDER 

 
Gazprom Neft Badra B.V.(the “Operator”) would like to announce Bid Due Date Extension for the 
above-mentioned Tender No.1453 which was announced on August 22, 2021.  
 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

 التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a التي تتضمن ما يلي: المؤهالتومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من 
minimum shall:  

  
 تقديم التأييد بامتثال البضائع مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة؛ - 

 تأكيد قدرته على تقديم الخدمة في التطريز وطباعة شعار الشركة ؛ مقدم العطاءبالنسبة لمنتج معين ، يجب على  - 

 إلى العراق؛ الحماية الشخصية ومعدات السالمةأن تكون لديه خبرة في استيراد معدات  - 

 ة المستندات المطلوبة وفقاً لوثائق المناقصة؛تقديم كاف - 

 غرفة التجارة (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛ هويةتقديم بطاقة  - 

 أو شهادة التسجيل الضريبي (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛ تقديم بطاقة الهوية لدى الهيئة العامة للضرائب و / - 

 ؛تقديم خطاب عدم الممانعة الصادر عن وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب (للشركات / الفروع المسجلة في العراق) - 

 تقديم مستندات تسجيل الكيان القانوني لمقدم العطاء؛ - 

 ل في مجال األمن وفي مجال الصحة والسالمة والبيئة؛ وااللتزام بمتطلبات المشغ - 

 قبول الشروط واألحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدمة من قبل المشغل بموجب هذه المناقصة. - 

- Bidder shall confirm compliance of the goods with the requirements for the Goods specified in 
Tender Documentation; 

- For certain product Bidder shall confirm ability to provide service on embroidering, printing 
Company's logo; 

- Bidder shall have experience in supply of PPE and safety equipment to Iraq; 
- Bidder shall provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 
- Bidder shall provide Company ID card, Chamber of Commerce ID card (for Companies/Branches 

registered in Iraq); 
- Bidder shall provide General Commission for Taxes ID card and/or tax registration certificate (for 

Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide a Non-prevention letter issued by Ministry of Finance, General Commission for 

Taxes (for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide Bidder’s legal entity registration documents; 
- Bidder shall comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
- Bidder shall accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator 

under this Tender; 
 

 مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من أو إعالن التمديداألولي سيقوم المشغل باستقطاع مبلغ محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها 
 .الفائز العطاء

 
العالمي /  (بالتوقيتتقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء يوم وساعة انتهاء لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (أقصى موعد ن إ

  غرينتش 
 .2021تشرين األول  5 )(3:00+

The Operator will deduct an amount for initial tender announcement and in case of tender extension an 
amount for tender extension announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 
 
Extended deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) October 5, 2021. 
 

 .دينالممد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة  بنشر المشغلقوم سي ،هذه المناقصةفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 
 
 

 لتجاري. للعرض ا ظرف منفصلللعرض الفني و ظرف منفصل: نمنفصال ظرفان) 2حيث يقدم ( عامةتكون المناقصة : االستراتيجية
 
 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  إحالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء أو ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 .أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل عطاء ي مقدمأ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Tender Strategy: Public Tender with two (2) separate envelopes. One (1) separate envelope for 
Technical bid and one separate (1) envelope for Commercial bid. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفي .نفت بدرة بي غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

  
  

 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 EXTENSION ANNOUNCEMENT إعالن التمديد

  
1443 المناقصة رقم  TENDER No.  1443 

النفطي وبغداد في حقل بدرة إلنترنت بواسطة األقمار الصناعيةباتوفير خدمات االتصال  اسم المناقصة:  TENDER NAME:  PROVISION OF SATELLITE INTERNET ACCESS FOR BADRA AND BAGHDAD 
  

 صباحا (بالتوقيت العالمي / غرينتش   11:00لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو  الموعد النهائي الممدد
 .2021  اكتوبر 5)، 3:00+

Extended deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 
11:00 AM (UTC/GMT+3:00) October 5, 2021. 

  
الفاتورة األولي ضمن العقد سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من 

 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.
The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
the extension announcement from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (

قصة، مخول لها) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمنا
 التالي التابع للمشغل: رونيللبريد االلكتوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي 

 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
مسؤولية بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 

 عن الفقدان أو التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  

  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation سيتم توفير الشروط واألحكام التفصيلية للمناقصة في وثائق المناقصة.
  

مشغل الحق في رفض أي عرض مقدم في إطار هذه المناقصة أو إلغائها في أي وقت قبل منح العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية أمام أي مقدم لل
 للعرض ودون تقديم مبررات لذلك.

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER EXTENSION ANNOUNCEMENT  إعالن تمديد المناقصة
  

المشغل") الشركات ("مقدمي “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
1457المناقصة رقم   TENDER No.  1457 

 
 شراء معدات ومواد متنوعة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المناقصة:اسم 

 
 

آب  22أعاله والتي سبق أن تم إعالنها في  1457(المشغل) اعالن تمديد تاريخ استحقاق العطاء للمناقصة  فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركةتود 
2021. 

TENDER NAME: PROCUREMENT OF MISCELLANEOUS IT AND TELECOM EQUIPMENT AND 
MATERIALS 

 نوع المناقصة: المناقصة العامة
من قبل ممثلها  ةلعطاء موقعلالشركة المقدمة على ورقة على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( اويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلو

ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص
 بالمشغل: الخاص التالي اإللكتروني البريد عنوان لىإويرسل هذا الطلب الخطي ص المخول لالتصال. وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخ

 
TENDER TYPE: PUBLIC TENDER 

 
Gazprom Neft Badra B.V.(the “Operator”) would like to announce Bid Due Date Extension for the 
above-mentioned Tender No.1457 which was announced on August 22, 2021.  
 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

 التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a التي تتضمن ما يلي: المؤهالتومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من 
minimum shall:  

  
 تقديم التأييد بامتثال البضائع مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة؛ - 

 معدات ومواد مشابهة إلى العراق؛أن تكون لديه خبرة في استيراد  - 

 ة المستندات المطلوبة وفقاً لوثائق المناقصة؛تقديم كاف - 

 غرفة التجارة (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛ هويةتقديم بطاقة  - 

 المسجلة في العراق)؛تقديم بطاقة الهوية لدى الهيئة العامة للضرائب و / أو شهادة التسجيل الضريبي (للشركات / الفروع  -

 ؛تقديم خطاب عدم الممانعة الصادر عن وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب (للشركات / الفروع المسجلة في العراق) - 

 تقديم مستندات تسجيل الكيان القانوني لمقدم العطاء؛ - 

 يئة؛ وااللتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن وفي مجال الصحة والسالمة والب - 

 قبول الشروط واألحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدمة من قبل المشغل بموجب هذه المناقصة. - 

- Bidder shall confirm compliance of the goods with the requirements for the Goods specified in 
Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in importing of similar equipment and materials to Iraq; 
- Bidder shall provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 
- Bidder shall provide Company ID, Chamber of Commerce ID card (for Companies/Branches 

registered in Iraq); 
- Bidder shall provide General Commission for Taxes ID card and/or tax registration certificate (for 

Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide a Non-prevention letter issued by Ministry of Finance, General Commission for 

Taxes (for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide Bidder’s legal entity registration documents; 
- Comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
- Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator under 

this Tender; 
 

 مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من أو إعالن التمديداألولي سيقوم المشغل باستقطاع مبلغ محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها 
 .الفائز العطاء

 
 (UTC/GMT+3:00)كون الموعد النهائي لتقديم العطاءات حسب هذه المناقصة (تاريخ ووقت استحقاق العطاء) هو الساعة الخامسة مساء ي

 .2021تشرين األول  5، 

The Operator will deduct an amount for initial tender announcement and in case of tender extension an 
amount for tender extension announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 
 
Extended deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) October 5, 2021. 
 

 .دينالممد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة  بنشر المشغلقوم سي ،هذه المناقصةفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 
 
 

 لتجاري. للعرض ا ظرف منفصلللعرض الفني و ظرف منفصل: نمنفصال ظرفان) 2حيث يقدم ( عامةتكون المناقصة : االستراتيجية
 
 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  إحالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء أو ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 .أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل عطاء ي مقدمأ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Tender Strategy: Public Tender with two (2) separate envelopes. One (1) separate envelope for 
Technical bid and one separate (1) envelope for Commercial bid. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفي .نفت بدرة بي غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

املتنبي.. ما رس حضوره املتشعب يف ثقافتنا؟
           راسم المدهون 

الحدي�ث ع�ن املتنبي ه�و حديث عن ش�اعر كل 
العص�ور الذي »م�أ الدنيا وش�غل الن�اس« ولم 
يزل حضوره املتش�عب يف ثقافتنا يدفع إىل تأمله 
واس�تعادة تجربت�ه يف الحي�اة وامل�وت، كم�ا يف 
الش�عر، بالطب�ع، والتأكيد مًعا. ه�و وريث امللك 
الضلي�ل امرئ القيس، لكن�ه املختلف الذي يكتب 
قصيدته »اآلنية« فيجعلها تخاطب اآلتي، وكأني 
به نذر نفس�ه من صباه األول لتج�اوز اللحظة، 
وحت�ى العمر الحياتي القصري، إىل »التس�كع« يف 
عرصن�ا الراهن، فال أحد يملك ف�راًرا من تجربته 
الش�عرية الثرَة املفتوحة يف دورها عىل شخصية 
أداة  العظي�م  الش�عر  مركب�ة اخت�ار صاحبه�ا 
ووسيلة لتجاوز امللوك والحكام، وهو الذي حارب 
بشعره، لكنه حارب بسيفه مع سيف الدولة وإىل 

جانبه.
ه�و أحم�د ب�ن الحس�ن، ش�اعر الع�رب األبرز 
واألهم، الذي »فّر« من زمانه بعبقريته، وجاء اىل 
زمانن�ا، بل إىل األزمنة كلها، حت�ى أيقنا أنه حن 
كان يج�رح الش�عر يف »مديح« كاف�ور، أو حتى 
يف »هجائ�ه«، كان يقدم ش�خصيته هو الجديرة 
باملل�ك الزمان�ي، ولكن كذلك باإلقام�ة الدائمة يف 

أفق الخلود الرحب واملفتوح عىل املستقبل.
يكتب ع�ن كافور مديًحا، أو هجاء، فنراه يحدث 
عن نفس�ه، وهي هنا نفس تعتد بكربياء خاص، 
عمي�ق، يس�تند قب�ل أي يشء آخ�ر ع�ىل تفرده 
وعبقريته، وعىل ما تعتمل به نفس�ه من طموح 
كان يرف�د ش�عريته ببالغته�ا الخاص�ة، فهو إذ 
يفتق�د ملك اإلم�ارة ومالها يعتز بالش�عر ويراه 
مع�ادًل فعلًيا لأش�ياء كلها، إذ ه�و حن يمتدح 
صديقه »أبو ش�جاع فاتك«، وه�و من أهدى إليه 
األرايض والبي�وت، ل ين�ى أن�ه لي�س ثرًي�ا ول 
حاكًم�ا، فيفتت�ح قصيدت�ه بذلك البي�ت الخالد، 

وكان عنه هو:
»ل خيل عندك تهديها ول ماُل

فليسعد النطق إن لم يسعد الحاُل«.
قول ي�ي بما يضم�ره صاحبه، وه�و بالتأكيد 
يعادل تلك األرايض والبيوت واألموال، ألنها تذهب 
ويظل خالًدا يخرق التاريخ والعصور، ويطل عىل 
برش األيام اآلتية. ستتوزع الدراسات الشعرية عىل 
كبار ش�عراء العربية، فريى بعضهم أن أبو تمام 
هو أعظم من رس�م الصورة الشعرية، والبحري 
هو فارس القصيدة املموس�قة وأمريها، واملعري 
هو شاعر الفلسفة، أو فيلسوف الشعر والشعراء، 
حتى إذا وصلنا إىل أحمد بن الحسن، نراه يتنكب 
عن ذلك »الختصاص«، ويقنعنا أنه ملك الش�عر 
كله بكل أبوابه وموضوعاته وقضاياه، إذ هو من 

يكتب وكأنه يغلق باب اإلبداع خلفه:
»كفى بك داء أن ترى املوت شافيا

وحسب املنايا أن يكن أمانيا«.

ه�ذا البيت الذي يفتتح قصيدة غضبه من س�يف 
الدول�ة، ورحيل�ه عن�ه، إذ يحم�ل لغ�ة الحكمة 
وخلوده�ا، يفتح الب�اب للبيت ال�ذي يليه، والذي 
يحمل عاطفة مش�بوبة تحدث عن اللحظة، وعن 

صاحبها:
»حببتك قلبي قبل حبك من نأى
وقد كان غداًرا فكن أنت وافيا«.

يالح�ظ دارس تجرب�ة املتنب�ي الش�عرية عزوفه 
عن ش�عر الركيب اللغوي، أو كما يقال »التالعب 
باأللف�اظ«، فه�ذا الش�اعر املس�كون بالفك�رة 
والرؤية ب�رع يف الوصول إليهم�ا والتعبري عنهما 
م�ن خ�الل وس�يلته األث�رية واألكث�ر التصاًق�ا 

بالش�عر، ونعني الصورة الشعرية: املتنبي شاعر 
ي�رى بمخيلته، وهو إذ يعرب ع�ن الواقع واألفكار 
يذه�ب نحو اس�تعادة األش�ياء بحدق�ة املخيلة، 
فنراه يرس�م ويقرب كثريًا من التش�كيل، ولكن 
م�ن دون أن يفق�د األف�كار، فه�و أوًل وثانًي�ا، 
وللمرة املليون، ش�اعر الفكر ال�ذي يحمل رأًيا يف 
السياس�ة والحرب، كما يف الحب وشؤون الحياة 
اليومي�ة. من هن�ا بالذات، جاء جهده الش�عري 
مكرًسا ملزيج الفكرة واملخيلة عىل نحو لم تعرفه 
الش�عرية العربية قبله، ول بعده، رغم مرور ألف 
س�نة ونيف عىل رحيل�ه عن عاملنا. نق�رأ قصائد 
� تف�رض موضوعاته�ا بس�اطتها � فنعثر عىل 

براع�ة املخيل�ة وتحليقها إىل مدي�ات عليا كما يف 
قصيدته يف رثاء أخت سيف الدولة مثاًل:

»طوى الجزيرة حتى جاءني نبأ
فزعت منه بآمايل إىل الكذب

حتى إذا لم يدع يل صدقه أمال
رشقُت بالدمع حتى كاد يرشق بي«.

ج�ّدة خرب املوت تجعل الش�اعر ل يصدق، بل هو 
يهرع إىل الكذب، لعله يس�عفه، ليفاجأ أن الكذب 
ذاته يؤكد له صحة الخرب. هو املتنبي مالئ الدنيا 
وش�اغل ناس�ها، ال�ذي »نظ�ر األعم�ى إىل أدبه، 
وأس�معت كلماته من به صمم«، وهو وحده من 
يقبض ع�ىل ناصية الخيال، فيحلق به ليقول من 
علياء شاهقة صوًرا وفًنا تشكيلًيا مغمًسا بنداوة 

عبقرية تضع الشعر يف رحاب الخلود.
رغ�م مالحظ�ات تط�ال »نظ�رة عنرصي�ة« يف 
هجاءات�ه الكث�رية لكاف�ور، إل أن�ه ق�دم يف تلك 
الهج�اءات بعًض�ا م�ن عي�ون ش�عره، ب�ل قدم 
اعت�داده وطموح�ه ال�ذي يجعله يزاح�م امللوك 
وأصح�اب الحك�م، ويرى نفس�ه ندًّا له�م، ولعل 
هذه املس�ألة بالذات ت�ؤرش إىل رؤيويته وتوجهه 
األهم يف كل ما كتب، وهو أنه ش�اعر يتحدث مع 
التاريخ، بل هو باألدق يتحدث مع الخلود، ويذهب 
بكلية ش�عره ووج�وده نحوه بجم�وح مخيلته 
وبقوة سبكه اللغوي، ولكن أيًضا وأساًسا برؤيته 

لأش�ياء والواق�ع يف حركيته�ا، فاملتنبي، بمعنى 
ما، مش�دود طيل�ة الوقت بتحقيق ه�دف ما، أو 
صب�وة محددة تتناغم يف روح�ه، وتبث فيه عزًما 
. هو يعرف كيف يجعله ج�زًءا حيوًيا من  ل ي�كلُّ
الش�عر، وقد نج�ح برباعة يف جعله قوام الش�عر 

كله، وغايته النبيلة.

هل كان املتنبي شاعرًا تقليدًيا؟
س�ؤال يفرض نفس�ه من خالل ات�كاء دعاوى 
الكالس�يكين العرب ضد خصومهم من شعراء 
الحداث�ة باللج�وء إىل عظمة املتنبي وش�عره، 
وكأنهم يقولون لهم: هل تس�تطيعون تحقيق 

ما حققه املتنبي؟
الح�ق أن الس�ؤال الذي يب�دو منطقًيا اىل حدود 
بعي�دة يدفعن�ا يف دورن�ا أن نس�أل أصحاب�ه 

الكالسيكين: وهل استطعتم أنتم؟
ليس لنا أن نرس�م مالمح تجرب�ة لم تتحقق يف 
زماننا، ب�ل جاءتنا من العرص العبايس املتأخر، 
لكنن�ا، واعتم�اًدا عىل عظمة املتنب�ي وموهبته 
ونباهت�ه، نعتق�د أنه، كش�اعر حم�ل التجديد 
دائًم�ا، س�يكون يف مقدم�ة صف�وف املجددين 
والحداثي�ن ل�و أن�ه ع�اش يف زمانن�ا الراهن، 
وأدواته�ا  الجدي�دة،  الحض�ارة  وتج�اور م�ع 
الت�ي طال�ت بالتغي�ري كاف�ة اآلداب والفنون، 

بل وخلقت، أو س�اهمت يف خل�ق، فنوًنا أخرى 
لم تك�ن موجودة من قبل، وه�ي فكرة تجعلنا 
نرى الف�ارق الكبري بن لغ�ة املتنبي ولغة »جد 
الشعراء« ومؤسس الشعر العربي األهم امرىء 
القي�س، وم�ا حملته تل�ك التجرب�ة العظيمة، 
وبال�ذات معلقت�ه، من مف�ردات انقرضت ولم 
تع�د متداول�ة يف أيامنا تجعل ش�عره يف حاجة 
مس�تمرة لالس�تعانة بقوامي�س اللغة، يف حن 
أن م�ن يقرأ ديوان املتنبي سيكتش�ف بيرس أن 
تلك »املعضلة« غري موجودة تقريًبا، والفضل يف 
ذلك يعود بالتأكيد إىل ما بن الشاعرين من دهر 
طويل طوت فيه أم�ة العرب كثريًا من مفردات 
لغته�ا، وأضاف�ت مف�ردات جدي�دة فرضته�ا 

الحضارة الجديدة.
املتنب�ي »نام م�لء جفونه عن ش�وارد الدنيا«، 
لكن شعره العظيم ظَل نداء الحياة للمستقبل، 
ولعيل به يرانا اليوم بعن الشاعر الرائي ويخرج 

لنا لسانه ويقول:
»أغاية الدين أن تحفوا شواربكم

يا أمة ضحكت من جهلها األمم«.
بل يرى الكوارث والعجز يف دنيا العرب، فيتذكر 

بيته الشعري الخالد:
»وسوى الروم خلف ظهرك روم

فعىل أي جانبيك تميل«.
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يف مواجهات اجلولة الثانية من الدوري العراقي املمتاز

مدرب النفط: اإلصابات وقلة االنسجام وراء البداية املتواضعة.. والرشطة هيزم الكهرباء
             المستقبل العراقي/ متابعة

حق�ق الرشط�ة فوزا س�هالً عىل 
مضيفه الكهرباء بهدفني دون رد 
يف املباراة التي أقيمت مساء أمس 
يف ملعب التاجي لحس�اب الجولة 
العراق�ي  ال�دوري  م�ن  الثاني�ة 

املمتاز.
 الرشط�ة ف�رض س�يطرته عىل 
املباراة وأضاع عدة فرص أخطرها 
تسديدة املحرتف السوري محمود 
امل�واس، وأهدر محم�د داود كرة 
أخرى فيما تأخر السوري يوسف 
الفهد يف اس�تثمار إح�دى الكرات 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
 ويف الش�وط الثان�ي تق�دم الرشط�ة عند 
الدقيق�ة 61 برأس�ية ملحم�د داود وضعت 

فريقه باملقدمة.
وضغ�ط الرشط�ة لتعزي�ز النتيجة حيث 

ردت العارض�ة ك�رة لع�الء عب�د الزه�رة 
وألغ�ى الحك�م هدف�ا لالعب عيل يوس�ف 

بداعي التسلل.
ويف الدقيق�ة 88 ع�زز البديل محمد جفال 
النتيجة بهدف جميل بتس�ديدة من خارج 
منطقة الج�زاء ليحس�م النتيجة ملصلحة 

الرشطة بهدفني دون رد.
إىل  رصي�ده  الرشط�ة  ورف�ع   
النقط�ة السادس�ة فيم�ا تجمد 
رصي�د الكهرب�اء عن�د النقط�ة 

الثالثة.
من جانب آخر برر مدرب النفط 
باس�م قاس�م نتائ�ج الفريق يف 
وتعادل�ه  الس�ابقتني  الجولت�ني 
فيهما س�لبيا بغياب االنس�جام 

وكثرة اإلصابات.
وقال قاس�م: »الفريق بحاجة إىل 
الوقت ملزيد من االنس�جام حيث 
استقطبنا تسعة العبني جدد هذا 
املوسم وفرتة اإلعداد لم تتعد 25 
يوم�ا وخم�س مباريات فق�ط خاضها يف 
مرحل�ة التحضري وبالت�ايل الفريق بحاجة 

إىل الوقت لتحقيق نتائج أفضل«.
وب�ني: »الفري�ق تأث�ر أيض�ا بالغياب�ات 
خصوص�ا الخ�ط األمام�ي يف ظ�ل إصابة 

كل م�ن وليد كريم وم�وىس عدنان وهناك 
إصاب�ات أخرى مث�ل محمد كري�م وكرار 
محم�د وأحمد عبد الرض�ا وتلك اإلصابات 
أثرت ع�ىل خياراتنا بعض ال�يء وبالتايل 
اكتمال صفوف الفريق واالنسجام سيعيد 

النفط لوضعه الطبيعي«.
وأش�ار: »رغم تلك الظ�روف إال أن الفريق 
حافظ ع�ىل نظافة ش�باكه وه�ذه ميزة 
تحس�ب للنفط، نعم لم نس�جل وباملقابل 
لم نمنح املنافس�ني األهداف خصوصا وأن 
املب�اراة الثانية كانت مع فريق طموح ويف 

ملعبه فريق نوروز«.
وأوضح: »هدفنا ه�و إيقاف نزيف النقط 
فم�ن مباراتني حصلنا ع�ىل نقطتني وهذا 
دون مستوى طموحنا نحتاج إىل االجتهاد 

أكثر يف املباريات املقبلة«.
يش�ار إىل أن النفط تعادل سلبيا يف الجولة 
األوىل أمام نفط ميس�ان وتعادل يف الثانية 

بنفس النتيجة أمام نوروز.

ريال مدريد يستعيد نجمه قبل 
مواجهة ترياسبول

             المستقبل العراقي/ متابعة

ش�ارك األملان�ي توني ك�روس، يف م�ران األح�د بقوة 
م�ع بدالء ري�ال مدريد أم�ام فياريال، به�دف اللحاق 
بمواجهة شرييف ترياس�بول يف دوري األبطال، ولعب 

أول دقائق له هذا املوسم.
طيب�ة  بص�ورة  ك�روس  وظه�ر 
خ�الل  البدني�ة  الناحي�ة  م�ن 
التدريب�ات التي ق�رر فيها املدرب 
كارلو أنش�يلوتي إراح�ة الالعبني 
األساس�يني يف مواجه�ة فياريال، 

والعمل مع االحتياطيني.
بينما غاب ع�ن الحصة التدريبية 
املصابني داني كارفاخال، وفريالن 
ودان�ي  ومارس�يلو،  مين�دي، 
سيبايوس، وجاريث بيل؛ حيث لم 

يتعافوا بعد من إصاباتهم.

ويواص�ل الري�ال اس�تعداداته ملواجهة ش�رييف بعد 
تحقي�ق الفوز األوروبي األول عىل حس�اب إنرت ميالن 
بملع�ب األخري، ومن املقرر أن ينظم أنش�يلوتي مرانا 

غدا االثنني يشارك فيه جميع الالعبني الجاهزين

يوفنتوس خيرس ديباال 
أمام تشيليس

رئيس دورمتوند يستخدم 
ليفاندوفسكي للتأثري عىل هاالند

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إيط�ايل، عن طبيع�ة اإلصابة التي 
يعاني منها األرجنتيني باولو ديباال، نجم يوفنتوس.

وكان ديباال غادر مباراة اليويف أمام سامبدوريا يف الشوط 
األول، بسبب التعرض إلصابة.

ووفًقا لش�بكة »س�كاي س�بورتس إيطاليا«، ف�إن ديباال 
يعان�ي من إصاب�ة يف العضلة الخلفية م�ن الفخذ األيرس، 
وس�يغيب عن موقعة تش�يليس، األربعاء املقبل، يف الجولة 

الثانية من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وأضافت أن هناك احتمالية كبرية بأن يستمر غياب ديباال 
يف ديربي تورينو الذي س�يقام األس�بوع املقب�ل بالدوري 
اإليطايل.وذك�رت الش�بكة اإليطالي�ة أن ديباال س�يخضع 
للمزي�د م�ن الفحوصات الطبي�ة، غًدا اإلثن�ني، للتأكد من 
طبيعة اإلصابة بشكل دقيق.وحقق يوفنتوس فوًزا صعًبا 
عىل حس�اب ضيفه سامبدوريا، بنتيجة )3-2(، يف املباراة 
التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، اليوم األحد، ضمن 
منافسات األس�بوع الس�ادس من الدوري اإليطايل.سجل 
أه�داف يوفنت�وس كل من باول�و ديب�اال )10(، ليوناردو 
بونوتي )43( ومانويل لوكاتييل )57(، فيما أحرز أهداف 

سامبدوريا مايا يوشيدا )44( وأنتونيو كاندريفا )83(.

بوكيتينو: هناك رشخ بني نيامر ومبايب

مدرب فيدرر: لن أتفاجأ إذا اختذ ديوكوفيتش هذا القرار

              المستقبل العراقي/ متابعة

م�درب  بوكيتين�و،  ماوريس�يو  أب�دى 
باريس سان جريمان، ضيقه من الرشخ 
الواض�ح بش�أن ضع�ف التواص�ل بني 
مهاجمي الفريق، كيليان مبابي ونيمار 

دا سيلفا.
ق�ال بوكيتين�و يف ترصيح�ات أبرزته�ا 
صحيفة لو باريزيان »صنعنا الكثري من 
الفرص، لكن لألسف لم ترتجم ألهداف، 

إنهم العبون موهوبون«.
وتحدث�ت تقاري�ر صحفي�ة عديدة عن 
نيم�ار  الثنائ�ي  ب�ني  العالق�ة  يف  رشخ 
ومباب�ي، حي�ث ظه�ر كيلي�ان غاضبا 
م�ن زميل�ه الربازي�يل بعد الخ�روج من 

أرض امللعب يف مب�اراة مونبيلييه، أمس 
السبت.

وأضاف امل�درب األرجنتيني »لم أندهش 
من األهداف التي س�جلها العبو الوسط 
يف املباري�ات األخ�رية، بصمته�م مهمة 

بشكل عام«.
واستطرد »لقد سجلنا كثريا من الكرات 
الثابت�ة ه�ذا املوس�م، ولكن م�ن الوارد 
أال يك�ون ه�ذا الس�الح فع�اال يف بعض 
املباري�ات، لذا كثرة الس�ؤال عن الكرات 
الثابتة يزعجني«. وبسؤاله هل سيبقى 
كيلور نافاس الحارس األس�ايس لسان 
يف  »س�نقرر  ماوريس�يو  رد  جريم�ان، 
كل مب�اراة من هو الحارس األس�ايس«. 
وأت�م ترصيحات�ه »لقد أثبتن�ا يف مباراة 

مونبيليي�ه أنن�ا فري�ق صل�ب دفاعي�ا، 
حققن�ا الفوز، وب�دون إصابة العب، لذا 

أعتربه�ا ليلة جيدة وإعداد جيد ملواجهة 
مانشسرت سيتي يف دوري األبطال«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعرتف الكرواتي ايفان ليوبيسيتش، العب التنس السابق، 
ومدرب في�درر الحايل، أنه يود أن يرى ديوكوفيتش يلعب 
يف نهائيات اتحاد العبي التنس املحرتفني، مشريًا إىل أنه لن 

يتفاجأ إذا قرر نوفاك عدم اللعب مرة أخرى هذا العام.
 وق�ال ليوبيس�يتش يف ترصيحات صحفي�ة اليوم األحد: 
»س�يكون األم�ر مث�رًيا لالهتم�ام يف البط�والت املقبل�ة، 

وسيكون األمر رائًعا إذا فاز الثالثة الكبار )فيدرر، نادال، 
ديو( باأللقاب مرة أخرى، أو إذا توقفوا جميًعا عند الرقم 
20«. وتابع: »أعتقد أنهم سيس�تمرون يف املنافسة، لكن 
س�يكون من الرضوري معرفة م�ا إذا كانوا قادرين عىل 
التغل�ب ع�ىل الالعب�ني الذين لديه�م أفضلي�ة اللعب ل�5 
مجموعات، مث�ل زفريي�ف، وميدفيديف، وتس�يتيباس، 
وروبليف«. وأوضح: »س�يناريو السنوات املقبلة سيكون 
ه�و نفس�ه كم�ا كان لدينا عندم�ا انته�ى التنافس بني 

س�امرباس، وأجايس، س�يكون لدينا العديد من الفائزين 
بالبط�والت األربع الك�ربى«. وأردف: »يف تل�ك الفرتة فاز 
العدي�د من الالعبب�ن بالبطوالت الك�ربى، أتذكر فرييرو، 
ومويا، وجاوديو، وهيويت، وسافني. سيكون لدينا تنس 
مختلف تماًما عما كان لدينا يف هذا العقد األخري«. وختم: 
»أود أن أرى ديوكوفيت�ش يف باري�س برييس، ويف البطولة 
الختامية، لكنني لن أتفاجأ إذا قرر عدم اللعب مرة أخرى 

يف الفرتة املتبقية من املوسم«.

كيليني: سان جريمان فريق »بالي ستيشن«
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد جورجيو كيليني، مداف�ع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا 
بفريق س�ان جريمان الفرن�يس ونجومه. وق�ال كيليني يف 
حوار أجرته معه صحيفة »ليكيب« الفرنسية »بي إس جي 

يبدو وكأنه فريق بالي ستيشن، ال يهزم«.
 وأضاف املدافع اإليطايل املخرضم »إذا انسجم العبوه داخل 

امللع�ب وخارجه، وضحوا معا م�ن أجل هدف واحد، وقرروا 
إعالء مصلحة الفريق فوق مصالحهم الش�خصية، سيكون 
فريقا ال يقهر«. وانتقل قائد اليويف لإلشادة باملدافع الربازييل 
ماركيني�وس، قائال »إنه العب متكام�ل يجمع بني القدرات 
الدفاعي�ة والصف�ات القيادية، إنه العب تش�عر بغيابه عن 
الفريق«. وأش�ار »لق�د لعبت ضد ماركيني�وس عندما كان 
يف صفوف روما، يف س�ن 18، كان العبا ش�ابا، وبدأ كظهري 

أيم�ن، وفاجأن�ي بتط�وره الرسيع، ول�م أتخي�ل يوما أنه 
س�يكون مدافعا قوي�ا، ألنه كان نحيفا للغاية«. واس�تطرد 
»ال نتح�دث عن ماركينيوس كث�رًيا مقارنة باآلخرين ، لكنه 
العب رائ�ع«. وأتم جورجي�و كيليني ترصيحاته باإلش�ادة 
بالصفق�ة الباريس�ية الجديدة، بقوله »لطامل�ا كنت معجًبا 
بس�ريجيو راموس، س�واء لتميزه بق�درات دفاعية رائعة، 

وكذلك شخصيته، وما يقدمه للفريق«.

كامافينجا: لـم أتردد حلظة يف قبول عرض ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

إدواردو كامافينج�ا، الع�ب  الفرن�يس  أع�رب 
وس�ط ريال مدريد، عن س�عادته باالنتقال إىل 
املرينجي.وانضم كامافينج�ا )19 عاًما( لريال 
مدري�د، هذا الصيف، قادًما م�ن رين الفرنيس، 
علًم�ا ب�أن عق�ده م�ع نادي�ه الس�ابق، كان 

ينته�ي يف الصي�ف املقبل.وق�ال كامافينجا، يف 
ترصيحات نقلتها صحيفة »ماركا« اإلس�بانية 
: »لم أتردد لحظ�ة يف قبول عرض ريال مدريد، 
كان بإمكاني البقاء يف رين، ولكن اللعب للريال 
كان حلًما بالنس�بة يل«.وأضاف: »رين س�يظل 
يف قلبي إىل األبد ولن أتركهم، س�وف أس�تمر يف 
مش�اهدة مبارياتهم، وسأعود إىل امللعب لرؤية 

أصدقائي، وما أدهش�ني يف ريال مدريد هو 
الج�ودة الفنية الهائل�ة وكثافة التدريب«.
وأت�م: »ل�م أتوقع أنني سأس�جل هدًفا يف 
املباراة األوىل يل، أنا ال أسجل عادة، عندما 
أس�جل أنظر للحكم ملعرفة قراره قبل أن 

أحتفل، لقد كانت لحظة مجنونة، استغرق 
األمر 6 دقائق فقط لوضع بصمتي األوىل«.

دورمتوند يعلن متديد 
عقد هوميلز

              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م هان�ز يواكي�م فاتس�كه، الرئيس 
التنفي�ذي لن�ادي بوروس�يا دورتمون�د، 
مس�تقبل املدافع األملاني ماتس هوميلز، 

مؤكًدا بقاءه مع الفريق لفرتة محددة.
وخ�الل ترصيح�ات لقناة »س�بورت1«، 

الن�ادي  أن  أعل�ن فاتس�كه 
األملان�ي ق�رر تمدي�د عق�د 
هوميلز حت�ى صيف 2023 
بعدم�ا حذف بنًدا كان يحدد 
مص�ري الالعب بناء عىل عدد 
املباري�ات. يف  مش�اركاته 
كان عقد هوميلز س�ينتهي 
بنهاية املوس�م الح�ايل، قبل 
أن يق�رر دورتموند تمديده 
ع�دم  إضايف.ورغ�م  لع�ام 
إعالن النادي بش�كل رسمي 
عرب منصاته اإللكرتونية عن 

التجديد، إال أن كلمات فاتسكه كشفت عن 
بقاء الالعب ملوس�م آخر عىل األقل بملعب 
س�يجنال إيدون�ا بارك.ويس�تعد صاحب 
ال�32 عام�ا رفقة باق�ي زمالئه ملواجهة 
الثالث�اء  الربتغ�ايل،  لش�بونة  س�بورتنج 
املقب�ل، يف ثان�ي ج�والت دور مجموعات 

بطولة دوري أبطال أوروبا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب هانز-يواخيم فاتس�كه، الرئيس التنفي�ذي لنادي 
بوروس�يا دورتموند األملاني، عن اعتقاده بأن رحيل نجم 
الفريق إيرلينج هاالند عن دورتموند بعد هذا املوسم ال يعد 

أمرا مفروغا منه.
ويف ترصيحات ملحطة »شبورت 1« الرياضية، قال فاتسكه 
الي�وم األحد »لم يتقرر بعد ما إذا كان س�ريحل يف الصيف 
فعلي�ا«، وذلك رغم اس�تمرار ورود تقارير ع�ن وجود بند 

تخارج يف عقد النرويجي الدويل قيمته 75 مليون يورو.
ورفض فاتسكه اإلفصاح عما إذا كان عقد هاالند يتضمن 
فعلي�ا مث�ل هذا البن�د للعام املقب�ل وقال: »ل�م أتحدث يف 

حياتي قط عن محتوى عقود الالعبني«.
وع�ن ترصيحه ال�ذي كان أدىل ب�ه يف ع�ام 2012 بأنه لن 
يك�ون هناك عق�ود يف دورتموند تتضمن بن�ود تخارج يف 
املس�تقبل، قال فاتس�كه إن »ه�ذا الترصيح ل�م يعد اآلن 
مواكب�ا للعرص والعبارات املرس�خة عىل م�ر كل العصور 
ه�ي قليلة جدا يف هذه الحياة«.وأضاف »إذا لم يكن عقلك 
جام�دا، فإنك س�تالحظ حتما أن العالم يتغ�ري، ولن أقول 
اليوم مرة أخرى إنه لن يكون هناك بند للرحيل يف عقد أي 
الع�ب يف دورتموند، وهذه هي طبيعة الحياة أن يعيد املرء 

اكتشاف نفسه من جديد بعد بضعة سنوات«.

كريوش يفاجئ صالح بعد رقمه القيايس مع ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

هنأ الجهاز الفني ملنتخب مرص بقيادة الربتغايل 
كارل�وس كريوش، محمد ص�الح، قائد الفراعنة 
واملح�رتف بصف�وف ليفرب�ول اإلنجلي�زي، بعد 
إنجازه األخري، بتس�جيله 100 هدف يف أقل عدد 
م�ن املباري�ات عىل م�دار تاريخ الري�دز. وتمنى 
الجهاز الفن�ي للمنتخب امل�رصي، ملحمد صالح 
مزيدا من التألق عىل مس�توى العالم واالستمرار 

يف مس�اهماته الكبرية مع زم�الءه يف رفعة راية 
الك�رة املرصية يف أق�وى دوريات العال�م. وكان 
كريوش، قد أعلن اليوم قائمة تضم 24 العبا من 
ال�دوري املحيل، لالنضمام إىل معس�كر املنتخب، 
اس�تعداًدا ملباراة ليبريي�ا الودية املق�رر إقامتها 
الخمي�س املقبل، بس�تاد الجيش ب�ربج العرب. 
وتقام هذه املباراة كربوفة مهمة لكريوش الذي 
يظهر للمرة األوىل يف مقعد قيادة املنتخب املرصي، 
حيث يستعد الفراعنة ملواجهة ليبيا يومي 8 و11 

أكتوبر/ترشي�ن أول املقبل، ضمن الجولتني 
الثالث�ة والرابعة من التصفي�ات املؤهلة إىل 
كأس العال�م قط�ر 2022. ووج�ه كريوش 
دع�وة إىل األجهزة الفني�ة لألندية املرصية، 
بوجوب حص�ول الالعب�ني املختارين عىل 

راحة اليوم وغًدا قبل انطالق معسكرهم 
ب�ربج العرب يوم الثالثاء املقبل، موجًها 
ش�كره إىل األندي�ة عىل تفهمه�ا لذلك 

وتجاوبها الرسيع.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

دوناروما هيدد سان جريمان بالرحيل
            المستقبل العراقي/ متابعة

أفاد تقرير صحفي فرنيس، بأن جيانلويجي دوناروما، 
حارس مرمى باريس س�ان جريمان، بدأ يفقد صربه 

بسبب مالزمته ملقاعد البدالء باستمرار.
وانتق�ل اإليط�ايل دوناروم�ا صاح�ب ال��22 عاًما إىل 

باريس س�ان جريمان، هذا الصيف، يف صفقة انتقال 
حر، بعد انتهاء عقده مع ميالن.

وبحسب موقع »le10sport« الفرنيس، فإن مشاركة 
ناف�اس يف لق�اء مونبليي�ه، أم�س الس�بت، بالدوري 
الفرن�يس، فجرت غضب دوناروم�ا، حيث كان ينتظر 

الدفع به يف تلك املباراة.

وأضاف التقرير، أنه يف حالة عدم تغيري األوضاع خالل 
األس�ابيع املقبلة، س�يضطر دوناروما لطلب الرحيل 

عن حديقة األمراء والبحث عن ناٍد جديد.
جدي�ر بالذكر أن اإليطايل جيانلويجي دوناروما حصل 
عىل جائ�زة أفضل العب يف بطولة أم�م أوروبا »يورو 

2020«، بعدما قاد منتخب بالده للفوز باللقب.
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أصب�ح ارتفاع درج�ة حرارة الكوكب بدرجة ونصف اخذاً بالتس�ارع 
بش�كل اكثر مم�ا هو متوقع. فبع�د ان تم تحديد ع�ام 2050 نقطة 
لالنهيار. تم الرتاجع عنه واختري تاريخ أقرب وهو عام 2025. اقرتاب 
تاري�خ نقطة التحول س�يحول التغري املناخي من مش�كلة يس�ببها 
االنس�ان اىل كارثة تحيق بالكوكب. مما يستدعي وجوب تغيري انواع 
االنشطة البرشية واكتساب هذه الخطوات صفة االلزام ال االختيار. 
والع�راق بوصفه ج�زء من الكوك�ب والعراقيني بوصفه�م جزء من 
س�كان يق�ع عليهم ج�زء م�ن املس�ؤولية البرشية تج�اه الكوكب 
وانق�اذه. وانق�اذ أنفس�نا واجيالن�ا القادمة م�ن اله�الك والفناء. 
واس�رتجاع كوكبنا الجميل. االنسان باعتباره اخر عنرص طارئ عىل 
الحياة، واعتباره صاح�ب التأثري االعظم وربما الوحيد عىل الطبيعة 
بحي�ث اقرتب من تدمريه�ا بعد ما لم يتجاوز 400 س�نة عىل الثورة 
الصناعي�ة. وباعتب�اره الكائن االع�ىل واألس�مى ادراكاً وتفكرياً. لذا 
علي�ه التزام اخالقي ومس�ؤولية تجاه االرض وكائناتها، مس�ؤولية 
ال تق�ل عن التزامه البن�اء بمواد من الطبيعة مهم�ا تحرض وتطور. 
وال تنتهي بعدم احقية االنسان بإزالة الغابات واملساحات الخرضاء. 
ب�ل انه ليس تطرفاً بيئياً ان يفكر االنس�ان بالس�كن تحت االرض او 
تحت البحار. يف بلدي العراق وطن اطنان البالستك الهائمة والعائمة، 
مس�اهمتنا يف تقليل التلوث معدومة. ووعين�ا البيئي املجتمعي أكثر 
انعداماً. وكالعادة اختلقنا االقصوصة الخاصة بنا لتكون املهرب من 
انعدام املسؤولية والفشل، وهي بهذا الخصوص ان البلدان الصناعية 

املتقدمة تلوث الكوكب أكثر!
ف�أن كان االمر كذل�ك، كان املفرتض ان يتحول عراقن�ا اىل جنة َغّناء 
وواحة خرضاء وهو ما لم يحصل. بل حولناه اىل مكب كبري للنفايات 
واىل انه�ر مياه اس�نة ملوثة. اي اننا لو كنا صادقني وغري كس�ولني 
وواعني لكان عملنا بمجال تحس�ني بيئتنا اكثر وضوحاً لكون تأثرينا 
السلبي اقل. يف االربعينيات والخمس�ينيات وصوالً للسبعينات كانت 
املن�ازل تبنى بخصائص معينة حيث يوضع بأعىل الجدران ش�بابيك 
صغ�رية تضمن دخول اك�ر قدر من الض�وء واقل قدر م�ن الحرارة 
اضافة اىل وظيفتها بتبديل الهواء. او توضع فتحة يف الس�قف ال تقل 
ع�ن حجم رسير صغري للغ�رض ذاته. ايضاً كانت الجدران س�ميكة 
حتى تمنع دخول الحرارة اىل داخل البناء. لكن يبدو ان التخلف الثقايف 
والحضاري قد ش�مل مع�ه الرتاجع العمراني. فقد تم تبني اس�لوب 
البناء بالحديد املسلح ايام الثمانينات، ولم يكن للعراقيني اي خرة به 
لذا استعانوا بالعمالة والخرة املرصية التي سيطرت عىل هذا املجال. 
وقد تحول اس�لوب البناء الكونكريتي اىل واحدة من مشاكلنا البيئية 

الرئيسية. 

يف مطل�ع عرشينيات القرن املايض توصل الباحث النرويجي ثورليف 
ش�يجلديروب إىل أن الدجاج ال�ذي يعيش يف مجموعة واحدة يحكمها 
هي�كل متدرج ونظام اجتماعي هرمي يتم فيه ترتيب قطيع الدجاج 
عىل حس�ب الهيمنة، حي�ث دائماً م�ا توجد باملجموع�ة دجاجة لها 
الح�ق يف نقر جميع الدجاجات األخريات، ولك�ن ال ُيمكن نقرها من 

أي دجاجة أخرى.
أم�ا الدجاجة الثاني�ة يف الرتتيب الهرمي، فُيس�مح له�ا بنقر جميع 
الدجاج�ات إال دجاجة واحدة )التي تس�بقها يف الرتتي�ب(، وأيضاً ال 
يمكن نقرها إال من قبل الدجاجة الجالس�ة عىل قمة الهرم، ويستمر 
الرتتيب بهذا الش�كل حتى يصل إىل قاعدة الهرم، حيث توجد دجاجة 

يستطيع الجميع نقرها ولكنها ال تملك نقر أي دجاجة.
 »Hackliste« ت�م توثي�ق ه�ذه الظاه�رة تح�ت املصطل�ح األملان�ي
وت�م ضمه�ا يف عام 1927 إىل معج�م اللغة اإلنجليزية تحت مس�مى 

»Pecking order« أو »ترتيب النقر«
ومن�ذ ذل�ك الح�ني، غالباً ما يس�تخدم مصطل�ح »ترتي�ب النقر« أو 
م�ا يمكن وصف�ه ب�«التسلس�ل الهرمي« يف تناول ورشح التقس�يم 

االجتماعي يف البرش، وعىل االخص يف النظم الديكتاتورية.
يح�دث ذل�ك لكون ثقاف�ة »ترتيب النق�ر« تجعل االعتقاد س�ائدا أن 
الطريق�ة الوحيدة للنجاح يف االدارة والسياس�ة تت�م من خالل قمع 
اآلخرين، وهو ما يدفع بعض املتنفذين من استخدام سلطتهم لخدمة 
أنفس�هم عىل حساب الجميع ، بل وتصادر حرية اآلخرين واغتيالهم 
سياس�يا ومعنويا. ان ه�ذه النظرية تذكرني بنظام الحكم الس�ابق 
لالحت�الل االمريكي للعراق عام 2003. حيث التدرج يف النقر من اعىل 
الس�لطة اىل االدنى. وهذا النظام رغم مس�اوءه اال انه يضمن وحدة 
القرار وتسلسل املراجع. ولكن الواليات املتحدة وتحت ذريعة اسقاط 
الحك�م الدكتاتوري قامت بغزو الع�راق لتطبيق النظام الديمقراطي 
بنس�خته املش�وهة الحالية، تحت مس�مى العراق الجديد وما لحقه 
من ف�وىض فاقمت محن�ة العراقي�ني. فأصبح الدج�اج املتحرر من 
النقر الس�ابق ينقر اآلخرين كيفما شاء من دون تسلسل وال ترتيب. 
ب�ل ان رؤس�اء االح�زاب والكتل أصبح�وا ينقرون حس�ب أهوائهم، 
فاختلط الحاب�ل بالنابل فتعددت مصادر الق�رار. وكان من افرازات 
النظام الجديد افتعال الحروب الداخلية العبثية بعد تقس�يم املجتمع 
عىل اس�س طائفية وعرقية، وانتشار الفس�اد املايل واالخالقي باسم 

الديموقراطية، ومحاصصة صناديق االقرتاع املزيفة.
وصار رؤس�اء الكت�ل يتحكمون بالنواب عىل ه�وى من يدعمهم من 
خارج الحدود. وتحولت حيتان الفساد اىل اقطاعيات الدولة العميقة 

التي تحكم العراق من تحت الطاولة.

يوم�ان فقط وس�تنقطع خدمات »غوغ�ل« كاملة عن مالي�ني الهواتف 
الذكي�ة الت�ي تعمل بأنظم�ة تش�غيل قديمة، حس�بما أعلن�ت الرشكة 

العمالقة.
واألجه�زة املتأث�رة تعمل بنظ�ام »أندروي�د 2.3« الذي تم إص�داره قبل 
س�نوات، وس�تفقد مزايا »غوغل« بحلول يوم االثنني ما لم يتم تحديثها 

إن كان ذلك ممكنا، أو استبدالها إن لم يكن ممكنا.
 وتش�مل الخدم�ات التي س�ُتقطع مح�رك »غوغل« للبح�ث، و«خرائط 
غوغ�ل«، و«يوتي�وب«، و«جي ميل«، ومتج�ر ألعاب »غوغ�ل«، وتقويم 

»غوغل«، وفق إعالن الرشكة. 
وعلل�ت الرشك�ة قطع الخدمات ع�ن هذه األجهزة، بقوله�ا إن الخطوة 

»جزء من جهودها املستمرة للحفاظ عىل أمان مستخدميها«. 
ويق�ول خراء أمن املعلوم�ات إن أنظمة التش�غيل القديمة أكثر عرضة 

لالخرتاق من جانب القراصنة.

»غوغل« يودع ماليني اهلواتف الذكية 
بعد يومني

تحدثت الكثري من الدراس�ات عن أهمية رشب املاء للصحة العامة لإلنسان، 
بل ويعتره العديد من الخراء الوس�يلة األس�هل لحياة صحية ولياقة بدنية 
أفضل. ورغم هذه األهمية هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثري من الناس بشأن 
الكمي�ات التي من املفرتض أن يرشبها اإلنس�ان، وكذلك األهمية وراء رشب 

املاء بالنسبة لصحة القلب، ومحاربة الشيخوخة.
بحس�ب موقع »fitandwell«، يعتقد البعض أن األمر يتعلق بالرشب بشكل 
ع�ام، دون الرب�ط ب�ني رشب امل�اء الطبيعي واملرشوب�ات اليومي�ة األخرى 
كالقهوة والشاي والعصري والصودا، ففي حني يحتوي العصري والصودا عىل 
الس�كر، تحتوي املرشوبات األخرى عىل الكافيني ورغم أهميتها إذا تم تناول 
بش�كل صحيح يبقى أنها تعمل كمدر للبول، ما يس�اعد يف زيادة الجفاف يف 
الجس�م. ولذلك يرى العلماء أن�ه يجب أن تمارس عادة رشب املياه بش�كل 
واعي، وأال يكون األمر مجرد رشب وفقط، فرشب املياه العادية يختلف عن 

رشب العصائر والصودا والقهوة والشاي.

كيف حيافظ املاء عىل صحة قلبك 
وحيارب الشيخوخة؟

دراسة حتسم اجلدل بشأن تطيعم احلوامل ضد كورونا
وجدت دراسة حديثة، أن األمهات اللواتي 
حصلن عىل لقاح »فايزر« أو »موديرنا«، 
قد نقلن مس�تويات عالية من األجس�ام 

املضادة إىل أطفالهن.
واكتش�ف باحثون من كلية غروس�مان 
للط�ب ب جامعة نيويورك، أن 100 يف املئة 
من 36 مولودا تم اختبارهم وقت الوالدة، 
كانت لديهم أجس�ام مض�ادة واقية بعد 
أن تلق�ت أمهاته�م اللقاح�ات املض�ادة 

لكوفيد-19.
والحظ الباحثون أن أعىل مستويات لألجسام 
املضادة، كان�ت يف دم الحبل الرسي لألمهات 
اللواتي تم تطعيمهن ضد كورونا بالكامل، يف 

النصف الثاني من حملهن.
وقالت أشيل رومان، مديرة طب األم واألجنة 

يف جامع�ة نيويورك: »تس�تمر الدراس�ات يف 
تأكي�د أهمية اللقاحات أثناء الحمل وقدرتها 
ع�ىل توفري الحماية يف وق�ت واحد من خالل 
منع األمراض الش�ديدة لدى كل من األمهات 
واألطف�ال«. وأضاف�ت: »إذا أتيحت الفرصة 
أن يولد األطفال بأجس�ام مض�ادة، فيمكن 

أن يحميهم ذلك يف األش�هر العديدة األوىل 
من حياتهم، عندما يكونون أكثر عرضة 

للخطر«.
وتمّك�ن فريق البح�ث أيضا م�ن تمييز 
األجس�ام املض�ادة يف دم حديثي الوالدة 
التي تشكلت استجابة للعدوى الطبيعية 
عن تل�ك الت�ي ت�م إنتاجه�ا اس�تجابة 
للقاحات، حس�بما ذكرت وكالة »يو بي 

آي« لألنباء.
وخلص البح�ث إىل أنه »تض�اف النتائج 
الت�ي توصلن�ا إليه�ا إىل قائم�ة متزايدة من 
األس�باب املهمة التي تدعو إىل نصح النس�اء 
بتلقي لقاح كوفيد-19 أثناء الحمل من أجل 
فائدة إضافية لحديثي الوالدة الذين يتطلبون 

حماية حاسمة«.

يتنفس اإلنسان الصحي من خالل فمه أو أنفه 
أو كليهم�ا معا، ولك�ن تكمن املش�كلة عندما 
يصبح التنفس الفموي رضوريا للحصول عىل 
املزيد من الهواء نتيجة لخلل يف املسالك الهوائية 
األنفية.أوض�ح تقري�ر ملوق�ع »مي�د بورتال« 
أن األن�ف هو خ�ط الدفاع األول ض�د األمراض 
املنقول�ة عر الهواء، حيث يتم تس�خني الهواء 

وترطيب�ه وتنظيفه م�ن الغب�ار وامليكروبات، 
كما أنه يعزز من امتصاص الجسم لألكسجني، 
ألق�واس  الطبيع�ي  للتط�ور  رضوري  وه�و 
األس�نان والعضة.وأوض�ح املوق�ع أن�ه عن�د 
اإلصاب�ة بالته�اب األن�ف أو الجي�وب األنفية 
والحساس�ية يصبح التنف�س عن طريق األنف 
صعبا، باإلضاف�ة إىل وجود عوائق ترشيحية يف 

مس�ار اله�واء مثل حاجز أنف�ي منحرف، مما 
يج�ر املريض ع�ىل التنفس عن طري�ق الفم.
وحذر الخراء من اكتس�اب التنفس عن طريق 
الفم كعادة س�يئة، حيث تصاحبها العديد من 
املخاطر واملش�اكل مثل: رائح�ة الفم الكريهة، 
تفاق�م م�رض الرب�و القصب�ي، زي�ادة خطر 

اإلصابة بالتسوس وأمراض األسنان.

خماطر التنفس عن طريق الفم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

نصائح لتجنب خطر  انخفاض سكر الدم تقرير حيدد أفضل األوقات لتناول الفيتامينات
ال���دم  س�����كر  انخ����ف�اض 
)Hypoglycemia( ه�ي حالة تنخفض 
فيها مستويات الجلوكوز يف مجرى الدم 
إىل الحد الذي يصري في�ه هذا الجلوكوز 
غ�ري كاف لتلبي�ة احتياجات األنش�طة 

املختلفة للجسم من الطاقة.
نصائ�ح لتجنب خطر  انخفاض س�كر 
الدم: هذه الحالة تحدث أكثر ما تحدث 
كأح�د اآلث�ار الجانبي�ة أو املضاعفات 
الناتجة ع�ن عالج مرض الس�كر. فقد 
تكون جرعة اإلنسولني أو أقراص عالج 
الس�كر كب�رية ج�داً أو ربما تك�ون قد 
أخرت أو أهملت تناول إحدى الوجبات. 

ليس�ت كل أقراص عالج الس�كر تسبب نقص 
س�كر الدم، ولكن هذه املشكلة تحدث أساساً 
عند استعمال عقاقري امليجليتينيد والسلفونيل 

يوريا .
 يف ح�االت أقل ش�يوعاً يحدث انخفاض س�كر 
الدم يف الش�هور املبكرة من الحمل أو  ينتج عن 
طول صي�ام أو الرياضة املضني�ة )التي تقلل 

السكريات( أو أورام البنكرياس.
 أعراض خطر  انخفاض س�كر ال�دم:  تتفاوت 
أع�راض نق�ص س�كر ال�دم بش�كل جوهري 

ب�ني الناس. فبعض األش�خاص قد يش�عرون 
بالضعف، السخونة والعرق، النعاس، االرتباك، 
الج�وع، أو الدوار.  وتش�مل األعراض األخرى 
النخف�اض س�كر ال�دم التهي�ج واالرتع�اش 
الب�رص  واضط�راب  القل�ب  دق�ات  ورسع�ة 

واإلحساس بالرودة ولزوجة الجلد.
خي�ارات عالج خطر  انخفاض س�كر الدم: إذا 
ل�م تكن مريضا بالس�كر، فاذهب إىل الطبيب، 
الذي سوف يسألك عن تاريخك املريض ويختر 
دم�ك لتحديد مس�تويات الجلوك�وز يف أوقات 
متفاوتة بعد وجبات الطع�ام. إذا كنت تعاني 

انخفاض س�كر ال�دم، فقد يج�ري لك 
طبيبك اختبارات تشخيصية متخصصة 

لتحديد السبب.
 يعتمد العالج عىل سبب حالتك وشدتها 
. فمث�ال، إذا كان�ت الحال�ة ناتج�ة عن 
دواء تتناول�ه، فقد يك�ون طبيبك قادرا 
ع�ىل إبداله بآخر ال يس�بب انخفاضا يف 
س�كر الدم. أم�ا إذا كن�ت تعاني نوبات 
دوري�ة من انخفاض س�كر الدم، يجب 
عليك أن تكون منتبها للعالمات املبكرة. 
عىل الفور تناول  طعاماً أو ارشب رشاباً 
محتوياً عىل الس�كر. ف�إذا كانت حالة 
انخف�اض الس�كر ش�ديدة وس�بق أن 
فقدت وعيك بس�ببه يف املايض، فقد تحتاج إىل 
حقنة من الجلوكاج�ون، وهو هرمون ينتجه 
البنكرياس ويرفع مس�توى السكر يف دمك، أو 

إىل تنقيط يف الوريد بمحلول من الجلوكوز. 
 عليك بتثقيف أرستك وأصدقائك عن انخفاض 
س�كر الدم ، ويج�ب أن يعلموا أن�ك قد تصاب 
حينئ�ذ باالرتب�اك أو اإلعي�اء إىل درج�ة أنك قد 
ال تفك�ر يف تن�اول طعام يحتوي عىل الس�كر 
لتخفي�ف األع�راض، وق�د يك�ون عليه�م أن 

يعطوك حقنة الجلوكاجون.

تختلف األوقات املالئمة لتناول 
الفيتامينات باختالف أنواعها، 
فعندم�ا يك�ون م�ن األفض�ل 
الفيتامينات يف  تن�اول بع�ض 
الصباح، فإن البعض اآلخر يتم 
امتصاص�ه إذا ت�م تناوله مع 

الطعام.
ذكر موقع »اليف هاك« يف تقرير 
له أن هناك أنواعا مختلفة من 
الفيتامين�ات وأن كل نوع يتم 
امتصاص�ه بطريق�ة خاص�ة 

وبأوقات مختلفة.
يؤكد خراء التغذية أن مجموعة 
 »C« وفيتامني »B« فيتامينات
هي فيتامين�ات قابلة للذوبان 
بامل�اء، وبالتايل فإنها ال تحتاج 
إىل تن�اول الطع�ام حت�ى يت�م 

امتصاصه�ا، لذل�ك ف�إن أي وق�ت ه�و وقت 
مناس�ب لتناولها، كما أن الجسم ال يأخذ أكثر 
م�ن حاجته منه�ا ويطرح الباق�ي عن طريق 
البول، ولكن ُتظهر األبحاث أن تناول مكمالت 
فيتام�ني »C« م�ع الطع�ام يخفف م�ن اآلثار 
الجانبية للفيتام�ني يف الجهاز الهضمي. ويتم 

 »K»و »E»و »D»و »A« :امتصاص فيتامينات
يف الدهون، حيث أنها فيتامينات قابلة للذوبان 
يف الده�ون، مم�ا يحت�م تناولها م�ع وجبات 
الطعام للحص�ول عىل أقىص اس�تفادة منها، 
وحذر الخراء ألن الجس�م ال يق�وم بالتخلص 
م�ن الفائض من هذه الفيتامين�ات مما يزيد 
م�ن إمكانية حصول تس�مم غذائي عند زيادة 

مس�توياتها، لذل�ك فإن�ه من 
ال�رضوري مراجع�ة الطبي�ب 

والتقيد بالكميات املوصوفة.
املتعددة  الفيتامينات  وتحتوي 
املع�ادن  م�ن  مزي�ج  ع�ىل 
والفيتامين�ات القابلة للذوبان 
بامل�اء والفيتامين�ات القابل�ة 
للذوبان بالدهون، ولذلك يوىص 
بتناولها مع وجبة تحتوي عىل 
ده�ون، كم�ا ي�ويص األطب�اء 
الصب�اح  يف  الحدي�د  بتن�اول 
الباك�ر وع�ىل مع�دة فارغ�ة، 
مع مالحظة أن الجس�م يقوم 
بامتصاص الحديد بشكل مثايل 
.»C« إذا تم تناوله مع فيتامني

م�ع  الكالس�يوم  ويتداخ�ل 
والزن�ك  الحدي�د  امتص�اص 
واملغنيزي�وم، لذل�ك فإن�ه من األفض�ل تناوله 
يف أوق�ات مختلف�ة ع�ن بقي�ة الفيتامين�ات 
واملكم�الت الغذائي�ة، كم�ا تويص »واش�نطن 
بوس�ت« بتن�اول األلي�اف قب�ل الن�وم بحيث 
ال تتداخ�ل مع امتص�اص العن�ارص الغذائية 

األخرى.


