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آثار الفساد: أحرق.. وأهرب
      المستقبل العراقي / احمد علي

مع انتهاء عمر الحكومة السابقة، واقرتاب 
الربملان من التصويت عىل الحكومة الجديدة 
خالل 30 يوماً، فإن بعض مؤسسات الدولة 
بدأت تشهد حرائق متعمّدة.. وهذه الحرائق 
تتليف ملّفيات العقيود، واألضابير املالية، 

إضافة إىل سّجالت الدوام للموظفني.
وحّذرت مصادر رقابية وسياسية من ازدياد 
ظاهيرة احراق املؤسسيات الرسيمية خالل 
األسابيع القادمة مع اقرتاب تشكيل حكومة 
جديدة، الفتية إىل أن هيذه الحرائق يمكنها 
أن تسيبب بضيياع ماليني أو ربميا مليارات 

الدوالرات، بسبب حرق ملفات تدين أشخاص 
بالفسياد، فضياًل عن تدمر البنيية التحتية 
لهذه الدوائر.وسيّجلت املصيادر تصاعداً يف 
حاالت أحراق املقار الرسمّية عمداً، والسيما 
يف أقسيام العقود واملالية لبعض الوزارات أو 
املؤسسيات املسيتقلة، وقاليت »ال يمكن أن 
تكون هذه الحرائق إال بفعل فاعل للتغطّية 
عىل ملفات فسياد تدين بعيض املوظفني أو 
امليدراء العاميني أو حّتى الوزراء«.وشيددت 
املصادر عىل أن الكثر من املدراء يدركون أنه 
بتغّر الحكومة فإنهم سيفقدون مناصبهم 
التي بقيوا فيها ألربع سينوات وحولوها إىل 
إقطاعيات للرتّبح ونهب املال العام، الفتاً إىل 

أن هؤالء املداء يقومون بمسياعدة موظفني 
متورطني بالتسيّبب بالحرائيق. وتثر كثرة 
الحرائيق املندلعية يف ميدن شيمال وجنوب 
ووسيط العيراق، تسياؤالت واسيعة حيول 
أسبابها، عىل الرغم من أنها تحدث يف صيف 
الهب تجاوزت فييه درجات الحرارة ببعض 
املدن اليي52 مئوية لتكون األعيىل يف العالم. 
ولكن ما يثر الشكوك حول الحرائق، هو أن 
أغلبها حدثت يف منشيآت حساسة، بدءا من 
مخازن صناديق االقيرتاع، ومرورا بمخازن 

األسلحة يف إقليم كردستان وبغداد.
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      بغداد / المستقبل العراقي

قيال مصيدران تركيان إن السيلطات الرتكية 
تعتقيد أن الصحفي السيعودي البيارز جمال 
خاشيقجي، الذي اختفى قبيل أربعة أيام بعد 
دخوليه القنصلية السيعودية يف اسيطنبول، 
قتيل داخل القنصليية. وقال أحيد املصدرين، 
وهو مسيؤول تركي لروييرتز: »التقييم األويل 
للرشطة الرتكية هو أن السيد خاشقجي قتل 
يف القنصلية السعودية يف اسطنبول«. وتابع: 
»نعتقد أن القتل متعمد، وأن الجثمان نقل إىل 
خيارج القنصلية«. وقالت مصيادر تركية إن 

خاشقجي ُعّذب وقتل داخل القنصلية، ووثق 
ذليك بفيديو من قبل مسيؤولني يف القنصلية. 
وأضافيت املصيادر أن الفيديو تم إرسياله إىل 
جهية يف السيعودية. فيميا نقل مكتيب قناة 
»الجزيرة« يف اسطنبول، عن مصادر قولها إن 
»الرشطة الرتكية ستنرش فيديو من كامرات 
املراقبة يوضح الحقيقة بشكل كامل يف قضية 
جميال خاشيقجي«. ويف وقيت الحيق، قالت 
وكالة األنباء الفرنسية »أ ف ب«، إن »الرشطة 
الرتكية تعتقد أن خاشقجي قتل بأيدي فريق 
أتى خصيصاً السيطنبول«. وأمس األحد، قال 
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان إنه يتابع 

مسيألة اختفاء اإلعالمي السيعودي وسنعلن 
النتائيج للعالم مهما كانت. وأشيار إىل أنه ال 
ييزال ليدى تركيا »توقعيات إيجابية« بشيأن 
قضيية اختفياء اإلعالميي السيعودي جمال 
خاشيقجي خالل مراجعة قنصليية بالده يف 
إسيطنبول الثالثاء امليايض. وأوضح أردوغان 
أنهم بانتظار نتائج التحقيقات التي يقوم بها 
املدعي العام الجمهوري يف إسطنبول. ووصف 
اختفاء خاشيقجي باألمر املحزن للغاية لكنه 
لفيت يف الوقت ذاته إىل أنيه يجري التحقيق يف 
جميع التسجيالت وعمليات الخروج والدخول 

من املطارات الرتكية.

القنصلية السعودية »قطعت« جثة خاشقجي.. واردوغان: اتابع األمر شخصيًا
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البنك املركزي يصدر طبعة ثانية لـ)5( فئات مالية من الدينار
     بغداد / المستقبل العراقي 

اصدر البنك املركزي العراقي، أمس االحد، طبعته الثانية من األوراق النقدية للفئات )25000 
، 10000 ، 1000 ، 500 ، 250( دينار، مؤكدا انه سيستمر التداول باالوراق النقدية املتداولة 
حالياً من الفئات أعاله مع الفئات الجديدة من دون أية نية لسحبها من التداول.وذكر البنك 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »بالنس�بة لفئات )25000 ، 10000 ، 
500 ، 250( دينار، تضمنت كتابة اس�م الس�يد املحافظ بدال من توقيعه يف اإلصدار القديم، 
انس�جاماً مع ما هو متبع اآلن يف دول أخرى، كما تم تعديل التاريخني الهجري وامليالدي إىل 
التاريخني )1440ه -2018م(«. واوضح »آما فئة ال� )1000( دينار فتم تغيري وجه الورقة 
النقدية حيث وضع ش�عار )إدراج أهوار واثار جنوب العراق عىل الئحة الرتاث العاملي( بدالً 
م�ن صورة الدينار اإلس�المي يف التصميم القديم، بناًء عىل قرار صادر بهذا الش�أن إضافة 
اىل كتابة اس�م املحافظ أيضا بدال من توقيعه يف اإلصدار القديم وتعديل التاريخني الهجري 

وامليالدي إىل التاريخني )1440ه -2018م(«.

      المستقبل العراقي / احمد علي

مع انتهاء عمر الحكومة الس�ابقة، واقرتاب 
الربمل�ان من التصويت عىل الحكومة الجديدة 
خالل 30 يوماً، فإن بعض مؤسس�ات الدولة 
بدأت تشهد حرائق متعمّدة.. وهذه الحرائق 
تتل�ف ملّف�ات العق�ود، واألضاب�ري املالي�ة، 

إضافة إىل سّجالت الدوام للموظفني.
وح�ّذرت مص�ادر رقابي�ة وسياس�ية م�ن 
ازدي�اد ظاهرة احراق املؤسس�ات الرس�مية 
خالل األس�ابيع القادمة مع اقرتاب تش�كيل 
حكوم�ة جدي�دة، الفتة إىل أن ه�ذه الحرائق 
يمكنه�ا أن تس�بب بضي�اع مالي�ني أو ربما 
مليارات الدوالرات، بسبب حرق ملفات تدين 
أش�خاص بالفس�اد، فضالً عن تدمري البنية 

التحتية لهذه الدوائر.
وس�ّجلت املص�ادر تصاعداً يف ح�االت أحراق 
املق�ار الرس�مّية عمداً، والس�يما يف أقس�ام 
العقود واملالية لبعض الوزارات أو املؤسسات 
املس�تقلة، وقال�ت »ال يمك�ن أن تكون هذه 
الحرائ�ق إال بفعل فاعل للتغطّية عىل ملفات 
فساد تدين بعض املوظفني أو املدراء العامني 

أو حّتى الوزراء«.
م�ن  الكث�ري  أن  ع�ىل  املص�ادر  وش�ددت 
امل�دراء يدركون أن�ه بتغرّي الحكوم�ة فإنهم 
س�يفقدون مناصبهم التي بقيوا فيها ألربع 

سنوات وحولوها إىل إقطاعيات للرتّبح ونهب 
امل�ال العام، الفت�ًا إىل أن هؤالء املداء يقومون 
بالتس�ّبب  متورط�ني  موظف�ني  بمس�اعدة 

بالحرائق. 
وتثري كث�رة الحرائق املندلعة يف مدن ش�مال 
وجنوب ووس�ط العراق، تس�اؤالت واس�عة 
حول أس�بابها، عىل الرغ�م من أنها تحدث يف 
صي�ف الهب تج�اوزت فيه درج�ات الحرارة 
ببع�ض املدن ال��52 مئوية لتك�ون األعىل يف 
العالم. ولكن ما يثري الشكوك حول الحرائق، 
ه�و أن أغلبها حدثت يف منش�آت حساس�ة، 
بدءا من مخ�ازن صناديق االق�رتاع، ومرورا 
بمخازن األسلحة يف إقليم كردستان وبغداد.

مخ�ازن  ط�ال  ال�ذي  الحري�ق  وباس�تثناء 
مفوضي�ة االنتخابات، وقال�ت الحكومة إنه 
كان مدب�را، ل�م تصدر ع�ن لج�ان التحقيق 
التي ش�كلتها الحكومتني يف بغداد وأربيل أي 

تفسريات عن تلك الحرائق.
أم�ري  الس�يايس  الش�أن  يف  الباح�ث  وق�ال 
الس�اعدي إنه »ال يمكن أن نستبعد أن هناك 
تفس�ريات سياس�ية، ألن�ه دائما م�ا تجري 
الحال�ة األمنية واالس�تقرار يف الع�راق تحت 

غطاء املظلة السياسية«.
وأكد الس�اعدي أن »عملي�ات الحرق ما زالت 
تج�ري يف البلد، وقبل ذل�ك حرائق يف مخازن 
أس�لحة بمحافظات إقليم كردستان الثالثة، 

وبالتايل ال يمكن اس�تبعاد العامل الس�يايس 
وراء الحرائ�ق«. تاب�ع: »إضاف�ة إىل العام�ل 
الجنائي يف بعض األحيان وعىل سبيل املثال ما 
حصل يف مخازن للدراجات النارية يف بغداد«. 
وبخصوص من يعزو أسباب الحرائق ألسباب 
طبيعية، قال الس�اعدي: »بني كفة السياسة 
والفس�اد، هناك كفة جنائية، واألضعف من 
ه�ذا كله ه�و أن الحرائ�ق قد تك�ون نتيجة 
االرتفاع الكبري بدرجات الحرارة، مع أن أربع 

محافظات عراقية األعىل حرارة يف العالم«.
م�ن جهت�ه، رأى املحل�ل الس�يايس عدن�ان 
التكريتي أنه »بطبيعة الحال درجات الحرارة 
يف ارتف�اع حقيقي وصيف الع�راق هذا العام 
الهب من جميع النواحي، وال ش�ك أن بعض 

الحرائق لها أسباب طبيعية«.
وأش�ار التكريتي إىل أن »الحريق بات ابس�ط 

وأسهل وسيلة لطمس معالم الجريمة«.
ويش�هد العراق حرائق شبه يومية ال تقترص 
ع�ىل املؤسس�ات الحكومي�ة، وإنم�ا طالت 
األس�واق التجاري�ة واملنازل، وس�ط تجاهل 
الحرائ�ق  أس�باب  ع�ىل  للوق�وف  حكوم�ي 

ومعالجتها ملنع حدوثها مجددا.
وبحس�ب ما تناقلته مواقع عراقية ونشطاء 
عىل مواقع التواصل االجتماعي، فإنه يف ظرف 
شهر واحد ش�هد العراق نشوب أكثر من 15 

حريقا يف وزارت ومؤسسات مستقلة.

احلكومة اجلديدة تريد تغيري مدراء ومسؤولني.. ومؤسسات حتاول »اتالف« ملفات الفساد باحلرائق للخالص من املساءلة

آثار الفساد: أحرق.. وأهرب

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس الجمهوري�ة برهم صالح، 
خالل لقائه وفدا من س�ائرون، أمس 
األح�د، ان املرحل�ة املقبل�ة ستش�هد 
انطالق�ة جديدة للخ�روج من مرحلة 
الفش�ل. وقال�ت رئاس�ة الجمهورية 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 

نس�خة منه، إن »رئي�س الجمهورية 
برهم صالح اس�تقبل يف قرص السالم 
ببغ�داد وف�د كتلة س�ائرون برئاس�ة 
نص�ار الربيع�ي، ال�ذي ب�ارك باس�م 
الكتلة ومؤيديها تويل مهامه الرئاسية 
رس�ميا«. وأكد رئي�س وأعضاء الوفد 
بحس�ب البيان »ثقتهم العالية بقدرة 
رئي�س الجمهوري�ة ع�ىل لع�ب دور 

فاع�ل وحي�وي يضمن جع�ل املرحلة 
املقبل�ة مرحل�ة تحقق التغي�ري البناء 
ويلب�ي  العراقي�ون  ينتظ�ره  ال�ذي 
طموحاتهم بالتقدم واالمن واالزدهار 
وتمن�وا له ذل�ك«. وأع�رب صالح عن 
»تثمينه العميق لح�رص زعيم التيار 
الص�دري مقت�دى الصدر ع�ىل نجاح 
امل�روع الوطن�ي وتش�كيل حكومة 

راعية ملصالح العراقيني«، ومعربا عن 
»ش�كره وس�عادته بالزي�ارة وبروح 
الدعم والتضامن الت�ي عرب عنها وفد 
س�ائرون«. وأكد ثقته القوي�ة وأمله 
الكبري ب�ان »املرحلة املقبلة ستش�هد 
انطالق�ة جديدة وفعلية للبالد باتجاه 
الخروج من مرحلة االحباط والفش�ل 
يف بن�اء مؤسس�ات الدول�ة الحديث�ة 

الت�ي تحمل الش�عب العراق�ي الصرب 
والتضحيات الغالية م�ن أجل رؤيتها 

تتحقق كواقع ملموس«.
كم�ا ش�دد رئي�س الجمهوري�ة عىل 
»أهمي�ة التعاون الش�امل والتنس�يق 
العايل واالحرتام املتبادل بني السلطتني 
التريعي�ة والتنفيذي�ة«، مؤكدا عىل 
أن »الرئاس�ة س�تويل اهتمام�ا ج�ادا 

العالقات  بالدستور وتعميق  بااللتزام 
املؤسس�اتية م�ع الحكوم�ة وأجهزة 
الدول�ة كاف�ة والعم�ل ع�ىل تري�ع 
ويف  املطلوب�ة  أو  املؤجل�ة  القوان�ني 

مقدمتها قانون املوارد املائية«.
»رئاس�ة  ان  ع�ىل  صال�ح  وش�دد 
الجمهوري�ة س�تكون ل�كل العراقيني 
بدون تمييز«، كما أش�ار إىل »رضورة 

االنط�الق للعم�ل البناء مع�ا من أجل 
تعزي�ز الوح�دة الوطني�ة باعتباره�ا 
اللبن�ة االساس�ية لبناء دول�ة حديثة 
الش�عب  طموح�ات  بتلبي�ة  كفيل�ة 
الديمقراطي  النظام  العراقي وتطوير 
االتحادي، فضال عن النهوض بالواقع 
االمن�ي والخدم�ي يف الب�الد ومحاربة 

الفساد والرتهل االداري«.

رئيس اجلمهورية لـ »سائرون«: سنحارب الفساد والرتهل الوظيفي

        بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر سيايس مطلع، أمس االربعاء، بأن 
رئي�س الوزراء املكلف، عادل عبد املهدي، ابلغ 
الكتل السياسية ان الحكومة القادمة ستشكل 
م�ن ش�خصيات تكنوق�راط واكاديمية، كما 

انها ستبتعد عن فرض وزراء ُمتحزّبني.

ونقلت وكالة »الغد ب�رس« عن املصدر القول 
ان »عب�د املهدي اخ�رب الكتل السياس�ية بأن 
م�ن  وزراءه�ا  س�يكون  املقبل�ة  الحكوم�ة 
الش�خصيات التكنوق�راط واالكاديمية وعدم 

فرض وزراء ُمتحزّبني«.
واض�اف ان »التواف�ق الس�يايس ب�ني الكت�ل 
واالح�زاب هو من مّهد الطريق إىل عبد املهدي 

لُيكلّف برئاسة الوزراء وذلك بضوء أخرض من 
املرجعية الدينية يف النجف«.

واوضح ان »اي�ران وامريكا اتفق�ا ايضا عىل 
دع�م عب�د امله�دي وبمبارك�ة م�ن القيادات 
الش�يعية � الس�نية � الكردي�ة باالضاف�ة اىل 

قيادات الحشد الشعبي«.
واش�ار اىل ان »عبد املهدي ُسيّشكل الحكومة 

الجدي�دة خ�الل 30 يوم�ا ث�م يعرضه�ا عىل 
الربمل�ان لين�ال ه�و وحكومته الثقة بش�كل 

كامل«.
وكان الربملان قد اختار، امس الثالثاء، املرشح 
برهم صالح رئيس�اً ل جمهورية العراق، فيما 
كل�ف صال�ح، ع�ادل عب�د امله�دي بتش�كيل 

الحكومة الجديدة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن النائ�ب ع�ن ائت�الف دول�ة 
القان�ون هش�ام الس�هيل، أمس 
االح�د، عن تش�كيل كتل�ة نيابية 
جديدة تضم نواباً من مختلف الكتل 
واالحزاب، مهمتها محاربة الفساد 
الس�هيل يف  املواطن.وقال  وخدمة 
مؤتمر صحفي م�ع نواب اخرين، 
عق�ده يف مجل�س الن�واب »نعلن 

عن تش�كيل كتل�ة نيابي�ه جديدة 
تحت مسمى كتلة )الوطن( تضم 
خمسة نواب من مختلف األحزاب 
الفس�اد وخدمة  مهامها محاربة 
املواطن«.واضاف ان »نواب الكتلة 
الجدي�دة تعهدوا بعدم اس�تالم اي 
منص�ب تنفي�ذي وانم�ا س�نبقى 
ن�واب لتقدي�م الخدم�ات«. وتابع 
س�تكون  )الوط�ن(  »كتل�ة  ان 
املراق�ب القوي لعملي�ة التصويت 

ع�ىل الكابين�ة الوزراي�ة«، مؤكدا 
ان »ن�واب الكتلة س�يدعمون تويل 
ش�خصيات مس�تقلة وتكنوقراط 
إلدارة الوزارات وس�نكون داعمني 
لرئي�س الوزراء املكل�ف عادل عبد 
املهدي يف تشكيل الحكومة«.وختم 
الس�هيل بالق�ول »الب�اب مفتوح 
لجميع النواب لالنضمام اىل الكتلة 
رشيط�ة أن ال يكونون مش�رتكني 

بالفساد«.

عبد املهدي: احلكومة القادمة ستشكل من التكنوقراط 

تشكيل كتلة برملانية جديدة تدعم تويل شخصيات
مستقلة للوزارات

        بغداد / المستقبل العراقي

قررت املحكمة االتحادي�ة العليا، أمس االحد، 
انتخ�اب خب�ري لتقدي�م تقري�ر فن�ي وم�ايل 
بخصوص الطعون الواردة عىل بعض املواد يف 
قان�ون رشكة النفط الوطنية رقم )4( لس�نة 
2018، فيم�ا ت�م تأجي�ل املرافع�ة اىل الثال�ث 
م�ن الش�هر املقبل. وق�ال املتحدث الرس�مي 
للمحكم�ة إي�اس الس�اموك، يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا عق�دت جلس�تها برئاس�ة 

الق�ايض مدح�ت املحم�ود وحض�ور القضاة 
االعضاء كافة، ونظرت طعوناً وردت عىل مواد 
يف قانون رشك�ة النفط الوطنية«. واضاف أن 
»املحكمة وجدت، بعد تدقيق الدعوى واللوائح 
املتبادل�ة بني االط�راف، أن الطع�ون تنطوي 
عىل جوانب فنية ومالية تس�تدعي االستعانة 
بخب�ري أو اكثر«. واش�ار إىل ان »التقرير الذي 
يل�زم ان يقدم�ه الخبري يتضم�ن املقارنة بني 
مروع القانون املق�دم من الحكومة، ومواد 
القان�ون ال�ذي رشع�ه مجلس الن�واب، وهل 
ترتب التعديالت اعباًء مالية عىل الحكومة؟«. 

املحكمة االحتادية تنتخب خبريًا للنظر يف الطعون 
عىل مواد بقانون رشكة النفط الوطنية

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف نائب ع�ن تحالف »البن�اء«، عن 
تقديم�ه مق�رتح إلعادة ترش�يح وزيري 
الداخلية قاس�م االعرجي والدفاع عرفان 
الحيايل ملنصبيهم�ا يف الحكومة الجديدة، 
فيما اش�ار اىل ترحيب وتفاعل »ايجابي« 

لعدد من اعضاء الربملان بهذا املقرتح.
وقال النائب حس�ني اليس�اري  إن »بقاء 
ال�وزراء الذي�ن اثبت�وا الكف�اءة واملهنية 
بعملهم يف مناصبهم هو امر رضوري فال 
نعتقد ان التغي�ري معناه ابعاد الكفاءات 
والشخصيات التي اثبتت نجاحها خاصة 

بامللف االمني«. 
وأضاف اليس�اري اننا »وبشكل شخيص 
قدمنا رأينا وموقفن�ا بدعم بقاء وزيري 
الداخلية قاس�م االعرجي والدفاع عرفان 
الحيايل بمنصبيهما يف الحكومة الجديدة، 
مل�ا قدم�اه م�ن جه�ود ومهني�ة وخربة 
وتح�رك ونش�اط يف كل مناط�ق الع�راق 
ش�مالها وجنوبها دون تعب او تباطئ«، 
ايجاب�ي  تفاع�ل  »هنال�ك  ان  اىل  الفت�ا 
وترحي�ب حصل من بع�ض النواب تجاه 

مقرتحنا«.
رضوري  »االم�ن  ان  اليس�اري،  واك�د 
والسيطرة عىل ملفه هو شئ سرتاتيجي، 

بالت�ايل فان ترش�يح االعرج�ي والحيايل 
ملنصب�ي الدف�اع والداخلي�ة ه�و خطوة 
رضوري�ة ونتمنى من القوى السياس�ية 
الع�راق  لخدم�ة  املق�رتح  ه�ذا  دع�م 

وشعبه«.
وكان زعي�م ائتالف الوطني�ة اياد عالوي 
دع�ا، الخمي�س 4 تري�ن االول 2018، 
اىل تجدي�د الثقة بقاس�م االعرجي وزيرا 
للداخلية، فيما طالب بدعمه ومس�اندته 
ملواصل�ة مهمت�ه يف الوزارة.يش�ار اىل ان 
قاسم االعرجي قد حصل عىل ثقة مجلس 
الن�واب وزيرا للداخلي�ة يف حكومة حيدر 

العبادي يف 30 كانون الثاني 2017.

نائب يكشف عن مقرتح نيايب لبقاء االعرجي واحليايل بمنصبيهام
        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در يف وزارة الداخلية،ب�أن الوزي�ر 
قاسم االعرجي أطلق حملة »جعفر الدوري« 
ملالحق�ة جرائ�م الخط�ف والقت�ل يف عم�وم 
الع�راق. وق�ال مص�در يف ال�وزارة إن »وزير 
الداخلية قاس�م االعرجي اطلق، امس، حملة 
أمنية حملت اس�م جعفر الدوري، يف اش�ارة 
اىل اس�م الطف�ل الذي خطف يف ح�ي القاهرة 
ببغ�داد«، مبينا أن »الحملة تهدف اىل مالحقة 
كل جرائ�م الخط�ف والقتل يف بغ�داد وعموم 
املحافظ�ات«. وأف�اد مص�در أمن�ي يف وق�ت 
س�ابق  بالق�اء القبض عىل ش�خص اعرتف 

بخطف طفل يبلغ من العمر خمس س�نوات 
يس�مى جعفر الدوري واالعتداء عليه جنسيا 

ثم قتله يف حي القاهرة وسط بغداد. 
واضاف املصدر أن الش�خص الجاني هو جار 
ألرسة الطف�ل يف الح�ي املذك�ور، وقد اعرتف 
بارتكابه الجريمة، مشريا اىل احالته للقضاء 

لينال جزائه العادل.
بغ�داد وع�دد م�ن  العاصم�ة  يف  وانت�رت 
املحافظ�ات ظاه�رة غريب�ة ع�ىل املجتم�ع 
العراق�ي وه�ي خط�ف االطف�ال واالعت�داء 
عليهم جنس�يا، فيما تعمل االجه�زة االمنية 
ع�ىل مالحقة املجرم�ني والق�ت القبض عىل 

العرات منهم.

االعرجي يطلق محلة »جعفر الدوري« ملالحقة جرائم اخلطف والقتل

        بغداد / المستقبل العراقي

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
االيزيدي�ة  الطائف�ة  ابن�اء  االح�د،  أم�س 
بمناس�بة عي�د الجماعي�ة )جم�ا(، مبينا 
ان املرحل�ة املقبل�ة تتطل�ب تكاتف جميع 
مكونات الشعب العراقي.وذكر الحلبويس يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
»نتقدم بأس�مى عب�ارات التهاني وخالص 
االيزيدي�ة  الطائف�ة  ابن�اء  اىل  التربي�كات 

الجماعي�ة  بعي�د  احتفاالته�م  بمناس�بة 
مبارك�ة  اعي�اداً  له�م  متمن�ني  )جم�ا(، 
وافراح�اً دائم�ة يف ظل ع�راق موحد وامن 
يحم�ي الجميع ب�دون اس�تثناء«. واوضح 
ان »املرحل�ة املقبلة تتطل�ب تكاتف جميع 
مكونات الش�عب العراقي من اجل الوقوف 
بوج�ه من يريد ان ي�زرع الفرقة والتطرف 
املرف�وض تحت أي مس�مى«، داعي�اً العيل 
القدي�ر ان »يم�ن عىل ابناء ش�عبنا جميعا 

باالمن والطمأنينة والخري والرفاه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد  النائب عن حركة التغيري هوشيار عبد 
الله، أمس االحد، عن وجود أدلة ومعلومات 
ع�ىل تزوي�ر انتخاب�ات برمل�ان كردس�تان 
الوطن�ي  الرئيس�يني  الحزب�ني  قب�ل  م�ن 
والديمقراطي.وق�ال عبدالل�ه يف ترصي�ح 

صحفي ان ”الحزبني الكرديني الرئيس�يني 
الوطني والديمقراطي عمال عىل اس�تخدام 
املؤسس�ات الحكومية يف عملي�ات التزوير 
خ�الل الضغ�ط عليه�م واجباره�م فيم�ا 
يخص  الوثائ�ق املزورة”.واضاف ان »كتلة 
التغيريتمتلك أدل�ة ومعلومات دامغة تثبت 

عىل هذه املمارسات”.

رئيس الربملان يتحدث عن املرحلة املقبلة: تتطلب تكاتف 
مجيع مكونات الشعب العراقي

التغيري تتحدث عن أدلة تؤكد تزوير انتخابات 
كردستان من احلزبيني الرئيسيني
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   بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلم�ي، موعد إعالن نتائج 
القب�ول املركزي.وذك�ر بيان مقتض�ب للوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه انها »س�تعلن اليوم االثنني يف تمام الساعة 
الثانية عرشة ظهرا نتائج القب�ول املركزي يف الجامعات العراقية 

للعام الدرايس 2018 /2019.

   بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مكتب املفت�ش العام ل�وزارة الداخلية، بضب�ط 3 معامالت 
مرورية تم ترويجها يف موقع تس�جيل مركبات س�امراء املروري 

بوثائق مزورة.
وقال مكتب املفتش، يف بيان تلقت » املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »لجنة تفتيشية من املكتب تمكنت من ضبط 3 معامالت 
مرورية تم ترويجها يف موقع تس�جيل مركبات س�امراء املروري 

بوثائق مزورة«.
وأض�اف املكتب، أن »عملية الضبط تم�ت وفق معلومات مصادر 
املكت�ب الخاصة التي أفادت بوج�ود مخالفات قانونية وادارية يف 
عمليات تحويل ملكية بعض العجالت يف موقع تس�جيل س�امراء 

املروري«.
وأك�دت، أن »اللجن�ة نظم�ت محرض ضب�ط للمعام�الت ودونت 
افادات املس�ؤولني عنه�ا، ورفعت تقريراً به�ا اىل مديرية تفتيش 

املحافظات بغية اتخاذ االجراءات القانونية بصددها.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مستش�فى جراح�ة الجمل�ة العصبية ع�ن تلقيه 54  
إصاب�ة بالرأس ج�راء ح�وادث الدراجات الناري�ه  والتك تك 
خالل ش�هر أيل�ول املنرصم يف العاصمة بغداد مابني كس�ور 

ونزف يف بالدماغ واصابات طفيفة.
وق�ال مدي�ر املستش�فى الدكت�ور س�مري حمي�د الدلفي أن 
»ط�وارئ مستش�فى الجمل�ة العصبي�ة تلق�ت 54 إصاب�ة 
بالرأس جراء حوادث الدراجات الناريه والتك تك خالل ش�هر 

آيلول املايض«.
واض�اف أن »االصابات بعضها أحيل للعناية املركزة بس�بب 
خطورة املصاب وآخرين للعمليات لوجود كسور يف الجمجمة 
وآخرين نزف بالدماغ فضال عن بعض الحاالت ذات اإلصابات 
الطفيف�ة التي ت�م معالجتها وإحالة املصاب إىل مستش�فى 

اخر لوجود إصابات يف باقي أنحاء الجسم ».
ولفت الدلف�ي أن »االصابات التي وردت للمستش�فى كانت 
بواق�ع 44 حال�ة حوادث دراج�ات ناريه و10 ح�االت جراء 

حوادث التك تك«.
وأوضح أن »من بني اإلصابات 42 إصابة دون سن الخامسة 
والعرشي�ن عاما و 12 إصابة ت�راوح أعمارهم مابني 26 اىل 
50 عاما« مش�ريا إىل أن »اغلب الح�االت تلقت العالج عىل يد 

كوادر طبية متخصصة .

   بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلم�ي الح�دود الدني�ا للتقدي�م ع�ىل 
الكلي�ات االهلية بمختل�ف التخصصات 
الذي س�يبدأ يوم األربع�اء املقبل العارش 

من ترشين األول الحايل.
وق�ال مصدر يف دائ�رة التعليم الجامعي 
يف ترصيح صحف�ي، ان »الوزارة حددت 
الح�دود الدني�ا للتقدي�م ع�ىل الكلي�ات 
االهلية بمختلف محافظات البالد، اذ بلغ 
الحد األدنى للتقديم عىل كليات املجموعة 
الطبية كطب )84(، االس�نان والصيدلة 
)5( لجميع الجامعات والكليات املتوزعة 

بني مختلف محافظات البالد«.
وأض�اف ان »الوزارة بارشت اس�تقبال 
طلب�ات املنحة املجانية ضم�ن )مبادرة 
التعلي�م االهيل( الت�ي خصصت 5 باملئة 
من الطاقة االستيعابية لقبول الطلبة يف 
كلي�ات املجموعة الطبي�ة مجانا للطلبة 
املتفوقني الحاصل�ني عىل معدل 94 فما 
فوق، م�ن رشائح ذوي الش�هداء وذوي 
الدخل املحدود وأرس الش�هداء والحش�د 

الشعبي وابناء القرى واألرياف«.
وتابع ان »باقي التخصصات كهندس�ة 
النفط ستس�مح للطال�ب الحاصل عىل 
مع�دل 74 كحد ادن�ى بالتقديم، ومثلها 
لهندس�ة تكري�ر النف�ط والغ�از، و 72 
للهندس�ة   66 و  املعماري�ة،  للهندس�ة 
املرضي�ة  التحلي�الت  وقس�م  املدني�ة، 
 65 للتقدي�م  االدن�ى  الح�د  س�يكون، 
وتقنيات البرصيات 65، و 63 لهندس�ة 
قس�م  يف  للقب�ول   60 و  الحاس�وب، 
التمري�ض، وعل�وم الحي�اة البايولوجي 

.»58
وأوضح ان »أقسام ادارة االعمال واملالية 
العربي�ة  واللغ�ة  واالع�الم  واملرصفي�ة 
يكون القبول فيها حس�ب املفاضلة بني 
املتقدمني،« منبها اىل ان »ضوابط القبول 
تمثلت بان يكون الطالب من مواليد 88 
فأصغر وان يكون من خريجي االعدادية 
للع�ام ال�درايس 2014/2014 فما فوق 
بالنس�بة للدراس�ة الصباحي�ة، وبغض 

النظر عن العمر للدراسة املسائية.

التعليم حتدد موعد بدء 
التقديم للكليات األهلية 
واملعدالت الدنيا للقبول

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية ع�ن إط�الق البطاقة 
الوقودي�ة رقم )10( لتجهيز املواطن�ني بمنتوج النفط األبيض يف 
محافظة بغداد ، وأش�ارت اىل إن التجهيز س�يكون بواقع )100( 

لر لكل بطاقة وقودية » .
وأضاف مدير عام الرشكة  كاظم مس�ري يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ب�أن »املنافذ التوزيعية بارشت يوم األحد الس�ابع من 
ش�هر ترشي�ن األول الج�اري بتوزيع م�ادة النف�ط األبيض عىل 
املواطن�ني وفقاً للبطاق�ة الوقودية رقم )10( نظ�راً لقرب حلول 
فصل الشتاء وتزايد حاجة املواطنني لهذه املادة« .يذكر بأن رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطية تعد خطة س�نوية لتجهي�ز املواطنني 
بالنفط األبيض قبل حلول فصل الشتاء من كل عام لتوفري خزين 
كاف ل�دى املواطنني حرصاً منها عىل توفري الوقود خالل املوس�م  

وتوقف توزيعه يف الصيف لعدم الحاجة إليه.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تعلن إطالق البطاقة 
الوقودية رقم »10« لتجهيز النفط األبيض يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

أوىص فريٌق استقصائيٌّ من دائرة الوقاي�ة 
يف هي�أة النزاه�ة بتألي�ف لجن�ٍة مركزيَّ�ٍة 
تعمل عىل حس�م موض�وع األضاب�ري التي 
ٌظ يف كلِّ ف�رٍع من فروع  ُيوَج�ُد عليه�ا تحفُّ
ة للتس�جيل العقاريِّ وحسب  املديريَّة العامَّ
الضوابط والتعليمات الناف�ذة؛ لعدم وجود 
قاعدة بيان�اٍت مالئمٍة فيما يتعلَّق باملالكني 
أو الحج�وزات أو موان�ع التس�جيل؛ ك�ون 

األنظمة املُستعملة قديمًة جداً«.
ل�«املس�تقبل  ورد  للهي�أة  بي�ان  واف�اد 
العراقي«، ان » الفري�ق ، الذي قام بزياراٍت 
�ة للتس�جيل  ميداني���ٍة إىل املديريَّ�ة العامَّ

العقاريِّ وبعض فروعها يف محافظة بغداد، 
ظ عليها  رصد وجود بع�ض األضابري املُتحفَّ
يف قاصات بعض مديري التسجيل العقاريِّ 
ومعاونيه�م، كم�ا ه�و الح�ال يف مديريَّ�ة 
 ،  )2 )الرصاف�ة/1و  العق�اريِّ  التس�جيل 
ة يف  ُمبيِّن�ًا تكرار حاالت األخطاء، وعدم الدِّقَّ
تس�جيل املعاملة وتدقيقها يف عدد األسهم، 
فون  أو اس�م مال�ك العق�ار، إذ يق�وم املُوظَّ
بالش�طب عىل الخط�أ الحاصل باالس�م أو 
الس�هم ب�دون إج�راء معامل�ة تصحي�ٍح، 
ق لعدَّة ش�هوٍر،  ووج�ود معام�الٍت ل�م ُتدقَّ
الفتاً إىل أنَّ بعض أعضاء الهيئات التدقيقيَّة 
ليس�وا من االختصاص ولم يمارسوا العمل 

 . التدقيقيَّ

ص الفريق يف تقريره، املُرسلة نسخٌة  وشخَّ
من�ه إىل مكت�ب وزير الع�دل، تع�ذَّر تحديد 
ف املُق�رصِّ يف حالة فقدان  مس�ؤوليَّة املُوظَّ
اإلضب�ارة أو وج�ود بع�ض املخالف�ات أو 
التجاوزات الحاصلة من قبل بعض ضعاف 
النف�وس؛ الفت�اً إىل أن البع�ض منه�ا كان 
ظ،  ظاً عليها بدون كتابة سبب التحفُّ ُمتحفَّ
إضاف�ة إىل حصول حاالت تأخ�رٍي يف رسعة 
إنج�از املعامالت العقاريَّة؛ بس�بب ش�طر 
دائرة التسجيل العقاريِّ الكرخ إىل مديريَّتني 
)أوىل، وثاني�ة( ال�ذي أدَّى ب�دوره اىل وجود 
بعض األضابري العقاريَّ�ة املُتعلِّقة باألمالك 
تها بني املديريَّت�ني، وحاالت فقدان  وِس�جالَّ

ت وأضابري.  ِسجالَّ

ودع�ا إىل تألي�ف لجنٍة مركزيَّ�ٍة عليا إلعادة 
�رة لدوائ�ر  النظ�ر بموض�وع األبني�ة املُؤجَّ
، والوقوف عىل األسباب  التس�جيل العقاريِّ
ؤ يف بعض املش�اريع  الحقيقيَّة لحاالت التلكُّ
عات العدليَّة التي وصلت إىل  ة باملُجمَّ الخاصَّ
مراح�ل ُمتقدِّمٍة من البناء، ووصل مجموع 
َفت عىل ب�دالت اإليجارات  املبال�غ الت�ي ُصِ
لألع�وام م�ن 2008-2017 قراب�ة أربع�ة 
ة  مليارات ديناٍر، فيما بلغت الديون املُستحقَّ
عن بدالت إيجاره�ا لعامي )2017-2016( 
بح�دود ملي�ار دين�اٍر، علم�اً أنَّ أغل�ب تلك 

البنايات عبارٌة عن دوٍر قديمٍة. 
ت واألضابري  �جالَّ التقرير اق�رح إدامة السِّ
املُمزَّق�ة والتالف�ة؛ للمحافظ�ة عليه�ا عرب 

الصحي�ح،  بالش�كل  إلكروني�اً  أرش�فتها 
والعم�ل الجاد عىل أرش�فة جميع األضابري 
ة،  املوجودة يف دوائر التسجيل العقاريِّ العامَّ
مع توفري األماكن املناسبة لها، حيث ُتوَجُد 
أضابري تعود إىل أع�واٍم قديمٍة تصل إىل عام 
)1920( وأغل�ب أوراقه�ا ُمعرَّض�ٌة للتل�ف 
واالندثار، وتفعيل عم�ل منظومة كامريات 
املراقب�ة يف جميع دوائر التس�جيل العقاريِّ 
ٍف  ة بالش�كل الصحيح، وتكليف ُموظَّ العامَّ
ُمخت�صٍّ لرص�د وخ�زن جمي�ع املعلومات 
املُتعلِّق�ة بها داخل غ�رف األضابري؛ لغرض 
الرج�وع إليه�ا يف حالة فق�دان األضابري أو 
حص�ول أيَّة مخالف�ٍة أو واقع�ٍة  يتمُّ إجراء 

التحقيق فيها.

النزاهة ترصد أضابري متحفظًا عليها يف قاصات بعض مديري دوائر التسجيل العقاري

  بغداد / المستقبل العراقي

س�جل مؤرش س�وق العراق لألوراق املالي�ة ارتفاع يف حجم 
وقيم�ة األس�هم املتداول�ة خ�الل األس�بوع املايض قياس�ا 

باالسبوع الذي قبله بمشاركة 34 رشكة مساهمة.
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد عبد الس�الم يف بيان 
ورد ل�«املستقبل العراقي«، إن »سوق العراق لالوراق املالية 
نظم خالل االس�بوع املنتهي يف الرابع من ترشين األول لهذا 
العام خمس جلس�ات للتداول يف الس�وق النظامي وكذلك يف 
السوق الثاني وتداولت خالل جلسات االسبوع املايض اسهم 

)30( رشك�ة يف الس�وق النظامي و )4( رشكات يف الس�وق 
الثاني ولم تتداول خالل هذه جلسات اسهم )35( رشكة«.

وأض�اف، أن »عدد الرشكات املدرجة يف الس�وق يبلغ )104( 
رشك�ة مس�اهمة، منه�ا )57( رشك�ة مدرج�ة يف الس�وق 
النظامي و)47( رشكة مدرجة يف السوق الثاني ، بعد ادراج 
اس�هم مرصف اس�يا العراق اإلس�المي وبلغ عدد الرشكات 
املتوقف�ة النعق�اد اجتماع�ات هيئاتها العام�ة )2( رشكة 
هم�ا )مرصف بغداد ، الخلي�ج للتأمني( وبلغ عدد الرشكات 

املتوقفة عن التداول )32(«.
وبني عبد السالم، أن »عدد االسهم املتداولة لألسبوع املايض 

بلغ )25.729( مليار س�هم مرتفعا بنس�بة )361%( قياسا 
باالس�بوع الذي قبله فيما بلغت  10 ( س�هم الوامرجلسات 
االثنني والثالثاء واالربعاء2015 بعد اطالق 10 ( سهم الوامر 
جلس�ات االثنني والثالثاء واالربعاء2015 بع�د اطالق قيمة 
االسهم املتداولة لنفس الفرة )8.066( مليار دينار مرتفعة 

هي األخرى بنسبة )144%( قياسا باالسبوع الذي قبله«.
وأش�ار إىل، أن »مؤرش الس�وق اقفل ISX 60  يف أخر جلسة 
من االس�بوع ب�� )521.79( نقطة منخفضا بنس�بة )%2( 
عن اغالقه لالس�بوع الذي قبله عندما اغلق عىل )533.21( 

نقطة.

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة، وص�ول اربع بواخر محملة بالحنطة 
االسرالية والرز اىل املوانئ الجنوبية، لدعم مفردات البطاقة 
التموينية وتعزيز مخازن املحافظات لسد متطلبات االشهر 
املقبلة.وقال الناطق باس�م وزارة التج�ارة محمد حنون، يف 
بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن »أرب�ع بواخر محملة 
بالحنطة االسرالية والرز، وصلت إىل املوانئ الجنوبية لدعم 
مف�ردات البطاقة التموينية«.وبني ان »البواخر تحتوي عىل 
كمية 100 الف طن موزعة بواقع 50 الف طن من الرز و50 
أل�ف طن من الحنطة االس�رالية وهي من ضمن التعاقدات 
التي اجرتها الوزارة يف وقت سابق«.وأضاف حنون أن »االيام 
املقبلة ستشهد وصول املزيد من البواخر اىل املوانئ الجنوبية 
محمل�ة بالحنطة والرز نتيجة التعاقدات التي اجرتها وزارة 
التجارة لتأمني املفردات االساس�ية من امل�واد الغذائية التي 

اقرته�ا املوازن�ة العام�ة للبالد لع�ام 2018 والت�ي اعتمدت 
مواد الس�كر والزيت وال�رز والحنطة«.ولفت إىل أن »الوزارة 
تعاقدت مع املناشئ والرشكات الوطنية لتأمني مواد السكر 
وزي�ت الطعام وبكميات كبرية وق�د نجحت الرشكة العامة 
لتج�ارة املواد الغذائية يف تحقيق نس�ب انج�از جيدة تفوق 
املخط�ط ضمن املوازن�ة العام�ة والتخيصيص�ات املالية«.

وتاب�ع »كما نجح�ت رشكات الوزارة بتأمني امل�واد الغذائية 
يف محافظ�ات نينوى واألنبار وص�الح الدين حيث بدأ العمل 
بخط�ة تجهي�ز املف�ردات لهذا الش�هر تواصال مع االش�هر 
املاضي�ة دون انقطاع يذكر«.وش�دد، عىل أن »التخصيصات 
املالية للبطاقة التموينية هي املحور املهم يف توقيع تعاقدات 
تجهي�ز املواد الغذائية حيث ال يمكن لهذه الوزارة توقيع اي 
تعاقد س�واء كان محيل او اجنبي ما ل�م يكون هناك غطاء 
م�ايل يدعم ه�ذه التعاق�دات ويجع�ل من اليس�ري معالجة 

النقص يف املفردات االساسية وفق الخطط املوضوعة.

سوق األوراق املالية يسجل ارتفاعًا يف األسهم املتداولة األسبوع املايض

وصول »4« بواخر حمملة باحلنطة والرز لدعم مفردات البطاقة التموينية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النفط، عن الكمي�ات املصدرة من 
مادت�ي الغ�از الس�ائل واملكثفات للرب�ع الثالث 
م�ن العام الج�اري 2018 ، بحس�ب االحصائية 

الصادرة عن رشكة غاز البرصة.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة عاصم 
جه�اد يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 

الكميات املص�درة من مادة الغاز الس�ائل بلغت 
)175,073( الف طن مري تم تحميلها من خالل 
)47( ش�حنة تصدير، ام�ا الكميات املصدرة من 
م�ادة املكثفات فقد بلغ�ت )561,461( الف مر 

مكعب، تم تصديرها من خالل )25( شحنة.
واض�اف جهاد ان مجمل الكمي�ات تم تصديرها 
عرب منصات التحميل التابعة لرشكة غاز البرصة 

يف ميناء ام قرص.

النفط تعلن كميات الغاز السائل املصدرة 
خالل الربع الثالث من 2018

اليوم االثنني.. التعليم تعلن نتائج 
القبول املركزي يف اجلامعات

ضبط »3« معامالت مزورة 
يف موقع تسجيل سامراء املروري

اجلملة العصبية تتلقى »54« إصابة بالرأس جراء 
حوادث »الدراجات النارية« و«التك تك«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، ع�ن تعاقده�ا مع 
مناش�ئ عاملي�ة لتوريد 230 أل�ف طن من 
والحنط�ة  واألرغوان�ي  األرجنتين�ي  ال�رز 

الكندية لحساب البطاقة التموينية.
وقال وزير التجارة وكالة سلمان الجمييل يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، أن »لجنة 
التعاقدات املركزية وقعت الخميس املايض 
محرض تعاقدات ل�رشاء 230 ألف طن من 
مناش�ئ عاملية« مؤكداً، أن »الكميات التي 

تعاق�دت عليها الوزارة كان�ت 50 ألف طن 
من الحنطة الكندية و90 ألف طن من األرز 
األمريكي و60 ألف طن من األرز األرغواني 

و 30 ألف طن من األرز األرجنتيني«.
وأوض�ح الجمي�يل، أن »التعاق�دات تم�ت 
ع�ىل أس�اس املناقصات العام�ة والدعوات 
املبارشة ضمن التعليم�ات والضوابط التي 
»الكمي�ات  أن  القان�ون« مؤك�داً  حدده�ا 
الجدي�دة اله�دف منها تأم�ني حاجة البالد 
م�ن الربع األول م�ن العام الحايل«.وأش�ار 
اىل، أن »خط�ة الوزارة ته�دف توفري خزين 

جيد ولجميع املفردات األساس�ية ملواجهة 
الظروف املحيطة باملنطقة«.يذكر أن وزارة 
التجارة قد تعاقدت خالل شهر أيلول املايض 
عىل كمي�ة 125 ألف طن من الس�كر و60 
أل�ف طن من مادة الزيت ومن املنتج املحيل 
فضالً عن التعاقد لرشاء كمية 90 ألف طن 
م�ن األرز الفيتنام�ي و 100 أل�ف طن من 
الحنطة األمريكية واألس�رالية لتأمني تلك 
املواد لحس�اب البطاق�ة التموينية وضمن 
املالي�ة املخصص�ة ضم�ن  التخصيص�ات 

املوازنة العامة لرشاء املواد التموينية.

التجارة تتعاقد مع مناشئ كندية وارجنتينية لرشاء 
»230« ألف طن من الرز واحلنطة

    بغداد / المستقبل العراقي

عدل مجل�س الوزراء، احدى قراراته الس�ابقة بش�أن 
حماي�ة منتج حديد التس�ليح من 16 مل�م اىل 32 ملم، 
بع�د اقراره لتوصية الجهة املختصة يف وزارة الصناعة 

واملعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي.
وذك�ر بي�ان لألمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »مجلس ال�وزراء قرر فرض 
رسم كمركي إضايف بنسبة 10% ليصبح 20% من قيمة 
منتج حديد التس�ليح من 16 ملم اىل 32 ملم املس�تورد 
اىل العراق من الدول واملناس�ئ كافة ذي البند الكمركي 
)73021000(، مل�دة أرب�ع س�نوات وب�دون تخفيض، 
ومراقب�ة الس�وق املحلية خ�الل مدة تطبيق الرس�وم 

الكمركية اإلضافية«.
وأوضح، ان »القرار تضمن قيام الهيئة العامة للكمارك 

بتطبيق الرسم الكمركي اإلضايف للمنتج واشعار دائرة 
التنظيم الصناعي بش�كل دوري عن كمية اس�تريادات 
الع�راق من�ه، فض�اًل ع�ن قيم�ة الرس�وم الكمركي�ة 
اإلضافي�ة التي يت�م جبايتها عىل املس�تورد من املنتج 
األجنب�ي وقيمة املس�تورد وبلدان التصدي�ر والجهات 

املستوردة له«.
وتاب�ع ان »قرار مجل�س الوزراء جاء في�ه قيام وزارة 
الصناعة واملعادن بمراعاة مقدار الزيادة يف االستريادات 
مقارنة بالس�نوات الثالثة الس�ابقة للوقوف عىل مدى 
وج�ود زيادة غري مربرة، وبيان قدرة الرشكة الش�اكية 
عىل س�د حاج�ة الس�وق بالش�كل الذي يضم�ن عدم 
تضخم األس�عار«.ولفت اىل »قيام الوزارة ايضاً بتحديد 
أهمية الحماي�ة املطلوبة بالنس�بة لالقتصاد الوطني، 
وتت�وىل الجه�ات الرقابي�ة تدقي�ق االث�ار الناجمة عن 

فرض حماية كمركية إضافية عىل املنتج املستورد.

جملس الوزراء يعدل قرار استرياد حديد التسليح
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وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

اىل: كافة الراغبني يف املشاركة
إعالن اول / املناقصة املحلية املرقمة 2018/4

)خط ربط )ذي قار املركبة – نارصية القديمة( 132 ك.ف
يسر الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 

الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص 
خط ربط )ذي قار املركبة – نارصية القديمة( 132 ك.ف 

1. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة املحلية لهذا املرشوع والتي سوف تنرش 
يف الصحف الوطنية وكذلك يف املوقع االلكرتوني وزارة الكهرباء / الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية 

)www.moelc.gov.iq( املنطقة الجنوبية /
2. سسيتم العمل وفق اآلليسة املعتمدة للمناقصات العامسة والتي تتيح ملقدمي العطساءات كافة من الدول 
املؤهلة باالشرتاك بها كما محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدولة 

املؤهلة(.
3. عسىل مقدمي العطساء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافيسة االتصال [ الرشكة العامة 
لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية - قسم الشؤون التجارية شعبة املناقصات املحلية من الساعة 
الثامنسة صباحساً وحتى الثانية ظهراً يف التوقيست املحيل يف محافظة البرصة وكمسا موضحة يف التعليمات 

E-mail:south_transmission@hotmail.com    / ملقدمي العطاءات
4. متطلبات التأهيل املطلوبة: - 

أ - معسدل االيسراد السسنوي )حسسب السرشوط يف الوثائسق القياسسية املذكورة يف القسسم الثالسث )املعايري 
والتأهيل((.

الحسد األدنى ملعدل اإليرادات السسنوية إيرادات مقدم العطاء محسسوباً من الدفعات الكلية املسستلمة عن 
االعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )3( الثالثة.

ب - متطلبات السسيولة النقدية: عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسسيولة 
النقدية.

ج - املشاركة بصفة مقاول ، او إدارة عقود ، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )3( الثالثة السابقة 
لتنفيسذ عقسود مماثلة ألعمال هسذا العقد وتسم إنجازها بنجاح بالكامسل. ويعني باملماثلسة حجم العمل ، 

تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس متطلبات صاحب العمل.
- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء املحليني.

5. بإمسكان مقدمسي العطاء املهتمسني رشاء الوثائق للعطاء باللغسة )العربية( بعد تقديسم طاب تحريري 
اىل العنسوان املحدد يف التعليمسات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائسق البالغة )250000 مائتان 

وخمسون ألف دينار عراقي(.
6. يتم تسسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )الرشكة العامة لنقسل الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية( 
وخسالل فسرتة اإلعالن او لحني موعد الغلق يف املوعد املحدد ( السساعة الثانية عرش ظهراً بتوقيت محافظة 
البسرصة املحيل التاريسخ )2018/10/21( املصادف االحد ( والتقديم بالربيد االلكرتوني )غري مسسموح( 
وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسسمية فباليوم الذي يليه. العطاءات املتأخرة سسوف ترفض وسسيتم فتح 
العطساءات بحضور مقدمي العطساءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنسوان اآلتي )الرشكة العامة 
لنقسل الطاقة الكهربائية / املنطقسة الجنوبية( يف نفس يوم الغلق او اليوم الذي يليه( كل العطاءات يجب 
ان تتضمن ضمان العطاء )عىل شسكل صك مصدق او سسفتجة او خطاب ضمان( نافذ ملدة )28( يوم بعد 
تاريسخ نفاذ العطساء )وهذا يعني 28+ 90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفسة التخمينية البالغة 831000000 

ثمانمائة وواحد وثالثون مليون دينار عراقي(.

فقدان
فقدت وثيقة طابو نموذج )23( بأسم )مياسه 
حنون موىس( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

اعالن
بنساء عىل الطلب املقدم من السسيد  مفتي عبد 
الواحسد محمد   الذي يطلب فيه تبديل لقب من 
)العطبي  ( اىل )املوسسوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعسة هسذه املديريسة خالل مسدى اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسسه سوف تنظر هذه 
املديريسة يف الطلسب وفق احكام املسادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي  
مديسر االحسوال املدنيسة والجسوازات واالقامسة 

العامة
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السسيد  عبد اللطيف 
عبد الحسسني زيساره   الذي يطلسب فيه تبديل 
لقب من )العطبي  ( اىل )املوسسوي( فمن لديه 
اعسرتاض مراجعسة هسذه املديرية خسالل مدى 
اقصاهسا خمسسة عرش يوم وبعكسسه سسوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
22 مسن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسسنة 

 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مديسر االحسوال املدنيسة والجسوازات واالقامسة 

العامة
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
مكتب البحث االجتماعي

رقم البحث / 2200/بحث/2018
التاريخ 2018/9/27

اعالن
اىل املدعى عليه / مؤيد سامي عبود

اقامت املدعية نادية عيل عبد الرسسول الدعوى 
املرقمة 2200/بحث/2017 ضدك تطلب فيها 
الحكسم تفريق وقد لوحظ من السرشح الواردة 
من املجلس البلدي ملنطقة حي الخليج والقائم 
بالتبليسغ انسك مرتحل اىل جهسة مجهولة وغري 
معلومة عليسه قرر تبليغك اعالنسا بصحيفتني 
بالحضسور  مشسهورتني  محليتسني  يوميتسني 
صباح يوم 2018/10/18 امام مكتب الباحث 
االجتماعي وعند عدم حضورك سسوف  يجري 

البحث االجتماعي بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة
 العدد  : 630/ب/2018

التاريخ 2018/10/3
اىل املدعى عليه /عبد الواحد حسني عيل

اعالن
اصسدرت هذه املحكمسة قرارهسا املرقم 630/

حكمسا   2018/4/15 واملسؤرخ  ب/2018 
غيابيا يقسي الحكم بالسزام املدعى عليه عبد 
الواحد حسسني عسيل بتأديتسه اىل املدعي كاظم 
سسعدون مبسارك مبلغسا قسدره سسبعة عسرش 
مليسون وثمانمائسة وثمانيسة وتسسعون السف 
وثالثمائسة واربعسة وثالثون دينسار ورد دعوى 
املدعي بالزيادة ولتعذر تبليغك ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح مبلغ مركز رشطة الجهاد 
عليه تقسرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتسني ولسك حسق االعسرتاض واالسستئناف 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسسه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض االول

علوان بربوت البزوني
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

اعالن
رقم الدعوه 382/ج/2018

اىل املتهم الهارب  عامر شجاوي حسني 
احالسك قسايض محكمسة تحقيسق السوركاء اىل 
محكمة جنايات  املثنسى بموجب قرار االحالة 
غيابيسا   2018/8/28 يف   2018/265 املرقسم 
الجسراء محاكمتك بدعسوى غري موجسزة وفق 
احكام املادة 443  من قانون العقوبات ولعدم 
حضسورك اىل هسذه  املحكمسة تقسرر تبليغسك 
عسن طريق صحيفتسني محليتسني وتحديد يوم 
2018/11/11 موعسدا للمحاكمسة ويف حالسة 
عدم حضورك سسيتم اجسراء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
اعالن

رقم الدعوه 427/ج/2018
اىل املتهم الهارب  مرتىض فارس بردان 

احالسك قسايض محكمسة تحقيق السسماوة اىل 
محكمة جنايات  املثنسى بموجب قرار االحالة 
غيابيسا   2018/9/24 يف   2018/550 املرقسم 
الجسراء محاكمتك بدعسوى غري موجسزة وفق 
احكام املادة 28  من قانون املخدرات واملؤثرات 
العقلية رقم 50 لسسنة 2017  ولعدم حضورك 
اىل هسذه  املحكمسة تقسرر تبليغسك عسن طريق 
صحيفتني محليتني وتحديد يوم 2018/12/2 
موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك سيتم 
اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول

القايض
عدنان عبد شالل

رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
رقم الدعوه 410/ج/2018

اىل املتهم الهارب  سعد حافظ جابر 
احالسك قسايض محكمسة تحقيق السسماوة اىل 
محكمة جنايات  املثنسى بموجب قرار االحالة 
غيابيسا   2018/9/16 يف   2018/526 املرقسم 
الجسراء محاكمتك بدعسوى غري موجسزة وفق 
احكام املادة 282  من قانون العقوبات ولعدم 
حضسورك اىل هسذه  املحكمسة تقسرر تبليغسك 
عسن طريق صحيفتسني محليتسني وتحديد يوم 
2018/11/25 موعسدا للمحاكمسة ويف حالسة 
عدم حضورك سسيتم اجسراء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
اعالن

رقم الدعوه 404/ج/2018
اىل املتهم الهارب  حسن كتاب عطشان 

السسماوة  تحقيسق  محكمسة  قسايض  احالسك 
اىل محكمسة جنايسات  املثنسى بموجسب قسرار 
االحالسة املرقسم 2018/507 يف 2018/9/12 
غيابيسا الجراء محاكمتك بدعسوى غري موجزة 
وفسق احسكام املسادة 28  من قانسون املخدرات 
  2017 لسسنة   50 رقسم  العقليسة  واملسؤرشات 
ولعدم حضورك اىل هذه  املحكمة تقرر تبليغك 
عسن طريق صحيفتسني محليتسني وتحديد يوم 
2018/11/18 موعسدا للمحاكمسة ويف حالسة 
عدم حضورك سسيتم اجسراء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
اعالن

رقم الدعوه 426/ج/2018
اىل املتهم الهارب  احمد فزاع عطية

السسماوة  تحقيسق  محكمسة  قسايض  احالسك 
اىل محكمسة جنايسات  املثنسى بموجسب قسرار 
االحالسة املرقسم 2018/551 يف 2018/9/24 
غيابيسا الجراء محاكمتك بدعسوى غري موجزة 
وفسق احسكام املسادة 28  من قانسون املخدرات 
  2017 لسسنة   50 رقسم  العقليسة  واملسؤرشات 
ولعدم حضورك اىل هذه  املحكمة تقرر تبليغك 
عسن طريق صحيفتسني محليتسني وتحديد يوم 
2018/12/2 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك سسيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
رقم الدعوه 425/ج/2018

اىل املتهم الهارب  مىس محمد صالح 
السسماوة  تحقيسق  محكمسة  قسايض  احالسك 
اىل محكمسة جنايسات  املثنسى بموجسب قسرار 
االحالسة املرقسم 2018/552 يف 2018/9/24 
غيابيسا الجراء محاكمتك بدعسوى غري موجزة 
وفسق احسكام املسادة 28  من قانسون املخدرات 
  2017 لسسنة   50 رقسم  العقليسة  واملسؤرشات 
ولعدم حضورك اىل هذه  املحكمة تقرر تبليغك 
عسن طريق صحيفتسني محليتسني وتحديد يوم 
2018/12/2 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك سسيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2018/2135

اىل املنفذ عليه / محمد كامل محمد
لقسد تحقسق لهذه املديريسة من خسالل التبليغ 
واشعار مختار املنطقة طه حيدر الحلفي  انك 
مجهول محسل االقامة وليس لسك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكسن اجراء التبليغ عليه 
واسستنادا للمادة 27 من قانسون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف 
االرشف خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم 
التايل ملبسارشة املعامسالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
 املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :

قسرار محكمة االحسوال الشسخصية يف النجف 
بالعسدد 3901/ ش2018/1 يف 2018/8/16 
واملتضمن تسسليم الطفسل كرار محمسد كامل 
والطفلة كوثر محمد كامل والزامك بتسليمهم 

اىل الدائنة حليمة حسني ونان 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

فقدان 
فقسدت هويسة املوظسف الصسادرة مسن وزارة 
النقسل / مطسار البرصة الدويل بأسسم )سسالم 
داود عطية( من يعثر عليها تسسليمها اىل جهة 

االصدار
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

فقدان
فقدت الهويسة الصادرة من نقابة املهندسسني 
باسسم ) ماهر عبد الباسسط عبسد املجيد(  من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء املقدسة

محكمة جنايات كربالء 
الهياة االوىل

العدد : 563/ج هس 1/ 2018
التاريخ 2018/10/3

اعالن
اىل املتهمني الهاربني / )عيل ورعد ولدي حسني 

محمد عزر(
قررت هسذه املحكمة محاكمتكسم صباح يوم 
/444( املسادة  احسكام  وفسق   2018/12/16

عقوبسات(  وملجهوليسة محسل اقامتكم قررت 
محليتسني  بصحيفتسني  تبليغكسم  املحكمسة 
للحضسور امامهسا يف اليسوم املشسار اليه اعاله 
وبخالفه سسيتم أجراء محاكمتكم  غيابيا وفق 

االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء / الهياة االوىل
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء املقدسة

محكمة جنايات كربالء 
الهياة االوىل

العدد : 582/ج هس 1/ 2018
التاريخ 2018/10/4

اعالن
اىل املتهسم  الهسارب   / )احمسد هاشسم عبيس 

غايل(
قسررت هذه املحكمسة محاكمتسك  صباح يوم 
2018/12/17 وفق احكام املادة )405/ 31/

عقوبسات(  وملجهوليسة محسل اقامتسك  قررت 
املحكمة تبليغك  بصحيفتني محليتني للحضور 
امامهسا يف اليسوم املشسار اليه اعساله وبخالفه 

سيتم أجراء محاكمتك غيابيا وفق االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء / الهياة االوىل
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية احوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 8000

التاريخ 2018/10/1
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي احمد 
هاشسم عيل الذي يطلب تسسجيل لقبه وجعله 
)صبسي( بدال من )فسراغ( فمن لديسه اعرتاض 
مراجعسة هسذه املديريسة خالل مسده اقصاها 
)عسرشة ايسام( وبعكسسه سسوف تنظسر هذه 
املديريسة يف الدعوى وفق احسكام املادة 24 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام  وكالة

فقدان هوية 
فقدت هوية غرفة تجارة بأسم املدير املفوض 
لرشكة روعة املرشق  )وليد فالح حسسن( من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوي
القضية املرقمة  :2018/763

مقتبس حكم غيابي
1  ساسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
2  س اسسم املتهم الغائب : الرشطي ن.ع نعيم حميد 

حواس باشغ   
3  س رقم الدعوى : 2018/763

4  س تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/5/20
5 س تاريخ الحكم  : 2018/7/29

6  ساملسادة القانونيسة : 5 مسن ق ع د رقم 14 لسسنة 
  2008

7 س خالصسة الحكسم :  عسدم شسمول املتهسم اعاله 
بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 عن التهمة 
املسنده اليه وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 
لسسنة 2008 بغيابه من تاريخ 2015/5/20 ولحد 
االن وانه غري مفصول او مطرود او مستقيل حسب 

كتاب دائرته املرقم 535 يف 2018/1/28      
8 س الحبس البسسيط ملدة )ستة اشهر(  وفق احكام 
املسادة 5 مسن ق ع د رقسم 14 لسسنة 2008 كونسه 
القانسون االصلسح للمتهم عمال باحسكام املادة 2/2 
من ق ع  رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد 
61/ اوال  و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسسنة 2008 
وذلسك لغيابه مسن تاريسخ 2018/5/20 ولحد االن 
واسستدالال بقرار محكمة تمييز قوى االمن الداخيل 

املرقم 2018/351 يف 2018/2/6 
  9 س اخراجه من الخدمة استنادا الحكام املادة 42/

ثانيا من ق ع د رقم 14 لسسنة 2008 بعد اكتسساب 
الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008
10 س اعطساء املوظفسني العموميني صالحيسة القاء 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا 
الحسكام املسادة 69/ثانيسا وثالثا  مسن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
11 س حجسز امواله املنقولة والغري منقولة اسستنادا 
الحسكام املسادة 69/رابعا مسن ق أ د رقم 17 لسسنة 

2008
12 س تحديد اتعساب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عاتي جسرب البالغة 25,000 خمسسة وعرشون الف 
دينسار  عراقسي تسرصف له مسن خزينسة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكمسا غيابيا صادرا باتفاق االراء اسستنادا الحكام 
املادة 60/سادسسا مسن ق أ د رقم 17 لسسنة 2008 
قابسال لالعسرتاض والتمييز اسستنادا الحسكام املادة 
71/ اوال وثانيسا  من نفس القانسون وافهم بتاريخ 

2018/7/29
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

اىل: كافة الراغبني يف املشاركة
إعالن اول / املناقصة املحلية املرقمة 2018/5

)قطع خط ) النارصية احلرارية - واسط(  400 ك.ف
يسر الرشكة العامة لنقسل الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية دعسوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 

الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص 
قطع خط ) النارصية الحرارية - واسط(  400 ك.ف وإدخاله اىل محطة ذي قار املركبة ليكون :-

- خط / ذي قار املركبة – نارصية الحرارية
- خط / ذي قار املركبة – واسط

1. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة املحلية لهذا املرشوع والتي سسوف تنرش 
يف الصحف الوطنية وكذلك يف املوقع االلكرتوني وزارة الكهرباء / الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / 

)www.moelc.gov.iq( املنطقة الجنوبية
2. سسيتم العمسل وفق اآلليسة املعتمدة للمناقصسات العامة والتي تتيسح ملقدمي العطاءات كافسة من الدول 
املؤهلة باالشسرتاك بها كما محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدولة 

املؤهلة(.
3. عسىل مقدمسي العطاء املؤهلسني والراغبني يف الحصول عسىل معلومات إضافية االتصسال [ الرشكة العامة 
لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية - قسم الشؤون التجارية شعبة املناقصات املحلية من الساعة 
الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً يف التوقيت املحيل يف محافظة البرصة وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي 

E-mail:south_transmission@hotmail.com    / العطاءات
4. متطلبات التأهيل املطلوبة: - 

أ - معدل االيراد السنوي )حسب الرشوط يف الوثائق القياسية املذكورة يف القسم الثالث )املعايري والتأهيل(
الحد األدنى ملعدل اإليرادات السنوية إيرادات مقدم العطاء محسوباً من الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال 

املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )3( الثالثة.
ب - متطلبسات السسيولة النقدية: عىل مقدم العطاء توضيسح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسسيولة 

النقدية.
ج - املشساركة بصفة مقاول ، او إدارة عقود ، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسسنوات )3( الثالثة السابقة 
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعني باملماثلة حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس متطلبات صاحب العمل.
- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء املحليني.

5. بإمسكان مقدمسي العطساء املهتمني رشاء الوثائق للعطساء باللغة )العربية( بعد تقديسم طاب تحريري اىل 
العنسوان املحسدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعسد دفع قيمة البيع للوثائق البالغسة )200000 مائتان ألف 

دينار عراقي(.
6. يتم تسسليم العطساءات اىل العنوان اآلتي )الرشكسة العامة لنقل الطاقة الكهربائيسة / املنطقة الجنوبية( 
وخسالل فسرتة اإلعالن او لحني موعسد الغلق يف املوعد املحدد ( السساعة الثانية عرش ظهسراً بتوقيت محافظة 
البرصة املحيل التاريخ )2018/10/23( املصادف الثالثاء ( والتقديم بالربيد االلكرتوني )غري مسموح( وإذا 
صادف يوم الغلق عطلة رسمية فباليوم الذي يليه. العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضسور مقدمي العطساءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتسي )الرشكة العامة لنقل الطاقة 
الكهربائية / املنطقة الجنوبية( يف نفس يوم الغلق او اليوم الذي يليه( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان 
العطاء )عىل شسكل صك مصدق او سسفتجة او خطاب ضمان( نافذ ملدة )28( يوم بعد تاريخ نفاذ العطاء 
)وهسذا يعني 28+ 90 يوم( وبمبلسغ )1% من الكلفة التخمينية البالغة 520000000 خمسسمائة وعرشون 

مليون دينار عراقي(.

املدير العام / وكالة
م/ زياد عيل فاضل

املدير العام / وكالة
م/ زياد عيل فاضل
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الرشكة العامة لتجارة احلبوب

اعالن للمرة االوىل
1- يرس الرشكة العامة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة من الرشكات او املكاتب او االش�خاص الطبيعني لتقديم عطاءاتهم 

للعمل الخاص ب�� )تحميل وتفريغ الحبوب يف مجمع حبوب سامراء(. 
2- تتوفر لدى )الرشكة العامة لتجارة الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ 

الخدمات )اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص مجمع حبوب سامراء(.
3- بأم�كان مقدم�ي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتجارة 
الحبوب / القس�م القانوني الكائن يف بغداد – باب املعظم – مدخل الش�يخ عمر – الطابق االول ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
غري املس�ردة البالغة )750000( س�بعمائة وخمس�ون الف دينار ، بأمكان مقدمي العطاء الراغب�ني يف الحصول عىل املزيد من 

املعلومات عىل العنوان املبني اعاله .
4- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب
- هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء

- بطاقة السكن
- البطاقة التموينية

- شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات 
5- تس�لم العط�اءات اىل العن�وان : )الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب / القس�م القانوني الكائن يف بغداد – ب�اب املعظم – مدخل 
الش�يخ عم�ر – الطابق الثان�ي (  يف املوعد املحدد لغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الثالث�اء( املصادف 2018/10/23 
وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات  او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 
)الرشك�ة العام�ة لتجارة الحبوب / بغداد – باب املعظم – مدخل الش�يخ عمر – الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب – قاعة مكتب 
الس�يد املدي�ر العام ( يف الزمان والتاريخ )الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء املواف�ق 2018/10/23 يجب ان تتضمن العطاءات 
التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ( وبمبلغ )100000000( 
مائ�ة ملي�ون دينار عراقي صادر من مرصف معتم�د يف العراق / البنك املركزي العراقي ، علما ن الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات .
جدول الفعاليات )مجمع حبوب سامراء (

مالحظات /
 1- تكون نفاذية العروض )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة .

 2- س�يتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن )7( ايام من تاريخ  غلق 
املناقصة واملصادف يوم 2018/10/17 .

 3- تك�ون م�دة نفاذية خطاب الضمان س�ارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املح�ددة يف وثائق املناقصة بمدة ال 
تقل عن )28( يوم .

 4- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف 2018/10/23 يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام . 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:2018/7358                

  التاريخ: 2018/10/7
نرش اعالن

قدم�ت املس�تدعية )ه�دى ق�ادر ط�ه( طلب اىل 
هذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار حجر وقيمومة 
لزوجه�ا املفق�ود )عقيل عب�د الهادي حس�ني( 
والذي فقد بتاريخ 2018/1/10 عليه واس�تنادا 
لقانون رعاية القارصي�ن قررت املحكمة نرشه 
بصحيفت�ني محليتني لغ�رض التثب�ت من حياة 

املفقود  
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض
احمد إبراهيم رمضان

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

اىل الرشيك / ماجد محمد صبار 
اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي الس�تخراج 

اجازة بناء للعقار املرقم 5625 سبع البور .
الرشيك 

ايهاب عبد الرزاق احمد 
����������������������������������������

فقدان 
فقدت االجازة املرقم�ة 365 والصادرة بتاريخ 8 
/ 8 / 2017 م�ن بلدية التاجي عىل العقار املرقم 
5625 / سبع البور وبأسم الرشكاء ماجد محمد 
جب�ار وعب�د الجبار عب�د ابراهيم ع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها لبلدية التاجي .
����������������������������������������

تنويه 
ورد س�هوا يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
1745 يف 10 / 9 / 2018 – الفق�رة ) 4 ( م�ن 
اع�الن الدع�وة الهيئ�ة العام�ة لرشك�ة مرصف 
العالم االسالمي لالستثمار والتمويل حيث وردت 
س�نة 2015 خطأ والصحيح هو س�نة 2017 لذا 

اقتى التنويه .
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد 677 

التاريخ 9 / 8 / 2018 
اعالن 

قدم�ت الس�يدة ثري�ة عاش�ور س�ندان طلبا اىل 
هذه املحكمة بتنصيب نفس�ها قيما عىل زوجها 
املفق�ود حامد احمد نجم املفق�ود بتاريخ 5 / 1 
/ 2017 وحسب االوراق التحقيقية الصادرة من 
مركز رشطة ) م�ني الدين ( فمن لديه االعراض 
او معلوم�ات ع�ن فقدان�ه الحضور ام�ام هذه 
املحكمة خالل س�بعة ايام من اليوم التايل للنرش 
لتقديم اعراضه واعالمنا وبخالفه س�وف تنظر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون ... مع التقدير 
القايض 

عدي فاضل العامري

تنويه 
كنا قد نرشنا بجريده املس�تقبل العراقي بالعدد 
)1743 ( يف 5 / 9 / 2018 اعالن مديري�ه زراعه 
ص�الح الدي�ن وقد ورد س�هوا يف االعالن يف حقل 
الدون�م ت )12 ( )12 دون�م ( خطاء والصحيح 
) 8 دون�م ( ويف ت ) 21 ( ) 4 دون�م ( خط�اء 

والصحيح ) 10 دونم ( لذا اقتى التنويه
���������������������������������������

فقدان
فق�دت اج�ازة ممارس�ة مهنة الخاص�ة بحقل 
دواج�ن فروج لحم العائدة للمربي غني ياس�ني 
الحيواني�ة  الث�روة  لخدم�ات  الص�ادرة  احم�د 
تح�ت سلس�ل حاس�بة 935 واملرقم�ة 360يف 
17/10/2001 واملنشأ عىل القطعة املرقمة 40 
مقاطعة 11 املجتلة بطاقة اس�تيعابية 33500 
فرخة لحم وبواقع ثالث قاعات...عىل من يجدها 

يسلمها لجهة االصدار
���������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:2018/7140                

  التاريخ: 2018/10/1
نرش اعالن

قدم�ت املس�تدعية )غف�ران مزب�ان محم�ود( 
طل�ب اىل هذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار حجر 
وقيمومة لزوجها املفقود )سعيد مجيد سلمان( 
والذي فقد بتاريخ 2014/9/24 عليه واستنادا 
لقانون رعاي�ة القارصين قررت املحكمة نرشه 
بصحيفت�ني محليت�ني لغرض التثب�ت من حياة 

املفقود  
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض
احمد إبراهيم رمضان

اعالن 
اىل الرشيك رسمية شاكر راهي 

اقت�ى حضورك�م  اىل صندوق االس�كان العراقي / 
ف�رع النجف االرشف خلف مديري�ة ماء النجف وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام رشيكك الس�يد  
حي�در محم�د ناج�ي بالبناء ع�ىل حصته املش�اعة 
يف القطع�ة املرقم�ة 23/6 رق�م املقاطعة 20 اس�م 
املقاطعة ابو ش�ورة لغرض تس�ليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقكم يف االعراض مستقبال

���������������������������������������
اىل الرشيك

رسمية شاكر راهي 
اقتى حضورك�م اىل مقر بلدية العباس�ية /مقابل 
مركز رشطة العباس�ية لغرض اصدار اج�ازة البناء 
للقطع�ة املرقمة 23/6 رقم املقاطعة 20 ابو ش�ورة  
وخالفه سوف يتم اصدار اجازة البناء بغيابكم طالب 

االجازة )حيدر محمد ناجي( 

���������������������������������������
فقدان

فقدت من�ي براءة الذمة الصادرة م�ن الهيئة العامة 
الع�دد 3924  النج�ف االرشف ذي  للرضائ�ب ف�رع 
بتاري�خ 2018/2/19 واملعنون�ة اىل الهيئ�ة العاملة 
للرضائب /بابل باس�م ) هاني طال�ب صادق( فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

���������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف الشنافيه 

العدد 23/ش1996 
إىل املدعى عليه جابر عبادي حسن 

اقام�ت املدعيه زوجت�ك زينب هالل محم�د الدعوى 
الرشعيه املرقم�ه 23/ش/1996 أمام هذه املحكمة 
والت�ي تطل�ب فيه�ا إيق�اع التفري�ق للهج�ر بين�ك 
وبينه�ا والج�راء املرافعات بحقك غيابي�ا وملجهولية 
مح�ل إقامت�ك ولصدور ه�ذه املحكم�ة بالعدد 23/ 
ش/1996 يف  1996/4/23 وال�ذي يقيض بالتفريق 
بين�ك وب�ني زوجت�ك زين�ب ه�الل محم�د اس�تنادا 
ألح�كام امل�اده  2/43 وملجهولية مح�ل إقامتك من 
خالل املخاطبات الجارية ل�ذا تقرر تبليغك بالنرش يف 
صحيفت�ني محليت�ني بقرار الحكم الص�ادر ويف حال 
عدم مراجعتك خالل املده القانونية املنصوص عليها 
يف قان�ون املرافعات املدنيه والطع�ن بالقرار الصادر 
بطريق�ة الطعن املنصوص عليها قانونا لذا فأن قرار 
الحكم الصادر يكتس�ب الدرج�ه القطعية بحقك مع 

التقدير 
القايض 

إحسان عيل هادي

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تأجري املساحة املبينة تفاصيلها ادناه وللمرة الثانية 
)كرس قرار( وفق قانون بيع وتأجري اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2007 املادة )تاس�عا( 
)أ( املعدل وقانون )35 /لس�نة 1983( وملدة س�بعة ايام تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن 
اعاله فعىل الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين يف الساعة )10( 
صباح�ا من اليوم الس�ابع لنرش االعالن مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة 
)15%( م�ن مبل�غ الضم االخري الذي رس�ت عليه املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 

اجور النرش واالعالن

حمافظة النجف االرشف
إعالنجلنة البيع واإلجيار الثانية

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري 
االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )الحرية(  وملدة  )سنة واحدة( وفقا إلحكام 
قان�ون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة 
مم�ن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدي�ة  )الحرية( أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعق�ار الذين يرغبون 
بالدخ�ول إىل املزاي�دة يحق له�م دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيم�ة املقدرة  بموجب صك 
مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  
مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة 
اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية ع�رشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف الي�وم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � ع�ىل املس�تأجر جلب ص�ورة )هوية األحوال املدني�ة + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد 

سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خ�الل مدة ) 30( يوما من تاري�خ تصديق قرار اإلحالة  

لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند 

الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
الشارع العام / الجهة اليمنى60م3532حانوت1
الشارع العام / الجهة اليمنى75م3542حانوت2

العدد : 232
التاريخ 2018/10/3

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

المساحة المقاطعةالقطعةت
بالدونم

التخمين 
بالدينار

مبلغ الضم 
االخير

اوصاف 
االرض 

زراعية900200,000/دينار15/دونم32/تل البنات1162

مخ�زن 15 مدم�ج مع 22
محل 33 جباويني

6 ،762373000/-

املدير العام وكالة

رقم املناقصة /2018/25
رقم التبويب /351 lawdep@grainb.iq :القسم القانوني

Import@grainb.iq :قسم االسترياد  
market@grainb.iq :قسم التسويق

computer@grainb.iq  :قسم الحاسبة 

ع / املدير العام
حسني غازي كاظم

مدير القسم القانوين

الكلفة التخمينية
الفقرة ت

املبلغ كتابة املبلغ رقماً

الف وسبعمائة دينار 1700 تفريغ احلبوب الفل   1

الف وتسعمائة دينار 1900 حتميل احلبوب الفل 2

سبعمائة وخمسون الف  دينار 750000 التنظيف  3

فقدان
فقدت هوية الطال�ب الصادرة من املعهد التقني يف البرصة 
قس�م املحاسبة باس�م )نديم عبد الرحمن شنون( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراقي بالع�دد 1760 يف 
2018/10/3 تصدي�ق ال�زواج الخارج�ي الواق�ع بتاريخ 
2003/3/10 خط�أ والصحيح ه�و 2008/3/10 الصادر 
من محكمة االحوال الش�خصية يف االسكندرية بالعدد 79/

ش/2018 لذا اقتى التنويه
������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / مصطفى موفق عبد الله 

اقتى حضورك اىل مديرية بلدية التاجي سبع البور لغرض 
اس�تخراج اجازة البن�اء للقطعة املرقمة 1 / 7687 س�بع 

البور .
الرشيك 

صفاء عمار عبود

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 27 / 8 / 2018 
اعالن مفقود 

بتاري�خ 27 / 8 / 2018 قدم�ت ) زوجة ( املدعو ) ياس�ني 
طه يوس�ف ( تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت 
بتاري�خ 29 / 5 / 2014 ول�م تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك 
بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة 
عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب ) 

سعاد ابراهيم جاسم ( قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

فالح حسن هادي 
������������������������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفي املحامي حبيب جعفر محيس�ن لرشكة اسوار 
الرحم�ة للتجارة العام�ة املحدودة – ادع�و كل من له حق 
او دي�ن عىل الرشك�ة مراجعته عىل العنوان الت�ايل – بغداد 

البلديات م 738 ز 66 د 23 .
املصفي املحامي 

حبيب جعفر محيسن
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ا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
احذي�ة الكع�ب الع�ايل كان�ت يف الس�ابق 

للرجال
أكل الثوم و البصل يس�اعد يف ترسيع نمو 

شعرك.
املوج�ود يف األرض  النم�ل  أن وزن  يق�ال 

جميعها يفوق وزن البرش بنسبة 10-1 .
كما أن بصمة االصبع تميز كل انسان عن 

اآلخر فإن بصمة اللسان كذلك .
يف كل ع�ام يتحط�م أكثر م�ن عرشة آالف 
منق�ار طائر بس�بب اصطدامه�ا بزجاج 

النوافذ .
يف بنج�ادش ُيحك�م ع�ى طلب�ة املدارس 
بالس�جن إذا اتهم�وا بالغ�ش يف اإلمتحان 

النهائي .
اح�راق م�ادة الزجاج ينت�ج طاقة تكفي 

ملشاهدة التلفاز ملدة ثاث ساعات .

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

س�يتم إعادة بح�ث وتقيي�م أراءك أو أعمالك بش�كل من 
األش�كال. اذا لم تكن األمور تس�ر عى ما ي�رام، قد تميل 
إىل إرج�اع الس�بب إىل خطأ صدر من اآلخري�ن أو كنتيجة 

للظروف الحالية. من األفضل االحتياط والتحيل بالصرب

روح الفري�ق الت�ي تتمتع به�ا واضحة الي�وم ألنك تضع 
االحتياجات أوالً، وهذا ما ياحظه زماؤك. إذا اس�تمريت 
هك�ذا، فس�وف يعتربونك الق�وة الدافعة. اعت�ن بأرستك 
أيًضا، فاآلن وقت مناس�ب لحل النزاعات، وس�وف يسهل 

عليك البدء يف ذلك أيًضا.

تش�عر بق�وة بدنية وذهني�ة أكرب من ذي قب�ل، وقد حان 
الوقت التخ�اذ القرارات الصعبة التي طامل�ا أجلتها. اتخذ 
الوقت الازم وقم بإعادة النظر مرة أخرى جلًيا يف تفاصيل 

األمور قبل البت فيها واتخاذ القرار.

الي�وم أن�ت متفق أخرًا م�ع ذاتك، وهذا يتض�ح لآلخرين 
من خال س�لوكك. يف العمل، س�وف يطلب من�ك الزماء 
النصيح�ة، وكذل�ك الح�ال يف حيات�ك الخاص�ة. تأكد من 
االحتف�اظ بالت�وازن بني األخذ والعط�اء حتى تتمكن من 

االستفادة من الصداقات.

العديد من األش�ياء ال تس�ر كما ينبغ�ي، فتواجه عراقيل 
أينم�ا توجهت ويب�دو أن الجميع يعمل ض�دك. حاول أن 
تريث أم�ام تلك الظروف التي يبدو أنه�ا مناوئة وتعامل 
معها كونها تحديات. إذا جرت األمور عى غر املتوقع، قد 

تكون النتائج يف نهاية املطاف إيجابية كغر املتوقع.

يف الوق�ت الحايل، يبدو أن حجم املش�كات يف تزايد، ولكن 
يج�ب أن ال تطغ�ى املش�كات عليك. فق�ط عندما تواجه 
مشكلة واحدة تلو األخرى سوف تبدأ يف الشعور بالسعادة 
م�رة أخ�رى. من ال�روري أن تت�رف يف الح�ال، وإال 

فسوف تواجه تعقيدات أكثر.

س�وف تحصل عى السكينة والصفاء الذهني اللذان طاملا 
بحث�ت عنهما. من خ�ال تلك القوة الداخلي�ة، فأنك تنبع 
منك الثقة والنزاهة. س�وف يطلب منك أصدقائك املقربني 
أو زمائك بالعمل املس�اعدة والعون، فا تتأخر عن تقديم 

املساعدة قدر اإلمكان.

سوف تواجه اليوم بعض املواقف التي ستختربك إىل أقىص 
ح�د، وم�ن امله�م أن ال تفقد الثق�ة يف قدرات�ك. أنت تملك 
القدرة عى تغير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مش�كات 
يف العمل كذلك، حاول أن ال تفقد السيطرة واكتشف أفضل 

طريقة لحل املشكات القائمة.

الوقت مناس�ب جًدا لجميع العاقات الش�خصية، س�واء 
كانت جديدة أو قديمة. س�وف تجد عمليات التواصل مع 
م�ن حولك ملهمة وغنية ألف�كارك الخاصة. لكن يجب أال 
تفكر فقط يف املزايا التي يجلبها لك هؤالء املعارف، وحاول 

التفاعل أيًضا عى املستوى العاطفي

أن�ت تش�عر أن الطاقة املوجودة بداخلك ق�د تنفجر يف أي 
وقت، ولألسف، هذا ليس شعوًرا جيًدا. ال تستسلم للدافع 
الذي ق�د يجعلك تخ�رج كل يشء بداخلك ألن�ك قد تعادي 

املحيطني بك وتجرحهم دون قصد.

إذا كن�ت قد أصبحت مش�غوالً بالخيال وببن�اء الحصون 
يف الس�حاب، فقد حان وقت االس�تيقاظ والرشوع الفعيل 
يف هذه املرشوعات. س�وف يظهر ع�ى أرض الواقع فقط 
م�ا إذا كان لخطط�ك أساس�ات قوية وم�ا إذا كان يمكن 

تنفيذها.

أنت لست يف حالة مزاجية جيدة اليوم بحيث تكون متفتًحا 
مع اآلخرين، وربما كان عليك أن تقبل بعض النكس�ات يف 
الوق�ت املايض وهذا أثر عى ثقتك بم�ن حولك. خذ الوقت 

الذي تحتاجه للوصول إىل حل لهذا املوقف.

احلوتالعذراء

كيف جتعل اليوتيوب أكثر أمانًا لألطفال؟
يعم�ل موق�ع يوتي�وب حالي�ا عى ع�دد من 
التحديث�ات به�دف جع�ل محت�وى تطبي�ق 
“يوتيوب كي�دز” أكثر أمانا لألطفال، خاصة 
يف ظ�ل توس�ع االعتم�اد علي�ه يف الرفي�ه 
والتعل�م، ومنح الوالدين مي�زة التحكم فيما 

يشاهده أبناؤهم.
وكش�ف يوتيوب عن التغيرات وامليزات التي 
ستطرأ عى إعدادات الخصوصية يف التحديث 

الجديد لطبيق األطفال “kids”، وكيف يمكن 
جعله أكثر أمان�ا، وذلك بعد تلقيه العديد من 

الشكاوى املتعلقة بالخدمة من املشاهدين.
وستس�مح املي�زات الجديدة لآلب�اء بتصفية 
وضبط محتوى املواد املعروضة عى التطبيق 
بحي�ث يع�رض فق�ط القن�وات الت�ي تمت 
مراجعته�ا م�ن قب�ل أش�خاص حقيقي�ني، 
والخالية م�ن املحتوى غر املرغوب، بدال من 

الطريقة السابقة التي كانت تتم بالحاسوب.
وس�يتم يف وقت الح�ق من هذا الع�ام إجراء 
ثاثة تحديثات أخرى، يساهم فيها فرق من 
الرشكاء املوثوق�ني وموظفو تطبيق يوتيوب 
كيدز، وذلك لتس�مية مجموعات من القنوات 
اآلمن�ة ملش�اهدتها من قبل األطف�ال عى أن 
تتمي�ز بالتنوع وتغط�ى موضوعات مفضلة 

لديهم.

املشاوي أكثر رضرًا من السجائر
كش�فت دراس�ة بريطانية توصل إليها 
أن  إىل  أوكس�فورد  جامع�ة  يف  أطب�اء 
طهي الطعام عى ن�ار مفتوحة أو عى 
الفحم له تأثر س�لبي للغاية عى حياة 
اإلنس�ان، م�ا يجعل�ه أكث�ر رضراً عى 

صحته من السجائر.
وأوضح�ت الدراس�ة أن الس�بب يف ذلك 
يرج�ع إىل ان دخ�ان الخش�ب والفحم 
والحرائ�ق املفتوح�ة واألف�ران يحتوي 

ع�ى عدد كبر من املواد املرسطنة وأول 
أكسيد الكربون وعدد من املواد األخرى 
الت�ي لها تأثر س�لبي صحة اإلنس�ان، 
إذ تس�اهم يف احتمال اإلصابة بالتهاب 
الرئ�ة والرب�و وأم�راض الرئ�ة األخرى 
بنسبة %60-40، ما يجعلها ليست أقل 

رضرا من السجائر.
واعتربت الدراسة أن الحطب هو األسوأ 
تأث�را عى صحة اإلنس�ان حي�ث يزيد 

م�ن احتم�ال اإلصاب�ة بأم�راض الرئة 
بنس�بة %37، والفح�م بنس�بة 22%، 
وللمشاوي دور كبر يف اإلصابة بمرض 
الس�ل والرب�و وأم�راض الرئ�ة املزمنة 

األخرى.
وأكدت أنه لوحظ عند رجال اإلطفاء أن 
نس�بة املواد املرسطن�ة يف الدم مرتفعة 
م�ن 2.5 إىل 5 م�رات، مم�ا يزي�د م�ن 

احتمال اإلصابة بمرض الرسطان.

عالج ظاهرة »اضطراب السفر اجلوي«
الس�فر بالطائرة تجربة ممتعة لكثر من 
الن�اس لك�ن يف بع�ض األحي�ان يتعرض 
ركاب الرحات الطويلة لظاهرة اضطراب 
السفر الجوي )جيت الج( نتيجة اختاف 

املواقيت. 
ما هو اضطراب السفر الجوي؟

املس�اعد  األس�تاذ  زيت�زر  جام�ي  ق�ال 
بمرك�ز جامعة س�تانفورد لعل�وم النوم 
إن االضط�راب يحدث عندم�ا تفقد خايا 
امل�خ، الت�ي تنظم عم�ل التوات�ر اليومي، 
ضبط الزم�ن مع توقيت املنطقة.وأوضح 
زيتزر أن »التواتر اليومي« يقوم بوظيفة 
الس�اعة الداخلية البيولوجية يف الجس�م 
الت�ي تنب�ه بأوقات الن�وم واالس�تيقاظ 
واألكل. يطرأ االضطراب عندما يطلب املخ 
من الجس�د »أن ينام ويأكل ويس�تيقظ« 

يف الوق�ت الخطأ وفقا لتنبيهات الس�اعة 
الداخلي�ة بالجس�م رغم عدم اس�تعداده 
للقي�ام بذلك.النتيج�ة أن رصاع�ا ينش�أ 

بني املخ والجس�م يتس�بب يف »صعوبة يف 
النوم، وعرس هض�م، وإرهاق، وضعف يف 
األداء الذهن�ي والبدني، واختال يف مناعة 

الجس�م«.وتزداد الظاه�رة س�وءا كلم�ا 
تج�اوز املس�افر ع�ددا أكرب م�ن املناطق 

الزمنية.
ما هي طرق التغلب عليه؟

 تراج�ع وط�أة الظاه�رة كلم�ا أع�ادت 
الس�اعة الداخلي�ة ضب�ط عمله�ا وفق�ا 
لتوقي�ت امل�كان الجدي�د، لك�ن يف بعض 
األحيان يس�تغرق األمر وقت�ا حتى يعتاد 
الجس�م عى ذلك.يقول زيت�زر »إن أفضل 
طريق�ة لتهدئ�ة ح�دة اضطراب الس�فر 
الجوي هي ضب�ط درجة التعرض للضوء 
مم�ا يعيد ضب�ط الس�اعة الداخلية وفقا 
للوض�ع الجديد«.زيادة التع�رض للضوء 

مع السفر رشقا
 أوض�ح زيتزر »يحتاج املس�افر للتعرض 

لضوء كاف يف النهار.

منزل داخل كهف باهظ الثمن
ليست كل الكهوف ثغور مظلمة، 
الكهف الصخ�ري بمدينة  فهذا 
أركنس�اس  والي�ة  يف  أوزارك 
األمريكية يحتض�ن منزال رائعا 

تبلغ قيمته 2.75 مليون دوالر.
  كان املنزل املؤلف من أربع غرف 
نوم مستودعا عسكريا يف أوائل 
الثمانيني�ات عندما ازداد التوتر 
ب�ني الواليات املتح�دة واالتحاد 
الس�وفيتي وهدد باندالع حرب 

نووية.
 لك�ن وبع�د ف�رة م�ن الزمن، 

خضع امل�كان لعملي�ات تجديد 
آخرها اس�تغرقت ثاث�ة أعوام 

وتكلفة مليون دوالر.
 وذكرت صحيفة نيويورك تايمز 
أن املن�زل املعروف باس�م كهف 
بيكه�ام يض�م أربع�ة أحواض 
سباحة وشاال طبيعيا ونظاما 

للتدفئة.
يس�تقبل  الح�ايل،  الوق�ت  يف   
املنزل الراغبني يف قضاء عطات 
الليل�ة  1200 دوالر يف  بتكلف�ة 

الواحدة.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
x 250 ج�رام زبدة )بدرج�ة حرارة الغرف�ة( - x ½ 1 معلقة كبرة 
بقدون�س ط�ازج )مفروم ناع�م( - x ½ 1 معلقة كب�رة فص ثوم 
)معم�ر( - x 1 معلقة صغرة مل�ح - x 1 معلقة صغرة روزمارى 
)مفروم ناعم جدا( - x 1 معلقة صغرة زعر )فريش مفروم ناعم 
ج�دا( - x 1 معلقة كبرة عصر ليم�ون - x 1 معلقة صغرة فلفل 

اسود مطحون
الخطوات:

يف وعاء نقوم بوضع الزبدة والزعر والروزماري والبقدونس والتوم 
املعمر وامللح والفلفل.

نقلب جيدا بواسطة معلقة خشبية حتى تمتزج املكونات جيدا.
نضيف عصر الليمون ونقلب جيدا.

نلف الزبدة عى ش�كل إس�طواني يف باس�تيك غذائ�ي ونحفظها يف 
الثاج�ة ونقطع منها رشائح عند االس�تخدام يف طهو االس�تيك او 

الدجاج.

زبدة منكهة بالزعرت واألعشاب
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كتيبة »كاتانيتش« ختوض وحدة تدريبية
 قبل التوجه اىل السعودية

              المستقبل العراقي/ متابعة

خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، وحدة تدريبية مساء 
امس االحد، اس�تعداداً للمش�اركة في البطولة الرباعية 
الدولي�ة الودي�ة المق�رر اقامتها في الس�عودية خالل 

الشهر الجاري.
وج�رت الوح�دة التدريبية على ملعب الش�عب الدولي، 
بمشاركة الالعبين المحليين، حيث سيتوجه المحترفين 

مباشرة الى الرياض للمشاركة البطولة.
وس�يغادر منتخ�ب اس�ود الرافدي�ن الى مدين�ة الرياض 

الس�عودية، اليوم االثنين، اذ سيواجه المنتخب االرجنتيني 
في الحادي عش�ر من الش�هر الجاري، فيما سيواجه 

المنتخب الس�عودي في الخامس عشر من الشهر 
ذاته.

دورمتوند يصارع بايرن ميونخ 
عىل نجم روما

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقارير صحفية اليوم األحد، عن 
دخول بوروس�يا دورتموند األلماني، في 
منافس�ة مع مواطنه بايرن ميونخ على 

ضم نجم روما اإليطالي.
وقال موقع “فوتب�ول إيطاليا” إن بايرن 
ميونخ وبوروس�يا دورتموند، يتنافسان 
م�ن أجل الحص�ول على خدم�ات الجناح 

التركي، سينجيز أوندير.
وانض�م الالع�ب الترك�ي صاح�ب ال�21 
عاًم�ا، لصف�وف روم�ا ف�ي صي�ف عام 
2017 قادًم�ا م�ن باش�اك ش�هير مقابل 
13.4 مليون يورو فقط، ويتفاوض معه 
النادي اإليطال�ي حاليا للتوقيع على عقد 

جديد كون�ه أحد أق�ل الالعبين دخال في 
الفريق.

العاصم�ة  ذئ�اب  م�ع  أوندي�ر  وتأل�ق 
اإليطالي�ة ف�ي الموس�م الحال�ي، حيث 
س�جل هدفين وصنع 4، ف�ي 8 مباريات 

بالدوري ودوري أبطال أوروبا.
ويأمل روما في الحصول على 60 مليون 
يورو على األقل م�ن عملية بيع الالعب، 
ال�ذي يمكنه اللعب كجن�اح أيمن وكذلك 
على الجانب األيسر أو خلف المهاجمين. 
وكانت تقارير س�ابقة قد أشارت إلى أن 
بايرن ميونخ أبدى اهتمامه بالالعب في 
وقت سابق ليكون بدياًل للهولندي آريين 
روبي�ن، الذي يعي�ش فتراته األخيرة في 

النادي البافاري.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

لك�رة  الع�راق  ش�باب  منتخ�ب  يفتت�ح 
اولمبي�اد  ف�ي  مش�واره  الص�االت، 
الش�باب، التي تس�تضيفها بوينس ايرس 
االرجنتيني�ة، مس�اء الي�وم االح�د، امام 
منتخب بنما، لحس�اب المجموعة االولى. 
حيث يتطل�ع المنتخ�ب العراقي لش�باب 

كرة الق�دم داخ�ل الصاالت، ال�ى تحقيق 
نتيج�ة ايجابي�ة تس�عفه باالنتق�ال ال�ى 
المربع الذهبي من البطولة، اذ يتأهل بطل 
المجموعة ووصيفها لهذا الدور. يذكر ان 
منتخب ش�باب العراق لك�رة القدم داخل 
اوقعت�ه القرعة ف�ي المجموع�ة االولى، 
الى جانب المنتخ�ب المضيف االرجنتين، 

ومنتخبات بنما وسلوفاكيا ومصر.

صاالت العراق بمواجهة بنام الفتتاح 
مشوار اوملبياد بوينس ايريس

ديوكوفيتش يرغب يف نقل البطولة 
اخلتامية من لندن

            المستقبل العراقي / متابعة
 

عبر اإلسباني إيسكو آالركون، صانع ألعاب ريال مدريد، عن ثقته الكاملة 
في فريقه، رغم الخس�ارة أمس الس�بت، أمام ديبورتيف�و أالفيس بهدف 
نظيفة، في الجولة الثامنة من الدوري اإلس�باني “الليجا”.وقال إيس�كو، 
في تغريدة عبر حس�ابه بموقع “تويت�ر” للتواصل االجتماعي: “لديَّ ثقة 
مطلق�ة في فريقي”.ويغيَّب إيس�كو، عن الفريق الملكي منذ أس�بوعين؛ 
بس�بب عملية جراحية أجراها الس�تئصال الزائدة الدودية، والتي ستبعده 
عن الفريق لمدة شهر تقريًبا. يذكر أن ريال مدريد واصل يوم أمس نتائجه 

الس�يئة، وخس�ر المب�اراة الثانية ف�ي آخ�ر 4 مباريات، كما أنه فش�ل في 
تسجيل األهداف للمباراة الرابعة توالًيا.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

واصل آرس�نال انتصاراته بالدوري اإلنجليزي، بالتغلب على 
مضيف�ه فوله�ام )1-5( الي�وم األح�د، عل�ى ملعب 

كرافي�ن كوتاج، ضم�ن المرحل�ة الثامنة من 
البطولة.

ل أه�داف آرس�نال، ألكس�ندر الكازي�ت  س�جَّ
“هدفين”، وآرون رامزي، وأوباميانج “هدفين” 

ل  ف�ي )ق 29، 49، 68، 79، 1+90(، فيما س�جَّ
ه�دف فوله�ام الوحي�د أندري�ه ش�ورله ف�ي 

)ق44(.
والفوز هو السادس على التوالي آلرسنال بالبريمييرليج 

ليرفع رصيده ل�18نقطة، بالمرتب�ة الثالثة مؤقًتا لحين نهاية 
الجول�ة، بف�ارق األهداف عن توتنه�ام، الذي يملك نفس الرصي�د، فيما توقف 

رصيد فولهام عند 5 نقاط في المركز ال�17.
واعتم�د أوناي إيم�ري، على الثالثي دان�ي ويلبيك، وأليك�س أيوبي، وهنريك 
مخيتريان، وأمامهم الكازيت، وغاب أوزيل لإلصابة، فيما تواجد أوباميانج، 

ورامزي، على مقاعد البدالء.

إيسكو »يغرد« بعد صاعقة أالفيس

قطار آرسنال يدهس فوهلام

             بغداد/ المستقبل العراقي

حّمل ثائ�ر أحمد مدرب أمانة بغداد، س�وء 
الح�ظ، مس�ؤولية تع�ادل فريق�ه )1-1( 
أمام النفط في الجول�ة الرابعة على ملعب 

الصناعة.
وق�ال أحم�د ف�ي تصريحات خاص�ة �””: 
“فريقنا قدم مباراة كبيرة أمام النفط ولم 
يمنحهم الفرصة المتالك الكرة وس�يطرنا 

على اللعب طيلة شوطي المباراة”.
وأض�اف: “ه�دف النف�ط ج�اء م�ن خطأ 
دفاع�ي رغ�م أفضلي�ة فريقن�ا، وخطورة 
العبينا المتك�ررة على مرم�ى النفط، مع 
ذل�ك من هجم�ة واحدة س�جل النفط عبر 
بق�وة  “ضغطن�ا  داود”.وأكم�ل:  محم�د 

وأهدرنا فرًصا كثيرة، وحصرنا اللعب قرب 
منطقة جزاء النف�ط، وردت العارضة كرة 
لالعب جاسم محمد الذي تالعب بدفاعات 

النفط، كما أغفل الحكم ركلة جزاء 
واضحة لفريقنا”.

الضغ�ط  ه�ذا  “بع�د  وتاب�ع: 
الكبي�ر  واالس�تحواذ  المس�تمر 

عل�ى الكرة وتن�وع اللعب وتجريد 
النفط من مفاتيحه، كان يفترض أن 
نخرج بالنق�اط الثالث لوال أن الحظ 

خالفنا تمام�ا وأهدر العبونا الفرص 
التي أتيحت لهم أثناء المباراة”.

يش�ار إلى أن أمانة بغداد ل�م يحقق الفوز 
الماضي�ة وجم�ع  األرب�ع  الج�والت  ف�ي 

نقطتين فقط.

ثائر أمحد : احلظ حرمنا من الفوز 
عىل النفط

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقاري�ر صحفية عن تط�ورات جديدة بش�أن القضي�ة الخاص�ة بالبرتغالي 
كريس�تيانو رونال�دو، نج�م يوفنت�وس اإليطال�ي، والمته�م فيها باغتصاب س�يدة 

أمريكية.
وذكرت صحيفة “كوريري ديللو س�بورت” اإليطالية، أن ش�رطة الس فيجاس، 

فقدت األدلة الخاصة بقضية االغتصاب المفترضة.
وأضافت أنه بحس�ب ليزلي س�توفال، محامي الس�يدة األمريكي�ة، فإن الملفات 
الخاص�ة بالتصريح�ات الت�ي أدلت به�ا كاثرين مايورج�ا )الضحي�ة المفترضة 

لرونالدو( في عام 2009 إلى الشرطة، قد اختفت.
وأش�ارت إلى أن المالبس التي كانت ترتديها الس�يدة خالل االعتداء المزعوم والتي 

سلمتها إلى الشرطة كدليل، أيًضا لم تعد موجودة.

لغز جديد يف قضية 
كريستيانو رونالدو

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف آالن ميجالس�يو، وكيل أعمال زين 
الدين زي�دان، المدير الفني الس�ابق لريال 
مدري�د، حقيق�ة التقاري�ر الت�ي تتح�دث 
عن اقت�راب المدرب الفرنس�ي من تدريب 
مانشستر يونايتد، خلًفا للبرتغالي جوزيه 
موريني�و، ال�ذي يق�ود الش�ياطين الحمر 

حاليا.
وق�ال ميجالس�يو ف�ي تصري�ح مقتضب 
نقل�ه موق�ع “le10sport” الفرنس�ي: “ال 
أعتقد أنه س�ينتقل للعمل في إنجلترا، إنها 

مختلفة مع أسلوبه، لقد ناقشت معه األمر 
وه�و غير منج�ذب له، لقد اخت�ار االبتعاد 

لمدة عام”.
وكانت الكثير من التقاري�ر في إنجلترا قد 
أش�ارت في األيام األخيرة إل�ى أن المدرب 
الفرنس�ي س�وف يتولى تدريب مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي، خلًفا للبرتغالي جوزيه 

مورينيو.
يذكر أن زي�دان، تولى تدري�ب ريال مدريد 
في موس�مين ونصف وحقق م�ع الفريق 
الملكي إنجازات عديدة على رأس�ها الفوز 

بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وكيل زيدان حيسم اجلدل حول 
اقرتابه من خالفة مورينيو

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

هاجم الم�درب البرتغالي جوزيه مورينيو 
مطاردت�ه  بمحاول�ة  يق�وم  م�ن  كل 
واس�تهدافه م�ن أجل االطاح�ة به من 
تدريب مانشس�تر يونايتد، مؤكداً في 
نف�س الوقت على قدرته على التأقلم 
مع هذا األمر بسبب خبرته الكبيرة.

موريني�و  جوزي�ه  ويتع�رض 
نتائ�ج  بس�بب  كثي�رة  النتق�ادات 
مانشستر يونايتد وأدائه المخيبين 

، وكاد األمر أن يزداد س�وءاً مساء السبت قبل 
قل�ب تأخ�ره بهدفي�ن دون رد إل�ى ف�وز قاتل 
بثالث�ة أه�داف عل�ى نيوكاس�ل يونايتد ضمن 

الجولة الثامنة من الدوري اإلنكليزي.
وق�ال جوزيه مورينيو عق�ب المباراة “أنا في 
العام ال� 55 من عمري وهذه أول مرة أتعرض 
لمثل هذا االس�تهداف والمطاردة، لكن في سن 
كبي�ر وناضج وبإمكاني التأقل�م والتعامل مع 
الوض�ع، وال أعتقد ب�أن الالعبي�ن نجحوا في 
ذلك، راش�فورد كان حزيناً ومكتو مني ش�عر 
بالخوف ف�ي الملعب، لك�ن الالعبين قدموا ما 

لديهم في الش�وط الثاني وه�ذه عقلية الرغبة 
وااللتزام”.

وأض�اف “أن�ا ذاه�ب إلى لن�دن ول�و أمطرت 
فه�ذا خطأي، وإن حدثت مش�كلة في انفصال 
بريطاني�ا عن االتحاد األوروب�ي أيضاً خطئي، 

االستهداف لن يتوقف”.
وختم المدرب البرتغالي حديثه “لقد ش�ككتم 
بص�دق واحترافية الالعبين، هنالك فرق بأن ال 
تس�تطيع تقديم عملك بش�كٍل أفض�ل وبين إن 
كنت ال تريد القيام بذلك وحتى أنك ال تس�تطيع 

التأقلم وفعل ذلك”.

مورينيو: ال أحد يستطيع االطاحة يب

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعرب الالعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن رغبته في 
نقل البطولة الختامية للموسم من العاصمة البريطانية 
لندن في عام 2021.ومن�ذ أن انتقلت البطولة الختامية 
م�ن ش�انجهاي إل�ى لن�دن ف�ي ع�ام 2009، ل�م تقام 
البطولة في أي مدينة أخرى منذ ذلك الحين، وستستمر 
ف�ي العاصم�ة البريطاني�ة في نس�خة هذا الع�ام إلى 
جان�ب نس�ختي 2019 و2020، وذل�ك بحس�ب موقع 
“tennisworldusa”.وق�ال الالع�ب الصربي: “حققت 
البطولة الختامي�ة في لندن نجاحات كبيرة، ويفس�ر 
هذا األمر اس�تمرار إقامتها هناك لمدة طويلة، ولكني 
أرى أننا بحاجة إلى التغيير، فعلينا نقل أكبر بطولة في 
رابطة الالعبين المحترفي�ن إلى أماكن أخرى للترويج 
إليها”.وأض�اف ديوكوفيت�ش: “علين�ا أن نمنح بعض 
البل�دان األخ�رى فرصة مش�اهدة أفض�ل 8 العبين في 
العال�م، ويمكن نقل البطولة ألي مكان في العالم س�واء 
في آس�يا أو أمريكا الجنوبية، خاصة أن هناك أسبوع بين 
بطولة باريس لألس�اتذة وبين البطول�ة الختامية، وبالتالي 

هناك وقت للتأقلم على الظروف واألراضي المختلفة”.

        المستقبل العراقي / وكاالت

أف�ادت تقاري�ر صحفي�ة ب�أن فلورنتينو 
بيريز، رئيس ريال مدريد، أبدى استعداده 
للدخول في س�وق االنتقاالت الش�توية 
المقبلة، من أجل تدعيم الخط الهجومي 
لفريق�ه، ف�ي ظ�ل العج�ز الهجوم�ي 

الكبير، خالل الموسم الحالي.
وقالت صحيفة “س�بورت” اإلسبانية، 
منص�ب  بنفس�ه  س�يتولى  بيري�ز  إن 
السكرتير الفني للنادي الملكي، ويبحث 
عن توقيع كبير خ�الل فترة االنتقاالت 

الشتوية المقبلة.
ثالث�ة  وض�ع  بيري�ز  أن  وأوضح�ت 
خي�ارات، س�وف يح�اول التعاق�د مع 
أحدها في يناير/كانون الثاني المقبل، 
لتدعي�م الهج�وم، وح�ل مش�كلة قل�ة 

تسجيل األهداف.
وس�يكون المهاجم األلماني تيم�و فيرنر )22 
ع�ام(، نجم اليب�زج والمنتخ�ب األلماني، أحد 
الخيارات التي س�يحاول بيري�ز التعاقد معها، 
علًما بأن النادي الملكي يتابع الالعب منذ فترة 

ليست بالقصيرة.
وأوضحت الصحيفة أن البلجيكي إيدين هازارد، 
العب تشيلسي، هو الخيار الثاني، ال سيما وأن 
الفري�ق ح�اول التعاقد معه ف�ي الصيف، لكن 

تشيلسي رفض المفاوضات.
وأش�ارت إلى أن الخيار الثال�ث، هو اإلنجليزي 
ه�اري كين، وال�ذي وصفت�ه باله�دف األكبر 
للن�ادي الملكي، فاألداء الرائع لالعب في كأس 
العال�م ج�ذب الكثير م�ن األنظ�ار ل�ه، لكنها 
أش�ارت لصعوب�ة التعاقد معه، بس�بب دانييل 
ليف�ي رئيس توتنهام، المع�روف عنه صعوبة 

التفاوض.

برييز خيطط لتعاقد شتوي ضخم
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لندن ومدن عاملية مهددة بالغرق!
تواجه امل�دن يف جميع أنح�اء العالم، 
بما فيها العاصم�ة الربيطانية لندن، 
خطر الفيضان�ات مع زي�ادة ارتفاع 
لتقري�ر  وفق�ا  البح�ار،  مس�تويات 

جديد.
ويأتي تحذير وكال�ة اإلغاثة والتنمية 
الرسمية »كريس�تيان إيد«، يف الوقت 
الذي يلتق�ي فيه أعضاء األمم املتحدة 
والعلم�اء لوض�ع اللمس�ات األخ�رة 
الزي�ادات  ع�ى تقري�ر ح�ول تأث�ر 
العاملي�ة يف درجات الح�رارة عند 1.5 
درجة مئوية، فوق مس�تويات ما قبل 
الصناعة، وتحديد اإلجراءات املطلوبة 

ملن�ع املزيد م�ن االحتب�اس الح�راري. ومن 
املتوق�ع أن ترتفع مس�تويات البحار بأكثر 

م�ن 16 إنش�ا، يف حال�ة عدم الحد م�ن آثار 
االحتباس الحراري. وقال كريستيان إيد، إن 
تغر املناخ يمكن أن يكون بمثابة »ُمضاعف 

للتهديد« الناجم عن املشاكل القائمة، 
مثل س�وء التخطيط وانجراف الرتبة 

بسبب فيضانات املياه الجوفية.
وأوض�ح التقري�ر أن لن�دن تتع�رض 
لخطر متزايد نتيجة الرتفاع مس�توى 
س�طح البحر، حيث يتعني اس�تخدام 
»حاج�ز التايم�ز« يف املدينة، للتصدي 

للفيضان.
وتجدر اإلش�ارة إىل أنه عندما تم فتح 
الحاجز يف عام 1984، كان من املتوقع 
أن يتم استخدامه مرتني إىل 3 مرات يف 
الس�نة، ولكن حاليا ُيستخدم حوايل 6 
أو 7 مرات. وتش�مل املدن الس�احلية 
وش�انغهاي  هيوس�تن  للخط�ر،  املعرض�ة 

وبانكوك ومانيال وجاكرتا والغوس ودكا.

العثور عىل بقايا برشية تعود
 إىل أكثر من 100 ألف عام

خطأ شائع يرتكبه مرضى السكري
 يرض بفعالية اإلنسولني

وج�د علماء آثار م�ن جامعة كراك�وف يف بولندا، بقاي�ا برشية يبلغ 
عمرها حوايل 115 ألف عام.

وأكد العالم البولندي، بافل فالدي نونوفاك، العثور عى رفات اإلنسان 
القدي�م يف كه�ف مظل�م، يق�ع يف محافظ�ة مالوبولس�كا، منذ عدة 

سنوات.
ومكنت أعمال تحلي�ل عظام هذه الجثة خالل تلك الفرتة من معرفة 

العمر التقريبي ألقدم بقايا برشية تم العثور عليها يف البالد.
وأوضح الباحث������ون أن الع����ظام تعود إىل إنس�ان نياندرتال. 
وه�ي عبارة ع�ن بقايا كف طفل قضمها طائر كبر، بحس�ب مجلة 

.»Nauka w Polsce«

حذر باحثون من أن معظم مرىض الس�كري يخزنون اإلنس�ولني الذي 
يحتمل أن ينقذ حياتهم، عند درجات حرارة خاطئة.

وتش�ر الدراس�ة األملانية إىل أن ما يصل إىل 4 م�ن 5 مرىض يحتفظون 
بالدواء يف درجة حرارة شديدة الربودة أو شديدة الحرارة يف الثالجة، ما 
قد يؤثر عى فاعلية الدواء. وقامت دراسة شملت 388 مريضا بالسكري 

بقياس درجة حرارة اإلنسولني عندما احتفظوا به يف الثالجة.
وكشفت النتائج أن 79% من سجالت درجات الحرارة أظهرت أن الدواء 
يوضع خارج النطاق املوىص به، يف املتوسط، يتم تخزين اإلنسولني عند 
درجة حرارة خاطئة ملدة ساعتني و42 دقيقة يف اليوم. ويحذر الباحثون 
من أن تخزين اإلنس�ولني »دون قص�د« يف درجات حرارة خاطئة يمكن 
أن يجعل�ه أقل فعالية، لذلك يجب اس�تخدام موازين الح�رارة للتحقق 
من تخزين الدواء بش�كل صحيح. ومث�ل العديد من األدوية واللقاحات 
القابلة للحقن، فإن اإلنسولني يكون شديد الحساسية للحرارة والربودة، 

ويمكن أن يتسبب ذلك يف تلفه إذا تغرت الحرارة بضع درجات.

روسيا تعد متخصصني يف اجليولوجيا الفضائية
تخط�ط جامعة التنقيب الجيولوجي الروس�ية 
الحكومي�ة بموس�كو، الفتت�اح قس�م جدي�د 

مختص بجيولوجيا الفضاء يف العام املقبل.
وق�ال رئيس الجامع�ة، فاديم كوس�يانوف، إن 
هذه املؤسس�ة التعليمي�ة العالية تخطط لفتح 
اختصاص جديد يف 2019 له عالقة بالجيولوجيا 
الفضائي�ة، مهمته الرئيس�ية تمك�ني املختص 

الجيولوج�ي، من دراس�ة وتحلي�ل الصور التي 
تلتقطه�ا املحط�ة الفضائي�ة الدولي�ة، وع�ى 
أساس�ها تحديد الرتكيب الجيولوجي للمنطقة 

املدروسة.   
وذكر كوس�يانوف، أن�ه كان يوجد نوع من هذا 
االختصاص يف العهد السوفيتي وما بعده، ولكن 
الحقا ولقل�ة التموي�ل، اختف�ى، ألن الرشكات 

املختصة باس�تخراج الث�روات الباطنية، لم تبد 
االهتم�ام ب�كل ذل�ك. فيم�ا أخذ ه�ذا املوضوع 

يحظى باالهتمام مجددا يف الوقت الحايل. 
وأش�ار رئي�س الجامع�ة، إىل ع�دم وج�ود أي 
استكش�اف جيولوج�ي أو إنتاج عامل�ي للمواد 
الخ�ام يف الفضاء الكون�ي، يف الوقت الراهن،ألن 

مثل هذه املشاريع العمالقة مكلفة للغاية.

منشد االسدي
نعي�ش يف عالم فرض عى نفس�ه ) االفرتاضة ( , أبتع�د عن الواقع 
حت�ى صار االغل�ب خياليا ,لتغ�زو حياته املتناقض�ات والرصاعات 
واالكاذي�ب , أغل�ق كل الخالي�ا املحفزة لالبداع والتأم�ل داخل عقله 
, ل�م يع�د يتصارع العل�م والجهل ذل�ك ال�رصاع االزيل , حتى ليخيل 
الين�ا أن االول أخ�ذ يلمل�م أش�تات ماتبقى من�ه وينس�حب رويدا 
روي�دا لصحراء موحش�ة لم يجد فيها اال بقاي�ا العقول التي الزالت 
تعيش ع�ى جرعات متقطعة من الش�جاعة . فقد الكثرون س�بل 
الدفاع واملواجهة , وس�اروا كالسكارى ) وماهم بسكارى ( اىل عالم 

التجاذبات والتنافرات .
غلفت حياتهم الس�طحية واالنتقائية واالنتهازية , صاروا يعقدون 
عالقاته�م م�ع االخرين ثم يحددون س�قفا النهائه�ا حتى دون أن 
يكلفوا أنفس�هم عناء البوح بهذا القرار املصري , الخط رجعة لهم 
م�ع االخري�ن , عقولهم وافكارهم أس�رة وبلي�دة ومربمجة , اليش 
يتحك�م يف أجهزته�م العصبي�ة اال الرسع�ة , ممزوج�ة بعزة نفس 
فارغة وانفة جوفاء , صارت تقودهم أجهزتهم النقالة لتضلهم عن 
الحقائق االخرى من حوله�م وتزيغ أبصارهم عن املثالية والرجولة 
والصف�ات الحميدة التي أودعها الله فيهم ووصفها س�بحانه بأنها 
أحب ماخلق وماأودع , فجحدوا بنعمة الخالق ليهون بعدها املخلوق 

.
اليش يف نس�يج ش�عورهم والأهمية لوعي مجتمعه�م الذي صاروا 
سببا يف نسفه دون أن يدروكوا , أنهزموا أمام أجياحات االحتياجات 
الضخمة النفسهم , لم يسألوا أنفسهم ولم يجرب كل احد منهم أن 
يقول من أنا وملاذا جئت اىل هذه الحياة وكيف س�أخرج منها وماذا 
س�أالقي بعدها ؟وهل حياتنا ه�ذه والدة أم موت ؟ هل تفاعلنا مع 
االخري�ن يجب ان يس�ر وفق ثوابت ومبادىء وأس�س ؟ أم ان الكل 
لدينا مجرد لحظة عابرة ؟ ملاذا أستس�هلنا ان نكون سببا يف ) أراقة 

دمعة ( االخر وليس دمه ؟
مل�اذا نك�ون الس�بب يف زي�ادة نبضات قل�ب االخر عن املع�دل الذي 
درس�ناه يف مناهج االبتدائية ومن ثم نوقفه ليس�جل سبب وفاته ) 
جلطة قلبية ( واملفرتض االصح ان يسجل سبب الوفاة ) نحن ( !!!

مل�اذا ندف�ع االخري�ن نح�و االنطوائي�ة بع�د ان نفق�ده ثقت�ه بنا 
وباملجتمع , وننطلق نحن للمجتمع لننس�فه ؟ ملذا ن���قتل املعاني 
االجم�ل يف قلب الحقيقة االنصع ؟ مل�اذا نل����بس ثوبا نجعل حتى 
الشيطان يخجل من ارتدائه لو نزعناه ؟ ملاذا نفقد حرية شخصيتنا 
ونصبح أرسى ملنظمومات صنعناها بأيدينا وعق����ولنا وأنفس�نا 
؟ خالصة القول , أنهم يعت�����قدون أنهم ) فعل ( والحقي����قة 

أنهم صاروا ) ردة فعل ( !!!

تض�م جماهر ك�رة القدم املش�جعني 
الرياضي�ني األكث�ر حماس�ة يف العالم، 
واآلن أدرك باحث�و جامع�ة ي�ورك ملاذا 
ال يتف�ق املش�جعون املتنافس�ون م�ع 

بعضهم البعض عى اإلطالق.
مباري�ات  املش�جعون  يتاب�ع  عندم�ا 
فريقهم املفضل تنش�ط منطقة قديمة 
م�ن الدماغ، ظلت عى قيد الحياة آلالف 
الس�نني، ثم يتحكم هذا الفعل بالدماغ، 
وكثرا ما يصدر حكما معقوال، مع عدم 
قدرة املشجعني عى تجنب رؤية املباراة 
بطريق�ة متحيزة. ووج�د الباحثون أن 

األش�خاص الذين يش�جعون فرق�ا مختلفة، 
يقومون بمعالج�ة املعلومات البرصية بطرق 
مختلفة جدا، ما يؤدي إىل استنتاجات مختلفة 

عى الرغم من مشاهدة املباراة نفسها.
ويق�ول الباحث�ون إن هذه األم�ر يفرس عدم 
موافقة املشجعني عى بعض قرارات التحكيم. 
ويعتق�د الربوفيس�ور، تيم أندروز، من قس�م 
عل�م النفس يف جامعة ي�ورك، أن هناك ما هو 
أكث�ر م�ن التحيز البس�يط، لذا ابتك�ر تجربة 

لفهم السبب النفيس وراء هذه الظاهرة.
وق�ال أن�دروز: »عندم�ا قارنا نش�اط أدمغة 

مش�جعي الفريق نفس�ه، ومش�جعي الفرق 
املناط�ق  يف  النش�اط  أن  وجدن�ا  املختلف�ة، 
الحس�ية للدم�اغ كان واضح�ا ل�دى جمي�ع 
املشاركني. ولكن يف املناطق األمامية والجافة 
للدم�اغ، بم�ا يف ذل�ك املناطق املعروف�ة بأنها 
نشطة يف عمليات املكافأة والتحكم بالحركة، 
كان هناك ارتباط بني مشجعي الفريق نفسه، 
واختالفات كبرة بني مشجعي الفرق املختلفة، 
األمر الذي يس�مح لعش�اق الفرق املتنافس�ة 
بتطوير فه�م مختلف للمباراة نفس�ها«. ويف 
الدراسة، خضع مشجعو تشيليس ومانشسرت 
يونايت�د، الذين دعموا فريقهم ملدة 15 عاما يف 

املتوسط، للتحليل. وتم وضع املشجعني 
املتحمس�ني يف جهاز التصوي�ر بالرنني 
املغناطي�يس، وتابع�وا »مونتاجا« ألبرز 
يف  املختلف�ة  املباري�ات  م�ن  األح�داث 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وقال الباحثون إن املسح أظهر أن أجزاء 
الدم�اغ التي تتحك�م يف اإلدراك والهوية 
الذاتي�ة وغرها من الوظائ�ف املعقدة، 
تفاعلت بش�كل مختلف للغاية، ما يدل 

عى وجود صلة بني الوعي والتحيز.
وأظه�رت منطق�ة يف الدم�اغ تس�مى، 
النواة املتكئة، التي تش�ارك بشكل كبر 
يف نظ�ام املكافأة يف الدم�اغ، الفرق األكرب بني 
املش�جعني. ويرتجم هذا التحيز املتأصل اليوم 
ويتج�ى يف خض�م املنافس�ة عى ملع�ب كرة 
القدم، مع تفاعل املش�جعني بش�كل مختلف 

بناء عى والئهم.
وقال الربوفيس�ور أندروز، الذي نرش دراسته 
نتائجن�ا  »إن   :Cerebral Cortex مجل�ة  يف 
تقدم نظرة جديدة إىل األساس العصبي لتحيز 
املجموع�ة واملي�ل الب�رشي للش�عور بالراحة 
والطمأنينة تجاه جهة محددة، إىل جانب عدم 

الثقة يف الغرباء واملنافسني«.

تعت�رب أفع�ى املامب�ا الس�وداء إحدى 
أخط�ر األفاعي القاتل�ة يف العالم عى 
نط�اق واس�ع، ولكن العلم�اء تمكنوا 
م�ن ع�الج الح�االت املصابة بس�مها 
القاتل باستخدام مواد مستخلصة من 

عينات دم برشية.
هوج�ارد  أندري�اس  األس�تاذ  وق�رر 
الوستسني، وفريقه البحثي الدويل، أن 
يبدأوا يف دراسة املامبا السوداء القاتلة 
التي تنتج سما قويا يؤثر عى الجهاز 
العصب�ي الب�رشي، ويمك�ن أن تقتل 
فريس�تها يف غض�ون س�اعات.وعى 

الرغ�م من أنه يمكن عالج الس�م بمضادات 
الس�موم، إال أن املواد املستخدمة حاليا عادة 
م�ا تكون مش�تقة م�ن دم الخي�ول، والتي 
س�بق أن تم »تضخيمها« عن طريق حقنها 

بكميات صغرة من السم.
وينتج هذا األمر األجس�ام املض�ادة يف الدم، 
ويمكن استخراجها واس�تخدامها ملكافحة 

آثار السم لدى البرش.
وع�ى الرغم من فعالية ه�ذه العالجات، إال 
أنه�ا مكلفة وتأت�ي مع مجموع�ة متنوعة 
من اآلثار الجانبية، بما يف ذلك ما يس�مى ب� 

»مرض املصل«، وردود الفعل التحسسية.
وتمكن الربوفيس�ور الوستسني، الذي يعمل 
يف الجامع�ة التقنية بالدنم�ارك، من تحقيق 
نتائ�ج أفضل باس�تخدام األجس�ام املضادة 
البرشية. فبدال من حقن البرش بسم الثعابني 
إلنت�اج األجس�ام املض�ادة الصحيحة، وهي 
تقنية حاول تطبيقها هواة مختلفون، طور 

العلماء بديال يعتمد عى املخترب.
وبعد مسح »مكتبة« تحتوي عى جينات من 
أجسام مضادة برشية جمعت من خاليا الدم، 
قاموا بفحص األجسام املضادة القادرة عى 
مكافحة سموم أفعى املامبا. وبمجرد تحديد 

الجينات الصحيحة، أدخلها العلماء يف 
خاليا تحولت إىل عوامل صغرة لتخرج 
كمي�ات كبرة من األجس�ام املضادة. 
وق�ال الربوفيس�ور الوستس�ني الذي 
 Nature  نرش نتائج الدراسة يف مجلة
Communications: »إن القفزة الهامة 
يف نتائجنا تمثلت يف اس�تخدام طريقة 
التكنولوجي�ا الحيوي�ة للعث�ور ع�ى 
األجس�ام املضادة البرشية، ثم نرشها 
يف املخترب لتمكيننا من استخدام عالج 
املامبا السوداء التجريبي«. وتم تقديم 
األجسام املضادة التي نتجت عن هذه 
العملية يف كوكتيل تم إعطاؤه للفرئان، وهو 
عالج أوقف التأثرات السمية العصبية لسم 
أفعى املامبا. وق�ال الباحثون إنه عى الرغم 
من ك�ون النتائج واع�دة، إال أنه من املرجح 
أن يس�تغرق األم�ر س�نوات قب�ل تطبيقها 
ع�ى نطاق واس�ع لع�الج لدغ�ات الثعابني. 
وقال الربوفيس�ور الوستس�ني: »قبل إجراء 
االختب�ارات الرسيري�ة عل  البرش، س�يكون 
من املفيد تطوير املزيد من األجسام املضادة 
للس�موم، ملنحه�ا طيف�ا أوس�ع ض�د أنواع 

عديدة من سم األفعى«.

استخدام الدم البرشي لعالج  أخطر لدغات األفاعيرس شدة محاس وتعّصب عشاق كرة القدم!

فزادهم »النت« مرضا ...

الحقوقي ماجد الحسناوي
تتعلق هذه االس�رتاتيجية قبل كل يشء بالتطور السيايس 
ويأخ�ذ هذا التط�ور مالمح أخ�رى اذا كان الرصاع يتعلق 
بال�دول الك�ربى وبينها وبني الق�وى الغ�ر متكافئة واذا 
أخذت الحرب طابع الرصاع الكثيف بالقوى والوس�ائط ال 
يمكن حساب املس�تقبل دون إرشاكه بعامل سيايس ولقد 
هيمن الس�الح النووي عى السياس�ة العاملي�ة منذ حادثة 
هروش�يما ملا يمثله هذا السالح من دمار وخراب وكوارث 
ع�ى البرشية وينبغي توفر الوقاية منه واحتماالت وقوع 
رصاع ذري كب�ر وبرهنت حرب فيتنام منذ بدايتها وحتى 
نهايته�ا والردع الن�ووي ال يمكن ان يطب�ق عى دول ذات 
مس�احة واس�عة وكبرة وان انهيار الهيمنة الغربية إنما 
يعود يف قسم كبر منه إىل االتجاه السيايس املقسم وغياب 
العقائد السياسية اإليجابية وتصبح جميع التقنيات مجرد 
عبث ال فائدة منها اذا لم تحقق الرشوط يف الوحدة إصافة 
إىل االتج�اه الس�يايس املعاكس الذي جاء ب�ه األمريكيون 
يف رؤويته�م إىل االس�تعمار متناس�ني بذل�ك ان الوالي�ات 
املتحدة األمريكية كانت مستعمرة أوربية واصدروا الحكم 
بان كل ما هو اس�تعماري إنما ه�و أوربي والعمل املضاد 
لالس�تعمار الذي حمل������ته املاركس�ية ووقعت اوربا 
ب�ني قوة الخصمني ول�م تعد باس�تطاعتها املحافظة عى 
هيبته�ا التي تناقضت كثرا خالل الح�رب العاملية الثانية 
وكان الفش�ل واضح�اً يف حرب الس�ويس 1956 ومن هنا 
أصبحت السيطرة العس�كرية عى الشعوب خطأ تاريخيا 
ومعنويا ونفس�يا والتدخل العس�كري وس�يلة مرحلية ال 
تحق�ق الهدف والتدخل املس�تمر ال يس�بب تدم�ر الهيبة 
فحس�ب ولكنه يس�تنزف املوارد املادي�ة واملعنوية والدول 
تنتقل من الطفولة إىل الش�باب واملراهقة ثم الش�يخوخة 
وامل�وت يف النهاية والذوب�ان ك�����ما هو الحال يف الدولة 
األموي�ة والعباس�ية واإلمرباطوري�ة العثماني�ة واألملانية 
وأخرا ظهرت الواليات املتحدة األمريكية وهي يف طريقها 
إىل الزوال ما تأكده الش�واهد من أزمات اقتصادية مدمرة 
وان إرشاك الكف�اءات الوطني������ة يف اتخ�اذ الق�رارات 
املتعلق�ة باالختصاص وتضمن الس�لطة املركزية بصورة 
افضل يف تامني الرقابة وممارسة الدور يف التحكم والتوجيه 
وينبغ�ي وجود تمثي�ل عى املس�توى العلمي باس�تخدام 
الكف�اءات االقتصادية لبناء رصح العراق وذات مس�تقبل 

اسرتاتيجي واعد. 

مستقبل الوطن االسرتاتيجي


