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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

أكـرم الّشيـم إكـرام املُصـاحـب 

وإسعاف الّطالب

ص2املالية الربملانية تعتزم حتديد آلية لوضع موازنة تكميلية 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

السكك احلديد تعلن تسيري »قطار سياحي تراثي« من بغداد اىل النارصية اخلميس القادم

جملس الوزراء حيدد هناية 2020 موعدا لتنفيذ التعداد العام للسكان

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�ال رئي�س مجلس ال�وزراء ع�ادل عبد 
امله�دي، أم�س األحد، إننا نس�عى لوضع 
العراق يف مكانه املناسب يف العالم العربي 
واالسالمي، وأن غيابه ليس فيه مصلحة 
والج�ران واالصدق�اء، وذل�ك  لألش�قاء 
خ�الل لقائه رئيس النائ�ب األول للرئيس 
اإليراني اس�حاق جهانغري، أثناء زيارة 
عب�د امله�دي املس�تمرة إىل إي�ران. وذكر 
بيان ص�در عن مكت�ب عب�د املهديتلقت 
“املس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه، أن 
“عب�د امله�دي  التق�ى جهانغ�ري وأكد 

خ�الل اللقاء ع�ى أن العالق�ات العراقية 
االيراني�ة تحقق تقدما رغ�م الصعوبات، 
وبحثن�ا جمل�ة من امللف�ات منه�ا ملف 
ش�ط العرب الذي كان مهمال طيلة أربعة 
عق�ود ونتع�اون اآلن لتنظيف�ه وكري�ه 
وجلب منافع كب�رة للبلدين من خالله”. 
وأضاف البي�ان أن “الع�راق جدد موقفه 
باالنفتاح عى جميع دول الجوار من أجل 
بناء منطقة مس�تقرة ومتعاونة ورفض 
سياس�ة املحاور واالعتداء عى أية دولة، 
وأن موق�ف العراق لي�س ضمن منظومة 
العقوبات عى ايران”. وجرى خالل اللقاء، 
بحس�ب البيان، “بحث ملف�ات الكهرباء 

والنقل وتسهيل سفر املواطنني يف البلدين 
لتش�جيع النشاط الس�ياحي ومردوداته 
االقتصادية والتعاون يف املجاالت التجارية 
واملرصفية”. بدوره، اك�د وزير الصناعة 
والتعدين والتجارة االيراني رضا رحماني 
رضورة انش�اء م�دن صناعي�ة حدودية 
مشرتكة بني البلدين، فيما أشار إىل تعيني 
8 نقاط له�ذا الغرض. وق�ال رحماني يف 
ترصي�ح، خالل اجتماع مع وزير التجارة 
العراق�ي عبد املجيد جاس�م، إن “البلدين 
اتفقا عى انش�اء م�دن صناعية حدودية 

مشرتكة بينهما”.
التفاصيل ص2

املوارد املائية تكشف عن قدرات 
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حزب أردوغان يرفض ابتالع خسارة اسطنبول
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن حزب الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، 
أمس األحد، أنه سيطلب إعادة فرز أصوات كل 
مراك�ز اقرتاع االنتخابات البلدية يف إس�طنبول 
التي جرت األسبوع املايض، والتي تبني نتائجها 

التقريبية خسارته لرئاسة بلديتها.
وأكد نائب الرئيس عيل إحس�ان يافوز أن حزب 
العدال�ة والتنمية س�يقدم طلبا به�ذا االتجاه، 
علما ب�أن إعادة فرز جزئية تجري حاليا يف 39 
من أحياء املدينة، وفق ما نقلت وكالة »فرانس 

برس«.
وق�ال ح�زب املعارض�ة الرئي�ي يف تركي�ا إن 
مرش�حه ملنصب رئيس بلدية إسطنبول ال يزال 

متقدما بفارق ضئيل عى مرشح حزب العدالة 
والتنمي�ة الذي ينتم�ي إليه الرئي�س أردوغان، 

وذلك بعد إعادة فرز نصف صناديق االقرتاع.
وتع�رض ح�زب العدال�ة، الذي ت�رر نتيجة 
التباط�ؤ االقتص�ادي، لصدم�ة كب�رة ج�راء 
خسارته املحتملة يف إسطنبول، املركز التجاري 
للب�الد، والعاصمة أنق�رة وذل�ك يف االنتخابات 
البلدي�ة التي أجريت ي�وم األحد املايض، وطعن 

الحزب يف نتائج املدينتني.
وهيم�ن ح�زب العدال�ة والتنمي�ة واألح�زاب 
اإلس�المية الت�ي س�بقته ع�ى أك�ر مدينتني 

تركيتني ملدة 25 عاما.
وذكر حزب الش�عب الجمه�وري املعارض، إن 
مرش�حه أكرم إمام أوغل�و حصل عى 17919 

صوتا بعد ف�رز 49 باملئة تقريب�ا من صناديق 
االق�رتاع. والي�زال الهام�ش ضئي�ال للغاي�ة يف 
انتخاب�ات حص�ل فيه�ا كل مرش�ح عى نحو 

أربعة ماليني صوت.
لك�ن رئيس ال�وزراء الس�ابق بن ع�يل يلدريم 
مرش�ح حزب العدالة والتنمية قال للصحفيني 
الجمع�ة، إن الهام�ش بين�ه وبني إم�ام أوغلو 
يتقل�ص مضيف�ا أن النتيج�ة التي س�تعلنها 
الهيئ�ة العلي�ا لالنتخاب�ات س�تكون مختلفة 

»بمجرد استكمال إعادة الفرز«.
م�ن جهته، ق�ال فاي�����ق أوزت�راك املتحدث 
باس�م حزب الش�عب، إن الحزب واث�ق من أن 
النتائج األولية، التي تظهر انتصار إمام أوغلو، 

لن تتغر.

حمافظ بغداد يدعو املؤسسات التعليمية والرتبوية اىل ختصيص 
أوقات للمطالعة يف املدارس

عمليات بغداد: رفع مخسة آالف »كتلة كونكريتية« 
3من العاصمة خالل االشهر املاضية 3

        بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكم�ة االتحادي�ة العليا، أمس 
االح�د، بع�دم دس�تورية م�ادة يف ق�رار 
ملجل�س قي�ادة الث�ورة املنح�ل، مؤك�دة 
أن حري�ة االنس�ان وكرامت�ه مصان�ة، 
وش�ددت ع�ى اس�تقالل الق�ايض وعدم 
املتح�دث  وق�ال  مهام�ه  تقيي�د  ج�واز 
الرس�مي للمحكم�ة إياس الس�اموك، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت 
جلستها برئاسة القايض مدحت املحمود 

وحضور القضاة االعضاء كافة، ونظرت 
طعن�اً قدمه ق�ايض أول محكمة تحقيق 
بغداد الجدي�دة«. وأضاف الس�اموك، أن 
»القايض طعن بعدم دستورية املادة )1( 
من قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم 
)157( لس�نة 1996 الت�ي منعت اطالق 
رساح املته�م بجريم�ة حي�ازة او اخفاء 
او اس�تعمال مركبة متحصلة عن جناية 
او الترصف فيها ع�ى أي وجه مع علمه 
بذلك يف دوري التحقي�ق واملحاكمة حتى 
صدور حكم او ق�رار فاصل يف الدعوى«.  
وتاب�ع، أن »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا 

وج�دت أن االص�ل يف املتهم ال�راءة حتى 
تثب�ت ادانته يف محاكم�ة قانونية عادلة 
وفق�اً ملنطوق املادة )19/ خامس�ًا( من 
دس�تور جمهورية الع�راق لعام 2005«. 
واش�ار الس�اموك اىل، أن »املحكمة أكدت 
أن حرية االنس�ان وكرامته مصانة وفقاً 
لحكم املادة )37/ اوالً/ أ( من الدستور«. 
واس�تطرد، أن »املحكمة االتحادية العليا 
قال�ت إن حج�ب ه�ذه الحري�ة يجب أن 
ينظمه�ا قان�ون ي�رتك للقض�اء تقدي�ر 

املوقف القانوني .
التفاصيل ص2

االحتادية تقيض بعدم دستورية مادة بقرار لـ »جملس قيادة الثورة« 
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اليوم.. افتتاح »ساحة االحتفاالت« بعد عقد ونصف عىل إغالقها
     بغداد / المستقبل العراقي 

م�ن املقرر أن تش�هد العاصمة بغ�داد، اليوم 
االثن�ن، افتت�اح س�احة االحتف�االت داخ�ل 
املنطق�ة الخرضاء، وذل�ك بع�د إغالقها منذ 

احتالل بغداد يف نيسان عام 2003.
وقال�ت مص�ادر سياس�ية إن “ي�وم االثنن، 
سيش�هد افتتاح س�احة االحتف�االت الكربى 

داخل املنطقة الخرضاء”. 
واضاف�ت، ان “االفتت�اح س�يتخلله حف�ل يف 
م�رح املنص�ور الرئي�ي”، مش�رة اىل ان 
ال5  الس�اعة  تم�ام  “االفتت�اح س�يكون يف 

والنصف مساًء”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�ال رئي�س مجل�س ال�وزراء ع�ادل 
عبد امله�دي، أمس األحد، إننا نس�عى 
لوض�ع الع�راق يف مكانه املناس�ب يف 
العالم العربي واالس�المي، وأن غيابه 
ليس فيه مصلحة لألش�قاء والجران 
واالصدق�اء، وذلك خ�الل لقائه رئيس 
النائب األول للرئيس اإليراني اس�حاق 
جهانغ�ري، أثن�اء زيارة عب�د املهدي 

املستمرة إىل إيران.
وذك�ر بي�ان ص�در ع�ن مكت�ب عبد 
العراق�ي”  “املس�تقبل  املهديتلق�ت 
نس�خة من�ه، أن “عبد امله�دي  التقى 
جهانغ�ري وأكد خ�الل اللقاء عىل أن 
االيراني�ة تحقق  العراقي�ة  العالق�ات 
تقدما رغم الصعوبات، وبحثنا جملة 
م�ن امللفات منه�ا ملف ش�ط العرب 
ال�ذي كان مهم�ال طيل�ة أربعة عقود 
ونتع�اون اآلن لتنظيفه وكريه وجلب 

منافع كبرة للبلدين من خالله”.
وأضاف البيان أن “العراق جدد موقفه 
باالنفتاح ع�ىل جميع دول الجوار من 
أجل بناء منطقة مس�تقرة ومتعاونة 
ورف�ض سياس�ة املح�اور واالعت�داء 
ع�ىل أي�ة دول�ة، وأن موق�ف الع�راق 
ليس ضم�ن منظوم�ة العقوبات عىل 
اي�ران”. وجرى خالل اللقاء، بحس�ب 
الكهرب�اء  ملف�ات  “بح�ث  البي�ان، 
والنق�ل وتس�هيل س�فر املواطنن يف 
البلدين لتش�جيع النش�اط السياحي 
ومردودات�ه االقتصادي�ة والتعاون يف 

املجاالت التجارية واملرصفية”.
بدوره، اكد وزي�ر الصناعة والتعدين 
رحمان�ي  رض�ا  االيران�ي  والتج�ارة 
رضورة انشاء مدن صناعية حدودية 

مش�ركة بن البلدين، فيما أش�ار إىل 
تعين 8 نقاط لهذا الغرض.

وق�ال رحمان�ي يف ترصي�ح، خ�الل 
اجتماع مع وزير التجارة العراقي عبد 
املجيد جاس�م، إن “البلدين اتفقا عىل 
انشاء مدن صناعية حدودية مشركة 
بينهما”، مبيناً أنه “تم تعين 8 نقاط 
لهذا الغرض، وتم التوصل ايل اتفاقيات 
النش�ائها يف اقليم كردس�تان وجنوب 
العراق”. ونوه رحماني، إىل أنه “يجب 
تنفيذ االتفاقي�ات التجارية بن ايران 
والعراق للوصول ايل تجارة بن البلدين 
بمق�دار 20 ملي�ار دوالر س�نويا مما 

سيؤدي لتنمية االنتاج والتصدير”.
وأضاف رحمان�ي، أن “هذه اللقاءات 
لها تاثر كب�ر يف تنمية العالقات بن 
طه�ران وبغ�داد”، الفت�اً إىل أن “م�ن 
املواضي�ع االخ�رى الت�ي ت�م بحثه�ا 
خالل االجتماع، ه�ي تعريفة التجارة 
ورضورة  البلدي�ن  ب�ن  التفضيلي�ة 

تنفيذها”.
وبن رحمان�ي، أنه “تم بدء التفاوض 
به�ذا الش�أن ب�ن اللج�ان املختص�ة 
يف البلدي�ن”. م�ن جانبه،اعت�رب وزير 
التج�ارة العراق�ي عبداملجيد جاس�م، 
رفي�ع  العراق�ي  الوف�د  “زي�ارة  أن 
املستوى اىل ايران هو دليل عيل حرص 
البلدين يف تنمي�ة عالقاتهما يف جميع 
املج�االت”، موضحاً أن “العالقات بن 
اي�ران والع�راق تاريخي�ة، وان اطول 

حدود للعراق مع جرانه هو معها”.
وأضاف جاس�م، أنه “تم التوقيع عيل 
اتفاقي�ات مهم�ة بن البلدي�ن ومنها 
الدخ�ول  تاش�رات  رس�وم  تصف�ر 
ملواطن�ي البلدين مما س�يعزز التبادل 

التجاري بن ايران والعراق”.

وأش�ار جاسم إىل أن “االرضية مالئمة 
لتواجد التجار واملستثمرين االيرانين 
يف العراق”، منوهاً إىل أن “تنفيذ الخط 
الس�ككي ب�ن الش�المجة و البرصة 
م�ن االتفاقي�ات االخ�ري املربمة بن 

الجانبن والتي دخلت حيز التنفيذ”.
وفيم�ا يتعلق بانش�اء م�دن صناعية 
مش�ركة بن البلدين قال إن “العراق 
قام باجراءات بهذا الش�ان مع الدول 
املج�اورة ل�ه، ولتنفيذها م�ع ايران، 
االيران�ي  املق�رح  بانتظ�ار  ونح�ن 
لدراس�ته”. إىل ذلك، أكد محافظ البنك 
املركزي االيراني عبدالنارص همتي ان 
التب�ادل امل�رصيف بن طه�ران وبغداد 

يجري عىل اس�اس الدينار، فيما أشار 
إىل أن حجم التجارة بن البلدين حالياً 

هو يف وضع مناسب.
وقال همتي خالل لقائ�ه وزير املالية 
فؤاد حسن، بحسب وكالة »فارس«، 
إن »اله�دف من هذا اللقاء هو متابعة 
املالي�ة والنقدية وتحس�ن  القضاي�ا 
والسياس�ية  االقتصادي�ة  العالق�ات 
بن ايران والع�راق«، مؤكداً أن »حجم 
التج�ارة ب�ن البلدي�ن حالي�ا ه�و يف 
وض�ع مناس�ب ونظ�راً اىل االرضيات 
املناسبة للجانبن فبامكاننا من خالل 
االستفادة من الطاقات الجديدة ايجاد 

موازنة بن الصادرات والواردات«. 

وأش�ار إىل أن »العقب�ات التي تعرض 
نش�اط ف�روع املص�ارف االيراني�ة يف 
العراق«، مشراً اىل ان »التبادل املرصيف 
بن ايران والعراق يجري عىل اس�اس 
الدين�ار وان ه�ذه القضي�ة يف الواقع 
هي مفت�اح تعزيز العالقات املرصفية 
ب�ن البلدين وم�ن ش�أنه التاثر عىل 
جميع القضايا ومن هنا ينبغي العمل 
عىل تس�وية العقبات وتسهيل نشاط 

املصارف االيرانية يف العراق«.
من جانب�ه، أكد وزي�ر املالية العراقي 
أن »العالق�ات التجاري�ة ب�ن البلدين 
متنامية«، الفت�ًا اىل أن »فكرة موازنة 
التجارة الخارجية ب�ن ايران والعراق 

ستخدم البلدين«.
يف الغضون، أعلن وزير النفط اإليراني 
بيج�ن زنكنة، عن التوص�ل إىل إتفاق 
مبدئ�ي م�ع الع�راق بش�أن تطوي�ر 
حقل�ن حدودي�ن للنف�ط يف )نف�ت 
ش�هر وخرمش�هر(«. وأش�ار زنكنة 
عىل هام�ش لقائه وزي�ر النفط ثامر 
الغضبان الذي يزور طهران ضمن وفد 
عراقي برئاس�ة رئيس ال�وزراء عادل 
عب�د امله�دي وخ�الل زيارت�ه لرشكة 
صناع�ة الطاق�ة اإليراني�ة للتصميم 
والهندس�ة، إن »مستحقات إيران من 
تصدير الغ�از اىل الع�راق، تبلغ حوايل 

مليار دوالر«.
وأض�اف الوزي�ر االيران�ي أن�ه »م�ن 
املقرر ان يتابع البنك املركزي االيراني 
الحصول عىل مستحقات تصدير الغاز 
من الع�راق«. وأبلغ زنكنة الصحفين 
ع�ن محادثات�ه مع الغضب�ان، وقال، 
إن الوزير العراق�ي والوفد املرافق له، 
تفق�دا رشكة صناعة الطاقة اإليرانية 
للتصمي�م والهندس�ة وتعرف�وا ع�ىل 

قدرات الرشكات اإليرانية«.
اإليراني�ة  لل�رشكات  يمك�ن  وتاب�ع: 
يف  املش�اريع  تنفي�ذ  يف  املش�اركة 

العراق«.
وأضاف زنكنة أنه »من املقرر أن تدخل 
رشكة عراقية مماثلة ايل إيران وتجري 
محادثات ح�ول كيفية التعاون ونقل 

الخربة مع إيران.
ورصح وزي�ر النف�ط االيران�ي ب�إن 
»ال�رشكات اإليراني�ة لديه�ا إمكانات 
والغ�از  النف�ط  صناع�ات  يف  كب�رة 
أن  يمك�ن  الت�ي  والبروكيماوي�ات 
تتعاون مع العراق«. وأعلن زنكنة، بان 
العراق بلد نامي حيث توجد العديد من 

املش�اريع النفطية الجارية، وعيل هذا 
األساس هناك رشاكة واسعة النطاق. 
وع�ىل الصعي�د األمني، التق�ى رئيس 
أركان الجي�ش الفري�ق األول الرك�ن 
عثمان الغانمي نظره اإليراني اللواء 
محمد باقري يف طهران وناقش�ا آخر 
مستجدات األوضاع األمنية يف العراق.

وافادت وكال�ة مهر لألنباء ان الفريق 
الرك�ن عثم�ان الغانم�ي ال�ذي يزور 
اي�ران حالياً ضم�ن الوف�د الحكومي 
العراق�ي التقى برئيس هيئ�ة الركان 
العامة للقوات املسلحة االيرانية اللواء 

محمد باقري.
واعرب اللواء باق�ري خالل اللقاء عن 
ارتياحه بزيارة رئي�س أركان الجيش 
العراقي اىل طه�ران منوها اىل انه »تم 
ابالغنا بحضور الوفد العراقي يف ايران 
عندم�ا كن�ا يف محافظ�ة خوزس�تان 
)جنوب غ�رب ايران( لتفق�د املناطق 
اىل  وله�ذا عدن�ا  بالس�يول  املنكوب�ة 

طهران من اجل لقائكم«.
واض�اف باق�ري »انه ينتظ�ر الزيارة 
الرس�مية للوف�د العس�كري العراقي 
بع�د ش�هر رمض�ان املقبل« مش�را 
س�وريا  يف  الس�ابقة  »اللق�اءات  اىل 
وآمال ان تس�تمر مثل ه�ذه اللقاءات 

واالجتماعات«.
م�ن جانب�ه، أع�رب الفري�ق الرك�ن 
الغانمي عن ش�كره لنظره االيراني 
آمالً ان تتسع دائرة التعاون االيراني-

العراقي بشكل مستمر«.
واش�اد بلقاء رئيس ال�وزراء العراقي 
املاضي�ة  الليل�ة  االيران�ي  والرئي�س 
مس�تذكرا تأكيد رئيس ال�وزراء عادل 
عبداملهدي عىل ان »العراق لن يس�مح 

الستخدام اراضيه لرضب ايران«.

عبد املهدي شدد على رفض »سياسة احملاور«.. والغامني: لن نكون منطلقًا للهجوم على اجلوار

نتائج اليوم الثاين للوفد العراقي يف إيران: جتاوز العقوبات بالدينار

االحتادية تقيض بعدم دستورية مادة بقرار لـ »جملس قيادة الثورة« املنحل تتعارض مع حريات االنسان وكرامته

اتفاق عىل تطوير حقلني مشرتكني للنفط..وحتديد نقاط بناء »املدن الصناعية«.. وتفامهات لتبادل الـ)20( مليار دوالر

        بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكمة االتحادية العليا، أمس االحد، 
بعدم دس�تورية مادة يف ق�رار ملجلس قيادة 
الث�ورة املنح�ل، مؤك�دة أن حري�ة االنس�ان 
وكرامت�ه مصان�ة، وش�ددت عىل اس�تقالل 

القايض وعدم جواز تقييد مهامه
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إي�اس 
الساموك، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »املحكمة االتحادي�ة العليا 
عق�دت جلس�تها برئاس�ة الق�ايض مدحت 

املحم�ود وحضور القض�اة االعض�اء كافة، 
ونظ�رت طعن�اً قدم�ه ق�ايض أول محكم�ة 
تحقي�ق بغداد الجديدة«. وأضاف الس�اموك، 
أن »القايض طعن بعدم دس�تورية املادة )1( 
من ق�رار مجلس قي�ادة الث�ورة املنحل رقم 
)157( لسنة 1996 التي منعت اطالق رساح 
املتهم بجريمة حيازة او اخفاء او اس�تعمال 
مركبة متحصلة عن جناية او الترصف فيها 
عىل أي وجه مع علمه بذلك يف دوري التحقيق 
واملحاكمة حتى ص�دور حكم او قرار فاصل 
يف الدعوى«.  وتاب�ع، أن »املحكمة االتحادية 

العلي�ا وجدت أن االصل يف املتهم الرباءة حتى 
تثبت ادانت�ه يف محاكمة قانونية عادلة وفقاً 
ملنطوق امل�ادة )19/ خامس�ًا( من دس�تور 
واش�ار   .»2005 لع�ام  الع�راق  جمهوري�ة 
الس�اموك اىل، أن »املحكم�ة أك�دت أن حرية 
االنس�ان وكرامته مصانة وفق�اً لحكم املادة 
)37/ اوالً/ أ( من الدس�تور«. واستطرد، أن 
»املحكم�ة االتحادي�ة العليا قال�ت إن حجب 
هذه الحري�ة يجب أن ينظمه�ا قانون يرك 
للقض�اء تقدي�ر املوقف القانون�ي يف توقيف 
املتهم أو أخالء س�بيله بكفال�ة ضامنة وفقاً 

لجس�امة الجريمة ومكانة املته�م وظروفه 
تطبيق�اً ألح�كام امل�واد )19/ اوالً( و)88( 
و)47( من الدس�تور التي قضت باس�تقالل 
وال  وقرارات�ه  احكام�ه  أتخ�اذ  يف  القض�اء 
س�لطان عليه لغ�ر القانون وبمب�دأ الفصل 
ب�ن الس�لطات كل يف مج�ال اختصاصها«. 
وأورد، أن »املحكم�ة ذك�رت أن قانون أصول 
املحاكمات الجزائية رقم )23( لس�نة 1971 
املع�دل وعند صدوره قد نظ�م هذا املوضوع 
)موضوع هذا الطعن( بش�كل دقيق متوخياً 
املصلح�ة العامة والحرية الش�خصية، وذلك 

يف املادتن )109( و)110( منه بحيث حددتا 
الجرائ�م الت�ي ال يج�وز أخالء س�بيل املتهم 
فيها بكفالة«. وأكد الس�اموك، أن »املحكمة 
االتحادية العليا اش�ارت إىل أن هاتن املادتن 
جوزتا اخالء س�بيل املتهم يف الجرائم االخرى 
تارك�ة يف ذلك تقديره اىل ق�ايض املوضوع يف 
مرحلتي التحقيق واملحاكمة، فهو الذي يقدر 
م�دى خط�ورة الجريم�ة املس�ندة اىل املتهم 
ومدى خطورته أو تأثره عىل س�ر التحقيق 
واملحاكمة أذا ما اخىل سبيله بكفالة ضامنة 
ومضمونة«. ولفت املتحدث الرس�مي، إىل أن 

»املحكمة ذهبت إىل أن تقييد القايض وبشكل 
مطل�ق كما هو الحال يف امل�ادة )1( من قرار 
مجل�س قي�ادة الث�ورة املنحل رق�م )157( 
الدس�تورية  للم�واد  لس�نة 1996 مخال�ف 
الوارد ذكرها يف اعاله«. ومىض الساموك، إىل 
أن »املحكم�ة االتحادية العلي�ا وبناء عىل ما 
تق�دم قضت بعدم دس�تورية امل�ادة )1( من 
قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم )157( 
لسنة 1996، مع االشارة إىل ان تعبر املركبة 
ينرصف بموجبها قانون املرور إىل الدراجات 

البخارية إضافة إىل السيارات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية رشطة النجف، أمس 
االح�د، ان املتهم الذي اس�اء لالمام 
الكاظم اعرف بانتماءه ل«داعش«، 
فيما دعت أبن�اء املحافظة للتعاون 
معه�ا وافش�ال مخطط�ات الزم�ر 

اإلرهابية.
تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه 
انه »بعد أن أمر قائد رشطة النجف 

الل�واء عالء غري�ب الزبيدي مديرية 
مكافح�ة إج�رام النج�ف وحمايتة 
الخاص�ة بالقاء القب�ض عىل متهم 
يتهجم عىل ش�خص اإلمام الكاظم 
علي�ة الس�الم وغل�ق كافي�ه يعود 
له وف�ق القانون آث�ار توقيت البث 
املب�ارش للفيديو الش�ك ب�أن هناك 
دواف�ع خل�ف ن�رشه«، مبين�ة انه 
»بعد تحقي�ق معمق معه كش�فت 
الكافي�ة  صاح�ب  ان  التحقيق�ات 
خلفه قضية خطرة جدا تس�تهدف 

اخراق الشباب فكريا واستدراجهم 
للعمل يف صفوف التنظيم بعد غسل 
ادمغتهم واستهداف القيم االخالقية 

لديهم«.
واضافت ان »ذلك جعل قائد رشطة 
للتحقي�ق  فريق�ا  يش�كل  النج�ف 
بأرشاف�ه ومدي�ر مكافح�ة اج�رام 
راف�ع  الحقوق�ي  العقي�د  النج�ف 
س�لمان ن�ارص وثل�ة م�ن ضب�اط 
ومنتس�بي ش�عبة الغ�ري ملكافحة 
االج�رام، للقيام بالتح�ري والبحث 

يف مضم�ون القضية حي�ث اعرف 
هذا املتهم عىل ثالثة متهمن اخرين 
يعملون لصالح التنظيم اإلرهابي«. 
وتابعت انه »بعد القاء القبض عليهم 
والتحقيق معهم اعرفوا بانتمائهم 
للتنظيم اإلرهابي منذ سنتن وأنهم 
كانوا يتقاضون مبالغ مالية مقابل 
االس�اءات للرموز الديني�ة والدعوة 
النحراف الش�باب وإث�ارة املجتمع 
وخلق الفتن والفوىض«، مش�را اىل 
ان »اقواله�م دون�ت وق�رر القايض 

املخت�ص توقيفهم وفق املادة أربعة 
من قانون مكافحة اإلرهاب والزالت 

التحقيقات جارية معهم«.
وطالب�ت املديرية »أبن�اء املحافظة 
بالتعاون معها وافش�ال مخططات 

الزمر اإلرهابية الضالة«.
اعلن�ت محافظة النج�ف، يف الثاني 
م�ن نيس�ان الح�ايل، ع�ن اعتق�ال 
ش�خص اس�اء للش�عائر الدينية يف 
املحافظ�ة، فيما اش�ارت اىل انه تم 

اغالق الكافيه الخاص به.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن 
كريم الكعبي، أمس األحد، أن آليات استضافة 
الس�تهداف  ليس�ت  املجل�س  يف  املس�ؤولن 

شخص بعينه.
وذك�ر بيان ملكت�ب الكعبي تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه أن »النائب االول لرئيس 
مجلس النواب ت�رأس اجتماعاً للجنة النزاهة 

النيابية التي استضافت مسؤويل وزارة النفط 
املعنين بملف جوالت الراخيص النفطية«.

وأض�اف أنه »ج�رى خالل االجتم�اع الحديث 
عن ج�والت الراخيص وحج�م االنتاج ومدى 
اس�تفادة القطاع النفطي م�ن هذه الجوالت 
الت�ي تمكنت ال�رشكات الفائزة م�ن تحقيق 
نس�ب تطوير عالي�ة وزي�ادة حج�م االنتاج 
وايضا الحد من هدر الغاز املصاحب، ونس�ب 
تش�غيل العمالة املحلي�ة والتقيد به�ا وايضا 

الج�والت املزم�ع االع�الن عنها خ�الل الفرة 
املقبلة عن طريق وزارة النفط«.

وأش�ار الكعب�ي خ�الل االجتم�اع ان »الغاية 
من استضافة املس�ؤولن التنفيذين وتوجيه 
االس�ئلة اليهم ، هو للحص�ول عىل املعلومات 
الدقيق�ة من املصدر بش�كل مب�ارش، وايضا 
االط�الع عىل العديد من التفاصي�ل التي قد ال 
يمك�ن ادراجه�ا ضم�ن مخاطب�ات محدودة 
اس�تضافة  »آلي�ات  أن  واك�د   .« املعلوم�ة 

املسؤولن هي ليست الستهداف شخص بعينه 
بل االستهداف سيكون باتجاه املعلومات التي 

تهم وتخص الدولة العراقية«.
وتاب�ع الكعب�ي، أن »عق�ود الراخي�ص تعد 
من امللفات الحساس�ة الرتباطها بأهم مورد 
لالقتص�اد العراق�ي وال�ذي يج�ب متابعت�ه 
باس�تمرار خاصة وان اغلب العقود وعمليات 
بش�كل  متغ�رة  والتصدي�ر  االس�تخراج 

مستمر«.

رشطة النجف: املتهم الذي اساء لالمام الكاظم )ع( اعرتف بانتامءه لـ »داعش«

الكعبي: آليات استضافة املسؤولني يف الربملان ليست الستهداف شخص بعينه 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجنة املالي�ة يف مجل�س النواب، 
أمس األح�د، أنها بصدد تحديد آلية لوضع 
موازن�ة تكميلية خ�الل اجتماع س�يعقد 
بوق�ت الحق. وق�ال عضو اللجن�ة، حنن 
القدو، يف ترصيح صحفي إنه »تم االتفاق 
عىل عقد اجتماع يوم 14 من الشهر الجاري 
مع جمي�ع املحافظ�ن ووكالء ال�وزارات 
م�ن اج�ل الوق�وف ع�ىل اداء الحكومة يف 
تطبيق موازن�ة العام الج�اري«، موضحا 
انه »س�يبحث مع املسؤولن كمية األموال 

املرصوفة ملشاريع املحافظات واحتياجهم 
من املبالغ للمش�اريع املتلكئ�ة فضال عن 
توجيه أسئلة اىل وكيل وزارة املالية يف حال 

وجود اخفاق يف الرصف بشكل مبارش«.
ويرى الق�دو، أن »املوازن�ة التكميلية هي 
الحل االنجع لقضايا مهمة بضمنها إعادة 
املفس�وخة عقوده�م يف ال�وزارات األمنية 
فضال عن تثبيت العقود واألجور اليومية«، 
كاش�فا عن »عقد اجتماع�ات مقبلة بن 
اعض�اء اللجنة والكتل السياس�ية لتحديد 
آلي�ة لوض�ع املوازن�ة التكميلي�ة ومعرفة 

املبلغ املرصود فيها ومدتها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر مجلس ال�وزراء، أمس االح�د، تنفيذ 
التعداد العام للس�كان واملساكن يف الفصل 
األخ�ر من عام 2020. وذك�ر بيان المانة 
املجلس، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، “تم تحديد موعد تنفيذ التعداد العام 
للس�كان واملس�اكن يف الفص�ل األخر من 
عام 2020”. وأض�اف البيان، أن “املجلس 

ق�رر تأليف الهيئ�ة العلي�ا للتع�داد العام 
للس�كان واملس�اكن، والطلب م�ن الهيئة 
العلي�ا للتع�داد العام للس�كان واملس�اكن 

تقديم الخطة الشاملة للتعداد العام”.
وأش�ار البي�ان، إىل أن “ق�رار املجلس جاء 
ألهمية التعداد يف جمع املعلومات والبيانات 
األساس�ية عن عدد الس�كان واملس�اكن، 
وتوفر إحصائية متخصصة الستخدامها 

يف التخطيط املستقبيل لبناء الدولة”.

املالية الربملانية تعتزم حتديد آلية لوضع موازنة تكميلية 

جملس الوزراء حيدد هناية 2020 موعدًا لتنفيذ التعداد 
العام للسكان



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1879( االثنين  8  نيسان  2019 حمليات3

 

   ذي قار / المستقبل العراقي

أعل�ن النائب األول ملحافظ ذي قار ع�ادل الدخييل »أنطالق حملة 
خدمية كبرية إلكس�اء ش�وارع مربع املدينة بآليات مديرية بلدية 
النارصي�ة ، مؤك�داً إن »الكوادر الفنية والهندس�ية بارشت اليوم 

الجمعة بأعمال اإلكساء يف طريق حي الزيتون الرئييس« .
وق�ال الدخي�يل ان » املحافظ�ة وضع�ت خطة متكاملة إلكس�اء 
شوارع مربع املدينة بعد ترضر أغلب اجزائها نتيجة توقف أعمال 
الصيانة بسبب األزمة املالية ، مبيناً ان خطة التي تنفذها مديرية 
بلدية النارصية ستش�مل أغلب الش�وارع الرئيس�ة التابعة ملركز 

املدينة .

   بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت الهيئة العام�ة للكمارك أن مراكزه�ا الجمركية يف موانيء 
محافظ�ة الب�رة تعم�ل بش�كل طبيع�ي و بوت�رية متصاعدة 
بع�د األنكماش ال�ذي حصل عقب ق�رار مجلس ال�وزراء بتوحيد 
اإلج�راءات الجمركي�ة م�ع أقليم كردس�تان و الذي أث�ار تخوف 

التجار واملستوردين« .
و قال�ت الهيئ�ة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »القرار 
س�اهم بزي�ادة االيرادات عىل العكس مما اش�يع اذ ل�م يطرء اي 
ارتفاع عىل الرس�وم الجمركية للس�لع والبضائع بل تم تخفيض 
الكثري من الرس�وم الجمركية مما س�اهم يف تشجيع املستوردين 

عىل زيادة استرياداتهم ».
و أضاف�ت الهيئة أن »مركز جمرك ام قر الش�مايل س�جل يوم 
الجمع�ه م�ا يقارب مليارين دين�ار وهو اعىل األيرادات املس�جلة 
يف جمي�ع املناف�ذ الحدودي�ة للع�راق وان عدد الحاوي�ات التي تم 
تخليصه�ا خالل ش�هر أذار أكث�ر م�ن )١٤٠٠( ال�ف واربعمائة 
حاوي�ة ع�ر املنفذ ذات�ه بعد ان اكم�ل اجراءاته�ا الكمركية مما 
يفند األخب�ار التي تحدثت عىل توقف موانيء البرة واألدعاءات 
بعزوف التجار عن أدخ�ال بضائعهم عر منافذها و اتجاههم اىل 

منافذ أقليم كردستان.
و أوضح�ت الهيئ�ة » عىل أنه�ا حريصة كل الح�رص عىل تطبيق 
قرار توحيد االجراءات الجمركية يف جميع املنافذ الحدودية للعراق 
مل�ا له م�ن انعكاس�ات ايجابية تص�ب يف مصلحة تطوي�ر العمل 
الجمركي واألرتقاء به ملصاف دول العالم و هي تتابع مع الجهات 

الحكومية ملراقبة تنفيذ القرار من قبل منافذ أقليم كردستان .

   بغداد / المستقبل العراقي

بارشت أمانة بغداد، بإعادة تأهيل وتطوير 
شارع الرش�يد يف العاصمة.وقالت األمانة، 
العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  وردج  بي�ان  يف 
إن »مالكاته�ا الفنية والهندس�ية بارشت 
اعم�ال تأهي�ل وتطوي�ر ش�ارع الرش�يد 
للمقط�ع املمتد من تقاطع حافظ القايض 
اىل س�احة الرصايف وفق�ا للطراز العمراني 
والرتاث�ي للش�ارع«.وأضافت أن »أعم�ال 
التأهي�ل تتضم�ن ترميم االعم�دة وتأهيل 
االروقة واستبدال القالب الجانبي واكساء 
نه�ر الش�ارع وتصمي�م عرب�ات للباع�ة 
الجوالني، وتوحيد واجهات املحال التجارية 
واللوح�ات االعالنية وانش�اء حديقة قرب 
الس�وق العرب�ي إلضفاء ملس�ة جمالية اىل 
الشارع«.وأش�ارت إىل أن »العملي�ة تم�ت 
بالتعاون مع قي�ادة عمليات بغداد وبدعم 

من البنك املركزي العراقي« .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت األمانة العام�ة ملجلس الوزراء، ان 
مجل�س الوزراء قرر نق�ل ملكية األرايض 
والعقارات من وزارة الصناعة اىل الكهرباء 
دون ب�دل .وذك�ر بي�ان لالمان�ة تلقت�ه 
»املس�تقبل العراقي« ، ان« القرار تضمن 
قي�ام دائرة التس�جيل العق�اري يف وزارة 
العدل باس�تكمال إج�راءات نق�ل ملكية 
األرايض والعقارات املستغلة من الرشكات 
التابع�ة اىل وزارة الكهرباء، املش�يد عليها 
محطات او مقرات دوائر فنية وتسجيلها 
باس�م وزارة الكهرباء بدون بدل«.وأشار 
البي�ان اىل، ان« الق�رار يأت�ي اس�تناداً اىل 
قان�ون هيئ�ة الكهرب�اء رق�م 95 لس�نة 
١999 امللغى بقانون وزارة الكهرباء رقم 

53 لسنة 2٠١7.

   المستقبل العراقي/ الغانم

وج�ه محاف�ظ واس�ط، محم�د املياحي، 
املزارعني واألهايل يف حوض النهر بمغادرته 
فورا، جراء ارتفاع مناسيب املياه يف سدة 
الكوت.وق�ال املياحي »بارشنا بفتح هور 
املصن�دك لتري�ف مياه نه�ر دجلة بعد 
صع�ود مناس�يب املي�اه يف مق�دم س�دة 
الك�وت للح�د االقىص«.ووج�ه املحافظ، 
املزارع�ني وااله�ايل القاطن�ني يف ح�وض 
النهر ب�«مغادرت�ه فوراً«.وأعلنت مديرية 
الدف�اع املدن�ي يف محافظة واس�ط أمس 
السبت، بعملية إجالء للعوائل املقيمة عىل 

جانبي ضفاف نهر دجلة.

امانة بغداد تعلن 
البدء بإعادة إحياء 

شارع الرشيد

جملس الوزراء يقرر نقل ملكية 
األرايض والعقارات من وزارة 
الصناعة اىل الكهرباء دون بدل

حمافظ واسط يوجه 
املزارعني واألهايل 

يف حوض النهر بمغادرته

    بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير الكهرباء لؤي الخطيب، بمكتبه بمقر الوزارة سفري 
جمهورية أملانيا االتحادية سرييل نون، وبحث معه سبل التعاون 

املشرتك بني العراق وأملانيا يف مجال الطاقة«.
وافاد بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »تم 
يف اللق�اء التط�رق اىل خارطة الطريق املقدمة من رشكة س�يمنز 
االملانية، فضال عن مناقشة موضوع الوقود الغازي واالستثمارات 
يف مجال الطاقة املتجددة وسبل جذب الرشكات األملانية لالستثمار 

يف العراق.

وزير الكهرباء يبحث مع السفري االملاين 
سبل التعاون املشرتك يف جمال الطاقة

   بغداد / المستقبل العراقي

بارشت املالكات الفنية والهندسية يف الرشكة العامة لتجارة 
الحب�وب عملية فحص اجه�زة املخترات ومعاي�رية امليزان 
الج�ري اس�تعدادا لحمل�ة تس�ويق الحنطة الت�ي تنطلق 

منتصف الشهر املقبل ».
اكد ذلك مدير عام الرشكة نعيم محسن جر واضاف يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، بان »وترية استعدادت الرشكة 
الس�تقبال املوس�م التس�ويقي تتصاع�د م�ن خ�الل تنفيذ 

الرنامج الذي اعد من قبل اقسامها«. 

واوضح ان »قس�مي الس�يطرة النوعية و الهنديس اس�تغال 
عطل�ة نهاية االس�بوع النج�از الفح�ص النهائ�ي الجهزة 
الفحص املخت�ري يف مواقع ) املثن�ى و الديوانية وكربالء ( 

لتكون جاهزة للعمل وفق الضوابط املقررة ». 
وب�ني ان »القس�م الهن�ديس انجز كذل�ك معاي�رية امليازين 
الجرية يف س�ايلو الس�ماوة ليكون جاه�زا ومؤمنا للعمل 
خ�الل املوس�م التس�ويقي املتوق�ع افتتاح�ه منتصف هذا 
الشهر ». مبينا بان مواقع الرشكة انهت استعداداتها واعدت 
حس�اباتها من خالل تامني الطاقات الخزنية التي تتناسب 

وحجم كميات الحنطة املتوقع تسويقها . 

واش�ار اىل الدع�م الحكوم�ي ال�ذي يرع�اه رئيس ال�وزراء 
الخ�اص بتامني طاقات خزنية اضافية يف البالد يتواصل من 
خ�الل انجاز املرحلة االوىل بانج�از ) ١٤( بنكر من الحواجز 
الكونكريتية يف مطار النعمانية اضافة اىل البدء بانشاء )١٦( 
بنك�ر يف مركز تس�ويقي مط�ار دهيمي يف قض�اء الرفاعي 
والطاقة االستيعابية للبنكر الواحد اكثر)٦( ستة االف طنا«.

يذكر ان وزير التجارة سبق وان زار محافظات واسط ودياىل 
اس�تعدادا للموسم التس�ويقي وتم خالل الزيارة استحداث 
مراكز اس�تالم وخزن جديدة فضال ع�ن معالجة الكثري من 

معوقات العمل وتجاوز اشكاالت االعوام السابقة.

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة امل�وارد املائية، ع�ن تجاوز 
الخزين املائ�ي للبالد حالي�ا 37 مليار مرت 
مكع�ب، واك�دت وج�ود ق�درات تخزينية 
اضافية تكفي الستيعاب املزيد من املوجات 
الفيضاني�ة يف بح�ريات الثرث�ار وال�رزازة 

والحبانية وحديثة.
وقال مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع 
ال�ري والب�زل ع�يل هاش�م يف بي�ان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »الخزين املائي 
للب�الد حاليا تج�اوز 37 مليار مرت مكعب، 
بينم�ا يبلغ الفراغ الخزني يف بحرية الثرثار 

اكثر من 32 مليار مرت مكعب وبذلك توجد 
هناك قدرة الس�تيعاب املزي�د من املوجات 
الجلي�د ش�ماال،  القادم�ة بفع�ل ذوب�ان 
اضافة اىل وج�ود فراغات خزنية يف حديثة 
والحباني�ة يف ح�ال ح�دوث موج�ات م�ن 
هطول امطار اضافية خالل الشهر الحايل، 
اذ تتحم�ل م�ا ال يقل م�ن 8 اىل 9 مليارات 

مرت مكعب«.
واش�ار هاش�م إىل »وصول منس�وب س�د 
املوصل الخزن�ي اىل 9 مليارات مرت مكعب، 
يف حني تبلغ نسبة الخزن النهائي للسد ١١ 
مليار مرت مكعب، مش�ريا يف الوقت نفس�ه 
اىل ان »س�دود دوكان وحمري�ن والعظي�م 

بلغ�ت قدرته�ا التش�غيلية بالكامل وليس 
الفيضانية، اذ ان نسبة املنسوب التشغييل 
لسد حمرين تبلغ ١٠٤ امتار فوق مستوى 
س�طح البحر والفيضاني تبلغ ١٠7 امتار 
فوق مس�توى س�طح البحر، اي ان هناك 
ثالثة امتار س�يكون عملها الغراض كر 
املوج�ات الفيضانية، بينما تج�اوز الفراغ 
الخزن�ي يف بحرية ال�رزازة ١٠ مليارات مرت 
مكع�ب، مما يس�اعد ع�ىل تحوي�ل املياه 
ال�واردة اليها من حوض الفرات«. وبني ان 
»سد س�امراء هو تنظيمي تشغييل وليس 
خزني�اً، حيث يم�رر التصاري�ف املطلوبة 
من املياه باتج�اه بغداد واملحافظات، وتم 

اط�الق كمي�ات مي�اه باتجاه نه�ر دجلة 
بلغ�ت ذروته�ا اىل ح�د ١٠٠٠ م�رت مكعب 
يف الثاني�ة اىل ان تع�ود اىل الوضع الطبيعي 
الت�ي  »التحذي�رات  ان  مؤك�دا  بالتدري�ج 
اطلقته�ا ال�وزارة تش�مل املتجاوزين عىل 
ح�وض النهر فقط، النه ال يوجد خطر من 
الفيض�ان«.  واوض�ح هاش�م ان »الوزارة 
اس�تنفرت ووضع�ت الخط�ط الس�تقبال 
ال�واردات وتمريره�ا وخزنها لالس�تفادة 
منها الس�يما خالل موس�م ذوبان الثلوج، 
حيث ان هذه الواردات لم تتحقق خالل 25 
عام�ا املاضية، واس�همت بتأمني حصص 

مائية تكفي البالد للعامني املقبلني.

   بغداد / المستقبل العراقي

سوقت الرشكة العامة للصناعات املطاطية واالطارات 
اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن أمس االحد، 
انتاجها من اط�ارات ديوانية باحجام مختلفة اىل عدد 

من مؤسسات ودوائر الدولة املختلفة«.
 وذكر مع�اون مدير عام الرشكة ج�واد مهدي غايل يف 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان الرشكة س�وقت 
اطارات ديوانية باالحج�ام )١2٠٠ – 2٠( و )١2٠٠ – 
2٤( اىل كل م�ن رشك�ة املعتصم للمقاوالت االنش�ائية 

التابعة لوزارة االعمار واالس�كان والبلديات واالشغال 
العامة وبلدية الكوت ورشكة الرافدين لتنفيذ الس�دود 
ورشكة توزيع املنتج�ات النفطية فرع كركوك اضافة 
اىل الرشكة العامة لصناعة السيارات واملعدات والهيئة 
العام�ة للمي�اه الجوفي�ة ومديري�ة امل�وارد املائية يف 
النجف االرشف وكذلك فقد جهزت ايضا ادارة وصيانة 
مش�اريع الري والبزل يف بغداد وهيئة مش�اريع بغداد 

.«
واش�ار اىل ان »ه�ذه االط�ارات م�ن الن�وع الش�بكي 
للتقيي�س  املرك�زي  الجه�از  لفحوص�ات  وخاضع�ة 

والس�يطرة النوعي�ة يف جمي�ع مراح�ل االنت�اج وذات 
مواصف�ات عاملية من رشكة ب�رييل االيطالية كما أنها 
تصلح لالستخدام يف الطرق الوعرة وبمختلف الظروف 
الجوي�ة واملناخي�ة وتتحمل درجات الح�رارة املرتفعة 
واملنخفض�ة وله�ا طاق�ة تحملي�ة عالي�ة ومنافس�ة 
لالط�ارات الرتكية والكورية مع منح ضمان ملدة ثالثة 

اشهر من تاريخ البيع«.
الف�وري  للتجهي�ز  الرشك�ة  اس�تعداد   واك�د جاب�ر 
للمواطنني ودوائر الدولة وباس�عار تنافسية من خالل 

منافذها للبيع املبارش  يف الديوانية والنجف االرشف.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، ع�ن 
رف�ع خمس�ة االف كتل�ة كونكريتية 
م�ن العاصمة خ�الل االش�هر الثالثة 
املاضي�ة، فيما اش�ارت إىل نقل الكتل 
ملدينة الك�وت من اجل بن�اء صوامع 

لحفظ الحنطة ».
العميد الركن عص�ام طاهر العبايس 

م�ن قي�ادة العمليات اك�د يف تريح 
صحف�ي اطلع�ت علي�ه »املس�تقبل 
العراقي«، إنه »خالل االش�هر الثالثة 
املاضية تمكن�ت قيادة عمليات بغداد 
م�ن رفع أكثر من خمس�ة آالف كتلة 
كونكريتية، مؤكدا »اننا نعمل بوترية 
رسيع�ة لرف�ع الكت�ل الكونكريتي�ة 
املحيط�ة بمختل�ف املنش�آت التابعة 
الجوام�ع  اىل  إضاف�ة  للدول�ة، 

والحس�ينيات«. وأضاف العبايس، أنه 
»نعمل ع�ىل رفع الكتل املوجودة أمام 
األمانة العامة ملجل�س الوزراء ورفع 
الكتل القريبة م�ن املنطقة الخرضاء 
ونقلها اىل مناط�ق اخالء الكتل والتي 
س�تتم االستفادة منها لغرض حماية 
بغ�داد من جه�ة الش�مال يف منطقة 
الطارمية«. وتابع أن »أكثر من عرشة 
آالف كتله كونكريتية س�يتم ترحيلها 

اىل مدينة الكوت لغرض عمل صوامع 
لحفظ محص�ويل الحنطة والش�عري، 
وبالتايل س�تتم االس�تفادة من الكتل 
الحماي�ة  يفي�د  بم�ا  الكونكريتي�ة 
االمني�ة واملنتج املح�يل الفائض لهذا 
العام، مؤكدا أن »بغداد ستشهد خالل 
االش�هر القادم�ة خلوه�ا م�ن الكتل 
بمؤسس�اتها  املحيطة  الكونكريتي�ة 

وتستعيد ألقها.

التجارة: فحص وتدقيق اجهزة الفحص املختربي ومعايرة امليزان اجلرسي استعدادًا لفتح املركز التسويقي

املوارد املائية تكشف عن قدرات ختزينية اضافية تكفي الستيعاب املزيد من املوجات الفيضانية

الصناعات املطاطية تسوق انتاجها من اطارات ديوانية اىل عدد من دوائر الدولة

عمليات بغداد: رفع مخسة آالف »كتلة كونكريتية« من العاصمة خالل االشهر املاضية

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة للس�كك الحدي�د 
العراقي�ة ، ع�ن تس�يري قط�ار س�ياحي 
تراث�ي من بغداد اىل النارصية لزيارة اهوار 

الجبايش واالثار ».
وق�ال مدير عام الرشكة طالب الحس�يني 
يف بياح�ن ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه 
»بتوجيه وزير النقل عبد الله لعيبي بتفعيل 
جانب الس�ياحة الدينية والرتاثية عىل متن 

قطارات الس�كك وتواصال إلحياء مرشوع 
انضم�ام اه�وار الع�راق لل�رتات العامل�ي 
)اليونس�كو( سيتم تس�يري قطار سياحي 
 ١١/٤/2٠١9 املص�ادف  الخمي�س  ي�وم 
بالتنس�يق مع وزارة الثقافة وأمانة بغداد 
ومهرجان لقاء األشقاء الثقايف وبمشاركة 

مجموعة من اإلعالميني واألدباء ».
األنط�الق  الحس�يني »س�يكون  وأض�اف 
من محط�ة بغداد الس�اعة )٠٠/١١( ليال 
ليصل اىل محط�ة قط�ار النارصية صباح 

ي�وم الجمعة ومنها س�يغادر الضيوف من 
محطة قطار النارصية يف الساعة )8/٠٠( 
صباحا بواس�طة باصات مهيئة تنطلق اىل 
اهوار الجبايش وركوب الش�خاتري وزيارة 
متحف ش�هداء االنتفاضة الشعبانية ومن 
ث�م اىل آث�ار اور والزق�ورة وتتخللها جولة 
يف احي�اء وحدائ�ق النارصي�ة والع�ودة اىل 
محط�ة قطار النارصية الس�اعة العارشة 
مس�اءا واالنطالق الس�اعة)٠٠/١١( ليال 
والوص�ول اىل محط�ة قطار بغ�داد صباح 

يوم السبت».
وأكد ان »الرشكة هي�أت الكراج الخارجي 
اليواء عجالت املس�افرين وستكون أسعار 
التذاك�ر زهي�دة ج�دا دعم�ا م�ن الرشكة 
وكاف�ة  واألدب�اء  واإلعالمي�ني  للمثقف�ني 

الرشائح املشاركة يف هذه الرحلة ».
كم�ا أن النق�ل بالس�كك له مزاي�ا خدمية 
عديدة خ�الل الرحالت منه�ا عامل الراحة 
والرع�ة واألم�ان م�ع توف�ري الوجب�ات 

الريعة أثناء الرحلة .

السكك احلديد تعلن تسيري »قطار سياحي تراثي« من بغداد اىل النارصية اخلميس القادم

   بغداد / المستقبل العراقي

ش�ملت دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال التابعة 
لوزارة العمل )53( عامل بالضمان االجتماعي ضمن )١١( 
مرشوع�ا يف محافظ�ة نينوى وفقا الح�كام قانون التقاعد 
والضم�ان االجتماع�ي للعم�ال رق�م )39( لس�نة ١97١ 

املعدل«.
 كما ح�دث القس�م املعلومات )اس�تمارة متغ�ريات( التي 
تش�مل نقل راتب من بريد اىل بري�د اخر او من محافظة اىل 
اخ�رى ، وادخ�ال وكالة او وصاية او تغ�ري درجة العجز او 
رم�ز الرشط للطال ، و تعدي�ل راتب ، وقطع راتب ، والحذف 
واالطالق( ومتابعة شهادة الحياة لسنة 2٠١9 ، اذ تم انجاز 
)٦2( ش�هادة حياة للعمال املتقاعدين واملس�تحقني الذين 

لديهم وكالء«.
واجرت اللجان التنفيذية زيارات ميدانية ملتابعة املش�اريع 
املدينة للدائ�رة ومطالبتها بااليفاء بالتزاماتها وتس�ديد ما 
بذمتها من ديون تطبيقا لقانون تحصيل الديون الحكومية 
رقم )5٦( لس�نة ١977 فضال عن اكمال )3٤( تاييد خدمة 
و احالة عرشة من العمال املضمونني املتقاعدين عن العجز 
الجزئ�ي اىل اللجان الطبية االبتدائية واالس�تئنافية الذين لم 
يكملوا الس�ن القانونية لتحديد نس�بة العجز وبلغ عددهم 
)١٠( وت�م اص�دار )١٦( ق�رار ضم خدمة وض�م خلف وتم 
س�حب )١١( اضبارة ل� ) احتس�اب راتب ، وتاييد دراسة ، 
و قط�ع حصة ورد احتس�اب ، و دفع روات�ب او رصف ، و 

تنظيم وكالة وصاية وقيمومة(.

العمل: شمول »53« عاماًل يف نينوى 
بالضامن االجتامعي خالل اذار املايض

ذي قار تعلن إنطالق محلة كبرية إلكساء 
شوارع مربع املدينة بآليات بلدية النارصية

الكامرك: مراكزنا الكمركية يف البرصة 
تعمل بوترية متصاعدة 

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

الجزائ�ري،  ف�الح  بغ�داد  محاف�ظ  دع�ا 
املؤسسات التعليمية والرتبوية اىل تخصيص 

اوقات للقراءة واملطالعة يف املدراس«.
وق�ال الجزائري خ�الل حض�وره مهرجان 
)نق�رأ للعراق(، إن�ه »من ال�رضوري إعادة 

النظر يف االهتم�ام بالثقافة واملثقف، وتبني 
املؤسس�ات  جمي�ع  يف  الق�راءة  م�رشوع 

التعليمية يف محافظة بغداد«.
واش�ار اىل »الهوية الثقافية للعاصمة بغداد 
بوصفه�ا عاصم�ة حضارية ارتبط اس�مها 
بالفك�ر والثقاف�ة«، مش�ددا ع�ىل »رضورة 
اع�ادة االعتبار لثقافة الكت�اب والكتابة من 

خالل دعم العلم�اء والباحثني وتوفري جميع 
التس�هيالت امامهم لالبداع يف كافة املجاالت 
وابقاء العاصمة بغداد حارضة عاملية للفكر 

والثقافة والفنون«.
ودع�ا املؤسس�ات الرتبوي�ة اىل »تخصي�ص 
اوقات للق�راءة واملطالعة يف املدراس واعادة 

عالقة الجيل الجديد بالكتاب واملطالعة .

حمافظ بغداد يدعو املؤسسات التعليمية والرتبوية 
اىل ختصيص أوقات للمطالعة يف املدارس

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعلن رئيس مجل�س محافظة البرة صب�اح البزوني عن 
وعود بتنفيذ مطالب نقاب�ة املعلمني يف املحافظة والخاصة 

بالعالوات وتخصيص قطع االرايض.
وقال البزون�ي عىل هامش زيارة ملق�ر النقابة ولقاء نقيب 

املعلم�ني وعدد من االعضاء، ان تلك املطالب مرشوعة, فيما 
وعد بتنفيذها قريبا.

م�ن جانبه قال نقيب املعلم�ني يف املحافظة عالء الزركاني, 
ان مجل�س املحافظة يدعم مطالب املعلمني ووعد بتنفيذها 
من خالل تخصيص االرايض ورصف اجور النقل و احتساب 

العالوات املتأخرة, فيما وعد بتنفيذها قريبا.

صباح البزوين يعد بتنفيذ مطالب نقابة املعلمني 
املتعلقة بالعالوات وختصيص قطع االرايض
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وزارة العدل
مريية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن / انعام عليوي عبطان

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 10559/1

املحلة او رقم واسم املقاطعة 7 البور 
الجنس : دار مشيد عىل جزء من القطعة

رقم االبواب
رقم الطابق 
رقم الشقة

مق�دار الدين 29,666,000 تس�عة وعرشون مليون وس�تة مائة الف وس�تة وس�تون 
دينار

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 
تاريخ االستحقاق مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية 
محل االقامة املبني بالعقد

بناء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اعاله وطلب الدائن تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامتك يف 
املح�ل املب�ني بالعقد وانه ليس لك مح�ل اقامة معلوم غريه فتعت�ر بذلك مجهول محل 
االقام�ة فعلي�ه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خ�الل 15 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2

وزارة العدل
مريية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الزهور /بغداد

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن /شيماء يوسف وصباح اوالد نارص محمد

نوع التبليغ اول/نهائي
التسلسل او رقم القطعة 10314/6

املحلة او رقم واسم املقاطعة الحسينية 
الجنس : دار 

رقم االبواب
رقم الطابق 
رقم الشقة

مقدار الدي�ن )13125000( دين�ارا ثالثة عرشمليون ومائة وخمس�ة وعرشون الف 
دينار  

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 
تاريخ االستحقاق مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية 2008/102 نيسان 100
محل االقامة املبني بالعقد

بناء عىل اس�تحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك يف 
املح�ل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقام�ة معلوم غريه فتعتر بذلك مجهول محل 
االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1902 / ب2 / 2018 

التاريخ : 27 / 3 / 2019 

اعالن 
تنفي�ذا للقرار الص�ادر من هذه املحكمة يف الدعوى اعاله والقايض بازالة ش�يوع 
الس�يارة املوصوفة ادناه بيعا والعائدة للس�يدة ) رجاء حسني عباس ( ورشكائها 
والكتس�اب القرار الدرجة القطعية تقرر االعالن ع�ن بيعه يف الصحف املحلية ملدة 
عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ) 10 % ( من القيمة املقدرة له البالغة 
) 000 ، 000 ، 9 تس�عة ماليني دينار ( بصك مصدق لحس�اب هذه املحكمة ان لم 
يكن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية بعهدة الراغب االخري بعد الس�اعة الثانية 

عرش ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي .

االوصاف : 
1 – ان الس�يارة املرقمة 19012 بغداد اجرة حمولة 14 راكب نوع نيس�ان موديل 
2009 لونها ابيض يوجد ارضار يف الجامة االمامية والس�يارة تعمل وقت الكش�ف 

الكشنات جيدة االطارات جيدة . 
2 – القيمة التقديرية للسيارة ) 000 ، 000 ، 9 تسعة ماليني دينار (

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 6239 / ش / 2018    

التاريخ 7 / 4 / 2019  
اعالن

املدعية / اخالص خلف حسني       
املدعى عليه / سالم صداع مصلح    

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 
حكم�اً غيابي�اً بتاري�خ 30 / 12 / 2018 يق�ي 
بفقرته الحكمية : قررت املحكمة الحكم اوالً : بالزام 
املدعى عليه ) س�الم صداع مصلح ( بتسليم املدعية 
) اخالص خلف حسني ( اثاثها الزوجية عيناً واملبينة 
تفاصيله�ا ادناه ف�أن تعذر فاقيامه�ا املذكورة ازاء 
كل منه�ا والبالغ مجموع اقيامها مبلغ ثالثة ماليني 
وثلثمائ�ة واثنان وتس�عون ال�ف دين�ار وملجهولية 
محل س�كن املدعى عليه س�الم صداع مصلح وتأييد 
الجهة املس�ؤولة تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
وعند تبليغك وعدم اعرتاضك باملدة القانونية املحددة 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول  
القايض / نور عدنان ارحيم

اعالن
يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 

الديوانية  
 أقام املدعي )محمد عبدالرزاق س�لطان( 
دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله )شمر 
ال جعفر( بدال م�ن )الدليمي( فمن لديه 
ح�ق االع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنس

فقدان
فق�دت ش�هادة كيل م�ن رشك�ة توزيع 
املنتوج�ات النفطي�ة  العائ�دة للس�يارة 
املرقم�ة 72348 اربيل بأس�م  )عماد عيل 
عبد الله( ع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها 

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

فقدان
فق�دت ش�هادة كيل م�ن رشك�ة توزيع 
املنتوج�ات النفطي�ة  العائ�دة للس�يارة 
املرقمة 19253 اربيل بأسم  )حسني عبد 
االله ناجي( عىل من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار

فقدان
فقدت شهادة كيل العائدة للسيارة املرقمة 
30630أ االنب�ار مرس�يدس اكرتوس رقم 
 WDB9342332L496812 الش�ايص 
موديل )2011( بأسم ) وليد مجيد زيدان(  

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
����������������������������������

فقدان
فق�دت ش�هادة كيل م�ن رشك�ة توزيع 
املنتوج�ات النفطي�ة والعائ�دة للس�يارة 
املرقمة 19909  صالح الدين بأسم ) عالء 
مغري عيل( عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة م�ن كلية الرافدين – علوم 
الحاسوب مرحلة ثالثة ش�عبة أ – بأسم / حسني 
عباس عذيب – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .
�����������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة م�ن وزارة املوارد املائية / 
الهيئة العامة لصيانة مش�اريع الري والبزل بأسم 
/ احم�د حمي�د في�اض – فعىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها لجهة االصدار .

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة م�ن وزارة املوارد املائية / 
الهيئة العامة لصيانة مش�اريع الري والبزل بأسم 
/ عم�ار ربيع عيل – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن وزارة الثقافة / 
الدائرة االدارية بأس�م / صفوان هش�ام جاسم – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 414/ بحث / 2019 

التاريخ 4 / 4 / 2019
اعالن

اىل املدعى عليه / حيدر شاكر فليح    
اقام�ت املدعية الهام س�الم عباس الدع�وى املرقمة اعاله 
امام هذه املحكمة تطالب�ك فيها تفريق للهجر وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس 
املحيل لذا قرر تبليغك اعالن�ًا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور امام ه�ذه املحكمة يوم اجراء البحث االجتماعي 
املص�ادف 14 / 4 / 2019 الس�اعة التاس�عة صباح�اً ويف 
حال�ة ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك قانوناً س�يجري 

البحث االجتماعي بحقك غيابياً وفق االصول  
القايض / امري زين العابدين البياتي

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

اىل الرشيك ) هش�ام باجي زغري ( توجب عليك الحضور اىل 
مقر بلديه النج�ف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
57198 /3 ح�ي الن�داء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك  
طالب االجازه ايمان عدنان عمران

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ :2019/2/7
اعالن

اىل / املدعوة / نعيمة باسم عبد الزهرة
ق�دم طالب حج�ة الوفاة وداد مهدي حس�ن 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وف�اة بحق املدعوة )نعيمة باس�م عبد 
الزه�رة( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ :2019/2/20
اعالن

اىل / املدعوة / فتينة سلمان شكلوك
اعالن

قدم طال�ب حجة الوفاة مكية حس�ني نعمة 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بح�ق املدع�وة )فتينة س�لمان 
ش�كلوك( قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�������������������������������������

محكمة بداءة الشامة
العدد 132/ب/2014

التاريخ 2019/4/4
اعالن

اىل املدعى عليهم 
1  � ركبان محمد عبطان 2  � مغامس محمد عبطان  3 �  ش�مران 
محم�د عبطان  4  � غي�دان محمد عبطان  5 � زيدان محمد عبطان  
6 � غباط محمد عبطان  7 � سامي محمد عبطان  8 � هادي محمد 
عبط�ان  9 � عيل محم�د عبطان  10 � خزعل محم�د عبطان  11 � 
جالب فرحان عبطان 12 � ش�الل فرحان عبط�ان 13 � عبد الواحد 
فرح�ان عبط�ان  14 � عبد الكاظم محمد العبط�ان 15 � عبد العايل 
فرح�ان العبطان 16 � جاس�م فرحان العبطان 17 � حبيب جاس�م 
محم�د 18 � مرزوك جاس�م محم�د  19 � كامل ط�الل محمد 20 � 
فاهم طالل محمد 21 � جالب شعبوط فرحان  22  �سوادي فرحان 
محمد  23 � منديل موىس العبطان  24 � قنديل موىس العبطان  25 
� جف�ات موىس العبط�ان 26 � منهل موىس العبط�ان 27 � رياض 
م�وىس عبط�ان  28 � عم�ران م�وىس العبط�ان 29 � عزي�ز موىس 
العبط�ان 30 � كري�م موىس العبطان  31 � مظه�ر موىس العبطان 
32 � رايض مشذوب عبطان 33 � جابر مشذوب عبطان  34 � يارس 
مش�ذوب عبطان 35 � جفات مش�ذوب عبطان 36 � مجذاب محمد 
الفرح�ان 37 � كريم محمد الفرحان 38 � حس�ن العيل محمد 39 � 
كاظم العيل محمد  40 �  يارس س�لمان عبطان  طالل  41 � ادريس 
س�لمان عبطان طالل 42 � كريم سلمان عبطان طالل 43 � فرحان 
س�لمان عبطان طالل 44 � فاهم كاظم سلمان عبطان  45 � شنني 
كاظم س�لمان عبطان  46 � تكليف رسحان عبطان  47 �  ش�عالن 
رسحان عبطان طالل  48 � دعيبل رسحان عبطان طالل 49 � ذياب 
رسحان عبطان طالل 50 � عجيل سكر ضيدان  51 � مجهول حران 
معازر 52 � عراد بردان مش�كور 53 � عبيس بردان مش�كور 54 � 
عن�اد حمي�دي نوف 55 � اليف رسح�ان مب�ارك 56 � دهش رسحان 
مب�ارك 57 � محم�د رسح�ان مب�ارك 58 � عبد مخل�ف حنضل 59 
� ن�واف بدع�ي مبارك 60 � ع�راد بدعي مبارك 61 � دحام ش�اطي 
مش�كور 62 � صيهود ش�ايف مش�كور 63 �  فرهود ش�ايف مشكور 
64 � ش�هيد شايف مش�كور 65 � جوعان جالب حسون 66 � محمد 
دخي�ل حم�د 67 � حمود دخيل حمد 68 � مرب�وط دخيل حمد 69 � 
احم�د دخي�ل حمد 70 � جاس�م محمد مش�طور 71 � وحيد محمد 
مش�كور 72 � ش�باط س�لطان محمد 73 � عراد سلطان محمد 74 
�  كش�يش الحايل ضي�دان 75 � كاظم عبود س�لطان 76 � مطلوب 
حس�ون س�لطان  77 � حسن حسون س�لطان 78 �  شعالن دهش 
محرج  79 � عيدان شعبان دهش 80 � شنشول شعبان دهش 81 � 
كزار خباز مرهج  82 � جر خباز مرهج 83 � هداد خباز مرهج 84 
� عبد خباز مرهج  85 � بدر حس�اني ضيدان  86 �  مخر حس�اني 
ضي�دان  87 � عبد حس�اني ضي�دان 88 � جر محم�د غيدان  89 � 
مه�دي محمد غي�دان  90 � زهية زغري اله�م 91 � هدية زغري الهم 
92 � خرم�ة زغري الهم 93 � ش�يخة زغري الهم  94 � خالد ش�عالن 
رسح�ان  95 � فرحان س�لطان عبط�ان  96 � عزيز يارس س�لمان 
عبط�ان  97 � طارق ادريس س�لمان عبط�ان  98 � عبد عيل موىس 
عبطان 99 �  علكم موىس عبطان 100 � جيات موىس عبطان 101 

� قرش مشذوب عبطان 
القايض

عقيل هادي حنوف

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

توزي�ع  رشك�ة  م�ن  كي�ل  ش�هادة  فق�دت 
املنتوجات النفطية  العائدة للس�يارة املرقمة 
44937 االنبار بأس�م  )وليد كامل ذياب( عىل 

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة جنح بلد 

العدد : 150 / ج / 2019 
التاريخ : 7 / 4 / 2019 

اعالن 
اىل املته�م / احم�د كري�م احم�د س�لمان / 

مجهول محل االقامة 
للدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املش�تكي رزاق 
جبار عويد املرقم�ة 150 / ج / 2019 والتي 
يطل�ب فيها الحكم عليك وفق املادة 413 ق ع 
وملجهولية محل اقامتكم قررت هذه املحكمة 
تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتني لغرض 
حضورك�م بيوم املحاكم�ة املصادف 9 / 5 / 
2019 ويف حال�ة ع�دم حضورك�م او حضور 
من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املحاكمة 

بحقكم غيابيا وفق االصول .
القايض 

محمد صالل حمزة 
�������������������������������������

فقدان جواز سفر 
فق�د ج�واز الس�فر الص�ادر م�ن جمهورية 
بنغالدي�ش الش�عبية بأس�م / ب�ذل الرحمن 
/ فم�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل ثائر محمود 

ياسني / 07712785455
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية 
العدد : 574 / ش / 2019 
التاريخ : 31 / 3 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / حميد سامي عبد الحميد 

س�بق وان اقام�ت املدعية ) هدي�ل لطيف عباس ( 
الدع�وى املرقم�ة 574 / ش / 2019 والخاص�ة 
بتاييد حضانة الطفل ) رائد ( تولد 1 / 11 / 2015 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار مختار 
محلة / 331 / ب حي الش�عب واملؤيد من املجلس 
البلدي لحي الش�عب بتاريخ 20 / 3 / 2019 عليه 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد 
املرافع�ة املواف�ق ي�وم 14 / 4 / 2019 الس�اعة 
الثامن�ة صباحا وعند عدم حض�ورك او من ينوب 

عنك ستجري املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض 

ميالد عبد علوان 

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

الك�رخ  بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية 
العدد : 229 / 2018

التاريخ : 3 / 6 / 2018 
تعلن هذه املحكمة ع�ن فقدان املدعو ايهاب 
عبد الرزاق جميل الذي خرج من داره بتاريخ 
26 / 2 / 2016 ول�م يع�د لح�د نرش االعالن 
فعىل من تتوف�ر لديه معلوم�ات عن املفقود 
مراجعة ه�ذه املحكمة خالل ثالث�ة ايام من 
تاريخ النرش وبعكسه فانه املحكمة ستستمر 

باالجراءات القانونية وفق االصول .
القايض

جلنة البيع واالجيار الثانية
يف حمافظة نينوى

اعالن اول )43(  17 /2019/3 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية القوش وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريقة املزايدة العلنية  فعلى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية بلدية القوش 
وخ�الل مدة )30 ( يوم  تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن  بالصحف 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة 
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن   ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة كافة املصاريف املتعلقة بنش�ر االعالن واية مصاريف اخرى  
على ان يقوم املس�تأجر بتس�ديد بدل االجيار بالكامل والرسوم االخرى 
وابرام العقد وخالل ثالث�ون يوم من تاريخ  تصديق قرار االحالة وخبالفه 
يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعلى حساب الناكل 
وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل 
مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة 

يف مقر مديرية  بلدية القوش
مالحظة:  مدة االجيار سنة واحدة فقط

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

املشيد على القطعة املرقمة نوع العقار ورقمه  ت
5/166م63 القوش الشمالية الدكاكني املرقمة من 2 اىل 

40
1

1/151م68 البيادر وجوار القوش فرن صمون 2
15/166م63 القوش الشمالية مبساحة 624 

م2
حمل لبيع املواد االنشائية 

والصحية
3

القايض 
مهدي قدوري كريم
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العراق يتعاىف

جنون »بريكست« يف عالـم مرتابط

          عباس الصباغ 

مْن أهم عالمات تعايف الدول وسريها 
ع�ى الس�كة الصحيح�ة انتهاجه�ا 
عالق�ات خارجيَّ�ة متوازنة ومعتدلة 
م�ع مجاله�ا الحي�وي وخاصة دول 
الجوار، وعدم اتباع سياس�ة املحاور 
والتكتالت املبنيَّة عى أسٍس عدوانيَّة 
ضد أية جهة، وعدم التدخل يف شؤون 
اآلخرين أو التداخل السلبي معهم، أو 
االحتكاك املفيض اىل حدوث مش�اكل 
دبلوماس�يَّة س�اخنة أو نزاع�ات قد 
تؤدي اىل نشوب رصاع مسلح يفيض 
اىل نتائ�ج كارثيَّ�ة، فالدولة الناجحة 
هي التي تحتك�م اىل املواثيق الدولية 
وال تتجاوزها يف جميع الحاالت التي 
النف�س والحنكة  تس�تدعي ضب�ط 

السياسيَّة والتعقل.
بعد التغيري النيساني املزلزل واجهت 
العملي�ة السياس�يَّة ع�دة تحدي�ات 
كان أوله�ا الرتك�ة الكارثيَّ�ة الثقيلة 
التي خلّفها النظام السابق يف عموم 
مناح�ي الحي�اة وبما يش�به الدمار 
الش�امل له�ا، ف�كان ع�ى أصحاب 
الق�رار أْن يقوم�وا برتمي�م الواق�ع 
املتهال�ك واملتداعي ال�ذي عانى منه 
الش�عب العراق�ي ألكث�ر م�ن ثالثة 
ن�ري  تح�ت  عاش�ها  وني�ف  عق�ود 
وزاد  الفاشس�تية،  الديكتاتوري�ة 
الط�ن بلة الخط�ر الثاني الذي تمثل 
الذي  التدمريي  اإلرهابي  بالسيناريو 
أُعّد من بعض مراكز القوى اإلقليميَّة 
والدوليَّة وعى أس�س سيا/ طائفية 
مبيت�ة لتقويض العملية السياس�يَّة 

وإرج�اع الع�راق اىل مرب�ع الصف�ر، 
وتج�ى ذل�ك الس�يناريو التخريب�ي 
بتنظي�م  النيس�اني  التغي�ري  غ�داة 
القاعدة اإلرهابي ال�ذي فّرخ تنظيم 
داعش األكثر توحشاً منه ودمويَّة يف 
ما بعد، وهما تنظيمان قروس�طيان 
أعمالهم�ا  س�ببت  متوحش�ان 
اإلرهابيَّ�ة ولع�دة س�نوات بعرشات 
اآلالف م�ن الضحاي�ا األبرياء، فضالً 
ع�ن تدم�رٍي مربم�ٍج للبن�ى التحتية 
والشواخص املعماريَّة وضياع الكثري 
من الفرص التنمويَّ�ة، فضالً عن أنَّ 
مقارعة اإلرهاب والحرب ضد داعش 
قد استهلكت الكثري من األموال التي 
كان الع�راق بأم�ّس الحاج�ة إليها، 
ال س�يما وقد ترافق ذل�ك مع األزمة 
االقتصاديَّ�ة الخانق�ة التي م�رَّ بها 

العراق جراء هبوط أس�عار النفط يف 
السوق العامليَّة، فتحتم عى أصحاب 
الق�رار أْن يزيلوا آثار تل�ك التحديات 
التي تركها النظام السابق واإلرهاب 
الداعيش الغاشم، كون مرحلة ما بعد 
�ة لتعزيز  داع�ش بقيت بحاجة ماسَّ
األم�ن اإلقليمي الذي يش�ّكل العراق 
ب�ؤرة مركزيَّة فيه م�ن أجل عالقات 
إقليميَّة أكثر نضوجاً، ومحاولة رسم 
معالم نظ�ام أمني س�يايس إقليمي 
يك�ون الع�راق مح�ور ه�ذا النظام 

السرتاتيجي.
ولكي يس�رتد الع�راق عافيت�ه كان 
علي�ه أْن يخ�وَض ع�دة مع�ارك ويف 
مجاالت ش�تى ويكسبها ولكي يعود 
له موقعه املح�وري كدولة مفصليَّة 
األوس�ط  ال�رشق  دول  �ة م�ن  مهمَّ

ُيحس�ب لها أل�ُف حس�اٍب، وبعد أْن 
تمّكن العراق من االنتصار عى داعش 
بتضاف�ر جهود أبنائ�ه وتضحياتهم 
توّج�ه اىل ترمي�م ما يمك�ن ترميمه 
م�ن عالقات�ه الخارجيَّة م�ع جميع 
ال�دول وهي عالقات لم تكن س�ابقاً 
مبنيَّة عى أس�سٍ من حس�ن الجوار 
أو  املش�رتكة  الوطنيَّ�ة  املصال�ح  أو 
حماية األمن القومي للبلد، بل كانت 
تس�رُي وفَق مزاج الس�لطة الحاكمة 
وحس�ب أهوائه�ا، ولم تك�ْن مبنيَّة 
عى أس�اٍس من التواف�ق واالعتدال، 
فالع�راق ال ي�زال بحاج�ة اىل الحوار 
يف  أس�ايٍس  كعام�ٍل  الس�رتاتيجي 
تطوي�ر آف�اق التع�اون يف مج�االت 
العمل املشرتك وتقوية أوارص العمل 
والتع�اون بينه وبن دول املنطقة، ال 

سيما بعد الشوط الكبري الذي قطعه 
يف تطوير عالقاته اإلقليميَّة والدوليَّة 
مع تضمن املش�وار تعاوناً يف مجايل 

تحقيق التنمية املستدامة والبيئة.
وليس بغريٍب أْن يشهد العراق توافد 
الكثري من زعم�اء العالم عليه كونه 
يعيش إرهاصات بناء الدولة الحديثة 
وبش�كل صحيح ويح�اول النهوض 
من كبوته يف فشل التأسيس الدولتي 
الذي رافق التغيري النيس�اني 2003، 
س�واء ع�ى صعي�د تنظي�م عالقاته 
ال�دور  صعي�د  ع�ى  أو  الخارجيَّ�ة 
أْن يلعب�ه يف محيط�ه  ال�ذي يج�ب 
الحي�وي وهو مرش�ٌح خ�الل الفرتة 
املقبل�ة للعب دور مؤث�ر يف العالقات 
اإلقليميَّ�ة، وإنه يس�تطيع أْن يكون 
نقط�ة ارتكاز لتالق�ح هذه املصالح 

عى قاعدة حماية األمن 
ب�دأ يس�تعيد  فالع�راق  اإلقليم�ي.  
موقعه املح�وري يف املنطقة والعالم، 
م�ن خالل التح�ركات الدبلوماس�ية 
األخ�رية الت�ي نج�م عنه�ا توقي�ع 
العديد م�ن االتفاقي�ات االقتصاديَّة 
والتجاريَّ�ة م�ع العدي�د م�ن الدول 
كم�ر وإي�ران والس�عوديَّة. وهو 
يختل�ف اآلن عم�ا كان علي�ه بع�د 
2003، إذ أبعدت�ه املش�اكل األمني�ة 
واالقتصادي�ة والح�رب ع�ى تنظيم 
داعش اإلرهابي عن ممارس�ة دوره 
الفعال إقليمياً وعربياً وعاملياً. واليوم 
يع�ود مع�اىف، وباختصار ش�ديد إنَّ 
الع�راق الذى أريَد ل�ه أْن يكون رجالً 
ملنطق�ة املريض بدأ يتعاىف ويس�رتد 

عافيته التي غابت عنه طويال.

وهل جفت دماء شهداء العراق؟!
          اياد السماوي

ليس�ت هنالك دول�ة واح�دة يف العال�م وقفت 
وس�اندت ودعم�ت وقاتل�ت إىل جان�ب العراق 
وشعبه ومقّدساته، يوم غزت داعش السعودية 
املنش�أ واألصل والفك�ر والعقي�دة محافظات 
الغرب العراقي ووصلت عى مشارف العاصمة 
بغ�داد، غ�ري الجمهوري�ة اإلس�المية اإليرانية 
الت�ي هّب�ت للدفاع ع�ن أرض العراق وش�عبه 
ومقّدس�اته ضد أكرب هجم�ة إرهابية عرفتها 
البرشي�ة، وفتح�ت مخ�ازن س�الحها للجيش 
العراق�ي ومالي�ن املتطوع�ن الذين لّب�وا نداء 
املرجعية الديني�ة العليا يف يوم الجهاد األعظم، 
وعندم�ا هّب�ت إي�ران حكومة وش�عبا للدفاع 
عن العراق أرضا وش�عبا ومقّدس�ات، لم يكن 
لحكومته�ا ي�د يف دعم عصابات داعش س�واء 
كان ذل�ك باألم�وال أو الرجال أو الس�الح، كما 
ول�م يك�ن لعلماء الدي�ن يف إيران ي�د يف إطالق 
الفتاوى التي تس�ببت يف تطّوع عرشات اآلالف 
من املقاتلن السعودين وغري السعودين لقتال 
الشعب العراقي واحتالل أرضه وقتل العراقين 

وسبي نسائهم وتدمري مدنهم وتاريخهم.
وم�ع كّل ه�ذه املواقف املرّشفة الت�ي وقفتها 
معن�ا الجمهورية اإلس�المية اإليرانية حكومة 

وشعبا أيام محنتنا مع داعش، لّكننا سنرفض 
أن تّس�مى أي منش�أة عراقي�ة بأس�م األم�ام 
الخمين�ي العظيم قّدس الله نفس�ه الطاهرة، 
والذي فجّر أكرب ثورة شعبية يف العالم أطاحت 
ال�رشق األوس�ط،  الديكتاتوري�ات يف  بأعت�ى 
ورفضن�ا له�ذا األمر ليس ألن األم�ام الخميني 
العظيم رضوان الله تعاىل عليه ال يس�تحق هذا 
الرشف، بل ألّن هذا األمر قد يتس�بب بنوع من 
الش�حن الطائفي يف وقت يحتاج فيه الش�عب 
العراق�ي إلزالة آثار هذا الش�حن وما نتج عنه 
م�ن ح�رب طائفي�ة راح ضحيته�ا اآلالف من 
أبناء الشعب العراقي، فكيف يقبل أبناء العراق 
أن تّس�مى مدين�ة رياضية بأس�م أك�رب جزار 
وقات�ل بح�ق العراقين واليمنين والس�ورين 
والليبين، أليس�ت الس�عودية هي من تسببت 
بآالم الش�عب العراقي؟ أوليس ملك السعودية 
قات�ل أطفال اليم�ن هو من ق�اد وال زال يقود 
حتى ه�ذه اللحظ�ة حمل�ة اإلب�ادة والعدوان 
الغاش�م واآلثم ضد الش�عب اليمني الشقيق؟ 
كي�ف تقبل حكومة وش�عب الع�راق أن يطلق 
اس�م هذا الّجزار عى أي منشأة عراقية؟ وهل 
ّجفت دماء شهداء العراق الذين سقطوا دفاعا 
عن تراب العراق وش�عبه ومقدس�اته بس�بب 

امللك سلمان؟!

»الناتو« يف سن السبعني
          باسكال بونيفاس

يوم الخمي�س املايض، 4 أبريل الج�اري، احتفل 
»حلف ش�مال األطل�ي« )النات�و( بعيد ميالده 
الس�بعن. فكيف يمكن تفس�ري ط�ول عمر هذا 
الحل�ف، وق�د اختفى االتح�اد الس�وفييتي منذ 
عام 1991؟ الواقع أنه عندما أُنش�ئ الحلف يوم 
4 أبري�ل 1949 يف واش�نطن، لم يك�ن لدى بلدان 
أوروب�ا الغربية خي�ار آخر غري تس�ليم مفاتيح 
أمنه�ا للوالي�ات املتح�دة. وإذا كان�ت الوالي�ات 
املتحدة قد قررت إنش�اء الناتو، فإن ذلك لم يكن 
من أج�ل حماي�ة الديمقراطية فحس�ب، ولكن 
أيض�اً أله�داف اس�رتاتيجية. ذل�ك أن األمر كان 
يتعلق بمنع موس�كو من الس�يطرة عى القارة 
األوراسية. وكان ذلك بالفعل تنافساً اسرتاتيجياً 

بن عمالقن. 
لكن يف سنوات الستينيات، تغري املشهد: فبفضل 
املس�اعدة األمريكية، أعادت أوروبا بناء نفسها، 
وظ�ن البعض وقتئذ، عى ضفت�ي األطلي، أنها 
تس�تطيع تحم�ل مس�ؤولية أمنها أكث�ر. فعن 
الجان�ب األوروبي، اقرتح الجنرال ش�ارل ديغول 

عى البلدان األوروبية أن تتحمل مسؤولية أمنها 
بنفس�ها، لكنها وجدت نفس�ها وقتئذ إزاء تردد 
البلدان األوروبية األخرى التي اعتربت أن فرنسا 
ال تس�تطيع الحلول محل الوالي�ات املتحدة. أما 
يف الوالي�ات املتح�دة نفس�ها، فإن التش�كيك يف 
العالقات العابرة لألطل�ي مّثله عى الخصوص 
السيناتور مانسفيلد الذي درج كل سنة، اعتباراً 
من 1966، عى التقدم بتعديل يطالب األوروبين 
بتحمل مس�ؤولية أمنهم، وإال فإنه سيتم إعادة 
الق�وات األمريكي�ة إىل الواليات املتح�دة. خطاب 

قريب من خطاب دونالد ترامب اليوم. 
وبع�د اختفاء االتحاد الس�وفييتي ع�ام 1991، 
أثريت أيض�ًا مس�ألة دواعي اس�تمرار التحالف 
األطلي. فه�ل ينبغي أن يبقى الناتو ويس�تمر 
رغم اختف�اء التهديد الذي كان س�بَب وجوده؟ 
الج�واب كان: نعم. فبالنس�بة لألمريكين، كان 
الطريقَة الوحيدة ليمارس�وا تأث�رياً عى البلدان 
املس�تقبل،  م�ن  دائم�اً  املتوجس�ة  األوروبي�ة 
واملتس�ائلة: إىل أين ستميض روس�يا، إذا لم تكن 

ثمة عودة للتهديد؟ 
الي�وم، هن�اك مفارقة؛ فالعالقات بن موس�كو 

والبل�دان الغربي�ة باتت، يف نهاي�ة املطاف، أكثر 
س�وءاً وأقل ق�وًة مما كان�ت عليه إب�ان الحرب 
الباردة. فهل هناك حقاً تهديد عس�كري رويس؟ 
كال، ب�ل هن�اك تح�د اس�رتاتيجي من روس�يا. 
فامليزانية العس�كرية الروس�ية تص�ل 60 مليار 
دوالر، وبلدان »النات�و« األوروبية تنفق لوحدها 
250 مليار دوالر عى دفاعها، تضاف إليها ال�720 
ملي�ار دوالر من النفقات العس�كرية األمريكية. 
وعلي�ه، فكيف يمكن تفس�ري ه�ذا اإللحاح عى 
تصوير التهديد الرويس كتهديد وجودي؟ الواقع 
أن األم�ر يتعل�ق بق�وة العادة، وذل�ك ألن النخب 
متش�بعة  األوروبي�ة  واالس�رتاتيجية  الفكري�ة 
ومتأث�رة بالفك�ر األمريك�ي. فمراك�ز البح�وث 
والدراس�ات الكب�رية، ومراك�ز التأث�ري الكربى، 
وبرامج الدعوات املتنوع�ة واملختلفة التي تخلق 
ق�وًة ناعم�ًة حقيقية ه�ي باألس�اس أمريكية. 
وبالتايل، فإن الكثري م�ن النخب األوروبية تفكر 
عى نحو أمريك�ي، وليس لديها رد فعل أوروبي. 
لكن هل يعني هذا أنه ينبغي التشكيك يف مفهوم 
»العال�م الغرب�ي«؟ الواقع أن ترام�ب يدعونا إىل 
ذلك من خ�الل قوله إن »الناتو« ب�ات متجاَوزاً. 

غري أن ترامب ليست لديه النية أبداً لكرس الناتو، 
واألمر يتعلق فقط بابتزاز هدفه حمل األوروبين 
عى زي�ادة نفقاتهم العس�كرية ودفعهم لرشاء 
أس�لحة أمريكية. غري أنه يالحظ أن ثمة تعارضاً 
بن ترامب، من جه�ة، والذي يهدد بإنهاء وجود 
حل�ف النات�و، والبنتاغ�ون ووزارة الخارجي�ة، 
م�ن جه�ة ثاني�ة، واللذي�ن ليس�ت لديهم�ا أي 
مخطط�ات يف ه�ذا االتجاه. ثم إن�ه يكفي تأمل 
ما كان�ت تقوله ه�ذه األجهزة األمنية نفس�ها 
من أجل ال�رد عى تعديل مانس�فيلد: فقد كانت 
تش�دد عى أنها موجودة يف أوروبا ليس من أجل 
خدمة األوروبين، وإنما من أجل خدمة املصالح 

االسرتاتيجية األمريكية. 
غري أن فرنس�ا بمفردها ليس�ت لديها الوس�ائل 
لتحقيق اس�تقاللية اس�رتاتيجية أوروبية. ومن 
جانبه�م، أخ�ذ األمل�ان يصبحون هدف�اً مفضالً 
لتعليقات ترام�ب املنتقدة للحلف�اء األوروبين. 
وينبغ�ي أال يتوهم امل�رء بأن الرئي�س األمريكي 
يمث�ل »لحظ�ة س�يئة عاب�رة« فق�ط، ذل�ك أن 
السياسة األحادية األمريكية كانت موجودة قبل 
مجيء ترامب. وكل ما هناك أن هذا األخري دفعها 

إىل الح�دود القصوى. وعليه، ينبغي للفرنس�ين 
واألملان يف الشهور املقبلة العمل معاً وحث بلدان 
أوروبي�ة أخ�رى عى االتج�اه نحو اس�تقاللية 
اسرتاتيجية أوروبية تسمح لهم بتقوية هوامش 

املناورة لديهم إزاء الواليات املتحدة.

          توماس فريدمان

أف�اد موق�ع »بوليتك�و« اإلخب�اري مؤخراً ب�أن وزيرة 
الش�ؤون األوروبي�ة يف فرنس�ا »نات�ايل ل�وازو« أطلقت 
عى قطتها اس�م »بريكست«. وقالت »لوازو« لصحيفة 
»لوجورن�ال دو ديمانش« إنها اختارت هذا االس�م ألنه 
»يوقظني كل صب�اح بموائه الق�وي واملتكرر ألنه يريد 
الخروج، ولكنني عندما أفتح له الباب، يبقى يف الوسط، 
مرتدداً، ث�م يحدجني بنظرة تقدح رشراً عندما أضعه يف 

الخارج«. 
إذا كنت ال تستطيع تقبل نكتة، فربما يجدر بك أال تأتي 
إىل لندن اآلن، ألن ثمة مهزلة سياس�ية يف كل مكان. غري 
أن األمر يف الحقيقة ليس مضحكاً جداً. بل مأساوي. ذلك 
أن م�ا نراه اآلن هو بلد عاقد الع�زم عى القيام بانتحار 
سيايس ولكنه ال يستطيع حتى االتفاق حول كيفية قتل 

نفسه. إنه فشل ملحمي للزعامة السياسية. 
وال يسعني والحالة هذه إال أن أقول: أعيدوا امللكية. أين 

أنت أيها امللكة إليزابيث الثانية؟ البالد تتطلع إليك. 
بش�كل ج�دي اآلن، اململكة املتح�دة، الت�ي ُتعد خامس 

أكرب اقتص�اد يف العالم – بلد ابتكرت نخُبه الديمقراطيَة 
الربملاني�ة الحديث�ة، والنظ�اَم امل�ايل والبنك�ي الحديث، 
والث�ورة الصناعية، وكل مفهوم العومل�ة – تبدو عاقدة 
العزم عى االنس�حاب م�ن االتحاد األوروب�ي، الذي ُيعد 
أكرب س�وق يف العالم للتنقل الحر للسلع ورؤوس األموال 
والخدم�ات والعمال�ة، من دون خطة مع�دة بعناية، أو 

ربما من دون أي خطة عى اإلطالق. 
وكل من أعضاء الربملان املحافظن والعمالين مستمرون 
يف التصوي�ت ضد مخطط تلو اآلخ�ر، يبحثون عن الحل 
املثايل، خروج خال من األلم من االتحاد األوروبي. ولكن 

ال وجود ألي يشء من ذلك. 
خي�ار »بريكس�ت« ُقدم للجمه�ور يف 2016، ببس�اطٍة 
مضلل�ة. وقد بيع للناس من خ�الل حزمة من األكاذيب 
حول حجم الفوائد وس�هولة التطبيق، وما زال يدفع به 
املتش�ددون املحافظ�ون الذين كانوا يهتم�ون باألعمال 
والتجارة سابقاً ولكنهم باتوا مهووسن اآلن باستعادة 
اعتب�ارات  أي  ع�ى  ويقّدمونه�ا  بريطاني�ا  »س�يادة« 

اقتصادية. 
ه�ؤالء ال يب�دو أنهم يصغ�ون إىل األش�خاص مثل »توم 

إن�درز«، املدي�ر التنفي�ذي لعم�الق الط�ريان والفض�اء 
إيرباص، الذي يشّغل أكثر من 14 ألف شخص يف اململكة 
املتح�دة، مع نحو 110 آالف أخرى من الوظائف املحلية 
املرتبطة بسالس�ل اإلمداد. فق�د حذر »إن�درز« القيادة 
السياس�ية هن�ا يف لندن من أنه يف ح�ال خرجت اململكة 
املتح�دة من االتح�اد األوروبي يف األس�ابيع املقبلة، فإن 
إيرباص قد تجد نفسها مضطرة التخاذ بعض »القرارات 
الت�ي يمكن أن تكون مؤملة جداً« بخصوص عملياتها يف 

بريطانيا. 
وقال إندرز: »رجاء ال تنصتوا إىل جنون أنصار الربيكست 
ال�ذي يق�ول: ألن لدينا مصان�ع ضخمة هن�ا، فإننا لن 
ننتقل....». إنهم مخطئون«، مضيفاً: »وكونوا عى يقن 
بأن ثمة الكثري من البلدان التي س�تكون س�عيدة ببناء 

أجنحة لطائرات إيرباص«. 
والواقع أنن�ي أفهم تظلمات كثري مم�ن صوّتوا لصالح 
االنس�حاب م�ن االتح�اد األوروب�ي. ذل�ك أنه�م كان�وا 
يش�عرون بأنه�م تعرضوا ملا يش�به االجتي�اح من قبل 
مهاج�ري االتحاد األوروب�ي )اجتي�اح كان ينبغي عى 
االتح�اد األوروبي أن يحم�ي اململكة املتح�دة منه. وقد 

كان ذلك جنوناً أملانياً وفرنس�ياً(. وتشري بعض التقارير 
إىل أن ثم�ة نح�و 300 أل�ف مواطن فرني يعيش�ون يف 
لندن، وهو ما يجعلها واحدة من أكرب املدن الفرنسية يف 
العالم. وقد جلسُت مؤخراً مع عضو يف الربملان يف الحانة 
بمبن�ى مجلس العم�وم الثالثاء املايض، وبينما جلس�نا 
هم�س يل بأن�ه »ال أحد مم�ن يعمل�ون يف كل هذا املبنى 

بريطاني«. 
كم�ا أفهم أيضاً اس�تياء الربيطانين من قوانن يضعها 
بريوقراطي�ون غ�ري معروفن م�ن االتح�اد األوروبي يف 
بروكس�ل. وأفهم مشاعر االستياء من النخب الحرضية 
املعومل�ة، الت�ي يعتق�د األش�خاص الذي�ن يعيش�ون يف 
املناطق الريفية أنها تنظر إليهم بازدراء. وأفهم الضغط 
ال�ذي يمارس عى أج�ور الطبقة املتوس�طة هنا والذي 
ُتحّمل مس�ؤوليته، عى نحو مجحف، لالتحاد األوروبي 
واملهاجري�ن، عى غ�رار تحميل الرئي�س دونالد ترامب 

املسؤولية للمكسيكين. إنني أفهم كل ذلك. 
ولكنن�ي أفه�م أيض�اً معنى أن تك�ون زعيم�اً يف القرن 
الحادي والعرشين. وهو دون شك ال يعني تأكيد سيادتك 
وتقديمها عى كل االعتبارات األخرى أو االنس�حاب من 

س�وق االتحاد األوروبي العمالقة، حيث ترس�ل اململكة 
املتح�دة أكثر من 40 يف املئة م�ن صادراتها، دون نقاش 

وطني جدي حول التكاليف والفوائد. 
ولكن، ما الذي يش�رتك في�ه أكثر الق�ادة نجاحاً؟ إنهم 
يس�تيقظون كل صب�اح ويس�ألون أنفس�هم األس�ئلة 
نفس�ها: »يف أي عالم أعيش؟ وما ه�ي أكرب االتجاهات 
يف العال�م؟ وكي�ف يمك�ن أن أعلّم مواطن�ي بخصوص 
ه�ذا العالم وأعّدل سياس�اتي عى نحو يتيح اس�تفادة 
عدد أكرب من أبناء ش�عبي من هذه االتجاهات وحماية 

أنفسهم من سلبياتها؟«. 
وعليه، فما هو العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ إننا نعيش 
يف عالم أصبح أكثر ترابطاً – بفضل الرقمنة، واإلنرتنت، 
والحزم�ة العريض�ة، واألجه�زة املتنقل�ة، والحوس�بة 
السحابية، والنقل الالسلكي عرب شبكة الجيل الخامس 
– لدرجة أنن�ا أصبحنا مرتبطن ببعضن�ا بعضاً لدرجة 
غري مس�بوقة. يف هذا العالم، يعتمد النمو بشكل متزايد 
ع�ى قدرت�ك، وق�درة مجتمع�ك، ومدينت�ك، ومصنعك، 
ومدرس�تك، وبل�دك عى أن تكون مرتبط�ة بقدر متزايد 

من تدفقات املعرفة واالستثمارات.

وزارة الداخلية 
مديرية املرور

مديرية مرور محافظة املثنى
لجنة بيع املركبات املرتوكة

العدد 2114
التاريخ 2019/3/27

اعالن
تعل�ن لجنة بيع املركبات املرتوك�ة عن اجراء مزايدة 
علنية لبيع املركبات املرتوكة يف ساحة حجز املركبات 
يف مديري�ة مرور محافظة املثن�ى واملبينة تفاصيلها 
ادناه باملزايدة العلنية وفقا لتعليمات قانون الترف 
يف املركبات املحجوزة واملرتوكة الرقم 8 لس�نة 1987 
فع�ى الراغبن باالش�رتاك باملزاي�دة مراجعة اللجنة 
اعاله  لتس�ديد االمانات القانونية والبالغة 30% من 
القيمة املقدرة  خالل ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل للنرش وس�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة 
صباحا يف مق�ر مديرية مرور املثنى من اليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و  بعهدته املزايدة 

اجور النرش واالعالن  واملصاريف االخرى

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 226/ب/2019
التاريخ 2019/4/1

اىل  /املدع�ى علي�ه االول / نعيم�ه اليذ حمزة / يس�كن مدينة 
الرميثة سابقا مجهول محل االقامة حاليا

اىل  /املدعى عليه الثاني /بس�ام جاس�م محمد /يسكن مدينة 
الرميثة سابقا / مجهول محل االقامة حاليا

اعالن
بتاري�خ 2019/9/17 اقام املدعي حبي�ب محمد زغري الدعوى 
املرقم�ة 226/ب/2019 يطال�ب  الزامكما بتأدي�ة مبلغ قدره 
خمس�مائة مليون دينار عراقي بالتضامن والتكافل مع املدعى 
علي�ه الثاني وملجهولية محل اقامتكما حس�ب اش�عار املختار 
حبيب رسبوت عزيز وكتاب مركز رشطة ثورة العرشين بالعدد 
3165 يف 2019/3/28 ل�ذا تق�رر تبليغكم�ا ع�ن طريق النرش 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن وتحديد الس�اعة التاس�عة من 
صباح  يوم 2019/4/11 موعدا للمرافعة وبعكس ذلك س�وف 

ترجي املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول القانونية 
القايض

رحيم عبد املحسن عاشور

المالحظات اللون  النوع 
والموديل

رقم 
المركبة ت

متضررة ابيض 
ملون

تويوتا 
كوستر/ 
1981

 23001
صالح 
الدين 
فحص 
مؤقت

1

عميد المرور
جاسم محمد هاد

رئيس لجنة بيع المركبات المتروكة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

قد تش�عر اليوم أنك لس�ت عىل ما يرام. اطمنئ أنت لست 
مريضا ولكن القلق الذي تش�عر به اليوم طبيعي جدا. قد 
تكون متعبا ومنهكا بس�بب املجهود ال�ذي بذلته أمس يف 

العمل.

تشعر بتناقض شديدة اليوم، جزء منك عيل حافة الهاوية، 
وجزء يضخم ويبالغ وهذا ينعكس سلبيا عيل الحبيب، احذر 
م�ن الجدال حالي�ا. إذا كانت عالقت�ك العاطفية مع مولود 

األسد عليك االستفادة القصوى من أعصابك الصلبة 

النج�وم اليوم تمنحك طاقة س�لبية تجعلك حساس�ا جدا 
تجاه االخرين، وتترصف بتهور ش�ديد. إذا كانت عالقتك 
مع مولود الرسطان، فعالقتكما تتطور بطريقة إيجابية، 

اغتنم كل فرصة إلظهار عواطفك

مزاجك متقلب اليوم وربما تحدث مشاجرات عديدة بينك 
وبني أحد األصدقاء. تش�عر بعدم الراحة بسبب ما يحدث 
بينك وبني األصدقاء. يفضل أن تختار مكانا هادئا لتجلس 

فيه بمفردك لتعرف أسباب تقلب مزاجك بهذا الشكل.

إذا كنت مش�دودا ملول�ود برج الرسطان، تحتاج لتس�ليح 
نفس�ك بالدبلوماس�ية واالح�رام الزائ�د إذا كن�ت ترغب 
يف تجن�ب الخالف�ات املزعجة يف عالقتكم�ا. والروابط مع 

مواليد امليزان غالبا ما تكون مشكلة

أخ�را األم�ور تب�دو ناجح�ة اليوم، ح�ان الوق�ت لتحلم 
وتتخي�ل رغبات أكثر حميمية م�ع الحبيب. عالقتك جيدة 
ورائع�ة إذا كانت مع مولود برج الع�ذراء، توقعات بوئام 

مثايل مع الحبيب.

لي�ك توخ�ي الحذر فهناك ش�خص ما يح�اول الوقوف يف 
طريق�ك. قد تتعج�ب من ترصف�ات هذا الش�خص جدا. 
ح�اول أن تتعرف ع�ىل أهداف�ه الحقيقية قب�ل اتخاذ أي 

خطوة ضده.

النجوم تدعمك اليوم. وال تقلق، س�تأتي اللحظة املناسبة 
لتوضيح س�وء الفهم بينك وبني الحبي�ب. إذا كان حبيبك 
من مواليد برج العقرب، توقع ليله من العاطفة الجامحة 

وذلك بفضل طريقتك وأسلوب تعاملك الجذاب

تش�عر برغبة ش�ديدة لالهتم�ام اكث�ر بحيات�ك العملية 
للحصول ع�يل رغباتك القوية. ال تقل�ق، الحبيب يقدر ما 
تفعل�ه من اجل عالقتكما. إذا كن�ت عيل عالقة مع مولود 

برج الجوزاء

النج�وم اليوم تمدك بطاقة س�لبية تجعل�ك مائال الفتعال 
املش�اجرات واملش�احنات مع الحبيب ألس�باب غر مربر 
له�ا. إذا كنت منجذبا مع مولود ب�رج القوس، فقد يكون 

الحب الحقيقي

الي�وم يوم حظ�ك، ملئ بالحيوي�ة والحم�اس، ونجومك 
س�تعزز عالقتك العاطفية. إذا كنت عيل عالقة مع مولود 
برج الحمل، مش�اعرك الدافئة وقدرات�ك اإلبداعية تجعلك 

رفيقا رائعا.

مزاجك متقلب اليوم وربما تحدث مشاجرات عديدة بينك 
وبني أحد األصدقاء. تش�عر بعدم الراحة بسبب ما يحدث 
بينك وبني األصدقاء. يفضل أن تختار مكانا هادئا لتجلس 

فيه بمفردك لتعرف أسباب تقلب مزاجك بهذا الشكل.

احلوتالعذراء

فوائد تناول الفطر مرتني أسبوعيًا
 تن�اول الفط�ر »عي�ش الغ�راب« أكث�ر من 
مرت�ني أس�بوعيا ق�د يمنع حدوث مش�اكل 
يف الذاك�رة واللغة لدى كبار الس�ن فوق 60 
عاما، بحسب دراسة جديدة من سنغافورة.

وخلصت الدراس�ة إىل أن مضادات األكس�دة 
الفري�دة املوجودة يف الفط�ر يمكن أن يكون 

لها تأثر وقائي مفيد للدماغ.
وكلم�ا زاد تناول الناس للفطر، كلما حققوا 

نتائ�ج وأداء أفض�ل يف اختب�ارات التفك�ر 
والتذكر.

ومع هذا ق�ال الباحثون إنه »ال يمكن إثبات 
وج�ود صل�ة مبارشة ب�ني الفط�ر ووظيفة 
جامع�ة  دراس�ة  نتائ�ج  الدماغ«.اس�تندت 
س�نغافورة الوطني�ة إىل بح�ث ش�مل 663 
صينيا تزي�د أعمارهم ع�ن 60 عاما، وتتبع 
نظامهم الغذائي ونم�ط حياتهم من 2011 

إىل 2017.وخ�الل الدراس�ة الت�ي اس�تمرت 
س�ت س�نوات، وج�د الباحث�ون أن تن�اول 
الفط�ر يقلل من ف�رص اإلصاب�ة بالتدهور 
اإلدراك�ي املعت�دل )MCI(، إذ بلغ�ت نس�بة 
اإلصابة تس�عة أش�خاص فقط من بني كل 
100 شخص تناولوا الفطر مرتني أسبوعيا، 
 100 ل�كل  ش�خصا   19 بإصاب�ة  مقارن�ة 

شخص تناولوه أقل من مرة أسبوعيا.

تغيري شكل وجهك جمانًا بواسطة لسانك
انت�رت ع�رب مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
مؤخ�را، تقنية تزع�م أنها تس�اعد عىل تغير 
ش�كل الوجه وعظام الفك وحتى األسنان، من 

خالل تغير وضع اللسان يف الفم.
وانترت التقنية التي تعرف باس�م »ميوينغ« 
بفضل طبيب األس�نان الربيطان�ي مايك ميو، 
الذي أكد أنها تس�اعد ع�ىل الحصول عىل وجه 
»محدد« بشكل أكرب بفضل تأثرها عىل عظام 

الفك، وأسفل الذقن.

كم�ا أوضح أنها تس�اعد عىل تعديل األس�نان 
امللتوية داخل الفم، وتس�اهم يف عالج انقطاع 

التنفس أثناء النوم.
وتعتم�د التقني�ة عىل دفع اللس�ان إىل س�قف 
الحلق بش�كل كامل، بمعنى أن تدفع بلس�انك 
من قاعدته حتى طرفه نحو األعىل، مع إغالق 

فمك، وإلصاق األسنان بعضها ببعض.
وقد انت�رت ه�ذه التقنية بش�كل كبر عىل 
اإلنرن�ت، إذ قام كث�رون بتطبيقها وتصوير 

وجوهه�م عىل مدار فرة زمني�ة، للتحقق من 
تأثرها.

وأوض�ح ميو أن�ه للحصول ع�ىل نتائج جيدة، 
ينبغ�ي تطبيق التقنية باس�تمرار مل�دة ال تقل 
عن 6 أش�هر، واعتمادها بشكل دائم كأسلوب 
حي�اة، الفت�ا إىل أنه م�ن الجي�د أن يبقى الفم 
مغلق�ا لدف�ع األش�خاص ع�ىل التنف�س من 
أنوفهم بش�كل أك�رب، وفق ما نقل�ت صحيفة 

»دييل ميل« الربيطانية.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن هن�اك مثل عرب�ي يقول : 

رأسمالك علمك وعدوك جهلك .
من أق�وي أق�وال الفيلس�وف أبقراط : 
ليس معي م�ن فضيلة العل�م إال علمي 
بأني لست بعالم .. فبداية الجهل هو أن 
تظن نفسك عاملاً، ولكن العالم الحق هو 
الذي كلما إزداد علماً كلما أيقن جهلة .

هل تعلم أن العلم كالنور يضئ مستقبل 
اإلنسان وحياتة كألف شمس . 

من أق�وال هن�ري تيلم�ان : إن لم كنت 
جزءاً من الحل فأنت جزءاً من املشكلة. 
هل تعلم أن من أقوال فرانس�وا رابليه : 

العلم من دون ضمر هالك للروح .

المتاهات

»الليمون والفلفل األسود وامللح«.. خليط سحري
كش�فت دراس�ات صحية عن فوائد صحية هائلة ملزيج 
الليم�ون والفلف�ل األس�ود واملل�ح، مش�رة إىل أن هذا 

الخليط يعد عالجا فعاال للعديد من األمراض.
وأوضح�ت الدراس�ات وفقا ملوقع »دي�يل هيلث« املعني 
بالش�ؤون الصحية، أن 10 مش�اكل صحية يمكن لهذا 
الخلي�ط أن يعالجها أو يش�كل واقيا م�ن اإلصابة بها، 

وهي:
1. تفتي�ت حصوات امل�رارة، فتناول كميات متس�اوية 
من زي�ت الزيتون، وعصر الليم�ون، القليل من الفلفل 
األس�ود له تأثر قوي يف تفتيت تلك الحصوات وتخفيف 

األلم.
2. التغلب عىل ألم األس�نان، فقي�ام الفرد بخلط نصف 
ملعق�ة صغرة م�ن الفلفل ونصف ملعق�ة صغرة من 
زي�ت القرنف�ل، ثم ض�ع املزيج عىل م�كان األلم مرتني 
يوميا مع تقليل تناول السكريات واألطعمة الحمضية.

3. تخفي�ف التهاب�ات الحلق، فخلط ملعق�ة كبرة من 

عصر الليمون الطازج ونصف ملعقة صغرة من الفلفل 
األس�ود املطحون و ملعقة كبرة من امللح وتقليبها جداً 
يف كوب من املاء الدافئ، ثم الغرغرة بالس�ائل عدة مرات 

يساعد يف القضاء عىل تلك االلتهابات.

4. انس�داد األن�ف، حيث أوضح�ت الدراس�ات أن خلط 
كميات متس�اوية من الفلفل األسود املطحون، القرفة، 
الكم�ون وبذور الهيل املطحونة، ثم ش�م رائحة الخليط 
املس�حوق الناع�م، يصي�ب املريض بنوبة م�ن العطس 

تخلصه من االنسداد.
5. التهابات الفم البكترية والقرح، فإذابة ملعقة كبرة 
م�ن امللح يف كوب من امل�اء الدافئ مع بضع قطرات من 
الليمون، ثم املضمضة بالخليط بعد كل وجبات الطعام 
يس�اعد يف التخلص من البكتريا الس�يئة والش�فاء من 

الجروح.
6. محاربة الس�منة وحرق الده�ون، فمزج ربع ملعقة 
صغرة من الفلفل األس�ود املطحون وملعقتني كبرتني 
م�ن عصر الليم�ون وملعقة كبرة من العس�ل يف كوب 
من املاء الدافئ وتناول الخليط يساعد يف حرق الدهون، 
باإلضافة إىل أن مركب البيربين املوجود يف الفلفل األسود 

يمنع تكوين خاليا دهنية جديدة.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 4 معلقة كبرة كريمة لّباني )للتزيني(

x 2 معلقة كبرة ماء مغيل
x 1 عدد كيك )إسفنجي جاهز(

x 1 معلقة كبرة قهوة )مطحونة(
x 1 معلقة كبرة سكر

x 1 كوب ايس كريم )فانيليا(
الخطوات:

نس�خن الكيك يف الفرن ملدة 20 دقيقة عىل درجة حرارة 
.180

نحرض وعاء زجاجي ونضعة فيه املاء والقهوة و ندوبها 
ث�م نضيف األيس كريم ويقلب جي�داً ونضعة يف الفريزر 

حتى يتجمد.
نقس�م الكيك�ة لنصفني ونض�ع األيس كري�م ثم نضع 
النص�ف االخ�ر من الكي�ك فوق االي�س كريم ث�م تزين 

بالكريمة و نضعها يف الفريزر ، ويقدم بارد.

آيس كريم الكابيتشينو
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املسابقات تعلن مواعيد اجلولة 
املقبلة من الدوري املمتاز

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعلنت لجنة املسابقات يف االتحاد العراقي لكرة القدم، عن 
مواعيد الجولة الثالثة من املرحلة الثانية للدوري العراقي 
املمت�از لك�رة القدم.وس�تنطلق منافس�ات الجولة يوم 
الخميس املقبل، بإقامة اربع مباريات، إذ سيحل املتصدر 
الرشطة ضيفاً عىل النفط بملعب الصناعة ويالقي فريق 
الطلب�ة مضيف�ه الح�دود عىل ملع�ب التاج�ي، ويواجه 

نفط الوس�ط فريق النجف يف مب�اراة الديربي عىل ملعب 
النج�ف الدويل، فيما س�يالعب الديوانية عىل ملعبه فريق 
الصناعات الكهربائية.ويف اليوم التايل، تستكمل مباريات 
الجولة باقامة اربع مباريات ايضاً، حيث س�يواجه اربيل 
فريق نفط الجنوب عىل ملعب فرانس�وا حريري ويالقي 
الكرخ عىل ملعبه فريق الس�ماوة، ويالعب البحري فريق 
املين�اء عىل ملعب الفيح�اء، فيما يواجه فريق الحس�ن 

ضيفه الكهرباء عىل ملعب ال�500 االف متفرج.

عقوبة قاسية يف انتظار كوستا

نجم بايرن ميونخ عىل رادار تشيليس

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقرير صحفي إسباني، اليوم ، عن العقوبة املنتظر 
توقيعه�ا عىل دييجو كوس�تا، الع�ب أتلتيك�و مدريد، بعد 

طرده يف مباراة برشلونة.
ووفًقا ملوقع إذاعة »كادينا كوبي« اإلس�بانية، فإن دييجو 
كوس�تا، مهاجم أتلتيك�و مدريد، مه�دد بالتعرض لعقوبة 

اإليقاف ملدة 8 مباريات من قبل االتحاد اإلسباني.

وكان كوس�تا، تلقى بطاقة حمراء مبارشة خالل مواجهة 
برشلونة، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة ال�31 من 

الدوري اإلسباني.
ووفًقا لتقرير جيل مانزانو، حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو، 

فإن كوستا سب والدته وقام بجذب ذراعه مرتن.
وإذا تع�رض املهاج�م اإلس�باني لعقوب�ة اإليق�اف ملدة 8 
مباريات، فإنه لن يتمكن من املش�اركة يف أي مباراة رفقة 

أتلتيكو يف الليجا حتى نهاية املوسم الحايل.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يواص�ل تش�يليس، العم�ل عىل ترتي�ب أوراقه 
تحضريا للموسم املقبل، رغم عقوبة الحرمان 
من التعاق�دات لفرتتي انتق�االت، عىل خلفية 

. تجاوزات يف التعاقد مع العبن قصرّ
الح�ايل،  الش�هر  نهاي�ة  تش�يليس،  وينتظ�ر 
نظ�ر محكم�ة التحكي�م الرياضي�ة )كاس(، 
لالس�تئناف ال�ذي قدم�ه ع�ىل العقوب�ة التي 

أوقعها عليه االتحاد ال�دويل لكرة القدم، وكله 
أمل يف تجميد العقوبة عىل أقل تقدير.

ووفقا ملا ذكرته صحيفة »مريور«، فإن عقوبة 
الحرمان من التعاقدات لم تمنع تش�يليس من 
البحث ع�ن مهاج�م جديد، حي�ث يراقب عن 
كث�ب إمكاني�ة ضم مهاج�م باي�رن ميونيخ، 

روبرت ليفاندوفسكي.
ويق�دم ليفاندوفس�كي مس�تويات الفتة مع 
بايرن ميونخ، وس�جل هدف�ن يف فوز الفريق 

البافاري عىل بوروس�يا دورتموند 5-0 مساء 
السبت يف قمة الدوري األملاني.

ويري�د تش�يليس التعاق�د مع مهاج�م جديد، 
بسبب النقص الحاد يف هذا املركز، نتيجة عدم 
تقديم الالعبن املوجودين للمستوى املطلوب. 
وق�د ال يمان�ع باي�رن ميونخ االس�تغناء عن 
ليفاندوفس�كي، خصوص�ا وأنه يعم�ل حاليا 
عىل تجديد دم�اء الفريق، ويقرتب من التعاقد 

مع الدويل األملاني تيمو فرينر، من اليبزيج.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اقرتب الربتغايل كريستيانو رونالدو، هداف 
يوفنت�وس، م�ن اللح�اق بمب�اراة فريقه 
املقبلة أمام أياكس أمس�رتدام الهولندي، 
واملقرر لها األربعاء القادم، يف ذهاب الدور 
رب�ع النهائ�ي م�ن دوري أبط�ال أوروبا.

وذكرت ش�بكة »س�بورت ميدياست«، أن 
فريق يوفنتوس ع�اد إىل التدريبات صباح 
الف�وز  عق�ب  األح�د، 
 ،)1-2( مي�الن  عىل 
بالجولة 31  أم�س 

من ال�دوري اإليطايل، من أجل االس�تعداد 
للمباراة املقبلة بدوري األبطال.

وأضافت أن كريستيانو شارك يف تدريبات 
الفريق الجماعية بشكل جزئي، مشرية إىل 
أنه من املرجح أن يتعاىف قبل لقاء أياكس. 
ماس�يميليانو  أن  الش�بكة  وأوضح�ت 
أليجري، املدير الفني لليويف، سيكون لديه 
القدرة عىل االعتماد عىل دوجالس كوستا، 
يف تلك املواجهة، بعد أن تعاىف من إصابته، 
فيم�ا يحي�ط الغم�وض بموق�ف إيمري 
كان، م�ن اللقاء بعدم�ا تعرض إلصابة يف 

الكاحل، خالل مباراة األمس.

رونالدو يبدأ أوىل خطوات 
العودة أمام أياكس

        المستقبل العراقي / وكاالت

يدرس نادي ليفربول اإلنكليزي، التعاقد مع أحد نجوم 
مانشس�رت يونايت�د الس�ابقن، حال رحيل الس�نغايل 

ساديو ماني عن الريدز يف نهاية املوسم.
ون�رشت صحيف�ة »ليكيب« الفرنس�ية، تقري�رًا قالت 
في�ه، إن »جن�اح لي�ون، الهولندي ممفي�س ديباي )26 
عاما( لديه الرغبة يف العودة للدوري اإلنكليزي، واس�تغالل 
الفرص�ة م�ن جديد، خصوص�ا أنه تلقى عروض�ا كثرية من 
أندي�ة الربيمريليغ، إال أن ليون لن يرتك�ه بأقل من 26 مليون 
جني�ه إس�رتليني«.وانتقل ديب�اي للي�ون يف ع�ام 2017، 
قادماً من مانشسرت يونايتد بعد فشله يف إثبات ذاته مع 

الشياطن الحمر.
ووض�ع مس�ؤولو ليفرب�ول ديب�اي ع�ىل رأس أولويات 
الفريق اإلنكليزي، حال رحيل س�اديو ماني إىل ريال مدريد 

يف الصيف املقبل.

وجذب ماني اهتمام عمالقة األندية األوروبية بفضل مس�تواه 
املميز هذا املوسم.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، اليوم ، اقرتاب 
أحد نجوم برشلونة، من مغادرة قلعة كامب 
ن�و، واالنتق�ال لل�دوري اإليطايل يف املوس�م 

املقبل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »الجازيتا ديللو س�بورت« 

اإليطالية، ف�إن الكرواتي إيفان راكيتيتش، العب 
وس�ط برشلونة، ينوي االنتقال إىل السيدة العجوز، 

إذا انتهت عالقته بالبارسا يف املوسم الحايل.
وأش�ارت إىل أن راكيتيتش أبلغ يوفنتوس بموافقته 
ع�ىل االنتقال إىل صفوفه، مفضاًل الس�يدة العجوز 

عىل ع�رض إيط�ايل آخر م�ن إنرت 
الكرواتي  الالعب  أن  ميالن.وأوضحت 

ينتظر الحصول عىل عقد محس�ن من برشلونة، 
لك�ن األمر ب�ات صعًبا بع�د أن تعاقد البارس�ا مع 

الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس.

نجم برشلونة خيتار االنتقال 
إىل يوفنتوس

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أف�ادت تقارير صحفي�ة إنجليزية، ب�أن نادي ميالن 
لتوتنه�ام،  الفن�ي  املدي�ر  إلغ�راء  س�عيه  يواص�ل 
ماوريس�يو بوكيتينو، لالنتقال إىل ملعب سان سريو 

يف املوس�م املقبل، بعدما فق�دت إدارة النادي صربها 
عىل املدير الفني للفريق، جينارو جاتوزو.   

وكان موق�ع »كالتش�و مريكات�و« قد ذك�ر قبل أيام 
أن توتنه�ام بات معرًضا لفق�دان خدمات بوكيتينو، 

بعدما أبدى ميالن اهتمامه بخدماته.
اإليط�ايل  الن�ادي  أن   ، وأك�دت صحيف�ة »م�ريور« 
يس�تند إىل نقطة قوية يف املفاوض�ات مع بوكيتينو، 
وه�ي امليزانية الضخمة الت�ي يرصدها لدعم الفريق 
يف املوس�م املقب�ل، املق�درة ب��300 ملي�ون جني�ه 

اسرتليني.
وس�بق لتوتنهام أن أظهر تمس�ًكا ش�ديًدا بخدمات 
بوكيتين�و، ال�ذي كان عىل رادار مانشس�رت يونايتد، 

وريال مدريد يف الفرتة املاضية.
وتعاق�د ميالن م�ع الرئي�س التنفيذي الس�ابق 

لن�ادي أرس�نال جيف�ان جازيدي�س، من أجل 
العودة إىل س�ابق عهده كمنافس جدي عىل 

األلقاب املحلية، والقارية.

ميالن يغري »بوكتينو«

            المستقبل العراقي/ وكاالت

لن�ادي الرشط�ة  االداري�ة  الهيئ�ة  كش�فت 
الريايض، عن عقد اجتماع مهم يجمع ممثيل 
وزارة الداخلية بمدير رشكة نوردك سبورت، 
بحض�ور ممثل ع�ن االدارة، بعد غ�د الثالثاء 
لحس�م موعد انطالق العمل مجددا يف مدينة 
نادي الرشط�ة الرياضية.وق�ال نائب رئيس 
الهيئة االدارية لنادي الرشطة، وهاب الطائي 
يف بي�ان للن�ادي، تلق�ت املس�تقبل العراقي ، 
نس�خة من�ه، إن »املدين�ة الرياضية الش�غل 

الشاغل الدارة النادي ملا لذلك املوضوع من 
اهمية كبرية عىل صعيد التطوير واالرتقاء 

بواق�ع العابن�ا اىل جانب توف�ري جانب مايل 
كب�ري بحك�م اس�تضافة اس�تحقاقاتنا عىل 
قائ�اًل:  حديث�ه  وقاعتنا«.واختت�م  مالعبن�ا 
»ل�ن نبخل ب�اي جهود كادارة الع�ادة العمل 
يف املدين�ة الرياضي�ة وعىل وج�ه الخصوص 

امللعب�ن لضم�ان خ�وض مبارياتن�ا يف 
املستقبل القريب عىل ملعبنا وهذا 

ما س�يصب يف مصلحتنا عىل 
صعيد املنافسة«.

حتديد موعد العمل بمدينة الرشطة الرياضية 
             بغداد/ المستقبل العراقيعىل طاولة الداخلية ونوردك سبورت

 
ق�اد املح�رتف الس�وري، زاهر ميدان�ي، فريق�ه القوة 
الجوي�ة للفوز عىل الكهرباء 1-0 يف املباراة التي اقيمت 

عىل ملع�ب التاجي يف ختام لقاءات االس�بوع الثاني من 
املرحلة الثانية للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.

وس�جل ميداني هدف املباراة الوحي�د يف الدقيقة 84 من 
عم�ر املباراة، ليهدي فريقه الفوز الثاني عىل التوايل تحت 

قيادة املدرب ايوب اوديشو.
وبه�ذا الفوز، ع�زز القوة الجوي�ة وصافت�ه برصيد 44 
نقط�ة، فيما توقف رصي�د الكهرباء عن�د النقطة 23 يف 

املركز الثالث عرش.

ميداين يقود الصقور لفوز صعب عىل الكهرباء يف الدوري املمتاز

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

وض�ح الربازي�يل فيلي�ب كوتيني�و الع�ب ن�ادي برش�لونة 
اإلس�باني الكث�ري م�ن النق�اط بخص�وص فرتت�ه 
الحالية م�ع الفريق الكتالون�ي و مصريه يف 
املريكاتو الق�ادم وذلك يف تصيحات أديل 

بها لصحيفة املريور الربيطانية.
وتحدث الالعب عن س�عيه الدائم 
يف  البط�والت  اح�راز  نح�و 

املس�تقبل بطموح وشغف كبري رغم تحقيقه لها يف املوسم املايض 
مع فريقه.

و أع�رب الالع�ب الربازييل عن س�عادته داخ�ل أروق�ة البلوجرانا 
وتحقيق حلمه باللعب يف الدوري األسباني وتمثيل الفريق األفضل 
وانه ال يفكر مغادرة برش�لونة وال توجد ني�ة لعودته ايل انجلرتا يف 

الوقت الحايل .
وكان�ت الش�ائعات ق�د ربط�ت أس�م الالع�ب بالعديد م�ن الفرق 
اإلنجليزية وبالتحديد مانشس�رت يونايتد وذلك بعد تدني مس�توى 

الالعب مع الفريق الكتالوني.

كوتينيو حيدد مصريه يف الصيف القادم !!

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ىف  االنجلي�زي  تش�يليس  إدارة  دخل�ت 
مفاوض�ات مع الربتغاىل نونو س�انتى 
مدرب وولفرهامبتون االنجليزي وذلك 
من اجل ت�وىل القي�ادة الفنية للبلوز 

باملوس�م املقبل خلف�ا لاليطاىل ماوريس�يو 
سارى.

ونج�ح س�انتو ىف قي�ادة الذئ�اب لتحقي�ق 
نتائ�ج مميزة من خالل تحقي�ق الفوز عىل 
أندية القمة باملسابقة بجانب احتالل املركز 

الثامن بجدول ترتيب بالدورى.

تشيليس يفاوض نونو سانتى 
خلالفة ساري

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تحدث تقري�ر صحفي بريطاني، اليوم 
، ع�ن الراتب املحتمل للبلجيكي إيدين 
هازارد، نجم تشيليس، يف حالة انتقاله 

إىل ريال مدريد.
ووفًقا لصحيفة »صن« الربيطانية، فإن 
ه�ازارد ع�ىل أعتاب االنتق�ال إىل ري�ال مدريد خالل 
األيام املقبل�ة، يف صفقة قد تص�ل قيمتها إىل 100 

مليون جنيه إسرتليني.
وأش�ارت إىل أن ريال مدريد يجهز لوضع هازارد 
ضم�ن قائم�ة الالعبن األع�ىل أج�ًرا يف العالم، 
برات�ب أس�بوعي ربما يص�ل إىل 350 ألف جنيه 
إس�رتليني، وه�و الرات�ب ال�ذي يف�وق عرض 
تش�يليس لتجديد عقد الالع�ب، البالغ 300 ألف 
جنيه أس�رتليني أس�بوعًيا. وأوضحت أن رواتب 
ه�ازارد - يف حال�ة انتقال�ه للمرينج�ي - خالل 
املواسم الس�تة املقبلة ستكلف ريال مدريد 110 

مالين جنيه إسرتليني.

ريال مدريد يغري هازارد 
بعرض أكرب من تشيليس

ليفربول يدرس امكانية اجياد بديل ملهامجه ماين
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

رشوة ناعمة
القاضي إياد محسن ضمد

يح�دث ان تتقدم فت�اة لطلب وظيف�ة يف دائرة او مرفق ع�ام، ويحدث 
ان تتق�دم اخرى بطلب للرتقية يف س�لم الوظيفة العامة، ويحدث كذلك 
ان تتق�دم أرملة او مطلقة لدائرة الرعاي�ة االجتماعية او دائرة التقاعد 
للحصول ع�ى حقوقها من ه�ذه الدائرة او تلك فيمتن�ع صانع القرار 
او املوظ�ف املختص عن تمش�ية طلبه�ا ويعيق نيله�ا لحقوقها ويبدأ 
بمقايضته�ا بطلب رش�وة ناعمة أو ما يس�مى يف األوس�اط القانونية 
والقضائي�ة بالرش�وة الجنس�ية.  وحيث أن فس�اد الرش�وة يقوم عى 
ث�الث ركائز أولها اس�تغالل النفوذ وثانيها املقايض�ة وثالثها الحصول 
ع�ى املنفعة فان هذه الركائز متحققة يف هذا النوع من الجرائم اذ يتم 
مقايض�ة املرأة واس�تغالل ظرفها او حاجته�ا الوظيفية تحت جو من 
اإلك�راه النفيس والجس�دي للحص�ول عى منافع عاطفية او جنس�ية 
وهذا النوع من الرش�وة يش�كل يف الوقت ذاته ش�كال من اشكال العنف 
الوظيف�ي الذي تتعرض له املرأة ما قد يدفع الكثري من النس�وة إىل ترك 
العم�ل أو ع�دم املطالبة باس�تحقاقات الوظيفة العام�ة.  ورغم غياب 
النص�وص القانوني�ة الرصيحة الت�ي تعالج هذا النوع م�ن الجرائم اال 
ان�ه يقع يف اركان�ه وتوصيفات�ه القانونية تحت نطاق جرائم الرش�وة 
املنصوص عليها يف القوانني العراقية فقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
رقم 160 لس�نة 1983 عاقب كل موظ�ف او مكلف بخدمة عامة طلب 
او قبل لنفس�ه أو لغريه عطية او منفعة او ميزة او وعدا بيشء للقيام 
بعمل من أعمال وظيفته او االمتناع عنه بالسجن مدة ال تقل عن خمس 
س�نوات وال تزيد عن عرش س�نوات وغرامة كذلك يمك�ن ان يندرج هذا 
النوع من الجرائم تحت طائلة عقاب نصوص أخرى يف قانون العقوبات 
العراق�ي وبحس�ب ظروف كل واقع�ة فالفائدة العاطفية او الجنس�ية 
الت�ي يس�عى صانع الق�رار او املوظ�ف لنيلها هي ش�كل من أش�كال 
املنفع�ة املمنوع�ة قانونا وألنن�ا يف مجتمع محافظ ويمك�ن ان توصم 
فيه املرأة اجتماعيا وتتعرض للتش�هري فان الكثري من النس�اء يحجمن 
ع�ن تقديم الش�كاوى عن ه�ذا النوع م�ن الجرائم ما يدف�ع مرتكبيها 
للتم�ادي والبحث عن ضحي�ة اخرى لجرائم يتجى فيها انعدام ابس�ط 
قي�م الرجولة والنزاهة وتعكس حالة الرخص والدناءة التي يتصف بها 
بعض مم�ن اوكلت اليهم مه�ام صناعة القرار وتس�لطوا عى وظائف 
الناس وأرزاقهم.  وهنا أجد من الرضوري ان أش�ري اىل ان املحاكم وهي 
تنظ�ر هذا الن�وع من القضايا فحري بها أن تكي�ف الفعل الجرمي عى 
أس�اس انه جريمة رش�وة وليس جريمة تحرش جنيس عادي من اجل 
ان تك�ون العقوبة املقيض بها رادعة وعى الجانب اآلخر فإننا نأمل من 
الس�لطة الترشيعية ممثلة بمجلس النواب ان تسعى لتجريم هذا الفعل 
بترشيع واضح ورصيح وإضافة بعض املواد لقانون العقوبات وفرض 

عقوبات شديدة بحق من يرتكب هذا النوع من الجرائم.

شعب حيب السالم وال يعرف االستسالم
ماجد الحسناوي

ظن�وا أن العم�الق ال�ذي ق�ّدم لإلنس�انية أجم�ل وأخلد 
الفن�ون والعلوم قد انتهى وإذا به يزيح الضباب ويخطوا 
خطواته حتى انبعثت قوى الرش تحاول أن تعوق مسريه 
والطعن�ات تأتي�ه م�ن كل اتجاه وناحي�ة، وقف يف صرب 
ليتعل�م من املعرك�ة ويخوضه�ا ضد اإلره�اب الداعيش 
وتحشد وتطوع بكل ما يس�تطيع من نفس ومال رجال 
ونساء شيوخ واطفال يضمدون الجراح ولبوا نداء الجهاد 
قدم�وا البطولة والتضحيات إنه الش�عب املق�������دام 
كش�ف أعدائه واخذ يراقبهم واحتضن اصدقائه ورعاهم 
جم�ع قواه ليط�ارد ويبعد اعدائه ع�ن الطريق واملعركة 
قائمة طامل�ا بقى أكلوا لحوم البرش وم�ن تحالف معهم 
ولن يس�مح هذا الش�عب أن تعي�ش الطفيليات عى دمه 
وال يس�تطيع أن يغم�ض عينه ما دام�ت الديدان تزحف 
للع������ودة إىل نظام القهر والطغيان، يس�ري الش�عب 
راف�ع رايته حت�ى يتحقق الن�رص عى الس�فاحني ومن 
يمولهم من عبيد الصهيونية الالنظام السعودي والخليفي 
فالس�ماء ل�ن تمط������ر انتص�ارات وإنم�ا الش�عب 
يصنعها بيديه ويكتبها بدمائه انتصار الحرية عى القهر 
والسالم عى االستسالم وذهبت داعش اىل املوصل لتنتحر 
عى اس�وارها أو االستس�الم كما انتحر املرتزق�������ة 
والعمالء من الجنسية الكوبية يف خليج الخنازير وارتبط 
البعض من الساس�ة مع داعش وتحالفوا معها بالخفاء 
القام�ة املش�اريع الوهمية وايهام الن�اس ما خططوا له 
الفش�ال العملية السياس�ية ودحر الديمقراطية النها ال 
تروق له�م يريدون الس�يطرة بالحديد والن�ار فانتفض 
هذا الش�عب امل����غوار ليمأل صفح�ات التاريخ وحطم 
س�ياط التعصب ورفض االستسالم، إنها معركة ضارية 
اس�تخدمت فيها االكاذيب والرشاوى والتضليل اإلعالمي 
والخديع�ة للتأثري عى الش���������عب ليغ�ري قناعته 
فوج�د صخ�رة من الصم�ود والتح�دي واضافوا س�الح 
التج�ارة بالدين واعلنوا انفس�هم حماة ل�ه ورسعان ما 
ظه�رت حقيقة اصح�اب العروش والج�واري والقصور 
وتحالفهم مع الصهيونية وتهادنوا معها لرضب اإلسالم 
واملس�لمني يف كل بق��������عة وه�ؤالء يحكمون بغري 
ما ان�زل الله وهذا الش�عب يأبى الخضوع واالستس�الم 
للقتل�ة واملجرم�ني وأكيل لحوم البرش هاتك�وا االعراض 

ومن يقطع االعناق.

اكتشاف خطر جديد لتناول الكحول يف سن املراهقة
جامع�ة  علم�اء  اكتش�ف 
أوريغ�ون للصح�ة والعلوم يف 
األمريكية،  املتح�دة  الوالي�ات 
س�ن  يف  الكح�ول  تن�اول  أن 
املراهق�ة يبطئ نم�و الدماغ. 
وتفيد مجل�ة »eNeutro« بأن 
الباحثني أجروا تجارب عى 71 
من قرود »مكاك-ريس�ويس«، 
م�ا  س�نوات،   5-3 أعماره�ا 
عن�د  س�نة   17-12 يع�ادل 
الباحث�ون  وقس�م  اإلنس�ان. 
ه�ذه الق�رود إىل مجموعتني، 
األوىل تناول أفرادها املاء فقط، 

يف ح�ني تناول�ت ق�رود املجموع�ة الثانية 
مرشوب�ات كحولية مختلف�ة. وبعد ميض 
نصف س�نة، قارن الباحث�ون حجم أدمغة 

الق�رود يف املجموعتني بواس�طة التصوير 
بالرن�ني املغناطي�يس، واتض�ح له�م مدى 
تأث�ري الكح�ول يف نمو الدم�اغ، حيث ظهر 
أنه عند تناول الكح�ول بكثرة )نحو لرتين 

من الجع�ة يف اليوم(، فإن كل 
غرام من الكحول الصايف الذي 
تناولته الق�رود خفض حجم 
للدماغ بمقدار  السنوي  النمو 
مكع�ب.  س�نتيمرت   0.25
ويؤكد الباحثون عى أن دماغ 
حساس�ية  أكث�ر  املراهق�ني 
للكح�ول م�ن دماغ اإلنس�ان 
البال�غ، ألن االرتباط�ات ب�ني 
الخاليا ال تزال غري متينة ومن 
تدمريه�ا. ويف عم�ر  الس�هل 
املراهق�ة، يح�اول الدم�اغ أن 
يظه�ر ق�ادرا عى ح�ل مهام 
الكب�ار والتزاماته�م. لذل�ك، ف�إن تن�اول 
الكح�ول يف ف�رتة تكون�ه قد يؤثر س�لبا يف 

قدرة املراهقني عى التعلم طوال حياتهم.

اليابان تقصف كويكبًا يف الفضاء
أفادت الوكالة اليابانية للدراسات الفضائية 
بأن مسبار »هايابوس�ا-2« الياباني، قام 
ي�وم الخميس 4 أبري�ل، بتفجري قنبلة عى 

سطح كويكب »ريوغو«.
وح�دث االنفج�ار عق�ب إط�الق قذيف�ة 
نحاس�ية خاصة ب�وزن كيلوغرامني نحو 

س�طح الكويك�ب، به�دف إح�داث حفرة 
س�طح  ع�ى  الش�كل  دائري�ة  صناعي�ة 

الكويكب.
ويق�وم اآلن خ�رباء يف الوكال�ة الياباني�ة 
بالتحقيق فيما إذا كانت الحفرة قد نشأت 

عى الشكل املطلوب.

ويع�ول العلم�اء الياباني�ون ع�ى العثور 
داخ�ل الحفرة عى صخ�ور حفظت هناك 

منذ تشكل املنظومة الشمسية.
يذكر أن مس�بار »هايابوسا-2« يتوقع أن 
يهبط، يف مايو املقبل، عى سطح الكويكب 

لجمع عينات من تربته.

اكتشاف مصدر أقوى التوهجات يف الكون أفضل 3 هواتف »أندرويد« رخيصة الثمن
اكتش�فت مجموعة علم�اء من معهد البح�وث الفيزيائية-الكيميائية 
)RIKEN( الياباني، كيفية حدوث أقوى التوهجات الضوئية يف الكون. 
ويفيد موقع »EurekAlert«، اس�تنادا إىل نتائج الدراس�ة التي أجراها 
الباحثون ونرشتها مجل�ة »Nature Communications«، بأن العلماء 
حلل�وا بيانات خاص�ة عن كيفية ترتيب مختلف ومضات أش�عة غاما 
التي رصدت من قبل التلس�كوبات الفضائية خالل الس�نوات األخرية، 
واكتش�فوا ارتباط قوة ومس�توى س�طوع التوهج بجزء الطيف الذي 

تكون فيه ذروة اإلشعاع.
وبعد أن وضع الباحثون نموذجا رياضيا لنجم ميت، افرتضوا أن الجزء 
األك�رب من فوتونات غاما، يتكون يف الطبقات الداخلية للنجم وليس يف 
الخارجية. وتظهر عندما تبدأ حزمة البالزما الضيقة بالتوسع، ويعتمد 

سطوع »توهجات غاما« عى درجة حرارة هذه الحزمة.
يذك�ر أن »توهجات غام�ا« رصدت ألول مرة عام 1967 من قبل القمر 
الصناع�ي األمريكي »4A-Vela«. وحت�ى اآلن، ظلت آلية إطالق طاقة 

هائلة بحجم صغري خالل فرتة زمنية قصرية غري معروفة.

ط�رح موقع »gsmarena« املتخصص بش�ؤون التقنية قائمة بأفضل 
الهواتف الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد، وال يتجاوز س�عرها 300 

دوالر.
- Lite Huawei P20: أت�ى ه�ذا الهات�ف بهيكل من املع�دن والزجاج، 
وشاش�ة بمقاس 5.8 بوص�ة، بدقة عرض )2280/1080( بيكس�ل، 
وأبعاد »19:9«. وزود بمعالج »Kirin 659«، وذاكرة وصول عش�وائي 
4 غيغاباي�ت، وذاك�رة داخلي�ة 64/32 غيغاباي�ت، قابلة للتوس�يع، 

باإلضافة إىل منفذين لبطاقات االتصال.
- 8X Honor: صن�ف هذا الهاتف ال�ذي يبلغ ثمنه 216 دوالرا،  كواحد 
م�ن أفض�ل هوات�ف »أندروي�د« رخيص�ة الثم�ن، وج�اء بالعديد من 
املواصفات التقنية الجديدة، والتي من أهمها: املعالج ثماني النوى من 

.»710 Kirin« نوع
- Samsung Galaxy A7: ويتمي�ز ه�ذا الهات�ف بالكامريا األساس�ية 
ثالثي�ة العدس�ات بدقة )24+8+5( ميغابيكس�ل، والكام�ريا األمامية 

بدقة 24 ميغابيكسل، ورسعة األداء يف التعامل مع البيانات.

املستقبل العراقي/كربالء 

تش�هدت مدين�ة كربالء وعى مدى خمس�ة 
اي�ام، اقام�ة مهرج�ان النهج الس�ينمائي 
ال�دويل الخام�س، ال�ذي تنظم�ه مجموعة 
قن�وات كرب�الء الفضائي�ة برعاي�ة العتب�ة 

الحسينية املقدسة.
ويشارك يف املهرجان بدورته الخامسة )56( 
فيلم�ا م�ن )14( دولة، هي الع�راق وكوريا 
ولبنان والهند وباكس�تان وتركيا وفلسطني 
وإيران ومرص والصني وسوريا وأفغانستان 

وأذربيجان وبنغالدش وتتنافس عى جوائزه 
الثالث�ة، يف فئ�ات الفيل�م الروائ�ي القصري 

والوثائقي واألنميشن.
وشهد حفل االفتتاح الذي حرضه عدد كبري 
م�ن الفنانني الع�رب واالجان�ب، فضال عن 
كبار الفنانني العراقيني ووكيل وزارة الثقافة 
ومحاف�ظ كرب�الء، إلق�اء كلم�ات ترحيبية 
بالضيوف من قبل ادارة املهرجان، باالضافة 
اىل كلم�ة مس�جلة للمتويل الرشع�ي للعتبة 
الحس�ينية الش�يخ عب�د امله�دي الكربالئي 
بارك فيها الجهود املبذولة يف املهرجان واكد 

عى صناعة الفنان االنس�ان وليس االنسان 
الفن�ان وان الفنان االنس�ان ورج�ال الدين 
كالهما يس�ريان بخط متوازي لبيان املبادئ 
االنس�انية والقيم االخالقي�ة وبناء املجتمع 

الصالح.
الع�رب  الفنان�ني  م�ن  ع�دد  تكري�م  وت�م 
والعراقيني من بينهم؛ الفنانة السورية وفاء 
موصيل، والفنان املغرب�ي محمد الثابت، اىل 
جانب الفنان�ني العراقي�ني ؛ عواطف نعيم، 
وعزي�ز خيون، و كاظ�م القرييش، واملخرج 

السينمائي بهاء الكاظمي.

كم�ا كرم�ت اللجن�ة التحكيمي�ة، اللجن�ة 
التنظيمي�ة متمثلة بمدي�ر مجموعة قنوات 
كرب�الء الفضائي�ة حيدر جلوخ�ان، ومدير 
املهرجان املخرج السينمائي حسنني الهاني، 
و عرض يف االفتتاح الفيلم الوثائقي اللبناني 

)يف هواك( للمخرجة حياة الرهاوي.
ويستمر املهرجان ملدة خمسة ايام، بعروض 
مس�ائية وجلسات نقدية ليلية باالضافة اىل 
ورش فنية صباحية، تتخلله جوالت سياحية 
يف مدن ومعالم آثارية عراقية؛ وزيارة بعض 

املؤسسات االعالمية.

كربالء تشهد اقامة مهرجان النهج السينامئي الدويل اخلامس بمشاركة 12 دولة و 56 فيلاًم
نتق�دم بأحر التهان�ي والتربي�كات اىل الزميل 
العزي�ز )زياد خلف( بمناس�ب���ة اس�تقباله 
مولوده البكر )أيهم( س�ائلني الباري عز وجل 
ان ينع�م عليه بموفور الصح�ة والعافي����ة 
وان يقر به اع�ني وال��ديه وان 
يجع��له من اب��ناء الس�المة 
متمنني ل�ه وللمول�ود الجديد 

الحياة السعيدة.
اسرة تحرير المستقبل العراقي

تـهـنـئـة


