
Issue No  ( 1900 )  May Wed 8  2019    العدد ) 1900( 8 أيار 2019           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

فـقـد البصـر أهـون مـن فـقـد

 الـبـصـيـرة

ص2روحاين يشكو لصالح »غطرسة واشنطن«: اتفاق عراقي إيراين عىل توحيد املواقف

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

عملية عسكرية مشرتكة بني سوريا واحلشد الشعبي لتأمني حدود البلدين

الربملان يستكمل مناقشة »اخلروقات األمريكية« يف جلسته املقبلة

»اجلنوب املتكامل«:تطوير حقول النفط أم البنى التحتية؟
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس ال�وزراء ع�ادل عب�د املهدي، 
الثالث�اء، امت�الك العراق عالق�ات جيدة 
مع دول الج�وار، وفيما أش�ار إىل عقده 
لقاءات مهمة وناجحة يف فرنسا وأملانيا، 
شدد أن الجميع يويل اهتماماً كبرياً ببلدنا، 
ج�اء ذل�ك فيما ص�وّت مجلس ال�وزراء 
عىل م�روع الجنوب املتكام�ل لتطوير 

الكهرباء وحقول النفط والخدمات. 
وقال عبد املهدي، خالل املؤتمر الصحفي 
االس�بوعي، إن »الع�راق يمتل�ك عالقات 
جي�دة م�ع جمي�ع دول الج�وار«، الفتاً 
إىل أنه »عق�د لقاءات مهم�ة وناجحة يف 

فرنسا وأملانيا«.
وأش�ار رئي�س ال�وزراء، إىل أن »الجميع 
يويل اهتماماً كب�رياً يف بلدنا«، الفتاً إىل أن 
»الع�راق مقبل عىل مرحل�ة اعمار كبرية 

السيما يف قطاعي النفط والكهرباء«.

وأوضح عب�د املهدي، »أننا نحاول االيفاء 
بتنفيذ الربنامج الحكومي وفق توقيتات 
زمنية محددة«، مبيناً أن »وجودنا خارج 
املنطق�ة الخ�راء تعبري ع�ن الرغبة يف 
البقاء مع ش�عبنا«. ونفى رئيس مجلس 
الوزراء طرح واش�نطن اس�تثناء العراق 
م�ن العقوبات ع�ىل إي�ران مقابل بعض 
التس�هيالت.  وقال »ال صحة للكالم الذي 
يقول ان أمريكا طرحت اس�تثناء العراق 
م�ن العقوبات ض�د ايران مقاب�ل تقديم 
امريكي�ة  ل�ركات  التس�هيالت  بع�ض 

مختصة بقطاع العراق«.
واك�د رئيس مجلس الوزراء انه “ال توجد 
عالق�ة ب�ن اتفاقن�ا م�ع رشكة اكس�ن 
موبي�ل واعف�اء الع�راق م�ن العقوبات 
املفروض�ة ع�ىل طه�ران، كم�ا ال توجد 
عالق�ة ب�ن اتفاقن�ا م�ع رشكة اكس�ن 
موبي�ل واعف�اء العراق م�ن العقوبات”. 
وأض�اف “اتفقن�ا ع�ىل وض�ع خريط�ة 

طريق مع رشكة سيمنس لتحسن قطاع 
الكهرب�اء” مس�تطردا “نح�اول اإليفاء 
بتنفيذ الربنام�ج الحكومي يف التوقيتات 
الزمنية املح�ددة”. وعقد مجلس الوزراء 
جلس�ته االعتيادية أمس الثالثاء برئاسة 
رئي�س مجلس الوزراء ع�ادل عبداملهدي 
، وناق�ش املجل�س العدي�د م�ن القضايا 

واصدر القرارات الالزمة بشأنها. 
وص�وت املجل�س ع�ىل م�روع جنوب 
الع�راق املتكام�ل، حي�ث اطل�ع مجلس 
ال�وزراء ع�ىل املفاوض�ات الجاري�ة بن 
اكس�ن موب�ل  النف�ط ورشكت�ي  وزارة 

وبيرتو جاينة بشأن هذا املروع. 
وكش�فت وكالة االسوش�يتد ب�رس عن 
املتكام�ل«،  »الجن�وب  م�روع  قيم�ة 
وقالت ان »قيمة العقد الذي سيتم ابرامه 
بن الحكومة العراقية ورشكتي اكس�ون 

موبيل وبيرتوتشينا.
التفاصيل ص2

الرافدين يطلق 
وجبة جـديـدة من سلـف 

الـمـوظـفـيـن

املنتجات النفطية تضاعف
 حصة الوقود للمولدات االهلية 

تزامنًا مع شهر رمضان

التجارة تعلن استمرار جتهيز 
مفردات البطاقة التموينية يف مواقع 

بغداد وفروع املحافظات
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 يــعـلـن رحـيـلـه عــن

 أتلتيكو مدريد
ص3 ص3 ص3

الكعبي يبحث تأسيس صندوق لدعم الصحافة وإمكانية تقديم منح حكومية للصحف الورقية
يف لقاء مع نقيب الصحفيني ورؤساء حترير الصحف املستقلة بحضور رئيس مؤسسة املستقبل العراقي

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل حسن كريم الكعبي النائب األول لرئيس 
مجلس الن�واب يف مكتبه، أمس الثالثاء، رئيس 
اتحاد الصحفي�ن العرب، ونقي�ب الصحفين 
الالم�ي ورئي�س مؤسس�ة  العراقي�ن مؤي�د 
املس�تقبل العراقي ع�ي الدراج�ي، ومجموعة 
من رؤس�اء تحري�ر وممثي الصح�ف اليومية 
املستقلة واملستش�ار القانوني للنقابة. وجرى 
خ�الل اللقاء بحث س�بل دعم مجل�س النواب 
للمؤسس�ات االعالمية بصورة عامة والصحف 
الورقية بش�كل خاص.  وتطرق الكعبي لجملة 
مقرتح�ات داعم�ة للصحف الورقي�ة وهادفة 

إلس�تمرار إصداره�ا بش�كل يوم�ي منه�ا ان 
»اللجان النيابية املعنية س�تعمل بالتنسيق مع 
نقابة الصحفين عىل سن مقرتح قانون بشان 
تقديم املنح لهذه الصحف خالل الفرتة املقبلة«، 
مطالبا الوزارات واملؤسسات الحكومية لتقديم 

الدعم عن طريق اإلعالنات. 
وخاط�ب الكعب�ي هيئ�ة اإلع�الم واإلتصاالت 
بإل�زام جمي�ع رشكات الهاتف النقال بنس�ب 
مالية معين�ة تبوب لالعالنات املقدمة للصحف 
الصادرة بشكل يومي. وبحث الكعبي إمكانية 
التنس�يق بن ش�بكة اإلعالم العراقي وإدارات 
يف  الصحيف�ة  طباع�ة  بخص�وص  الصح�ف 
املطبعة الحكومية الخاصة بالش�بكة بش�كل 

مجان�ي او بنس�بة التتج�اوز 50 %، اضافة اىل 
تقدي�م منحة ط�واريء حكومي�ة تكون تحت 
رقاب�ة نيابي�ة – نقابية، وتأس�يس »صندوق 
دعم الصحاف�ة« يمول عرب اس�تقطاع مبارش 
من رشكات الهاتف النقال والركات النفطية 
العامل�ة يف العراق. وتبن�ى النائب االول لرئيس 
املجل�س موضوعة العمل عىل اع�ادة املكافآت 
التش�جيعية للصحفي�ن والت�ي توقفت خالل 
االزم�ة املالي�ة الت�ي مر به�ا البلد، س�واء عرب 
او  وجوده�ا«  ح�ال  »يف  التكميلي�ة  املوازن�ة 

تضمينها يف موازنة العام املقبل. 

التفاصيل ص2

حمافظ البرصة خياطب جملس الوزراء لتفيذ قرار )61( اخلاص 
بالتسكني واخلطورة للكوادر الصحية يف املحافظة 

وزير التخطيط يعلن املصادقة عىل مجيع خطط الوزارات واملحافظات 
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        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب وزي�ر الخارجية اإليران�ي، محمد 
جواد ظريف،أمس الثالثاء، أن أي محاولة 
إلش�عال ح�رب مع إي�ران ه�ي »بمثابة 
انتح�ار« للذين يقوم�ون به�ا، مبينا أن 
البعض يف اإلدارة األمريكية وبعض الذين 
اشعلوا فتيل للحرب ضد العراق يف 2003 

يحاول�ون تكرار مثل هذا الس�يناريو مع 
إيران.

وق�ال ظري�ف يف حدي�ث لوس�يلة اعالم 
روس�ية، »يب�دو أن أولئك الذين أش�علوا 
فتيل حرب أمريكا عىل العراق عام 2003 
يتطلعون إىل ش�ن حرب أخرى مع إيران، 

وهذا سيكون بمثابة انتحار لهم.«
واض�اف أن »هناك بعض األش�خاص يف 

حكوم�ة ترام�ب يحاولون إش�عال مثل 
ه�ذه الحرب والتي س�تكون لهم بمثابة 

اإلنتحار«.
وش�دد ظريف »لم تسع إيران أبدا للحرب 
م�ع أي بل�د ولن تس�عى، لك�ن إذا بدأت 
أمريكا رصاعاً جديداً مهما كان مع إيران، 
فس�وف ندافع ع�ن مصالحن�ا الوطنية 

وعن بلدنا بكل ما أوتينا من قوة«.

طهران: إشعال احلرب مع إيران سيكون انتحارًا

رئيس جملس حمافظة البرصة: 
سنجهز قوة الصدمة بـ »100« سيارة 

»سلفرادو« المتام واجباهتا
ص3

تبنى مجلة مقرتحات لدعم الصحف اليومية.. وأكد العمل على اعادة املكافآت التشجيعية للصحفيني
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املوارد املائية تعلن زوال »خطر السيول« وتنهي درجة »االنذار الشديد«
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة املوارد املائية، أم�س الثالثاء، عن زوال خطر 
الس�يول عن املناط�ق املهددة به�ا وانتهاء درج�ة اإلنذار 
الش�ديد، مبينة ان ما يصل م�ن أطالقات مائية هو نتيجة 

ذوبان الثلوج.
وقال مدي�ر املركز الوطني للموارد املائي�ة يف الوزارة عون 
ذياب عبد الله ان “درجة اإلنذار الشديد للسيول انتهت وال 
يوجد أي خطر عىل املناطق التي كانت تشكل السيول خطر 
عليها”.وأض�اف أن “ما يصل لس�د املوصل من مياه ليس 
سيول وانما دفعات نتيجة ذوبان الثلوج يف أعايل الجبال”، 
مش�را اىل ان “تلك الدفعات مس�يطر عليها وتخزن حاليا 

بمرشوع الثرثار”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي، 
الثالثاء، امت�الك العراق عالقات جيدة 
مع دول الجوار، وفيما أشار إىل عقده 
لق�اءات مهم�ة وناجح�ة يف فرنس�ا 
وأملانيا، شدد أن الجميع يويل اهتماماً 
كب�راً ببلدن�ا، ج�اء ذلك فيم�ا صّوت 
مجلس ال�وزراء عىل مرشوع الجنوب 
املتكام�ل لتطوي�ر الكهرب�اء وحقول 

النفط والخدمات. 
وق�ال عب�د امله�دي، خ�الل املؤتم�ر 
»الع�راق  إن  االس�بوعي،  الصحف�ي 
يمتل�ك عالقات جيدة م�ع جميع دول 
الج�وار«، الفت�اً إىل أنه »عق�د لقاءات 

مهمة وناجحة يف فرنسا وأملانيا«.
وأش�ار رئيس الوزراء، إىل أن »الجميع 
يويل اهتماماً كب�راً يف بلدنا«، الفتاً إىل 
أن »الع�راق مقبل ع�ىل مرحلة اعمار 
النف�ط  قطاع�ي  يف  الس�يما  كب�رة 

والكهرباء«.
وأوض�ح عب�د امله�دي، »أنن�ا نحاول 
االيف�اء بتنفي�ذ الربنام�ج الحكومي 

وفق توقيتات زمنية مح�ددة«، مبيناً 
أن »وجودنا خ�ارج املنطقة الخرضاء 
م�ع  البق�اء  يف  الرغب�ة  ع�ن  تعب�ر 
شعبنا«. ونفى رئيس مجلس الوزراء 
طرح واش�نطن اس�تثناء الع�راق من 
العقوب�ات ع�ىل إي�ران مقاب�ل بعض 
التس�هيالت.  وق�ال »ال صح�ة للكالم 
الذي يقول ان أمركا طرحت استثناء 
العراق من العقوبات ضد ايران مقابل 
تقدي�م بع�ض التس�هيالت ل�رشكات 

امركية مختصة بقطاع العراق«.
واكد رئيس مجلس الوزراء انه “ال توجد 
عالقة ب�ن اتفاقنا مع رشكة اكس�ن 
موبي�ل واعفاء العراق م�ن العقوبات 
املفروض�ة عىل طه�ران، كما ال توجد 
عالقة ب�ن اتفاقنا مع رشكة اكس�ن 
موبيل واعفاء العراق من العقوبات”. 
وأض�اف “اتفقنا عىل وض�ع خريطة 
طريق مع رشكة س�يمنس لتحس�ن 
قط�اع الكهرباء” مس�تطردا “نحاول 
اإليفاء بتنفيذ الربنام�ج الحكومي يف 
التوقيت�ات الزمني�ة املح�ددة”. وعقد 
مجل�س ال�وزراء جلس�ته االعتيادية 

أم�س الثالثاء برئاس�ة رئيس مجلس 
ال�وزراء ع�ادل عبدامله�دي ، وناق�ش 
املجل�س العدي�د من القضاي�ا واصدر 

القرارات الالزمة بشأنها. 
وص�وت املجلس عىل م�رشوع جنوب 
الع�راق املتكامل، حي�ث اطلع مجلس 
ال�وزراء عىل املفاوض�ات الجارية بن 
وزارة النف�ط ورشكتي اكس�ن موبل 

وبيرتو جاينة بشأن هذا املرشوع. 
وكش�فت وكالة االسوشيتد برس عن 
قيم�ة م�رشوع »الجن�وب املتكامل«، 
وقال�ت ان »قيم�ة العقد الذي س�يتم 
العراقي�ة  الحكوم�ة  ب�ن  ابرام�ه 
ورشكتي اكسون موبيل وبيرتوتشينا، 
لتنفي�ذ م�رشوع الجن�وب املتكام�ل، 
تبلغ 53 ملي�ار دوالر«. واوضحت، ان 
الهدف من مرشوع الجنوب املتكامل، 
ه�و تطوي�ر الحقول النفطي�ة ورفع 
االنتاج يف جنوب العراق، حيث س�يتم 
اس�تخدام مي�اه الخليج عرب ش�بكة 
انابي�ب اىل الحق�ول، ملل�ئ التجاويف 
الحاصل�ة بس�بب اس�تخراج النفط، 
وزي�ادة الضغط يف االب�ار، االمر الذي 

سيؤدي اىل زيادة يف انتاج النفط.  
من جانب آخ�ر، وافق مجلس الوزراء 
عىل تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء 
بش�أن   2018 لس�نة   )175( املرق�م 
اس�رتداد ام�وال الع�راق الت�ي حصل 
عليه�ا غ�ر )العراقي�ن واالجان�ب( 

بطرق غر مرشوعة .
تعوي�ض  ال�وزراء  مجل�س  وق�رر 
الدرجات الوظيفي�ة لتاركي الوظيفة 
واملتقاعدي�ن واملس�تقيلن م�ن ابناء 

املكون االيزيدي.
ووافق املجلس عىل تعديل الفقرة )4( 
من قرار مجلس ال�وزراء رقم )122( 
لسنة 2019 بش�أن االجراءات املتبعة 
يف تعوي�ض االرضار ج�راء االصاب�ة 

بمرض انفلونزا الطيور.
وقرر مجل�س الوزراء تعدي�ل الفقرة 
)2( م�ن ق�رار مجل�س ال�وزراء رقم 
)194( لس�نة 2014 بشأن بيع الدور 
والش�قق الس�كنية اململوك�ة للدول�ة 
مقدم�ا.  واملوظف�ن  املواطن�ن  اىل 
وبحث مجلس ال�وزراء دعم املزارعن 

والفالحن.
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        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل حسن كريم الكعبي النائب األول 
لرئي�س مجلس الن�واب يف مكتبه، أمس 
الثالثاء، رئيس اتحاد الصحفين العرب، 
ونقيب الصحفين العراقين مؤيد الالمي 
ورئيس مؤسس�ة املستقبل العراقي عيل 
الدراجي، ومجموعة من رؤس�اء تحرير 
املس�تقلة  اليومي�ة  الصح�ف  وممث�يل 
واملستش�ار القانون�ي للنقاب�ة. وجرى 
خ�الل اللق�اء بحث س�بل دع�م مجلس 
الن�واب للمؤسس�ات االعالمي�ة بصورة 

عامة والصحف الورقية بش�كل خاص.  
وتطرق الكعبي لجملة مقرتحات داعمة 
للصح�ف الورقي�ة وهادف�ة إلس�تمرار 
إصدارها بش�كل يومي منها ان »اللجان 
النيابي�ة املعنية س�تعمل بالتنس�يق مع 
نقاب�ة الصحفي�ن ع�ىل س�ن مق�رتح 
قانون بشان تقديم املنح لهذه الصحف 
خ�الل الفرتة املقبل�ة«، مطالبا الوزارات 
واملؤسسات الحكومية لتقديم الدعم عن 
طري�ق اإلعالنات. وخاطب الكعبي هيئة 
اإلعالم واإلتصاالت بإلزام جميع رشكات 
الهاتف النقال بنسب مالية معينة تبوب 

لالعالن�ات املقدم�ة للصح�ف الص�ادرة 
بش�كل يوم�ي. وبحث الكعب�ي إمكانية 
التنس�يق ب�ن ش�بكة اإلع�الم العراقي 
طباع�ة  بخص�وص  الصح�ف  وإدارات 
الصحيفة يف املطبعة الحكومية الخاصة 
بنس�بة  او  مجان�ي  بش�كل  بالش�بكة 
التتج�اوز 50 %، اضافة اىل تقديم منحة 
ط�واريء حكومي�ة تكون تح�ت رقابة 
نيابية – نقابية، وتأسيس »صندوق دعم 
الصحافة« يمول عرب اس�تقطاع مبارش 
م�ن رشكات الهاتف النق�ال والرشكات 
وتبن�ى  الع�راق.  يف  العامل�ة  النفطي�ة 

النائ�ب االول لرئي�س املجلس موضوعة 
العمل ع�ىل اعادة املكافآت التش�جيعية 
للصحفي�ن والتي توقفت خ�الل االزمة 
املالي�ة الت�ي م�ر به�ا البلد، س�واء عرب 
املوازن�ة التكميلية »يف حال وجودها« او 
تضمينها يف موازنة العام املقبل. وأعرب 
الكعبي عن استعداده لتقديم كل ما من 
ش�أنه املس�اعدة بديمومة واس�تقاللية 
املؤسس�ات الصحفي�ة والحف�اظ ع�ىل 
للع�راق  التاريخ�ي   – الحض�اري  اإلرث 
س�يما وانه�ا اح�دى نتاج�ات التح�ول 
الديقراط�ي الذي يع�زز دور حرية الراي 

والتعب�ر والصحاف�ة، فض�ال وكونه�ا 
اس�تمرت بالصدور رغم الظروف املادية 
القاهرة.   بدوره، ثمن نقيب الصحفين 
مؤي�د الالمي دور هياة رئاس�ة واعضاء 
مجلس النواب يف دعم االرسة الصحفية، 
مش�را اىل اهمي�ة تعزي�ز التع�اون بن 
ممث�يل الش�عب والس�لطة الرابعة فيما 
يتعلق بترشيع القوانن واصدار القرارات 
التي ترف�ع الحيف عن االعالمين واالخذ 
ومخاطره�م  دوره�م  االعتب�ار  بنظ�ر 
وتضحياتهم يف سبيل نقل الحقيقة بكل 

صالبة اىل الجمهور.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مصادر خاصة لش�بكة ديفينس بوست 
االمريكي�ة، أم�س الثالث�اء، ع�ن انط�الق عملية 
عس�كرية مشرتكة بن القوات الس�ورية، وقوات 

الحش�د الش�عبي، لتأمن الحدود الغربي�ة للبالد. 
وقالت الشبكة يف تقرير لها ترجمته »الغد برس«، 
ان العملي�ة تتضم�ن ق�وات م�ن الدف�اع الوطني 
الس�ورية، باالضافة اىل الجيش العربي الس�وري، 
عىل جانب الس�وري، ويف الجان�ب العراقي، قوات 

الحش�د الش�عبي. واكد الدفاع الوطني السورية، 
يف حدي�ث للمص�در، »اط�الق عملي�ة مش�رتكة 
م�ع القوات الرس�مية والقوات وبع�ض الفصائل 
العراقي�ة االخ�رى، لتطه�ر الح�دود ب�ن العراق 
وس�وريا، منطلقن من البوكم�ال، وحتى حقول 

نفط التن�ف«. بدوره، أكد عضو مجلس الش�عب 
الس�وري محمود جوخدار أن التنسيق األمني بن 
العراق وس�وريا مس�تمر بش�كل يوم�ي للقضاء 
ع�ىل اإلره�اب. ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« ع�ن 
جوخ�دار الق�ول إن »س�وريا تفتخر بانه�ا دولة 

مقاوم�ة وتتحالف مع املقاوم�ة يف العراق ولبنان 
وتنس�يقنا يوم�ي معه�م«، مؤكدا أن »التنس�يق 
دائ�م ع�ىل مس�توى كب�ر ب�ن س�وريا والعراق 
الش�قيق«. وأض�اف أن »الج�والن ارض عربي�ة 
محتل�ة ومن الطبيعي ان يك�ون للرشفاء يف األمة 

العربية واالس�المية دور كبر يف اسرتداد الجوالن 
م�ن الصهاينة«. ولفت جوخ�دار إىل أن “املقاومة 
العراقي�ة له�ا دور كبر يف املع�ارك التي تدور عىل 
ارض س�وريا والعراق للقضاء ع�ىل االرهاب الذي 

دمر البرش والحجر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

هاجم الرئيس اإليراني خالل محادثات هاتفية مع 
رئيس الجمهورية املمارسات األمركية ضد بالده، 
والتي وصفها باملتغطرس�ة يف فرضها للحظر عىل 

نفطها وسعيها لزعزعة استقرار املنطقة.
وأشار الرئیس حسن روحانی خالل اتصال هاتفي 
مع الرئيس برهم صالح اىل خطوات امیركا الرامیة 
لزعزعة االستقرار فی املنطقة ومنها عرقلة مسار 
تصدی�ر النفط االیراني. وش�دد عىل رضورة ادراك 
جمیع ال�دول »للظ�روف الحساس�ة الراهنة وان 
تمنع عرب تعاونها ممارس�ات امیركا املتغطرس�ة 
الرامی�ة لزعزع�ة االس�تقرار يف املنطق�ة«. وأك�د 

الرئی�س االیران�ی، أن »اجراءات امی�ركا املزعزعة 
لالس�تقرار يف املنطقة ستعود بالرضر عىل شعوب 

املنطقة وحتى الشعب االمیركي«.
واعت�رب الرئی�س االیراني حس�ن روحان�ي تنفیذ 
االتفاقی�ات املوقع�ة مؤخ�را يف مختل�ف املجاالت 
بین طهران وبغداد خطوة قیمة يف مسار التطویر 
املتسارع للعالقات بین البلدین، مؤكداً بأن العمل يف 
مسار رفع مستوى وتعمیق العالقات الثنائیةیعّد 
مطلبا لشعبیهما. واشار اىل الهجمات االرسائيلية 
عىل غ�زة، مؤكدا »عىل رضورة أن تنش�ط البلدان 
االس�المیة يف ه�ذا املجال وتعمل ع�ىل منع الكیان 
الصهیون�ي م�ن مواصل�ة عدوانه«. وع�ىل صعيد 
العالق�ات العراقي�ة اإليرانية، فقد أع�رب الرئیس 

روحان�ي عن ارتیاحه لرس�وخ االمن واالس�تقرار 
والوحدة يف العراق. وقال »اننا نسعى بكل طاقاتنا 
لتمتین أوارص الصداقة وتنفیذ االتفاقات املشرتكة 
بن البلدي�ن برسعة«، الفت�ا اىل أن البلدین لدیهما 
وجه�ات نظ�ر متماثل�ة حی�ال غالبی�ة القضایا 
الحساسة يف املنطقة والعالم. وأعرب روحاني عن 
أمل�ه بتنمیة املنطقة وتوطی�د العالقات بین ایران 
والعراق يف ظل التعاون املشرتك. ومن جانبه، اشار 
الرئی�س برهم صال�ح إىل أّن العالق�ات بین ایران 
والعراق بأنها تقوم عىل أس�س متین�ة يف التاریخ 
والثقافة واملصالح املشرتكة لكال الشعبین، مؤكدا 
ع�زم العراق عىل توطید عالقات�ه مع إيران. ولفت 
برهم صال�ح اىل ان جهود العراق تصب يف س�یاق 

توطی�د العالق�ات بی�ن البلدی�ن وف�ق االتفاقات 
الجیدة املوقعة بینهما، وهو ما یشكل الحد األدنى 

يف مسار خدمة البلدین والشعبین.
ووصف االوضاع فی املنطقة بأنها مقلقة.

وأوض�ح صال�ح ان الحكوم�ة العراقي�ة اعلن�ت 
مواقفها مرارا ازاء قضایا املنطقة برصاحة، مؤكدا 
ان »العراق یعارض أي توترات يف املنطقة وال یقبل 
أن یتع�رض الش�عب الجار واملس�لم والش�قیق يف 

ایران اىل أدنى رضر وأذى«.
ووص�ف صال�ح مواق�ف ب�الده باملتطابق�ة مع 
مواق�ف ای�ران ازاء القضیة الفلس�طینیة، مؤكدا 
مس�ؤولیة قادة البلدان االس�المیة يف دعم الشعب 

الفلسطیني ووضع حد لالعتداءات االرسائيلية.

عملية عسكرية مشرتكة بني سوريا واحلشد الشعبي لتأمني حدود البلدين
نائب سوري كشف عن »تنسيق أمين يومي« بني بغداد ودمشق

روحاين يشكو لصالح »غطرسة واشنطن«: اتفاق عراقي إيراين عىل توحيد املواقف

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون ع�يل 
جب�ار, أمس الثالث�اء، أن جلس�ة الربملان 
املقبلة ستش�هد مناقشة فقرة االعتداءات 
االمريكية عىل القوات االمنية, فيما اش�ار 
اىل االعت�داءات االمريكي�ة فتح�ت الب�اب 
ل�”الدواعش” املختبئين يف حمرين للقيام 
باعت�داءات مماثلة. وقال جبار يف ترصيح 
صحفي إن “رئي�س مجلس النواب محمد 
الحلبويس اجل مناقش�ة القرة الثالثة من 
ج�دول اعم�ال الجلس�ة 17 الت�ي تتعل�ق 
باالعتداءات االمريكية ع�ىل قواتنا االمنية 

يف كركوك بسبب استغراق مدة طويلة من 
الوقت بمناقشة قانون املرور العام وكذلك 

مناقشة مفردات البطاقة التموينية”.
واضاف ان “رئيس املجلس اجل مناقش�ة 
فق�رة االعت�داءات اىل الجلس�ة املقبلة مع 
التأكيد عىل حضور بعض القيادات االمنية 
وباالخ�ص اللجنة التحقيقي�ة املكلفة من 

قبل الحكومة بشان االعتداءات”.
واش�ار جب�ار اىل ان “اعت�داءات الق�وات 
االمريكي�ة عىل قواتنا االمنية فتحت الباب 
امام الدواعش املختبئين يف جبال حمرين 
اىل القيام بعمليات خاطفة تستهدف قواتنا 

بن مدة واخرى يف مناطق كركوك”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة الق�وة الجوية العراقي�ة، أمس 
الثالث�اء، أن أرب�ع طائرات مقاتل�ة من نوع » 
T50 » الكورية س�تصل إىل الع�راق قبل نهاية 
الشهر الحايل.  وقالت القيادة يف بيان مقتضب 

تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه تم 
»ش�حن دفع�ة جديدة م�ن طائ�رة T50 بعدد 
4 طائ�رات م�ن كوري�ا الجنوبي�ة إىل العراق، 
وم�ن املؤمل وصول الدفعة قبل نهاية الش�هر 
الحايل«. يشار إىل أن العراق تسلم ثالث دفعات 

من طائرات »T50« الكورية املقاتلة.

)T50( العراق ينتظر وصول »مقاتالت كورية«من نوع

الربملان يستكمل مناقشة »اخلروقات األمريكية«
 يف جلسته املقبلة

        بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر امني يف قي�ادة عمليات االنبار، أمس 
الثالث�اء، بمقت�ل القي�ادي يف عصاب�ات داع�ش 
االرهابي�ة واملق�رب من البغ�دادي  “ابو قصوره 
التون�ي” و 14 من مرافقية بعملية أمنية غربي 
املحافظ�ة. ونقل�ت وكال�ة »موازين ني�وز« عن 
املصدر القول إن “قوة من مشاة الفرقة السابعة 
التابعة لقياد عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من 

الحش�د العش�ائري وقيادة عمليات صالح الدين 
وباسناد من طران الجيش نصبت كمن للمدعو 
اب�و قص�ورة التون�ي اح�د املقربن م�ن زعيم 
عصاب�ات داع�ش اإلجرامي ابو بك�ر البغدادي”. 
وأض�اف، أن “القوة تمكنت م�ن قتل اإلرهابي و 
14 من مرافقيه”، مبينا أن “أبو قصورة مسؤول 
عن العمليات االنتحارية يف ثالثة محافظات ويعد 
العقل املدبر لعمليات تجنيد االرهابن واستهداف 

القطعات العسكرية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائ�ب عن محافظ�ة نينوى حن�ن القدو، 
أمس الثالثاء، القائد العام للقوات املسلحة رئيس 
مجل�س الوزراء عادل عب�د املهدي إىل إعالن حالة 
الط�وارئ يف املحافظ�ة ملدة ش�هر وتعين حاكم 
عس�كري »لديه الجرأة للرضب بي�د من حديد«. 
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن القدو القول 
إن »تحليل�ه ومتابعته للواقع الس�يايس واألمني 

واالقتصادي الذي تعيشه محافظة نينوى، يجعله 
عىل قناعة كاملة ب�أن الحل األمثل لها هو إعالن 
رئي�س الوزراء حالة الطوارئ ملدة ش�هر والطلب 
م�ن مجلس الن�واب التصويت عىل ه�ذا اإلعالن، 
وتعين حاكم عسكري بصالحيات واسعة فيها«. 
وأض�اف أن »هن�اك العديد من امللف�ات الخطرة 
والتحديات التي تواجه املحافظة من بينها تواجد 
قوات حزب العمال الكردستاني والقوات الرتكية 

عىل أراضينا.

نائب عنها: جيب »إعالن الطوارئ« بنينوى وتعيني حاكم عسكري بصالحيات واسعة القوات األمنية تطيح بـ »مقرب« من املجرم البغدادي و)14(داعيش غريب االنبار 
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   بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي 
أطلق م�رف الرافدين، وجبة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدول�ة التي تراوح�ت مابني الثالث�ة والخمس�ة والعرشة ماليني 

دينار عن طريق بطاقة املاسرت كارد الدولية.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
انه »تم رصف دفعة جديدة من س�لف موظفي دوائر الدولة ألكثر 
م�ن س�بعة االف موظف الذي�ن تم توطني رواتبه�م لدى املرف 

وحصلوا عىل البطاقة االلكرتونية«.
وأوض�ح البي�ان، ان »رصف تل�ك الس�لفة تم عن طري�ق بصمة 
الزبون ثم إبالغ املوظف عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه 
الس�لفة وذلك بعد ان اس�تكمل كافة اإلج�راءات القانونية ملنحه 
اياه�ا ورصفه�ا عن طري�ق أدوات الدفع االلكرتون�ي والتي تمت 

تعبئة الرصيد املايل اليها .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مستش�فى جراحة الجملة العصبية عن تس�جيلها خمس 
اصابات بالراس بطلق ناري جراء الرمي العش�وائي خالل ش�هر 
نيس�ان امل�ايض، مبين�ة ان »الفرق الطبي�ة انق�ذت اربعة منهم 

بعمليات جراحية فيما لقي الخامس مرعه لشدة االصابة«.
وقال مدير املستش�فى الدكتور سمري حميد الدلفي يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »طوارئ املستش�فى اس�تقبلت خالل 
نيس�ان املايض خمس اصابات بطلق ناري يف الراس نتيجة الرمي 

العشوائي بعد ان شهدت انخفاضا كبري يف األشهر املاضية«. 
وأضاف ان »الحاالت الواردة كانت تعاني من نزف بالدماغ لش�دة 
االصاب�ة وجميعهم بحالة خطرة«، مش�ريا اىل ان »الفرق الطبية 
تمكنت م�ن انقاذ اربعة منهم بعملي�ات جراحية عاجلة ومن ثم 

الرقود يف العناية املركزة لحني عبور مرحلة الخطر«. 
واوضح الدلفي ان »حالة وفاة واحدة من بني االصابات الخمس�ة 
لش�دة تدهور حالتة الصحية ووصل املستشفى بعد ان عانى من 
ن�زف كب�ري«، داعيا الجه�ات املعنية اىل »الحد م�ن ظاهرة الرمي 

العشوائي .

   المثنى / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة صح�ة املثن�ى ع�ن اتالف 
250 كغ�م م�ن امل�واد الغذائي�ة منتهي�ة 

الصالحية«.
وق�ال مدي�ر ع�ام صح�ة املثن�ى وكال�ة 
تلق�ت  بي�ان  يف  مط�ر  أحم�د  الدكت�ور 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه أن: فرق 
الرقابة الصحية  يف قط�اع الوركاء حملة 
رقابية واس�عة ش�ملت جميع محال بيع 

املواد الغذائية الجملة واملفرد«.
وتم خالل الحملة العثور عىل مواد منتهية 
الصالحي�ة تق�در 250 كغ�م م�واد صلبة 

و180 لرت مواد سائلة«.
 وايض�ا ات�الف الكمية يف منطق�ة الطمر 
الصح�ي وف�ق مح�ر اص�ويل وف�رض 
غرامات مالي�ة عىل املخالفني وفق قانون 
الصحة العامة ذي الرقم 89 لسنة 1981.

   بغداد / المستقبل العراقي

للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  كش�فت 
التعدينية اح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن عن أن العمل مس�تمر ليل نهار 
ولليوم الثالث عىل التوايل يف تشغيل معمل 
الس�ليكون يف مصن�ع التعدي�ن وف�ق ما 
مخط�ط له وبدون معوق�ات بتوجيه من 
مدي�ر ع�ام الرشك�ة وب�ارشاف ومتابعة 
مدير مصن�ع التعدين وبجهود منتس�بي 
املصنع وبالتنس�يق مع قس�م الهندسية 
ودائرة املهندس املقيم والجهات الس�اندة 

لهم«.
وأوض�ح مدير ع�ام الرشكة عيل حس�ني 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  يف  عل�وان 
العراق�ي«، ان »معم�ل إنتاج الس�ليكون 
االول يف الع�راق الذي يعمل عىل إس�تغالل 
الرمال العراقية العالية الس�يليكا يف إنتاج 
الس�ليكون ال�ذي يعترب م�ؤرش الحضارة 
الحديث�ة لدخول�ه يف إنت�اج االلكرتونيات 
والطاقة النظيفة مما زاد الطلب عىل هذا 
املعدن يف العالم ، مش�ريا اىل ان السليكون 
الشمس�ية  الخالي�ا  انت�اج  يف  يس�تخدم 
إلنت�اج الطاقة ويف إنتاج زي�وت املنتجات 
الس�ليكونية وإنتاج األج�زاء األلكرتونية 
وكذلك يس�تخدم يف إنتاج سبيكة األملنيوم 
)س�ليكون الع�ايل األهمي�ة( حي�ث ينتج 
عىل ش�كل كتل أو مس�حوق معدني لونه 

رصايص المع«. 
ولف�ت عل�وان اىل انه »التق�ى مدير مركز 
بغداد للطاقة املتجددة واالس�تدامة السيد 
محم�د ش�اكر الدليمي يف جن�اح الرشكة 
خ�الل مش�اركتها يف فعالي�ات املع�رض 
التجاري السادس عرش للدول األعضاء يف 
منظمة التعاون اإلسالمي يف معرض بغداد 
ال�دويل وق�دم رشح�ا مفصال ع�ن معمل 
إنتاج معدن الس�ليكون لبي�ان امكانيات 
الرشك�ة العام�ة للصناع�ات التعدينية يف 
ه�ذا املج�ال وأهمية معدن الس�ليكون يف 

كثري من الصناعات الوطنية.

اتالف »250« كغم 
من املواد منتهية 

الصالحية يف املثنى

الرشكة العامة للصناعات 
التعدينية تعلن الرشوع بتشغيل 

معمل انتاج السليكون

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية يف وزارة التجارة عن 
اس�تمرارها بتجهيز مادة الس�كر وزيت الطع�ام و العدس خالل 

شهر رمضان املبارك ».
اكد ذلك مدير عام الرشكة قاس�م حمود منصور موضحا يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، بان »فرع الرشكة يف نينوى ) مجمع 
مخازن بازوايا ( جهز وكالء املواد الغذائية بكمية تجاوزت )598( 
طنا من السكر و اكثرمن )842( طنا زيت الطعام ملناطق )الشفاء 

, الحدباء , املنصور,باب حديد , وادي حجر , ابي تمام (« .
واضاف حمود بان »نس�بة التجهيز يف مرك�ز مبيعات االمام عيل 
عليه الس�الم ملادة العدس بلغت )80( طنا أما نسبة التجهيز ملادة 
السكر و زيت الطعام فقد بلغت 99% ويف مركز مبيعات الرصافة 
تم تجهي�ز مادة العدس بكمي�ة )31( طنا ومادة الس�كر بكمية 
)21( طن�ا وم�ادة زيت الطعام بكمية )13( طن�ا اما يف بابل فقد 
بلغت كمية تجهيز مادة العدس )513( طنا والسكر )3803( طنا 

وزيت الطعام )1754( طنا.

التجارة تعلن استمرار جتهيز مفردات البطاقة 
التموينية يف مواقع بغداد وفروع املحافظات

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مديرعام رشكة توزي�ع املنتجات النفطية، كاظم مس�ري 
ياس�ني، ع�ن زيادة الكمي�ة املخصصة م�ن منتوج زي�ت الغاز 
}ال�كاز{ للمول�دات الس�كنية يف كاف�ة املحافظات لش�هر آيار 
الج�اري لتك�ون ضع�ف الكمي�ة املقررة ع�ن الش�هر املايض.

وق�ال ياس�ني يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان�ه »قمنا 
بزي�ادة حص�ة محافظات }بغ�داد – النج�ف األرشف – كربالء 
املقدس�ة- البرة- ميس�ان- ذي قار، املثنى - الديوانية - بابل 
- دي�اىل - واس�ط – كركوك{ من زيت الغاز لتك�ون 20 لرتاً لكل 
kva وبالس�عر الرس�مي املدعوم وذلك بتوجيه من وزير النفط 
ومتابعة وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع وذل�ك تزامناً مع حلول 
ش�هر رمضان املبارك س�عياً منها إلدام�ة الطاق�ة الكهربائية 

وتوفريها للمواطنني«.وكشف أيضاً عن »تجهيز مولدات القطاع 
الخاص واملختلط لتلك املحافظ�ات من الراغبني بكمية 5 لرتات 
لكل kva من زيت الغاز بالس�عر التجاري البالغ 700 دينار لكل 
ل�رت فيما ُجهزت مولدات دوائر الدولة بخمس�ة لرتات أيضاً لكل 
kva بالسعر الرسمي«.من جهته ذكر مدير هيأة التجهيز رشكة 
التوزي�ع أن »الزيادة ش�ملت األقضية والنواح�ي يف محافظات 
املنطقة الغربية }نينوى، صالح الدين، واألنبار{ وتقرر تجهيزها 
بضعف كمية الش�هر املايض لتكون 30 ل�رتاً لكل kva من مادة 
زيت الغاز للمولدات الس�كنية يف املناطق التي التجهز بالكهرباء 
الوطنية، و 20 لرتاً لكل kva للمولدات الس�كنية يف املناطق التي 
تجهز بمعدل }5 اىل 10{ ساعات كهرباء وطنية، و10 لرتات لكل 
kva للمول�دات الس�كنية يف املناطق التي تجه�ز بمعدل }15 اىل 
20{ س�اعة كهرباء وطنية وبالسعر الرسمي املدعوم«.وأضاف 

»يف ح�ني ُجه�زت مول�دات دوائر الدول�ة ب� 10 ل�رتات من زيت 
الغ�از لكل kva وحس�ب الضوابط أما فما يتعل�ق بدوائر الدولة 
التي توجد فيها كهرباء وطنية فتجهز حسب ساعات القطع«.

وأك�د، ان »عملية التجهيز تكون حس�ب الضواب�ط والتعليمات 
وبعد التأكد من عمل هذه املولدات وتجهيزها للمناطق املذكورة 
بالطاقة الكهربائية الالزم�ة، اضافًة اىل تجهيز مولدات القطاع 
الخاص واملختلط يف هذه املحافظات 5 لرتات لكل kva وبالسعر 
التجاري«.وع�ن نظ�ام الخصخص�ة كش�فت رشك�ة التوزي�ع 
ع�ن تجهيزه�ا للمولدات الس�كنية الخاضعة اىل ه�ذا النظام يف 
محافظ�ة بغداد بكمية 5 لرتات ل�كل kva من منتوج زيت الغاز 
للش�هر الجاري مقابل ثمن ألغراض تجهيز الطاقة الكهربائية، 
باإلضاف�ة اىل تجهي�ز مول�دات دوائ�ر الدول�ة الخاضعة لنفس 

النظام بإعتماد عىل ساعات القطع للكهرباء الوطنية .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الس�يد وزير التخطي�ط الدكتور نوري 
صباح الدليمي، اليوم الثالثاء، عن مصادقته 
عىل جمي�ع خط�ط ال�وزارات واملحافظات 
والجهات غري املرتبط�ة بوزارة لعام 2019، 
اىل وزارة  الخط�ط  إرس�ال جمي�ع  مؤك�داً 
املالية لتوفري التمويل الالزم للمشاريع التي 
تضمنتها تلك الخطط، بواقع 70% للمشاريع 

املستمرة و30% للمشاريع الجديدة.
وب�ني الدكت�ور ن�وري الدليم�ي ان الوزارة 
ضاعف�ت الجه�ود بالتنس�يق م�ع جمي�ع 
الجه�ات املعني�ة ل�إرساع يف املصادقة عىل 
الوق�ت  واختص�ار  التخصيص�ات  جمي�ع 
ال�الزم لذل�ك، مؤكداً ان ال�وزارة تمكنت من 
تحقيق فارق زمني قيايس مقارنة باألعوام 
الس�ابقة، والت�ي كان يص�ادق فيه�ا ع�ىل 
التخصيصات خالل الربع األخري من السنة.

الفت�ًا إىل ان الف�رتة القليلة املقبلة ستش�هد 
وصول التخصيصات املالية لجميع الوزارات 
واملحافظات والجهات غري املرتبطة بوزارة، 
مشرياً إىل استمرار س�عيه مع الجهات ذات 
العالق�ة يف تنفي�ذ رؤي�ة وزارة التخطي�ط 
وتوف�ري  االقتصادي�ة  الحرك�ة  لتنش�يط 
املزيد من فرص العمل، وتحس�ني مس�توى 

الخدمات املقدمة للمواطنني.
وثم�ن الس�يد وزي�ر التخطي�ط اس�تجابة 

الجه�ات املعنية يف تس�ليم خططه�ا وعدم 
تأخريها، مؤكداً استمرار مساعي الوزارة يف 
اختصار الروتني واعتماد الحوارات املبارشة 
مع الجهات ذات العالقة؛ لتحس�ني مستوى 
األداء التنفيذي للمشاريع الخدمية، وضمان 
تنفيذه�ا مرحلي�اً دون أي تأخ�ري، مؤك�داً 
س�عيه نحو توحيد جمي�ع الجهود لتحقيق 
دوران فاعل لعجلة املش�اريع عىل املستوى 

الوطني خالل العام الجاري.

   بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير التجارة محمد العاني، عن إجمايل كميات الحنطة 
املس�وقة بعموم محافظات العراق لغاية ي�وم 5 أيار 2019.

وقال الوزي�ر العاني ، يف بيان نقله الناط�ق اإلعالمي للوزارة 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »كميات الحنطة املس�تلمة 
لغاية اليوم، يف املراكز التس�ويقية يف عموم املحافظات وصل 
معدلها : حنطة محلية د/1 229270،22 طنا، حنطة محلية 
د/2 13492،4 طن�ا، حنط�ة محلي�ة د/3 356،16 طن�ا«، 
الفت�ا إىل أن »ع�دد الصك�وك بلغ�ت 5967 صكا«.فيما أعلن 
وزير التجارة، بأن »كميات الحنطة املس�تلمة لغاية اليوم، يف 

املراكز التس�ويقية يف محافظات وس�ط وجنوب البالد، وبعد 
انتهاء العمل يف عطلة نهاية االسبوع وصل معدل االستالم اىل 
اكث�ر من 206 آالف طن من الحنط�ة بانواعها«.وأضاف أنها 
»توزع�ت )195112( أل�ف طن حنط�ة اوىل و )11033( الف 
ط�ن حنطة ثاني�ة و)293( طن حنط�ة ثالثة«.وتابع الوزير 
أن »اهتم�ام الف�الح وحرصه عىل ان تك�ون الحنطة متميزة 
من خالل توجيه�ه اىل معامل التنقي�ح والغربلة لتكون وفق 
املواصفات املعتمدة من قبل الرشكة«.وأشار إىل أن »محافظة 
واس�ط تصدرت املحافظات املسوقة للحنطة بكمية اجمالية 
تج�اوزت ال��50 ألف طن لتؤكد انها س�لة الغ�ذاء العراقي«، 
مؤكدا »اس�تمرار الوحدات الحس�ابية يف مواقع الرشكة التي 

باستالم الحنطة برف املس�تحقات املالية أوال بأول«.وبني 
أن توجيهاته »أوصت بتوفري املبالغ للفالحني وان اليس�تغرق 
تأخ�ري ال�رف أكثر من )72( س�اعة، وتابعن�ا أكثر املواقع 
تبارش برف املستحقات حال االنتهاء من عملية الحساب«. 
وكش�ف أن »إجمايل مات�م رصفة لغاية اليوم تج�اوز ال� 63 
مليار و395 مليون و115 ألف دينار عراقي عن قيمة الكميات 
املسوقة والتي انجز احتسابها«. الجدير بالذكر اىل ان مجلس 
الوزراء كان قد حدد اسعار رشاء الحنطة من الفالحني حسب 
القرار املرقم )249( لسنة 2016 حنطة الدرجة االوىل )560( 
الف دين�ار عراقي و حنطة درجه ثاني�ة )480( الف دينار و 

حنطة درجه ثالثة ) 420( الف دينار.

   بغداد / المستقبل العراقي

زار وزي�ر الكهرباء الدكت�ور لؤي الخطيب، 
محافظة دياىل، وكان يف اس�تقباله، محافظ 
املحافظ�ة،  مجل�س  وأعض�اء  ورئي�س 
وج�رى خ�الل اللق�اء االس�تماع والتحاور 
باحتياجات املحافظ�ة، الخاصة بمتطلبات 
الطاق�ة الكهربائي�ة، وفرص االس�تثمار يف 
جميع قطاعات الطاقة والغاز، لس�د حاجة 
املحافظ�ة، وتطوي�ر القط�اع بم�ا يصب يف 
تجهيز املحافظ�ات املجاورة.وأكد الخطيب، 

تنفي�ذ  يف  ماضي�ة  الكهرب�اء  وزارة  ان 
خطتها الس�رتاتيجية لتطوير قطاع الطاقة 
الكهربائية يف البالد، من خالل التعاقدات التي 
تمت وس�تتم مع كربيات الرشكات العاملية 
املتخصص�ة بصناع�ة الكهرب�اء. مش�دداً، 
رضورة الوص�ول اىل االس�تقرار األمن�ي يف 
دياىل لخلق ظروف مناسبة للرشكات العاملية 
واملحلية للدخول اىل املحافظة.وعرب مسؤولو 
املحافظ�ة ع�ن س�عادتهم به�ذه الزي�ارة، 
عادينه�ا إنجازاً كب�رياً ملحافظة دياىل، حيث 
لم يزرها وزيراً للكهرباء س�ابقاً، مشريين، 

اىل أهمي�ة املحافظ�ة كونه�ا تمث�ل نقط�ة 
مرور خط استرياد الغاز اإليراني، فضال عن 
موقعها الجغرايف اله�ام يف املنطقة.معربني 
عن رغبتهم بش�مول محافظتهم بمشاريع 
الطاق�ة النظيف�ة )املتج�ددة(، فض�ال عن 
التحول للتعامل مع شبكات التوزيع الذكية، 
لتك�ون االنطالق االوىل للمحافظات االخرى.

وعىل هامش الزيارة، افتتح الوزير الخطيب، 
محطة ابو ج�رة الثانوي�ة )33 /11(، يف 
ناحية ابي صيدا، بحضور املحافظ ومسؤويل 
املحافظة، ومدير عام رشكة توزيع كهرباء 

بغ�داد، والت�ي ستس�هم يف ف�ك االختناقات 
عن اب�ي صيدا واملناط�ق املحيطة بها.وقال 
خ�الل االفتتاح، يعد إنجاز ه�ذا املحطة من 
قب�ل مالكات وزارة الكهرباء بمعدات رشكة 
سيمنز، رس�الة اىل العالم، ان العراقيني هم 
صناع الحي�اة، كوّنهم قد أنجزوها بعد طرد 
عصابات داع�ش االرهابية، وهن�اك العديد 
من املحطات املش�ابهة س�تدخل اىل الخدمة 
خالل األسابيع القليلة املقبلة والتي ستسهم 
باس�تقرار تجهي�ز الطاق�ة اىل املواطنني يف 

الصيف املقبل.

املنتجات النفطية تضاعف حصة الوقود للمولدات االهلية تزامنًا مع شهر رمضان

وزير التخطيط يعلن املصادقة عىل مجيع خطط الوزارات واملحافظات واجلهات غري املرتبطة بوزارة لعام 2019
خالل فرتة زمنية قياسية مقارنة باألعوام السابقة..

وزير التجارة يعلن إمجايل أرصدة احلنطة املسوقة بعموم حمافظات العراق

وزير الكهرباء يزور دياىل ويلتقي حمافظها ويفتتح حمطة ابو جرسة الثانوية يف ايب صيدا

     بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير النق�ل عبيد الله لعيبي ، يف مقر 
الوزارة الس�فري االندونييس الس�يد بابنانج 

أنتاريكو والوفد املرافق له ».
واش�ار وزي�ر النقل خ�الل اللقاء بحس�ب 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، اىل »عمق 

العالقات الثنائية التي تربط البلدين ، موكدا 
»رضورة تعزي�ز العمل املش�رتك بما يحقق 
وتعزي�ز  الصديق�ني  الش�عبني  طموح�ات 

اوارص التعاون يف مجال النقل الجوي ».
وب�ني » نحن ندعم وبق�وى فتح خط جوي 
مب�ارش ب�ني البلدي�ن كون�ه خ�ط حي�وي 
ومهم للجانبني ، كما نس�عى اىل نقل جميع 

املعتمري�ن لزيارة املراقد املقدس�ة يف العراق 
ومن ثم اىل الديار املقدسة يف اململكة العربية 

السعودية« .
ون�وه لعيبي ، اىل اهم عوام�ل نجاح عملية 
النق�ل الج�وي هو تس�هيل اج�راءات منح 
ح�ل  ع�ىل  والوق�وف  للجانب�ني  التاش�رية 
املعوق�ات الت�ي تواجهه�م من خ�الل فتح 

مكتب خ�اص للخط�وط الجوي�ة العراقية 
لتتكف�ل  اإلندونيس�ية  الجمهوري�ة  داخ�ل 
عملية منح التاش�رية بش�كل رسيع ودقيق 
للبلدي�ن .من جانب�ه قدم انتاريكو ش�كره 
اىل الوزير مع درع يحمل ش�عار الجمهورية 
االندونيس�ية اضافة اىل كت�اب مفصل الهم 

انجازات جمهوريتهم يف مجال النقل .

وزير النقل يناقش تعزيز العالقات الثنائية مع اندونيسيا

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، ات�الف ش�حنة أدوي�ة منتهية 
الصالحية بجمرك الشحن الجوي يف بغداد.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»الس�لطات الجمركية يف مديرية جمرك الش�حن الجوي يف بغداد 
اليوم اتلفت شحنة أدوية برشية منتهية الصالحية بعد أستحصال 

موافقة وزارة الصحة عىل االتالف ».
واضافت ان »عملية  االتالف تمت وفقا الحكام املادة  )68 / ثانياً 

( من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 املعدل .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عمليات بغ�داد، القبض عىل عصاب�ة كبرية تضمن 
نساء وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان للعمليات تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه ، انه 
»تم اعتقال أحد عرش متهماً باالتجار بالبرش بينهم سبع نساء يف 

منطقة السعدون« وسط بغداد:
وأش�ار اىل ان »الق�وات األمني�ة اعتقل�ت أيض�اً أربع�ة متهم�ني 
باإلرهاب يف مناطق، الكريعات، والراش�دية شمايل بغداد، وقضاء 

الخالدية يف محافظة األنبار«.
ولف�ت البي�ان اىل »اعتق�ال متهم بالخط�ف يف منطق�ة الغزالية، 
واعتق�ال مته�م آخر بالرق�ة يف منطق�ة الكريع�ات، واعتقال 
متهم�ة بالقتل يف قرية عواد الحس�ني ش�مايل بغداد« مش�رياً اىل 
»إحالة جميع املتهمني إىل الجه�ات املختصة لينالوا جزائهم وفق 

القانون .

اتالف شحنة أدوية منتهية الصالحية 
بجمرك الشحن اجلوي يف بغداد

القبض عىل عصابة كبرية وخطرية 
تضم نساء يف بغداد

الرافدين يطلق وجبة جديدة 
من سلف املوظفني

اجلملة العصبية تسجل مخس اصابات بالرأس نتيجة 
الرمي العشوائي خالل نيسان

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ الب�رة املهندس أس�عد عبد 
االمري العيداني ع�ن مخاطبة االمانة العامة 
ملجل�س ال�وزراء بخصوص املطالب�ة بتنفيذ 
ق�رار مجلس الوزراء رق�م )61( لعام 2019 
فيم�ا يتعلق بالتس�كني والخط�ورة للكوادر 

الصحية يف محافظة البرة .
وق�ال » العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن 

مكتب�ه االعالمي الخ�اص انه ت�م مخاطبة 
االمانة العامة ملجلس الوزراء،  مكتب األمني 
الع�ام ، بخص�وص املطالب�ة بتنفي�ذ ق�رار 
مجلس الوزراء رقم )61( لعام 2019 املتعلق 
بالتس�كني والخط�ورة للك�وادر الصحية يف 

املحافظة . 
واض�اف« محاف�ظ الب�رة انه م�ن واجب 
الحكوم�ة املحلية يف املحافظ�ة الوقوف مع 
مطال�ب ذوي امله�ن الصحي�ة والتمريضية 

املرشوعة يف محافظة البرة ملا لها من دور 
مهم لتقديم الخدمات للمواطن يف املؤسسات 
الصحية . كما وجه محافظ البرة املهندس 
اس�عد عبد االمري العيداني بتقليص ساعات 
الدوام الرس�مي يف دي�وان محافظة البرة 
والدوائ�ر املرتبط�ة باملحافظة خالل ش�هر 
رمض�ان املب�ارك .وق�ال » العيدان�ي يف بيان 
صحف�ي صدر عن مكتب�ه االعالمي الخاص 
ان�ه بناءاً عىل ما جاء بكت�اب االمانة العامة 

ملجلس الوزراء دائرة ش�ؤون مجلس الوزراء 
تم تقليص الدوام الرسمي يف ديوان محافظة 
البرة والدوائر املرتبطة بها س�اعة واحدة 

خالل شهر رمضان املبارك .
واضاف » محافظ البرة انه وجه بان يكون 
تقلي�ص ال�دوام الرس�مي يف ش�هر رمضان 
املب�ارك ويكون الدوام يف ديوان املحافظة ويفيِ 
الدوائر املرتبطة يف املحافظة  لغاية الس�اعة 

الثانية بعد الظهر .

وجه بتقليص الدوام الرمسي يف دوائر الدولة خالل شهر رمضان املبارك

حمافظ البرصة خياطب جملس الوزراء لتفيذ قرار )61( اخلاص بالتسكني واخلطورة للكوادر الصحية يف املحافظة 

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس مجلس محافظة البرة صباح البزوني ان 
املجلس اقر مرشوع لتجهيز قوة الصدمة التابعة ملديرية 
ش�ؤون افواج الطوارئ بمئة مركبة رباعية الدفع نوع) 
ش�فروليت/ س�لفرادو( كدع�م له�ا بإتم�ام الواجبات 

األمنية يف املناطق التابعة للمحافظة.
وقال رئي�س املجلس صباح البزون�ي يف تريح للمربد 

ان املجل�س ق�رر تجهيز تل�ك املركبات بكاف�ة األجهزة 
الرورية لها  مشريا اىل ان تلك الخطوة تهدف لتشكيل 
قوة ضاربة لبس�ط االمن يف مناطق املحافظة سيما تلك 

التي تشهد نزاعات.
هذا وتش�هد البرة بني الحني واألخر نزاعات عشائرية 
املواطن�ني  حرك�ة  وإعاق�ة  الط�رق  بقط�ع  تتس�بب 
مايس�تدعي تدخل القوات االمنية م�ن صنوف الرشطة 

والجيش.

رئيس جملس حمافظة البرصة: سنجهز قوة الصدمة 
بـ »100« سيارة »سلفرادو« المتام واجباهتا
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcements for Tender No: 025/SC/19 
Provision 45m  4legs-lattice self Supported Communications Tower EPC project 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by:EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company. 

 
Tender Title:Provision 45m  4legs-lattice self Supported Communications Tower EPC project 

Tender No.: 025/SC/19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date , to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

providing 4 Nos 45m steel 4legs-lattice communications tower with all it is required accessories (civil work, installation, 
electric etc.)  in EBS oilfield. This project is EPC project. The Engineering, Procurement, and Construction. 
 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 13th May 2019 at Nahrawan S2 -1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 23th May 2019 based on the ITB documents.  
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

Camp before the deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information 
should be clearly on the envelop. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 21th May 2019 by Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com /  
baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of 
answering as soon as possible before the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد : 847/ب2018/4
التاريخ : 2019/5/7

اعالن
اىل / املستأنف عليه ) سعدون حسن 

محمد(
قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
امل�ؤرخ  847/ب2018/4  املرق�م 
الحك�م   واملتضم�ن   2019/4/11
ب��  )رد دع�وى املدعي الس�يد مدير 
بلدية النجف اضاف�ة لوظيفته( وتم 
الطعن به اس�تئنافا بموجب الالئحة 
االس�تئنافية املؤرخ�ة 2019/4/18 
اقامت�ك  مح�ل  مجهولي�ة  ولثب�وت 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
الرس�الة /1 حس�ن  مخت�ار ح�ي 
جاه�م الش�مري  ل�ذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
للحض�ور ام�ام محكم�ة اس�تئناف 
النج�ف االتحادية يف موع�د املرافعة  
املصادف يف 2019/5/22 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 2015/85

التاريخ 2019/5/5
اعالن

تبيع مديري�ة تنفيذ املن�اذرة العقار 
تسلسل 633 البديرية الواقع يف الحرية 
العائ�د للمدي�ن حيدر عبود س�لمان 
املحج�وز لق�اء طلب  الدائ�ن محمد 
جب�ار علي�وي البال�غ 11,118,000 
احدى ع�ر مليون ومائ�ة وثمانية 
عر الف دينار فعىل الراغب بالراء 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
ثالثن يوما تبدا من اليوم التايل  للنر 
مستصحبا معه التامينات القانونية 
ع�رة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
املواصفات : 

1 � موقع�ه ورقم�ه : 633 البديري�ة 
الحرية 

2 � جنسه ونوعه  :عرصة فارغة
3 � حدوده واوصافه : بلدية الحرية

4 � مشتمالته 
5 � مس�احته : 40,85 م�رت مربع  / 

5 اولك
6 � درجة العمران 

7 �  الشاغل 
8 �  القيم�ة املق�درة : 18000000 

ثمانية عر مليون دينار عراقي 
������������������������������

اعالن
رايض  محس�ن  س�الم  الري�ك  اىل 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
العراق�ي / يف محافظة النجف خلف 
مديري�ة م�اء النج�ف وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام رشيكك 
داود(   صك�ر  )صبيح�ة  الس�يده 
بالبناء عىل حصة املش�اعة يف العقار 
املرق�م 48460 /2 حي النداء لغرض 
تس�ليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عر يوم�ا داخل 
العراق وش�هر خارج من تاريخ نر 
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال
������������������������������

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف االعظمية

نموذج الكاتب العدل
العدد العمومي : 12402

السجل : 63
التاريخ 2019/5/7

اعالن
املنذر :

االسم الكامل : زهري عبد الحميد عبد 
اللطيف

رق�م وتاريخ هوية االح�وال املدنية : 
 2017/7/16 يف   194833782088

الكاظمية 
العن�وان : الوزيري�ة م2  30 ز13 د4 

االستمارة 2394
املنذر اليهم :

مركز الورود للعالج الطبيعي /بادارة 
/ استربق عبد العزيز حمزة

جهة االنذار :
س�بق وان س�ريت لك االنذار املرقم ) 
الص�ادر   2019/4/24 يف   )11191
م�ن دائ�رة الكاتب الع�دل االعظمية 
املتضم�ن ان س�بق وان اس�تأجرت 
الطابق الثاني الذي يحتوي عىل اربع 
ش�قق املش�يدة عىل القطعة املرقمة 
باش�ا  نجي�ب   6 مقاطع�ة   214/1
بموج�ب العق�د يف 2018/8/4 ببدل 
ايج�ار ش�هري ق�دره )3,000,000 
ثالث�ة مالي�ن دين�ار عراق�ي( يدفع 
بداية كل ش�هر وبالنظر استخدامك 
املأجور خالف م�ا متفق عليه وعليه 
انذركم بوجوب تخلي�ة العقار خالل 
مدة اقصاها 8 ايام من تاريخ تبلغكم 
به�ذا االن�ذار وخالفه وح�ال انتهاء 
املهل�ه القانونية املمنوح�ة لكم امام 
املحكمة املختصة والدعوى بالتخلية 
والتعوي�ض عن كاف�ة االرضار التي 
تصي�ب املأج�ور وتحميلك�م كاف�ة 
املصاريف القضائية واتعاب املحاماة 
اقامتك�م قررن�ا  وملجهولي�ة مح�ل 

تبليغكم بالصحف املحيل
الكاتب عدل

رعد جاسم املهدي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 504/ب2018/3

التاريخ : 2019/5/6
اعالن

اىل  /املدعى عليه ) محمد نعمة كاظم( 
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م 504/ب2018/3 يف 
2019/12/27 واملتضم�ن الحك�م ب��) ال�زام املدع�ى عليه 
محم�د نعم�ه كاظ�م بتأدي�ة مبلغ مق�داره ثماني�ة مالين 
ومائ�ة وثمان�ون الف دين�ار اىل املدع�ي مدير بلدي�ة النجف 
اضافة لوظيفت�ه عن املبالغ التي تحمله�ا املدعي يف االحكام 
الصادرة من محكمة بداءة النج�ف بالعدد 246/ب2012/4  
 2012/10/21 يف  و670/ب2012/4   2012/12/17 يف 
الناش�ئة عن اس�تغالل املدعى عليه العقار تسلس�ل 3/226 
ارض املع�ارض للفرتة م�ن 2009/5/4 ولغاية 2012/3/5 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي االنصار حيدر موحان الجبوري لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتن محليتن  يوميتن 
ول�ك حق الطعن عىل القرار املذك�ور خالل املدة املقررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 847/ب2018/4

التاريخ : 2019/5/7
اعالن

اىل املستأنف عليه / )عيل حسن صالح(
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 847/ب2018/4 املؤرخ 
2019/4/11 واملتضم�ن الحكم ب� )رد دعوى املدعي الس�يد 
مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته( وتم الطعن به اس�تئنافا 
بموجب الالئحة االس�تئنافية املؤرخ�ة 2019/4/18 ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار ح�ي الجزائر 4 ب عبد مس�لم حس�ون البصييص لذا 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميتن للحضور 
امام محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادية يف موع�د املرافعة  
املص�ادف يف 2019/5/22 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 698/ش/2019

التاريخ : 2019/5/6
اعالن

اىل  /املدعى عليه   /صاحب عبد الحسن عبد
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا  بالع�دد 698 /ش/2019 
وامل�ؤرخ 2019/4/15 املتضم�ن  الحك�م بتصدي�ق الط�الق 
الخلعي املدعية شيماء فليح عبد اليمة وملجهولية محل اقامتك  
ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا  يف صحيفت�ن محليتن 
بالقرار املذكور ولك حق االعرتاض  والتمييز خالل عرة ايام 
م�ن تاريخ االعالن او من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه س�وف 

يكتسب الحكم  الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

حميد جخم علوان
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 847/ب2018/4

التاريخ : 2019/5/7
اعالن

اىل / املستأنف عليه ) عادل عبد مطرود(
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 847/ب2018/4 املؤرخ 
2019/4/11 واملتضمن الحكم  ب�  )رد دعوى املدعي الس�يد 
مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته( وتم الطعن به اس�تئنافا 
بموجب الالئحة االس�تئنافية املؤرخ�ة 2019/4/18 ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار حي الش�هيد الصدر 6 عبد الحس�ن العبودي لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور امام 
محكمة استئناف النجف االتحادية يف موعد املرافعة  املصادف 
يف 2019/5/22 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة االعامر و االسكان  
والبلديات واالشغال العامة

اعالن املناقصة املرقمة )2019/16( رشكة الفاو اهلندسية العامة
تعلن رشكة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيالت وزارة  االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن 
اعالن املناقصة املرقمة )2019/16( الخاصة بتجهيز ) اللوحات واملحوالت الكهربائية ملروع ماء الدجيل( 
وللحصول عىل مس�تندات املناقصة والروط الخاصة بها مراجعة مقر الركة ) ش�عبة العقود(  الكائن يف 
منطق�ة التاج�ي مقابل معهد النفط العربي لق�اء مبلغ قدره ) 500,000( خمس�مائة الف دينار غري قابل 
لل�رد وع�ىل الراغبن من ال�ركات واملقاولن ذوي االختص�اص و املصنفن من الدرج�ة )رابعة ميكانيك / 
كهرباء او هوية غرفة تجارة / ممتازة( تقديم هوية تصنيف الركات واملقاولن )سارية املفعول  � نسخة 
اصلية (  عند رشاء املناقصة وجلب كتاب تخويل موقع من قبل املدير املفوض للمكتب او الركة التي تروم 
رشاء العطاء مع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة وموعد 
غلقها واس�م صاحب العط�اء ) الركة او املكتب( ويحت�وي بداخله عىل ثالث ظ�روف منفصلة ومختومة 
ويتضمن االول جميع املستمسكات املطلوبة ويتضمن الظرف الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث 
ع�ىل العرض التجاري مع صك مصدق )بقيمة التأمينات االولية( بمبلغ ) 14,000,000( اربعة عر مليون 
دين�ار عراق�ي او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اش�هر( من تاريخ الغلق ووصل ال�راء مع تقديم ما يثبت 
تنفي�ذ اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة مع تقديم الحس�ابات الختامية مصادق عليها  من قبل 
محاسب قانوني الخر سنتن ويودع يف صندوق العطاءات يف مقر الركة الكائن يف التاجي ، علما ان الركة 
غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات واهمال العطاء غري املستويف للمستمسكات املطلوبة وعدم قبول الوكاالت 
العام�ة الصادرة من املناقصن ويتم اعتماد الوكالة الخاص�ة باملناقصة يف حالة وجود عذر مروع مصدق 
اصوليا وس�يكون اخر موعد لتقديم العطاءات يوم )االحد( املوافق 2019/5/26 الساعة الثانية عر ظهرا 
ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
اج�ور ن�ر االعالن ويمكن االطالع عىل موق�ع الركة االلكرتوني عىل االنرتنيت وحس�ب ما مدرج يف ادناه 
علم�ا ان مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة اع�اله يكون )1,400,000,000(  مليار واربعمائة  مليون دينار 

عراقي ال غريها 
 مع التقدير

املدير العام
http: faoco.moch.gov.iq

E – mail: info@faoco.moch.gov.iq

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد  :1758/ب2019/5

التاريخ 2019/5/7
اىل / املدعى عليه / )احمد عباس حسن العبادي( 

اقام املدعي ) اياد جاس�م حم�ادي (  الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله والت�ي يطل�ب فيها الحك�م ب� )ابط�ال كاف�ة القيود 
الالحق�ة لقيد املدعي املس�جل بالع�دد 347/حزيران/1993 
مجلد 580 والخاصة بالعقار املرقم 3/39698 حي الس�الم( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي الش�هيد الصدر 3 أ  املختار حسن صفاء 
الجب�وري لذا قررت  هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن للحض�ور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 
2019/5/22 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
عيل عبد الرضا حسن

��������������������������������������������������
تنويه

ورد يف اع�الن دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املثن�ى املنش�ور 
يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد ) 1898  ( وبتاريخ  6 
/2019/5  وجريدة العراق االخبارية  بالعدد )  938 ( بتاريخ 
2019/5/6   حي�ث ورد كلمة مديرية التس�جيل العقاري يف 
الرميثة خطأ والصحيح مديرية التسجيل العقاري العامة لذا 

اقتىض التنويه 
��������������������������������������������������

محافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة

قسم االرايض واملساحة 
االستيالء

اعالن
الصادر وفق التعليمات رقم 98 لسنة 1985 

اىل املواط�ن حي�در محي  محمد  بالنظر الس�تكمال اجراءات 
التدقي�ق القانون�ي والفني الخ�اص بتثبي�ت عائدية القطعة 
املرقم�ة 2 مقاطع�ة 1 / بح�ر النج�ف ل�ذا تق�رر تبليغك�م 
بمضمونة ومن لديه اعرتاض عليه تقديمه خالل خمس عر 

يوما من التبليغ او النر
د.مجيد جاسم جياد

مدير الزراعة النجف االرشف
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 847/ب2018/4

التاريخ : 2019/5/7
اعالن

اىل املستأنف عليها / )ازهار صادق عزيز( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 847/ب2018/4 املؤرخ 
2019/4/11  واملتضمن الحكم ب� )رد دعوى املدعي الس�يد 
مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته( وتم الطعن به اس�تئنافا 
بموجب الالئحة االس�تئنافية املؤرخ�ة 2019/4/18 ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار حي الرس�الة /1 حس�ن جاهم الش�مري ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور امام 
محكمة استئناف النجف االتحادية يف موعد املرافعة املصادف 
يف 2019/5/22 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
الهيئة االستئنافية 

العدد : 213/س/2019
التاريخ 2019/5/6

اىل  /املستانف عليه /باسم محمد جواد جاسب
تبليغ

تحية طيبة ..
لالس�تئناف املقدم امام هذه املحكمة من قبل املستأنف مدير 
بلدية  النجف اضافة لوظيفته عىل القرار الصادر من محكمة 
بداءة النجف املرقم 153/ب2018/3  وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يارس جبار محس�ن واش�عار 
مخت�ار حي الريم�وك عليه تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميت�ن بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
املرافع�ة املص�ادف 2019/5/14 الس�اعة الثامن�ة والنصف 
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : فقدان/2019

التاريخ : 2019/4/30
اعالن

اىل املفقود / حازم عبد شعبان 
بن�اءا عىل الطلب املقدم م�ن قبل املدعوه / حكيمة عباس س�لمان 
بخصوص اصدار حج�ة فقدان واالخبار املق�دم اىل محكمة تحقيق 
الكوف�ة ح�ول فقدانك يف س�جن ب�ادوش يف محافظة نين�وى وعدم 
معرفة مصريك كونك حي ام متويف لذا تقرر االبالغ عنك يف صحيفتن  
محليت�ن للحضور ام�ام هذه املحكمة  خالل س�بعة ايام من اليوم 
الت�ايل للن�ر لالعرتاض عىل االج�راءات املتخذة بحق�ك يف حال عدم 

حضورك ستتخذ املحكمة االجراءات القانونية بحقك وفق القانون
القايض

حميد جخم علوان

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الوركاء 

العدد : 3/تظلم/2019
التاريخ : 2019/5/6

اىل / املتظل�م منه املدي�ر املفوض للركة الرتكية الس�يد عيل حيدر 
وزير اوغلو اضافة لوظيفته 

اعالن
بالنظ�ر لعدم حضورك يف الدعوى البدائي�ة املرقمة 3/تظلم/ 2019 
واملقامة من قبل املظلم املدير العام لدائرة الطرق والجس�ور العامة 
اضاف�ة لوظيفته يف موعد املرافعة املؤرخ 2019/5/6 ولورود كتاب 
محكم�ة بداءة الك�رادة بالع�دد 3/تظل�م/ 2019 يف 2019/4/30 
ومرفق�ة ورقة التبليغ املتضمن�ه انتقالك  اىل جه�ة مجهولة قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك نرا يف صحيفتن محليت�ن يوميتن تدعوك 
للحض�ور يف موعد املرافعة املصادف 2019/5/23 الس�اعة الثامنة 

صباحا ويف حالة عدم حضورك ستجري املرافعة بحقك غيابيا
القايض

فاتك عبد عباس امليايل 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة 
التاريخ :2019/5/6

اىل / املدعو / زينب مطلق عبد
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة مس�لم مطل�ق عبد طلبا اىل ه�ذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدع�و  )زين�ب مطلق عبد 
فنج�ان الجبوري( قررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خالل عرة ايام م�ن تاريخ نر االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 4579/ب2018/5
التاريخ  :2019/5/6

اعالن
بن�اءا ع�ىل القرار الص�ادر من هذه املحكم�ة بازالة ش�يوع العقار 
املرق�م  17/3100 براق يف النجف علي�ه تعلن هذه املحكمة عن بيع 
العق�ار  املذكور اعاله واملبينه اوصاف�ه وقيمته ادناه فعىل الراغبن 
بالراء مراجعة هذه املحكمة خالل )ثالثون( يوما من اليوم الثاني 
لنر االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 10% من 
القيم�ة املقدرة بموج�ب صك مصدق الم�ر  محكمة ب�داءة النجف 
وص�ادر من مرصف الرافدين رقم )7(  يف النجف وس�تجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عر من اليوم االخري من االعالن يف هذه 
املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرق�م 17/3100 براق يف النجف عبارة ع�ن بناية تقع عىل 
ش�ارع بعرض 60 مرت )ش�ارع املدينة( وهي ركن من جهة ش�ارع 
املدين�ة يحت�وي عىل ث�الث محالت مغلق�ة لحظة الكش�ف ومكتب 
بأس�م مكتب االقىص املصاعد بمس�احة 2×4 ومحل لبيع االركيالت 
ام�ا الجهة الثانية ش�ارع بع�رض 20 مرت يحتوي عىل كويف ش�وب 
وع�دد من املحالت حوايل 11 محل مغلقة لحظة الكش�ف العقار من 
الداخل خرب�ة ولم تتمكن املحكمة من الدخول اليه كونه خربة وايل 
للس�قوط درج�ة عمرانه رديئه ام�ا املحل الركن  مش�غول من قبل 
حس�ن عبد زيد علوان وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة 
مس�تأجر علما ان املس�احة الكلية للعقار 679,80 مرت وان القيمة 
الكلي�ة للعقار مبلغ ) 2,039,400,000( مليارين وتس�عة وثالثون 

مليون واربعمائة الف دينار

مديرية رشطة محافة النجف االرشف
قسم رشطة قضاء النجف الجنوبي

))الجنائية والحركات((
العدد : ج/9759/7
التاريخ 2019/5/6

اىل / مديرية الجنائية والحركات /املفقودات 
املوضوع /   فقدان هوية االقامة

بتاري�خ 2019/5/2 اح�ال الس�يد قايض تحقي�ق النجف اىل 
مرك�ز رشطة الغ�زي طلب املخرب س�يد ثقل�ن حيدر صخي 
اس�م والدته ثريا رزاق حسن تولد 1989 باكستاني الجنسية 

يحمل جواز السفر املرقم 
)AU6976272(

والص�ادر م�ن دول�ة باكس�تان دونت اقوال�ه واف�اد بتاريخ 
2019/4/1 فق�دت من�ه هوي�ة االقامة املرقم�ة ) 16178( 
والعائ�دة ل�ه يف املدين�ة القديم�ة منطق�ة العامري�ة قض�اء 
وقدر ورغ�م البحث عنها لم يجدها ويطل�ب االخبار وتعميم 
االوصاف تم ربط كتاب قس�م  شؤون االقامة املرقم 3385 يف 
2019/4/29 واملتضمن صح�ة الصدور هوية االقامة اعاله 
صدقت اقواله قضائيا قرر الس�يد  الق�ايض تعميم االوصاف 
واش�عار جهات ذات العالقة ولكون الحادث قضاء وقدر غلق 
التحقي�ق مؤقتا اس�تنادا الح�كام امل�ادة 130/ج/االصولية 
س�جلت القضية باالس�اس )2019/837( القائ�م بالتحقيق 
املق�دم الحقوقي وصفي حبيب ظاه�ر للتفضل باالطالع مع 

التقدير
العقيد الحقوقي

املرفقات :
اوراق تحقيقية + جواز سفر

سامي حمود غزاي
مدير قسم رشطة قضاء النجف الجنوبي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 

العدد : 893/ش/2019
التاريخ 2019/4/30 

اعالن
اىل / املدعى عليه / عباس عثمان سيد 

اقام�ت املدعي�ة  حن�ان عزيز محم�د الدع�وى املرقمة اعاله 
ام�ام ه�ذه املحكمة تطل�ب فيه�ا  تصديق الط�الق الرجعي 
الواقع بتاريخ 2015/5/1 وملجهولية محل اقامتك  فقد قرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2019/5/12 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 558/ب2019/2

التاريخ 2019/4/29
اعالن

اىل املدعى عليه / امري صباح داود
بتاري�خ 2019/3/5 اقام املدعي قائد عبد االمري رهمه ضدك 
الدعوى البدائية املرقم�ة 558/ب2019/2 طلب فيها الزامك 
بتأديت�ك مبلغ مقداره )3400$(  ثالثة االف واربعمائة  دوالر 
امريكي بموجب وصل االمانة املؤرخ يف 2018/6/9 ملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار 
واختياري�ة  منطق�ة حي الش�هداء االوىل يف الحل�ة فقد تقرر 
تبليغ�ك  بصحيفتن محليت�ن يوميتن للحض�ور امام هذه  
املحكم�ة  يف موع�د املرافعة املصادف 2019/5/13 الس�اعة 
التاس�عة صباحا عند عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حسن ابراهيم وايل الشافعي
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العراق واالنفتاح االقليمي.. ماله وما عليه
          علي الهماشي

من�ذ التغي�ر الكب�ر يف ع�ام  2003 
يف الع�راق  كان�ت س�راتيجية الدول 
املحيط�ة بالع�راق إبق�اء أو إش�غال 
الق�وات االمريكية بالوح�ل االمريكي 
ع�ى  ظالله�ا  بالق�اء  ادى  مم�ا 
الحكوم�ات العراقية حتى بعد خروج 
الق�وات االمريكي�ة باس�تثناء الجارة 
اي�ران التي تميزت حركته�ا بطريقة 
ذكي�ة جداحيث انفتحت بش�كل كبر 
عى الحكومات العراقية املتعاقبة ويف 
ذات الوقت لم تغفل عن ابقاء القوات 
العراقي وافش�ال  بالوحل  االمركي�ة 

التجربة االمركية. هذه السراتيجية 
الت�ي اعتمدته�ا أنظم�ة ه�ذه الدول 
كان�ت تكم�ن يف ع�دم نج�اح التغير 
به�ذه الطريق�ة وحص�ل م�ا حصل 
طيلة الس�نوات الس�تة عرش املاضية 
وال ادخ�ل بالتفاصي�ل لتداخل االمور 

بعضها ببعض..
وبع�د احتالل داع�ش  الج�زاء كبرة 
من العراق وشعور هذه الدول بخطر 
داع�ش الت�ي ه�ددت جمي�ع ال�دول 
بضمنها ال�دول التي كان�ت تحتضن 
رجالها فيما سبق وتشجع عى العنف 
يف العراق لسبب واخر بدات هذه الدول 
بالتح�ول تدريجي�ا من حال�ة العداء 

املبط�ن اىل الحي�اد املعلن س�اعدها يف 
هذا التح�ول نجاح الحكومة العراقية 
الس�ابقة يف انتهاج سياس�ية جاذبة 
لالطراف الدولية واالقليمة واستمرت 
الحكومة الحالية بنفس النهج والتي 
اثبتت فعاليتها وانعكاس�ها االيجابي 

عى العراق واملنطقة.
وهكذا نج�ح العراق يف ف�رض منهج 
جدي�د منه�ج يعتم�د ع�ى التع�اون 
والت�آزر ب�دال من ال�راع واالختالف 
واس�تغالل حال�ة االنتص�ار وقص�ة 
النج�اح اىل ق�وة جاذب�ة يف العالقات 
بني العراق وبني البل�دان املحيطة به، 
وبدال من تصدي�ر االرهابيني من قبل 

االخري�ن نراهم يتس�ابقون الرس�ال 
اموالهم ورشكاتهم لالستثمار ونأمل 
ان تغل�ق صفحة الح�روب اىل صفحة 

التنمية واالستقرار.
وم�ع كل حرك�ة او زيارة يق�وم بها 
رئيس الحكومة سواًء السابق او الحايل 
وعزمه ع�ى توقي�ع اتف�اق للتعاون 
وارس�اء عالق�ات قوامه�ا التعاون يف 
والسياس�ية  االقتصادي�ة  املج�االت 
واالمني�ة اال وبدأت اصوات التش�كيك 
تتعاىل هنا وهناك وكأن العراقيني غر 
مؤهلني التخاذ قرار يتعلق بمس�تقبل 
عالقاته�م م�ع بل�دان الج�وار.. ولن 
اناقش يف خلفية التش�كيك ما يهمني 

كعراق�ي اني منحت الثق�ة  ملن يتوىل 
هذا االمر م�ع دول الجوار  وهو االمر 
االس�اس  ولم يكن التعاون بني الدول 
يج�ري وفق تطيي�ب الخواطر اطالقا 
وانما هن�اك مصالح له�ذا الطرف او 
ذاك يسعى كل منهما لتحقيقها وهذا 
ما يجب حس�ابه يف االنفتاح العراقي 
عى دول الجوار ما هي العوائد االمنية 
الت�ي  السياس�ية  ث�م  واالقتصادي�ة 

سيجنيها العراق.
لق�د اثبتت تجربة الس�تة عرش س�نة 
املاضية حجم الخسائر التي تكبدناها 
ج�راء ح�روب النياب�ة وج�راء جعل 
الع�راق س�احة للح�رب ب�ني اطراف 

متنوعة ومصال�ح مختلفة ولكن هذا 
ال يعني ان يك�ون االنفتاح مبنيا عى 
الضع�ف بل مص�در ق�وة  الن تجربة 
داع�ش ما زالت قريب�ة والتي لم تكن 
تهدد العراق فحس�ب ب�ل جميع دول 
االنفت�اح  وله�ذا  العراق�ي.  الج�وار 
س�يكون مبنيا عى اس�س ان التنمية 
االقتصادية املتكاملة بني دول املنطقة 
اضافة اىل تنمية فكرية ستحقق نوعا 
من الرقي لجميع ش�عوب هذه الدول 
يف خط�وة نح�و االس�تقرار املتكامل 

لشعوب هذه املنطقة.
واالنفت�اح ع�ى دول الج�وار ال يعني 
تن�ايس او نس�يان ضحاي�ا االره�اب 

ب�ل س�يكون اح�د عوام�ل التعويض 
له�م ولن يك�ون االنفتاح تن�ازالً عن 
مب�ادئ الع�راق الجديد واال س�يكون 
مطلوب�ا  انفتاح�ا  ولي�س  رضوخ�ا 
والدول الناجحة هي التي تجمد نقاط 
االخت�الف وتس�تثمر نق�اط االلتقاء 

لحل مسائل الخالف بعد ذلك.
وعندم�ا تنج�ح الحكوم�ة يف تجنيب 
تنفي�ذ  يف  تنج�ح  الح�روب  ش�عبها 
برامجه�ا الت�ي وع�دت بها ش�عبها، 
واالنفت�اح  عى دول الجوار جزء مهم 
م�ن تجني�ب الع�راق ش�بح الحروب 
والراعات وهو احد مفاتيح التنمية 

للبلد.

»السيادة عىل اإلنرتنت«
          فريد واير

قان�ون  يه�دف  الرس�مية،  الناحي�ة  م�ن 
»الس�يادة ع�ى اإلنرن�ت« الجدي�د ال�ذي 
اعتمدته روس�يا إىل معالجة املشكالت التي 
تس�تفز الحكوم�ة ع�ى مس�توى العالم: 
مث�ل انتش�ار »األخبار املزيف�ة« واملحتوى 
غر القانوني، والوص�ول املزعج لألصوات 
املتطرف�ة عى اإلنرن�ت، وتهدي�د الهجوم 

السيرباني من خارج البالد.
بيد أن املدافعني عن حرية التعبر يف روسيا 
ونشطاء املجتمع املدني يقولون إن القانون 
لدي�ه أجندة خفية: تعزيز قدرة الس�لطات 
عى تتب�ع أي حركات احتج�اج اجتماعي 
قد تنش�أ، ومنع قدرتها ع�ى التواصل عرب 
الفضاء اإللكروني، وإغالق أقس�ام كاملة 
من اإلنرنت يف الب�الد إذا رأت ذلك رضورياً 

ملنع انتشار األخبار غر املرغوب فيها.
يقول »رسكي�س داربيني�ان«، من جمعية 
املدافع�ني ع�ن حري�ة اإلنرن�ت، إن »هذه 
محاولة للس�يطرة ع�ى حرك�ة اإلنرنت. 
وسيصبح من األس�هل بالنسبة للسلطات 
رؤي�ة م�ا يبحث عن�ه الن�اس، وم�ا الذي 
يفعلونه عى اإلنرنت، وجمع بياناتهم، إىل 
جانب تصفية وحظ�ر وإغالق أي نوع من 

املحتوى«. وس�يتطلب القانون الجديد من 
جمي�ع م�زودي خدمة اإلنرنت يف روس�يا 
تثبي�ت تقني�ة حزم�ة التفتي�ش العميق، 
التي س�تكون قادرة عى البحث عن جميع 
وتس�جيلها  البيان�ات  تدف�ق  مس�تويات 
وإع�ادة توجيهه�ا أو تصفيتها أو حظرها 

حسب الرغبة. 
أما »ميخائيل كليماريوف«، رئيس جمعية 
إن  فيق�ول  اإلنرن�ت يف روس�يا،  حماي�ة 
القانون غامض للغاية، وسلطاتنا ال تتمتع 
بالخ�ربة الالزمة لتنفيذه. فه�ي تعتقد أن 
اإلنرنت يش�به نظام الهاتف.. لدينا 6000 
ُمشّغل هنا يف روسيا، األمر الذي يجعل من 
املستحيل تحقيق هدف احتكار االتصاالت. 
وه�ذه الجه�ود س�تؤدي فق�ط إىل تدهور 
الخدمات«.لكن القانون الذي وقعه الرئيس 
بوتني، األربعاء املايض، سيعطي السلطات 
الروسية صالحيات غر مسبوقة لرويض 
اإلمكانات الجامحة لإلنرنت الوطني الحر 
نس�بياً، وفقاً لداربينيان، والذي يضيف أن 
مجموعته التي أسس�ها عام 2012 تهدف 
اآلن ملراقبة كل ما يتعلق بالحقوق الرقمية 
ملستخدمي اإلنرنت. ثم يوضح أن القانون 
الجديد »سيؤثر بشكل كبر عى خصوصية 

مستخدمي اإلنرنت الروس«.

العالـم والتغريات »املناخية« األربعة
          توماس فريدمان 

س�نة 2019 س�يتذكرها الن�اس لع�دة أس�باب، 
ولكن يف مجال السياسة الخارجية قد يتذكرونها 
باعتبارها السنة التي َنَفَد فيها حظنا. كيف ذلك؟ 
الف�رة التي أعقبت الح�رب العاملية الثانية كانت 
واح�دة من تلك اللحظ�ات املفصلي�ة يف التاريخ، 
فق�د كنا محظوظني للغاية لظهور مجموعة من 
الزعماء الذين أدركوا أن لحظة الهيمنة األمركية 
والغربي�ة هذه قد لن تدوم بال�رورة. وبالتايل، 
كان من الروري جداً تأم�ني قيمنا ومصالحنا 
الديمقراطي�ة ضم�ن مجموع�ة من املؤسس�ات 
والتحالف�ات العاملية التي من ش�أنها أن تحافظ 

عليها وتخلدها. 
لقد كانوا زعماء من طينة جورج مارشال، ودين 
آيتشيس�ون، وه�اري ترومان يف أم�ركا، وجون 
موني�ه، أح�د آباء االتح�اد األوروبي املؤسس�ني، 
وكونراد أديناور، أول مستشار أملاني بعد الحرب 
العاملي�ة الثانية، ع�ى الجانب اآلخ�ر من املحيط 

األطليس. 
ويف 1989، ش�هدنا لحظ�ة مفصلي�ة أخ�رى مع 
س�قوط ج�دار برل�ني، وانهي�ار اإلمرباطوري�ة 
الس�وفيتية. ومرة أخرى، كنا محظوظني لوجود 
مجموعة م�ن الزعماء الذين عملوا مع�اً وأداروا 
بشكل سلمي سقوَط الش�يوعية، وإعادة توحيد 
أملاني�ا، وصع�ود ص�ني ش�به رأس�مالية. إنه�م 
ميخائيل جورباتشيف، ورونالد ريجان، وجورج 

ش�ولتز، وج�ورج إت�ش. دبلي�و. ب�وش، وبرنت 
سكوكروفت، وهيلموت كول، ومارجريت تاترش، 

وفرانسوا ميتران، وجيمس بيكر. 
واليوم نحن يف لحظة مفصلية أخرى كبرة جداً – 
لحظة يعيش فيها العالم أربعة تغرات مناخية يف 
وق�ت واحد: فهناك تغر يف »مناخ املناخ« – حيث 
ت�زداد األماكن الح�ارة ح�رارة، والرطبة رطوبة، 
والجاف�ة جفاف�اً، وحرائق الغابات تصبح أش�د 
وأق�وى. وهن�اك تغر يف »من�اخ العوملة« – حيث 
أخذن�ا ننتقل من عال�م مراب�ط إىل عالم معتمد 
بعضه عى بعض. وهن�اك تغر يف »مناخ العمل« 
– حي�ث باتت اآلالت تس�تطيع التفكر والتحليل 
والقيام باألش�ياء بنفس رسعة البرش، وبش�كل 

أحسن منهم، عى نحو متزايد. 
ث�م هن�اك تغ�ر يف »من�اخ االتص�االت«. ذلك أن 
الهواتف الذكية املرتبطة بالحوس�بة الس�حابية 
تشجع الناس عى أن يصبحوا مراسلني صحافيني 
ومصوري�ن وصانع�ي أف�الم ومبتكري�ن ورواد 
أعم�ال، مثلما تش�جع األرشار ع�ى أن يصبحوا 

مجرمني سيربانيني ومنتهكني للقانون.
ه�ذه التغ�رات املناخي�ة األربع�ة أخ�ذت تخلق 
مجموعة جدي�دة تماماً من التحدي�ات املرتبطة 
البديهي�ة  التحدي�ات  ليس�ت  إنه�ا  بالحك�م. 
للشيوعية واالضطرابات االقتصادية مثلما حدث 
يف الح�رب العاملي�ة الثاني�ة – عندما كان إنش�اء 
»الناتو« ومخطط مارشال واالتحاد األوروبي هو 
الح�ل البديه�ي. كما أنه ليس التح�دي والفرصة 

البديهيني لنرش الديمقراطية وحرية األس�واق يف 
الفراغ الذي خلفته نهاية الشيوعية يف 1989، بل 
إن�ه التحدي األقل بديهية واملتمث�ل يف وقف تآكل 
أركان الديمقراطية والنظام التي بنيت يف الفرتني 
السابقتني– ولكن بدون بعبع كبر وبديهي واحد 

أو سقوط جدار من أجل حشدنا وتعبئتنا. 
إنن�ي أتحدث عن الفوىض التي تأتي من انكس�ار 
)دول-أم�م( تحت وطأة هذه التغ�رات املناخية 
وتدفق حش�ود الالجئني، ما يولد ردود فعل قوية 
وش�عبوية قوي�ة ع�رب كل الغ�رب. وأتحدث عن 
الفوىض التي تنرشها روس�يا التي تريد أن تبقي 

عى الغرب يف حالة اضطراب. 
إنني أتح�دث عن الفوىض التي س�تأتي من الكم 
املتزاي�د م�ن األف�كار املتطرف�ة الت�ي تنرشه�ا 
الش�بكات االجتماعية. فهذا الس�م يس�اعد عى 
تغذية العنف من الن�وع الذي رأيناه يف رسيالنكا 
وس�ان دييجو ونيوزيالند، وهو يتس�بب يف تآكل 
الحقيق�ة الرورية م�ن أجل الحك�م. وأتحدث 
عن س�حق الحرية الذي بات باستطاعة الزعماء 
املس�تبدين اآلن القي�ام ب�ه بفعالية أك�رب بكثر 
بفضل األدوات الس�يربانية، مث�ل تمييز الوجوه 

والبيانات الكبرة، التي تخدم األنظمة املركزية. 
ولكن هذه املرة يبدو أن حظنا أخذ ينفد. 

فالبل�دان والزعم�اء الذي�ن كنا نعتم�د عليهم يف 
املايض إلنشاء تأقلم عاملي واسراتيجي مع هذه 
التحديات – الواليات املتح�دة األمركية واالتحاد 
األوروب�ي – غائبون وتخلوا ع�ن أدوارهم. وهذا 

الغي�اب هو ما يصفه بش�كل جمي�ل كتاب قيم 
جدي�د، »القن�اة الس�وداء.. ذاكرة الدبلوماس�ية 
األمركية وقضية تجديدها« ملؤلفه ويليام برنز، 
ال�ذي تقاع�د م�ن وزارة الخارجي�ة األمركية يف 

2014، بعد مشوار دبلومايس دام 33 سنة. 
الحج�ة الت�ي يدف�ع بها برن�ز هي أن م�ا جعل 
الزعامة األمركية )واألوروبية( ناجحة وفعالة يف 
اللحظتني املفصليتني األولني هي روح »املصلحة 
الذاتية املتن�ورة« – بمعنى أننا كنا أحياناً نتحمل 
أعب�اء زعامة أو أعب�اء اقتصادية أك�رب من أجل 
إنش�اء ائت�الف أو مس�اندة حلفائن�ا، وذلك ألننا 
عى املدى الطويل كنا املس�تفيَد األول واألكرب من 
االس�تقرار والتجارة التي يتيحها، باعتبارنا أكرب 
اقتص�اد يف العال�م. وكانت تلك ال�روح تخدم كالً 
م�ن قيمنا ومصالحنا. ولكن مقاربة ترامب، عى 
ح�د قول برن�ز، تميل أكث�ر إىل »األحادية القوية 
القائم�ة ع�ى الصفق�ات«. غ�ر أن قدرتها عى 

النجاح لم تثبت بعد يف أي مكان حتى اآلن. 
وفضالً عن ذلك، فإن االتحاد األوروبي أخذ يتفكك 
– بفضل جيل جديد من الزعماء الذين ال ينشئون 
أنظمة جدي�دة، ولكنهم يكتفون باللعب بها مثل 
الربيطانيني الذين ك�روا االتحاد األوروبي. ذلك 
أن مجموعة من السياسيني-املهرجني املحافظني 
يف اململكة املتحدة ظنت أنها تس�تطيع الضغط يف 
اتجاه الخروج من االتح�اد األوروبي – بدون أي 
استعدادات وعرب الكذب بأن ذلك الخروج سيكون 

سهالً ومربحاً للجميع.

تنويه
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
1818 يف 3 كان�ون الثان�ي 2019 اعالن تغير 
اللق�ب م�ن )العي�س( اىل )العب�س( حي�ث 
ورد اس�م الل�واء مه�دي نعم�ة الوائيل خطأ 
والصحيح هيثم فاضل عباس الغرباوي مدير 
االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة /وكالة 

لذا اقتىض التنويه
�������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
اىل املدعى عليه / ريام محمد نعمة 

اق�ام املدع�ي احمد عبد الرحمن عبد الس�تار 
الدعوى املرقمه اعاله والتي طلب فيها دعوتك 
للمرافعة والحكم باملطاوعة وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب اش�عار مختار محل�ة بغداد 
الجديدة واملرف�ق بكتاب مركز رشطة الخلود 
بالع�دد 5557 يف 2019/4/22 تق�رر تبليغك 
رس�ميتني  محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 
2019/5/19 الس�اعة تاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول

القايض
�������������������������������������

فقدان 
فق�د وص�ل القب�ض الحكوم�ي )امان�ات(  
صادر م�ن بلدية البرة املرق�م 644324 يف 
 ( بأس�م   585,000 بمبل�غ   2015/12/22
سعد جواد كاظم(  من يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار
�������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب )الرشطي صفاء ش�اكر عبد 

الحسني مزعل املزعل( 
املنس�وب اىل / مديرية استخبارات ومكافحة 

ارهاب  البرة 
العن�وان / محافظ�ة البرة � الطويس�ة � 

قرب السوق
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة 32 من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 الختالسك املسدس الحكومي 
ال�ذي بذمتك ع�ام 2008   وملجهولية اقامتك 
اقت�ىض تبليغ�ك به�ا االعالن ع�ى ان تحر 
ام�ام محك�م ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل / 
املنطقة الخامس�ة البرة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاريخ نرش ه�ذا االعالن يف صحيفة 
محلية يومي�ة وتعليقه يف محل اقامتك ومقر 
دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 و69( من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الصويرة 
العدد  331/ج/2019
التاريخ 2019/4/30

اعالن
اىل املتهم الهارب / سجاد وليد حاتم البهاديل 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الح�ارض ولكونك مته�م يف القضي�ة املرقمة 
 381 امل�ادة  اح�كام  وف�ق  331/ج/2019 
م�ن قان�ون العقوب�ات املع�دل فق�د تق�رر 
صحيفت�ني  طري�ق  ع�ن  باالع�الن  تبليغ�ك 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
ي�وم 2019/5/27 ويف حال�ة ع�دم حضورك 
س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

عيل حسن مخلف
�������������������������������������

اخطار 
من / محكمة ق�وى االمن الداخيل / املنطقة 

الثانية 
اىل / املتهم�ني الهاربني ) املالزم محمد مهدي 

صالح هزاع ( الساكن / مجهول االقامة . 
اقت�ىض حضورك ام�ام ه�ذه املحكمة خالل 
م�دة ) 30 ( يوم�ا من تاريخ ن�رشه اذا كنت 
داخل العراق او خارجه لالجابة عن الجريمة 
املس�ندة اليك وف�ق امل�ادة ) 5 ( ق ع د املعدل 
وبعكس�ه س�وف تتخذ االج�راءات القانونية 
ض�دك وتطبق بحق�ك احكام امل�ادة 69 ق أ د 

املتضمنة ماييل: 
1 – الحكم عليك بالعقوبة املقرر لجريمتك .

2 – اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
القاء القبض عليك اينما وجدت .

املواطن�ني باالخب�ار ع�ن مح�ل  ال�زام   – 3
اختفائك .

4 – حجز اموالك املنقولة والغر املنقولة .
لواء الرشطة الحقوقي 

حسن حسني احمد 
رئي�س محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة 

الثانية .
�������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ش�يماء جاس�م محمد عيل توجب 
علي�ك الحضور اىل مقر بلدي�ه النجف لغرض 
لصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 84016 /3 
حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك  
طالب االجازه شيماء جاسم محمد عيل

�������������������������������������
فقدان اجازة بناء 

فقدت مني  اجازة بناء   باسم  ) احمد عذيب 
موح�ان( الصادرة من مديري�ة بلدية الكوت 

فمن يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

فقدان
فق�دت الهوية الصادرة م�ن وزارة التخطيط 
هوية تس�جيل خاص�ة بال�رشكات واملرقمة 
2198 بأس�م رشكة س�ما االيمان للمقاوالت 
العام�ة ومديره�ا املف�وض )يحي�ى فاض�ل 
س�دخان( من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار 
�������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائ�ب )الرشطي عبد االمر كاظم 

عبد اللطيف( 
محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة   / اىل  املنس�وب 

البرة واملنشأت
العنوان / محافظة البرة � ابي الخصيب � 

قرب السوق الكبر 
بما انك متهم وفق املادة 34 من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لحص�ول ارضار يف العجلة التي 
بذمتك واملرقمة ) 1344( نوع كيا بوكس عام 
2012  وملجهولي�ة اقامتك اقتىض تبليغك بها 
االعالن عى ان تحر امام محكم قوى االمن 
الداخ�يل االوىل / املنطق�ة الخامس�ة البرة 
خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ نرش هذا 
االعالن يف صحيفة محلي�ة يومية وتعليقه يف 
محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ض�دك وعن�د ع�دم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد 
) 65 و 68 و69( من قانون اصول املحاكمات 
الجزائي�ة لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة

�������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة جنح الصويرة 

العدد  325/ج/2019
التاريخ 2019/4/30

اعالن
اىل املتهم الهارب / سجاد وليد حاتم البهاديل 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الح�ارض ولكونك مته�م يف القضي�ة املرقمة 
325/ج/2019 وف�ق احكام املادة 1/428/أ 
م�ن قان�ون العقوب�ات املع�دل فق�د تق�رر 
صحيفت�ني  طري�ق  ع�ن  باالع�الن  تبليغ�ك 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
ي�وم 2019/5/27 ويف حال�ة ع�دم حضورك 
س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

عيل حسن مخلف
�������������������������������������

فقدان هوية 
فق�دت الهوية العائ�د للموظف » احمد داخل 
كاظ�م » يف توزيع كهرباء ميس�ان والصادرة 
من توزيع كهرباء الجنوب بالرقم 3348218 
، فع�ى من يعثر عليها تس�ليمها ل�ه يف داره 
الواقعة ، محافظة ميس�ان - قضاء العمارة 
- ح�ي املعلمني القديم , أو االتصال عى رقمه 

.)07705515657 (

اشعار 
الدي�ن  ص�الح  محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة 

واملنشات 
مديرية افواج طواريء صالح الدين 

ف�وج الط�واريء الثاني النموذجي / ش�عبة 
القانونية 

اىل الهارب / ش م / اس�ماعيل ابراهيم عكيل 
ش�هاب الجبوري املنسوب اىل فوج الطواريء 
مجه�ول   / الس�اكن   / النموذج�ي  الثان�ي 

االقامة .
املجل�س  رئي�س  ام�ام  حض�ورك  اقت�ىض 
التحقيق�ي ) النقي�ب / وس�ام محمد خر 
( خ�الل م�دة 30 يوم م�ن تاري�خ تبليغك يف 
الجري�دة الرس�مية لالجاب�ة ع�ى الجريم�ة 
املنس�وبة الي�ك وفق امل�ادة ) 5 ( م�ن قانون 
عقوب�ات ق�وى االمن الداخيل رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل وبدالل�ة امل�ادة 65 م�ن اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 
17 لس�نة 2008 وبعكسه س�وف تتخذ كافة 

االجراءات القانونية بحقك .
الرتبة : النقيب 

االسم : وسام محمد خر 
رئيس املجلس التحقيقي 

�������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : 139 / ش / 2019 
اىل / املدعى عليه / محمد خضر عباس 

م / تبليغ 
اقام�ت زوجت�ك املدع�وة ) هبة عيل حس�ني 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 139 / ش /   )
2019 طالبة فيه�ا التفريق القضائي للرر 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب كتاب مركز 
رشط�ة الضلوعية الش�مايل بالع�دد 1159 يف 
30 / 4 / 2019 واش�عار املختار قرر تبليغك 
واس�عتي  محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة 
االنتشار عى موعد املرافعة املصادف 13 / 5 
/ 2019 ويف حال عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد حميد 
�������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة التجارة 
/ بأسم / سعد عايد خلبوص / رئيس سواق 
اق�دم / موظف يف الخدم�ات االدارية – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعى
رئاسة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنايات واسط 
الهيأة الجنائية الثانية 

رقم الدعوى : 149/ج/2019
التاريخ 2019/4/29

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة   / اىل 
االتحادية 

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / جاس�م غضب�ان صكر 
شديد املحمداوي /اسم والدته /زوينه خليف 

/تولد 1955
اىل املتهم الهارب / سعد محمد زغر اجكيص 
الزيرجاوي /اس�م والدت�ه / صفية موىس / 

تولد 1969 
بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكم�ا يف الوقت 
الح�ارض ولكونكما متهمان يف القضية اعاله 
وفق احكام امل�ادة 2/1/441 ق.ع فقد تقرر 
تبليغكم�ا باالع�الن ع�ن طري�ق صحيفت�ني 
محليت�ني بالحضور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
2019/7/9 ويف حالة عدم حضوركما سوف 

تجري املحاكمة غيابيا حسب االصول
القايض

صادق صربي الجبوري
رئيس محكمة جنايات واسط

الهيئة الجنائية الثانية
�������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الفجر 

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بناء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2019/5/5 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 
) 1068( محل�ة )الصكب�ان( بأس�م ) تفاح 
بجاي عبيد( مج�ددا باعتبار حائزا له بصفة 
املالك للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
43 لس�نة 1971 لها قررن�ا اعالن هذا الطلب 
فع�ى كل من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق 
معين�ة عى ه�ذا العق�ار تقديم م�ا لديه من 
بيان�ات اىل ه�ذه الدائ�رة خ�الل م�دة ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من الي�وم التايل النتهاء مدة 
هذا االع�الن وذلك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 
الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الفجر 

املعاون القضائي
عيل عدنان ناهي

�������������������������������������
فقدان هوية 

فق�دت الهوي�ة العائ�د للموظ�ف » نصي�ف 
جاس�م فلي�ح » يف توزي�ع كهرب�اء ميس�ان 
والصادرة م�ن توزيع كهرباء الجنوب بالرقم 
69334069 ، فعى من يعثر عليها تس�ليمها 
له يف داره الواقعة ، محافظة ميسان - قضاء 
العمارة - حي العروبة , أو االتصال عى رقمه 

. )07827839295 (

فقدان 
فق�دت هوية تصني�ف ال�رشكات والصادرة 
م�ن وزارة التخطي�ط / الدائ�رة القانوني�ة 
باسم رشكة سمو بغداد الخراء للمقاوالت 
العام�ة املحدودة مديرها املف�وض خالد عيل 
صالح رقم الهوي�ة 6426 يف منطقة املنصور 
خالل ش�هر تموز 2018 فعى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
�������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 43 / ب3 / 2019 

التاريخ : 6 / 5 / 2019 
اعالن تبليغ غيابي 
اىل املدعى عليهم / 

1 – طالل ذياب خطاب . 
2 – نرين ذياب خطاب . 

3 – عالية ذياب خطاب . 
اق�ام املدع�ي : بتول ع�يل محم�د وجماعتها 
الدع�وى البدائية املرقم�ة 43 / ب3 / 2019 
والت�ي موضوعه�ا تمليك القطع�ة املرقمة 4 
م 7 ت�ل ابو حالوة وملجهولي�ة محل اقامتكم 
حس�ب رشح مبل�غ مرك�ز رشط�ة الغالبية 
املرق�م 2499 يف 19 / 3 / 2019  بكتابه�م 
ومرفقة اش�عار مختار ناحية هبهب منطقة 
س�يف س�عد املدعو عمار عبد الس�تار سعيد 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني ع�ى موعد املرافع�ة املوافق 12 / 5 
/ 2019 ويف حال عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

شيماء عباس عيل 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 403 / ش / 2019 

التاريخ : 7 / 5 / 2019 
اىل / املدعى عليه : ليث عبد الغفور احمد 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  اص�درت 
املقدادية قرار الحكم الغيابي بالعدد 403 / ش 
/ 2019 يف 17 / 4 / 2019 والق�ايض الحكم 
بتجدي�د الق�وة التنفيذية للق�رار املرقم 980 
/ ش / 2011 الص�ادر م�ن محكمة االحوال 
الش�خصية يف املقدادي�ة يف 16 / 11 / 2011 
والق�ايض بالزام املدعى علي�ه بنفقة ماضية 
للمدعي�ة رضي�ه منص�ور حلب�س مقدارها 
خمسة وسبعون الف دينار شهريا من تاريخ 
6 / 9 / 2010 ولح�ني اقام�ة الدعوى يف 6 / 
9 / 2011 ونفق�ة مس�تمرة له�ا والطفالها 
كل م�ن مالك ومحم�د وس�فانه مبلغا قدره 
خمسة وس�بعون الف دينار شهريا وتحميل 
املدعى عليه الرسوم واملصاريف – وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وكتاب مركز رشطة الصدور بالعدد 4488 يف 
6 / 5 / 2019 واش�عار مخت�ار قري�ة صخر 
املصدق من املجل�س لقضاء املقدادية – عليه 
ق�رر تبليغكم بالحك�م الغياب�ي بصحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني ويف حالة ع�دم االعراض 
واتباع طرق الطعن القانوني س�وف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية حسب القانون .
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي



www.almustakbalpaper.net

العدد )1900( االربعاء  8  آيار  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

اس�تعد ل�كل ما هو غ�ر متوق�ع، فاملفاجآت الس�ارة يف 
انتظارك. ف�وق ذلك، رشيك حيات�ك يحتفظ بيشء خاص 
ل�ك، ولكن ال تجعل توقعاتك ترتف�ع أكثر من الالزم، وكن 

شكوًرا عىل كل ما تتلقاه. 

هناك م�ا يعوقك عن التقدم يف اتج�اه أهدافك، فال تيأس 
أو تتوقع تلقي الكثر من املواس�اة من أي شخص. احشد 
قوت�ك واس�تمر يف تتبع أحالمك – حت�ى وإن كان البد من 

تغيرها بعض اليشء.

أنت تش�عر بالتجدي�د والحيوية، خاصة عندما تكتس�ب 
وتستش�عر اإلش�ارات اإليجابية من محيط�ك. عليك اآلن 
البدء يف مرشوعات معتمًدا عىل خيالك وإبداعك الشخيص. 

بفضل ثقتك بالنفس الفطرية

يج�ب أن تكون أكثر حذًرا يف العم�ل، فأنت رسيع الغضب 
مع الزمالء. يجب أن يك�ون هدفك الجودة وليس الكمية! 
كن دبلوماس�ًيا فيم�ا يتعلق بالخالفات. ه�ذا ينطبق عىل 

األمور الشخصية. أنت تعادي اآلخرين بصورة متكررة.

أن�ت ع�ىل وفاق وانس�جام تام م�ع محيطك، س�واء عىل 
املس�توى الش�خيص أو املهني. انتفع من ه�ذا التناغم يف 
تقوي�ة عالقات�ك والروابط القائم�ة بينك وب�ن اآلخرين 

للتسلح يف األوقات العصيبة 

ال يشء يس�ر حس�ب رغبت�ك يف الوقت الح�ايل، ولكن إذا 
قمت بتغير مدخلك، قد تنجز أهدافك بش�كل أرسع، كما 
قد تس�اعد آراء اآلخرين. س�وف تواجه يف حياتك الخاصة 

جميع أنواع املشكالت

األش�خاص يف محي�ط العمل يتعامل�ون بإيجابية خاصة 
معك؛ فانتف�ع من هذه الفرتة ملواجهة املش�اكل الصعبة 
مع فريقك وبالتايل االقرتاب أكثر من هدفك. سوف تساعد 

الديناميكية التي تنمو بن الفريق عىل الوقوف بصالبة 

أنت اآلن مفعم بالحيوية، وس�وف تتمكن من التعامل مع 
املوضوعات الهامة. يساعدك التفكر الواضح عىل االنتهاء 
م�ن موضوٍع ما بنجاح. وحتى يف حياتك الخاصة، تتضح 

الشكوك التي كانت لديك

بس�بب الظروف املتغرة، يبدو أن هدفك خارج الس�يطرة 
م�ن جديد. ال يجب أن ينتابك اليأس واإلحباط؛ ابدأ بإعادة 
التفك�ر يف املوقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن 

جعل الخسارة يف أضيق الحدود

غ�ر املتوقعة. ال يقع اللوم ع�ىل من هم حولك – يف بعض 
األحيان تكون أنت املخطئ. حاول أن تظل هادًئا وأن ترى 
العقبات املوجودة يف طريقك كوس�يلة الكتش�اف مداخل 

جديدة.

أن�ت مفع�م بالطاق�ة والتف�اؤل، وال عج�ب أن كل يشء 
تواجه�ه ينجح برسع�ة وبكف�اءة ويثمر نتيج�ة جيدة. 
إعج�اب كل من حولك بك واضح ويع�زز من ثقتك بذاتك. 

لكن احذر من التمادي يف األهداف نتيجة للغرور

الي�وم، مهاراتك التنظيمي�ة واالجتماعي�ة قوية عىل غر 
العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة عىل األمور. سوف 
تنج�ح يف العم�ل وخارج�ه، وحتى يف حياتك الش�خصية، 
سوف ينتج عن نظرتك الدافئة لألمور الكثر من الفوائد.

احلوتالعذراء

الكافيني قد يؤثر إجيابًا عىل الرياضة
كش�فت مراجع�ة لبحوث س�ابقة أن تناول 
الكافين قبل ممارسة التمارين الرياضية قد 
يحسن أداء مجموعة واسعة من التدريبات.

وكتب الباحث�ون يف دورية )الطب الريايض( 
الربيطاني�ة أن الكافي�ن يمكن�ه ع�ىل وجه 
الخص�وص تعزيز الرسع�ة والطاقة والقوة 

والتحمل.
م�ن جهت�ه، ق�ال قائ�د فري�ق البح�ث من 

جامع�ة فيكتوري�ا يف ملب�ورن بأس�رتاليا، 
ج�وزو جرجيك، إن »املكم�الت التي تحتوي 
ع�ىل الكافين ش�ائعة جداً ب�ن الرياضين. 
وكشفت دراس�ة ترجع لعام 2011 أن نحو 
75% م�ن عينات ب�ول رياضين ش�اركوا يف 
األلع�اب األوملبي�ة يحت�وي عىل مس�تويات 

مرتفعة من الكافين«.
وعام 2004، ُرفع الكافين من قائمة الوكالة 

العاملية ملكافحة املنش�طات كمادة محظور 
تناولها خالل املنافسات.

وذك�ر جرجيك لرويرتز بالربي�د اإللكرتوني: 
»من�ذ ذل�ك الح�ن زاد تن�اول الكافين بن 
الرياضين وال توجد مؤرشات عىل انحس�ار 
ذلك«.كما أج�رى جرجيك وزمالؤه مراجعة 
ش�املة لنتائج مراجعات سابقة حللت عدة 

دراسات تتعلق بالكافين واألداء الريايض.

»ورقة من القاممة« تكسب رجاًل ثروة!
تداولت وسائل إعالم أمريكية قصة 
رج�ل من والي�ة ميش�يغان، يدعى 
جيف هينيغ، رب�ح مبلغا كبرا من 
املال، عن طريق ورقة يانصيب كان 

قد رماها يف القمامة.
ورق�ة  »اش�رتيت  الرج�ل:  وق�ال 
ي�وم   Lucky for Life ي�ا نصي�ب 
األربعاء، وصباح الخميس، راودني 
ش�عور غريب ب�أن الورقة خارسة 

فرميتها يف القمامة، وبعدها بيوم، 
الرس�مي  املوق�ع  تصف�ح  ق�ررت 
للجوائز والحظ�ت أن بعض األرقام 
تتطابق مع تلك املوجودة يف الورقة 
القمام�ة  إىل  فأرسع�ت  املرمي�ة، 
وأخرج�ت الورق�ة ألكتش�ف أنه�ا 
تمنحن�ي 25 أل�ف دوالر كل س�نة، 

طاملا أنا عىل قيد الحياة«.
من جانبه�ا، قالت وين�دي هينيغ، 

الح�ظ:  س�عيد  الرج�ل  زوج�ة 
»حصولن�ا عىل ه�ذه الجائ�زة هو 
ح�دث س�عيد آخ�ر يصادفن�ا هذا 
العام. بداية الس�نة، تعرض زوجي 
لنوب�ة قلبية كادت ت�ودي بحياته، 
ونجا م�ن املوت بأعجوب�ة، واليوم 
يمكنن�ا االس�تمتاع بالحي�اة معا، 
وخصوصا أننا أصبحن�ا نملك املال 

الكايف لذلك«.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن رشب مقدار أونصة أو كوب من 

املاء املثلّج تحرق مايعادل 1 سعر حراري. 
ال�وزن ال�ذي يفقده الش�خص الريايض بعد 
ممارس�ة الرياضة بش�كل مكثف هو عبارة 

عن وزن من املاء، وليس دهون. 
الفي�ل يمكن�ه ش�م رائحة امل�اء ع�ن بعد 5 
كيلومرت. 75% من جسم الدجاجة يتكون من 

املاء.
95% من حبة الطماطم عبارة عن ماء.

75% من س�طح الكرة االرضية تغطيه مياه 
املحيطات والبحار واألنهار والبحرات.

يستهلك كل شخص حوايل 1000 لرت من املاء 
سنوياً. 

عند ال�والدة، تمثل املياه حوايل 80% من وزن 
جسم الرضيع.

المتاهات

هل القهوة رضورية للبقاء عىل قيد احلياة؟
تري�د الحكوم�ة الس�ويرسية التخل�ص م�ن مخزونه�ا 
االحتياط�ي من القهوة بع�د إعالنها أن القهوة »ليس�ت 

رضورية« من أجل بقاء اإلنسان.
وبدأت سويرسا بتخزين احتياطي من القهوة بن الحرب 

العاملية األوىل والثانية تأهبا لحدوث أي نقص محتمل.
واس�تمر األم�ر يف العق�ود التالي�ة للتص�دي ألي نق�ص 
يف القه�وة ناتج ع�ن الح�روب أو الك�وارث الطبيعية أو 

األوبئة.
وتأم�ل الحكوم�ة الس�ويرسية اآلن يف إنه�اء ممارس�ة 
االحتف�اظ بمخزون احتياطي من القه�وة يف أواخر عام 

2022. لكن املعارضة لألمر تتزايد.
واآلن يقدر املخزون االحتياطي من القهوة لدى س�ويرسا 

ب�15300 طن، وهو ما يكفي احتياجاتها ثالثة أشهر.
لكن ملاذا قررت سويرسا التخيل عن مخزون الطوارئ؟

تقول الحكومة الس�ويرسية إن القهوة »ليست رضورية 
م�ن أج�ل الحي�اة« وله�ذا ال داع�ي لوج�ود مخ�زون 

احتياطي.
وقال املكتب الفيدرايل إلمدادات االقتصاد الوطني »القهوة 
ال تكاد تحتوي عىل أي س�عرات حرارية ولهذا ال تساهم، 

من املنظور الفسيولوجي، يف تأمن الغذاء« لإلنسان.

هل سيتوقف تخزين القهوة يف سويرسا؟
أعلن�ت الحكوم�ة الخطة حت�ى يعلق عليه�ا املواطنون، 

وسيتم إعالن القرار النهائي يف نوفمرب/ترشين الثاني.
لكن هذه الخطة ال تريض الجميع.

وتق�ول مؤسس�ة »ريزرف س�ويس«، الت�ي ترشف عىل 
احتياطيات س�ويرسا الغذائية، إن 12 من بن 15 رشكة 

تخزن القهوة يف البالد تريد االستمرار يف ذلك.
وأضافت املؤسسة، يف رسالة اطلعت عليها وكالة رويرتز 
لألنب�اء، »اعتبار الس�عرات الحرارية العام�ل الرئييس يف 

تقييم ما يعد غذاء رئيسيا ال ينصف القهوة«.
ما هي كمية القهوة التي يرشبها السويرسيون؟

الس�ويرسيون م�ن عش�اق القه�وة، حيث يبل�غ معدل 
استهالك الفرد تس�عة كيلوغرامات من القهوة يف العام، 
وذلك وفقا ملنظمة القهوة العاملية.ويبلغ هذا ثالثة أمثال 
ما يس�تهلكه الربيطانيون من القهوة، حيث يبلغ معدل 

استهالك الفرد للقهوة يف بريطانيا 3.3 كيلوغرامات.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير
x 4 معلقة كبرة ملح

x 3 كوب ماء
x 1 كوب خل

x 1 كيلو بصل
½ x معلقة صغرة سكر

الخطوات
قرّشي البصل وأزييل الرأس ثّم إحدثي ش�قاً بسيطاً 

عىل شكل عالمة الرضب.
إغسيل حبات البصل جيداً ثّم ضعيها يف برطمان.

ضيفي إليها امللح والس�كر ثّم أس�كبي فوقها الخل 
واملاء .

أغلقي الربطمان و رّجي�ه قليالً واحتفظي به ل�15 
يوم قبل التقديم. و بالهناء والشفاء.

البصل املخلل
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مدرب منتخب الشباب يشكو 
من االمهال 

              المستقبل العراقي/ متابعة

اش�تكى قحطان جثري، مدرب منتخب الشباب العراقي، من 
حال�ة اإلهم�ال تجاه تحض�ريات الفريق لخ�وض تصفيات 
آسيا تحت 18 عاًما.وقال جثري يف ترصيحات خاصة لكوورة 
»  إن منتخب الشباب يتعرض إلهمال كبري جراء التداخل بني 
املؤسس�ات الرياضية، يف ظل االختالفات بني وزارة الش�باب 
والرياض�ة واللجنة األوملبية«.وأضاف »ال نمتك كرات جديدة 

للتدريب�ات ول�م يطب�ق الربنام�ج التدريبي رغم بس�اطته، 
واقتصاره عىل معسكر داخيل يف الفرتة الحالية الوضع املايل 
صعب«.وتاب�ع جثري »الفري�ق بحاجة إىل تدريب�ات مكثفة 
واهتم�ام أكرب ونرتق�ب انتهاء األزم�ة املالية التح�اد الكرة 
بزوال الخالفات بني املؤسس�ات الرياضية لنتمكن من إعداد 
الفريق بشكل جيد«.يشار إىل أن العراق يستضيف منافسات 
مجموعته لتصفيات آس�يا للش�باب بعد املوافقة الرس�مية 

لالتحاد اآلسيوي.

فيدرير يفتح الباب أمام مشاركته يف بطولة روما املفتوحة!

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا 
لضم مبايب

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقارير صحفية فرنس�ية، اليوم ، أن نادي ريال مدريد 
قدم عرًضا »ال يمكن رفضه« لباريس سان جريمان لرشاء نجم 
هجومه الشاب كيليان مبابي.ونرشت صحيفة »فرانس فوتبول« 
الفرنس�ية، تقريرًا عن نية النادي امللكي يف التقدم بعرض لرشاء 
مبابي، مقابل 280 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة أن النادي 
امللكي الذي يق�رتب من إبرام صفقتي البلجيك�ي إيدين هازارد 
م�ن تش�يليس والفرنيس ب�ول بوجبا م�ن مانشس�رت يونايتد، 

يح�اول إقناع »بي إس جي« بالتعاقد م�ع صاحب ال�20 عاما.
وأشارت، إىل أن عرض الريال يفوق بكثري ذلك الذي دفعه باريس 
يف صيف 2017 لضم الربازيل نيمار دا سيلفا من برشلونة )222 
ملي�ون ي�ورو(، هي قيمة الرشط الجزائ�ي يف عقده مع النادي 
الكتالوني، ليصبح مبابي حال إتمامها الالعب األغىل عىل كوكب 
األرض. وأملحت الصحيفة الفرنسية، إىل أن هذا العرض السخي 
ل�ن يغ�ري إدارة باريس س�ان جريم�ان، التي أك�دت أن مبابي 
»العب ال يمكن االس�تغناء عنه«، رغ�م اتهامات الخرق املحتمل 

للعب املايل النظيف املالحقة للنادي خالل السنوات املاضية.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

فت�ح نج�م امل�رب الس�ويرسي  روج�ري 
فيدري�ر املصن�ف الرابع عاملي�اً، الباب أمام 
املش�اركة يف بطولة روم�ا املفتوحة للتنس، 

ضمن موسم املالعب الرتابية.

روجري فيدري أعلن مس�بقاً عن عودته من 
جديد للعب عىل املالعب الصلبة واملشاركة يف 
املوسم الرتابي، عرب بطولتي مدريد وفرنسا 
املفتوحة )روالن غاروس(. وأكد فيدرير أنه 
يض�ع بطولة روما املفتوح�ة للتنس ضمن 
حس�اباته، لكن األمر متوقف عىل حظوظه 

يف اللعب ببطولة مدريد.
املصن�ف الرابع عاملي�ًا، يتواجد يف قائمة 
املرش�حني للتس�جيل يف بطول�ة روم�ا 
املفتوح�ة، لكن�ه س�يبتعد ع�ن الدورة، 
ح�ال ذهابه بعيداً يف املنافس�ة بالحدث 

اإلسباني يف مدريد ذات األلف نقطة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقارير صحفية تونس�ية، اليوم ، أن م�درب نادي الرشط�ة العراقي، الرصبي 
نيبوش�يا يوفوفيتش، يس�تحوذ عىل اهتمام نادي الصفاقيس التونيس لقيادة الفريق يف 

املوسم املقبل.
وذك�ر موق�ع »الراص�د« التون�يس، أن »ادارة الن�ادي الصفاقيس 
دخلت يف مفاوضات متقدمة مع املدرب املونتينيغري نيبوشا 
يوفوفيت�ش لتويل تدريب الفريق خلفاً للهولندي رود كرول 
الذي س�يغادر عاصمة الجنوب نهاية املوسم الجاري بعد 

نهاية عقده«.
وأض�اف أن »جلس�ة خ�ارج تونس ق�د جمع�ت يف األيام 
املاضية مس�ؤويل اليس اس اس باملدرب املونتينيغري الذي 
رحب بفكرة الق�دوم إىل النادي وهو األمر الذي يجعل من 

توقيعه الرسمي ممكناً جداً يف الفرتة املقبلة«.

المستقبل العراقي/ وكاالت            

أعل�ن املدافع دييج�و جودين يف مؤتمر 
صحفي عقده ظه�ر اليوم  رحيله عن 
نادي أتلتيكو مدريد بعد تس�ع س�نوات 

قضاها يف صفوف النادي اإلسباني.
وسيتوجه الالعب األوروجواياني إىل الدوري اإليطايل 
لكرة القدم حيث س�يلعب مع إنرت ميالن يف املواسم 
الثالثة املقبلة ، عىل أن يتم اإلعالن الرسمي عن هذا 

املوضوع قريباً.
وعق�د دييج�و جودين مؤتم�راً صحفي�اً يف قاعة 
املؤتم�رات يف ملع�ب وان�دا مرتوبوليتانو ، حيث 
ش�كر رئيس النادي واملدرب وجميع زمالئه عىل 

السنوات والنجاحات التي حققها معهم.
وقال قائ�د أتلتيكو مدري�د : “أنا متوت�ر للغاية 
ولكني أريد أن أش�كر الجميع والزمالء واملدربني 
واألس�اطري والق�ادة والعائل�ة املوجودي�ن هنا ، 
أردت الحدي�ث من أجل حب هذا القميص واحرتام 

هذا الفريق”.

نيبوشا مطلوب يف الدوري 
التونيس 

جودين يعلن رحيله 
عن أتلتيكو مدريد

        المستقبل العراقي / وكاالت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن ضغوط يمارسها 
املدرب يورجن كلوب ع�ىل إدارة ليفربول للتعاقد مع ماركو 
أسينس�يو الع�ب ريال مدريد يف س�وق االنتق�االت الصيفية 

القادمة.
وق�دم ليفربول عرض�اً يف الصيف املايض به�دف التوقيع مع 
النجم اإلس�باني بعد الحصول عىل عائدات مالية ضخمة من 
صفق�ة انتقال فيلي�ب كوتينيو إىل برش�لونة ، لكنه صدم من 

رشوط ريال مدريد للتخيل عنه.
وطل�ب نادي ريال مدريد دفع قيمة الرشط الجزائي البالغ 700 
مليون يف عقد ماركو أسينس�يو الذي يمت�د حتى 2023 ، ولهذا 
السبب قام النادي اإلنجليزي باالنسحاب جزئياً من املفاوضات 

حتى إشعار آخر.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن املدرب األملاني يورجن 
كل�وب قرر العودة من جديد يف محاول�ة للتوقيع مع العب خط 
الوس�ط البال�غ من العم�ر 23 عاماً ، رغم علمه بأنه س�يواجه 

بالرفض من الرئيس فلورنتينو برييز.

مدرب ليفربول يواصل الضغط للتوقيع مع أسينسيو

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أملح اإليطايل انطونيو كونتي املدرب السابق لنادي تشيليس اإلنجليزي 
إىل اقرتاب�ه من العم�ل بالكالتش�يو اإليطايل مجددا بدءا من املوس�م 

القادم.
وقال كونتي ىف ترصيحات صحفية : ” لم أتواصل معى أي ناٍد ولكن 
بنسبة 60% س�أظل يف إيطاليا، وأولويتي هي الحصول عىل وظيفة 

مع فريق يسمح يل بالقتال لحصد األلقاب”.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يس�تهدف نادي نابويل اإليطايل التعاقد مع الفرنيس الش�اب 
ثي�و هرنانديز الع�ب ريال مدريد اإلس�باني خ�الل االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
م�ع وذكر موقع “كالتش�يو مريكات�و” اإليط�ايل إن البارتينوبي يفكر ىف  التعاق�د 

العب الريال املعار اىل ريال سوسيداد نظرا لعدم وجود أي مؤرشات حول نية زين الدين 
زيدان ىف االعتماد عىل الالعب باملوسم املقبل.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

اقرتب مانشسرت س�يتي اإلس�باني من ضم الربتغايل برونو فرينانديز العب 
سبورتنج لشبونة الربتغايل  يف الصيف املقبل حيث دخل يف مفاوضات متقدمة 
مع الالعب وبات قريبا من ارتداء قميص الس�ماوي مقابل 55 مليون يورو، 

وبعقد يستمر حتى 2024.

كونتي يلمح إىل وجهته املقبلة

نابويل يطارد العب ريال 
مدريد

املان سيتي يقرتب من حسم 
صفقة جديدة

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف تقرير صحفي، اليوم ، عن اتفاق برش�لونة 
م�ع نجم مانشس�رت يونايتد، عىل ضم�ه باملريكاتو 

الصيفي املقبل، يف صفقة مجانية.
وقالت صحيفة »س�بورت« الكتالونية، إن برشلونة 
اتف�ق مع خ�وان ماتا، الع�ب وس�ط اليونايتد عىل 

التعاقد معه خالل الفرتة املقبلة.
وينته�ي عقد ماتا مع مانشس�رت يونايت�د، بنهاية 
املوسم الجاري، وبالتايل فإنه حر يف التوقيع ألي ناد 

آخر.
وأش�ارت الصحيفة املقربة من النادي الكتالوني، 
إىل أن�ه ت�م االتفاق ب�ني ماتا وبرش�لونة عىل كل 
األم�ور، ويتبقى فقط حس�م الصفقة رس�ميا، 
ع�ىل أن يتم ذلك عقب انتهاء مش�وار البارس�ا يف 
دوري أبطال أوروبا. ويسعى مانشسرت يونايتد، 
لتجدي�د عق�د ماتا ملوس�م إضايف، لك�ن الالعب 
يرغ�ب يف الحصول عىل 5 ماليني يورو س�نويا، 
باإلضافة للمش�اركة بدوري أبط�ال أوروبا يف 

املوسم الجديد.

برشلونة يتفق مع نجم مانشسرت يونايتد
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
ذكرت صحيفة ليكيب الفرنس�ية أن نادي 
برشلونة اإلسباني يضع أنظاره عىل أنخيل 
دي ماري�ا العب فريق باريس س�ان جريمان 
للتعاق�د مع�ه يف ف�رتة االنتق�االت الصيفي�ة 

املقبلة.
وكان دي ماري�ا قد نج�ح هذا الع�ام يف إحراز 17 
هدًفا وصنع 15 يف 41 مباراة مع الفريق البارييس 
يف مختل�ف املس�ابقات. وكان الالع�ب البال�غ من 

الُعمر 31 عاًما قد جدد عقده مع الفريق البارييس 
يف ع�ام 2018، ولك�ن إدارة الن�ادي ق�د تضطر إىل 
بيع�ه من أجل عدم التع�رض لعقوبات اللعب املايل 

النظيف.
وس�ط ه�ذه األنب�اء يرغ�ب فري�ق برش�لونة يف 
الحصول عىل توقيع الالعب، الذي كان قد سبق له 
اللعب يف الليجا بقميص الغريم األزيل ريال مدريد يف 
الفرتة ما بني 2010 حتى عام 2014، وتوج معهم 
بدوري أبطال أوروبا قبل االنتقال للعب ملانشس�رت 

يونايتد يف موسم وحيد.

دي ماريا يعود لرادار برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل، ع�ن رفض الفرن�يس صامويل 
أومتيتي مدافع نادي برشلونة، العرض الذي تقدم به يوفنتوس، 
للحصول عىل خدماته خالل املريكاتو الصيفي املقبل.وبحسب 
ش�بكة >راي س�بورت<، فإن يوفنتوس ع�رض التعاقد مع 
صامويل أومتيتي، بعد اقرتاب برشلونة من ضم ماتياس دي 
ليخ�ت مدافع أياكس أمس�رتدام يف املريكاتو املقبل.وأضافت 

الش�بكة >رغب�ة أومتيتي هي البقاء يف ملعب الكامب نو للموس�م 
املقبل، ويتطلع إىل العودة إىل كامل لياقته يف الفرتة التحضريية قبل 
بداية املوس�م الجديد<.ونوهت الشبكة أن صامويل أومتيتي ينوي 
البقاء مع برشلونة حتى يورو 2020 عىل األقل، قبل اتخاذ أي قرار 
حول مستقبله.وأش�ارت الشبكة، إىل أن يوفنتوس يف الوقت الحايل، 
ُمضطر للبحث عن بديل آخر، ويمكن أن يلجأ لضم توبي ألديرفيلد 
)توتنهام(، أو روبن دياز )بنفيكا(، أو س�افيتش )أتلتيكو مدريد(، 

أو مانوالس )روما(، أو هوميلز )بايرن ميونخ(.

أومتيتي يرفض عرض يوفنتوس

       بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكدت تقاري�ر صحافية إس�بانية 
أن الع�ب الوس�ط البلجيكي الدويل 
»إيدي�ن ه�ازارد« ي�رص ع�ىل فكرة 
الرحيل ع�ن صفوف تش�يليس بنهاية 
املوسم الحايل وتحقيق رغبته بااللتحاق 

بصفوف ريال مدريد اإلسباني.
تش�يليس نج�ح يف الوص�ول للمرك�ز 
ال�دوري  ترتي�ب  ج�دول  يف  الثال�ث 

اإلنجلي�زي بالفوز بثالثية نظيفة أمام 
واتفورد وسيلعب الخميس املقبل أمام 
إينرتاخ�ت فرانكف�ورت يف إياب نصف 
نهائ�ي ال�دوري األوروبي حيث س�بق 
لتشيليس التعادل بهدف لهدف يف أملانيا. 
ويرك�ز صاحب ال��28 عاما عىل انهاء 
املوسم بش�كل قوي مع ناديه ومن ثم 
طل�ب الرحيل ع�ن ملعب س�تامفورد 
بري�دج من أجل تحقي�ق الخطوة التي 
يحل�م به�ا لس�نوات والت�ي تتمث�ل يف 

االنتقال لصفوف ري�ال مدريد والعمل 
تحت قيادة املدرب الفرنيس زين الدين 
 115 تش�يليس  ن�ادي  زيدان.ويطل�ب 
مليون يورو للموافقة عىل رحيل نجمه 
األول بينم�ا يرى ري�ال مدريد أنه قادر 
عىل حسم الصفقة مقابل 100 مليون 
ي�ورو فقط.ويرف�ض ه�ازارد تمدي�د 
تعاقده مع ناديه والذي ينتهي بنهاية 
املوسم املقبل وهو ما يقرب الالعب من 

الرحيل لريال مدريد يف الصيف.

هازارد يقدم طلب للرحيل عن تشيليس
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اجلريمة والعقاب سطوة الشعر 

طريقة مبتكرة لتحديد متالزمة التعب املزمن!
س�تانفورد  جامع�ة  م�ن  علم�اء  ابتك�ر 
األمريكية اختبارا يمكن بواس�طته الكشف 

عن متالزمة التعب املزمن عند البرش.
وذك�رت مجل�ة »PNAS«، أن العال�م رون 
ديفي�س أكد أن هذا املرض غالبا ما يس�مى 
بالخيال ، لكن عدد املرىض الذين يعانون من 
نفس الش�كوى يزداد واألطباء يس�تبعدون 

إصابتهم بهذا املرض.
ل�دى  الش�كاوى  أن  إىل  اإلش�ارة  وتج�در 
األش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن متالزم�ة 
التعب املزمن، هي نفسها تقريبا: تشنجات 
متك�ررة وأرق وصداع وتعب. وبقي الخرباء 
عاجزين عن فهم سبب هذه األعراض، لكن 
معظمهم يميلون إىل أن السبب يحمل طابعا 
نفس�يا. وخل�ص العلم�اء، بع�د اختبارات 

عدي�دة، إىل أن أع�راض )متالزم�ة التع�ب( 
تنش�أ من نوع من »التش�ويش« يف الجهاز 
العصبي. تبدأ بسببه العمليات االلتهابية يف 

الجسم وتنتقل بعدها إىل النخاع الشوكي.
ووج�د العلماء أن خاليا األش�خاص املرىض 

تتفاع�ل بش�كل يسء مع مختل�ف مصادر 
االجهاد مقارنة باألشخاص األصحاء.

وقد اس�تطاع الباحثون العثور عىل وس�يلة 
لتحديد املرض، بإس�قاط ع�دة عرشات من 
األقطاب الكهربائية الدقيقة وسط املغذيات 
يف الخاليا وقاس�وا التغيري يف مقاومتها لدى 
ظه�ور األمالح يف تكوينه�ا. أي كلما تغريت 
نسبة األمالح، زادت استجابة الخاليا ملصدر 
اإلجه�اد، م�ا يعني أن الش�خص يعاني من 

متالزمة التعب املزمن.
واتضح أن دقة نتائج التجربة تقارب %100، 
بعد إجرائها عىل مجموعة من األش�خاص، 
ومع ذلك ال يزال العلماء عاجزين عن تقديم 
إجابة واضحة عن س�بب اس�تجابة الخاليا 

املناعية لإلجهاد بهذه الطريقة.

اكتشاف »مسقط رأس« احلضارة البرشية
اكتش�فت مجموعة علماء دولي�ة أدلة جديدة 
ع�ن »مه�د« الحض�ارات البرشي�ة يف مناط�ق 
ح�وض النيج�ر يف إفريقي�ا، حيث أك�د تحليل 
الحم�ض الن�ووي لنبات اليام ال�ربي واملزروع 

وجود هذه الحضارة.
تفي�د مجل�ة Science Advances ب�أن علماء 
الوراث�ة حددوا تسلس�ل البوليم�رات الحيوية 

نب�ات  ل�� 167 نوع�ا م�ن  )النوكليوتي�دات( 
الي�ام بما فيها تل�ك التي تنمو برا يف الس�افانا 
والغاب�ات    )Dioscorea abyssinica(
يعتق�د  حي�ث   ،)Dioscorea praehensilis(
بأنه نتيج�ة تهجني هذين النوعني تم الحصول 
ع�ىل ن�وع Dioscorea rotundata الذي تنترش 
زراعت�ه يف إفريقي�ا. وحص�ل العلم�اء عىل 86 

نوعا منه يف غانا وبينني والكامريون ونيجرييا.
سمح التحليل الوراثي ألنواع اليام التي تنمو يف 
الغابات بتقس�يمها إىل مجموعتني – مجموعة 
الكام�ريون ومجموع�ة غرب إفريقي�ا. ووفقا 
للسيناريو األكثر احتماال، يف البداية تم تقسيم 
اليام إىل نوعني هما السافانا والغابات ومن ثم 

حصل التطور التباعدي )تراكم االختالفات(.

الليزر يدمر صواريخ يف الفضاء»سامسونغ« تطلق تلفازًا غري مسبوق
كشفت رشكة سامسونغ مؤخرا عن جهاز »التلفاز الدوار«، أول تلفاز 
ق�ادر عىل عرض الصورة بش�كل عم�ودي، عىل غ�رار الهواتف الذكية 

والحواسب اللوحية.
وزود جهاز »The Sero« الجديد بشاشة »QLED« بمقاس 43 بوصة، 
ق�ادرة عىل عرض فيديوه�ات بدقة »8K«، مثبتة ع�ىل قاعدة خاصة، 
لتدور وتعرض الصورة بش�كل أفقي كما يف التلفزيونات التقليدية، أو 

عمودي كما يف الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.
 ،Wi-Fiوأرفقت�ه برشائ�ح متط�ورة ليتعامل مع ش�بكات بلوت�وث و
ومكربات صوت ممتازة باس�تطاعة 60 واطا، وقدرة عىل التعامل مع 
مساعد »Bixby« الصوتي، ليتمكن املستخدم من التحكم به عن طريق 

األوامر الصوتية، كما هو الحال مع أجهزة »سامسونغ« الذكية«.
كما يس�تطيع املس�تخدم اس�تعماله كشاش�ة عرض بدال من شاشة 

الحاسب املحمول أو الشخيص، أو حتى شاشة الهاتف.
وم�ن املفرتض أن يظه�ر هذا الجهاز يف األس�واق بعد ش�هر من اآلن، 

بسعر يبلغ 1600 دوالر تقريبا.

اس�تخدمت القوات الجوية األمريكية نموذجا أوليا، لوحدة توليد أشعة 
لي�زر بنجاح يف تدمري ع�دد من الصواري�خ، التي أطلق�ت من منصات 
جوي�ة. وتش�ري The Drive إىل أن ه�ذه االختب�ارات نظمتها مختربات 
س�الح الجو األمريكي ونفذتها مؤسس�ة لوكهيد مارتن، جرت يوم 23 
 The أبري�ل يف ميدان »الرم�ال البيضاء« بوالي�ة نيو مكس�يكو. وتفيد
 SHiELD - (Self-Protect High بأن الحديث يدور عن مرشوع Drive
Energy Laser Demonstrator( حي�ث من املنتظ�ر إنجاز وحدة ليزر 
لطائ�رة مقاتلة بحلول عام 2022 ، تك�ون قادرة عىل تدمري الصواريخ 

التي تطلق من منصات طائرة.
ونرشت وكالة األناضول لألنباء س�ابقا صورة سالح ليزر TÜMOL من 

ابتكار مهندسني يف املجلس الرتكي للبحوث العلمية والتقنية.
فيم�ا أعلن إيغور كوروتش�ينكو، مدي�ر املركز ال�رويس لتحليل تجارة 
األس�لحة العاملي�ة، يف خريف عام 2018 بأن مجمع ليزر »بروس�فيت« 
ال�رويس فع�ال ض�د جمي������ع أن�واع الط�����ائ�رات املس�رية يف 

»الظروف املالئمة« فقط.

يعان�ي م�ا يق�رب م�ن 40% م�ن 
البالغ�ني يف العال�م م�ن زي�ادة يف 
الصح�ة  ملنظم�ة  وفق�ا  ال�وزن، 
العاملية، و13% يعانون من السمنة 

املفرطة.
وتعرف الس�منة ع�ىل أنها ظاهرة 
اجتماعي�ة واقتصادي�ة وصحي�ة 
نفس�ية:  بمش�اكل  مصحوب�ة 
مستويات عالية من التوتر والقلق 

واالكتئاب.
ويدحض خ�رباء الصحة العامليون 
الفكرة الس�ائدة عموم�ا وهي أن 
مش�كلة الوزن الزائد تنشأ بسبب 
اإلفراط يف تناول األطعمة الدهنية 

وعالية الس�عرات الحرارية فقط. إذ يشري املزيد من 
األبح�اث العلمية إىل أن الس�كر وبدائله املختلفة هو 
مشكلة أساسية أخرى لوباء العرص أال وهو السمنة. 
كما أن الباحثني أكدوا أن استخدام رشاب الذرة عايل 
)الفركتوز(، الذي يس�تخدم بدال من الس�كر العادي 
)الغلوكوز( يف املرشوب�ات والحلويات، ينتهك عملية 
األي�ض، وبالتايل يس�اهم يف تطور أم�راض متالزمة 
التمثي�ل الغذائي ومرض الس�كري وأم�راض القلب 
واألوعي�ة الدموي�ة )األم�راض التي ترافق الس�منة 

عادة(.وي�ويص العلم�اء الياباني�ون وزمالؤهم من 
136 دول�ة باالقب�ال ع�ىل تن�اول املزي�د م�ن األرز. 
ووفقا لحس�اباتهم فإن تناول الف�رد 50 غراما من 
األرز يوميا، عىل األقل، يمكنها أن تقلل من مس�توى 
الس�منة يف العال�م بنس�بة واح�د باملئ�ة. وينص�ح 
أخصائيو التغذية بعدم تناول وجبات دسمة، خاصة 
الحل�وة والدهني�ة، والتخيل عن الوجب�ات الرسيعة 
واالبتعاد ع�ن املرشوبات الغازية الغنية بالس�كر أو 
بدائل�ه. و تغي�ري العادات الغذائي�ة ورشب املزيد من 

املاء وممارسة تمارين اللياقة البدنية. 

ما الذي ينقذ العالـم من السمنة؟
يعد صوم شهر رمضان املبارك أحد أركان اإلسالم الخمسة، 
وأجم�ع معظم العلم�اء عىل وجوب�ه وأهميته بالنس�بة 
لصحة اإلنسان. ووجد خرباء أن الصيام عن الطعام خالل 
اليوم، يمكن أن يس�اعد يف منع اإلصابة ببعض املشكالت 
الصحية، مثل ارتفاع الكوليسرتول يف الدم وأمراض القلب 
والسمنة، باإلضافة إىل تحسن التفكري العقيل والرفاهية. 
ومن خالل االمتناع عن استهالك أي طعام، يصبح جسمنا 
ق�ادرا عىل الرتكيز يف التخلص من الس�موم، حيث يحظى 

الجهاز الهضمي بقسط من الراحة.
وكش�ف خ�رباء التغذي�ة أن الصيام يحمي خالي�ا الدماغ 
ويمك�ن أن يقل�ل م�ن االكتئ�اب والقل�ق، وكذل�ك خطر 
اإلصاب�ة بالخ�رف. كم�ا وج�د الكثري من األش�خاص أن 

الصوم الصحيح ساعدهم عىل حرق الدهون.
وفيما ي�يل 7 فوائد صحي�ة تمتع الصائمني خالل ش�هر 

رمضان وما بعده:
1- تناول التمور

تعد فاكه�ة التمر من أهم مكونات مائ�دة اإلفطار خالل 
ش�هر رمضان الكري�م، وتتمي�ز باحتوائها ع�ىل األلياف 
الرضوري�ة لتحس�ني عملي�ة الهض�م، كما تعت�رب غنية 

بفيتامينات البوتاسيوم واملغنيسيوم.
2- تعزيز وظائف الدماغ

وجدت دراسة أجراها علماء أمريكيون أن الرتكيز الذهني 
املحقق خالل شهر رمضان، يؤدي إىل إنتاج الجسم للمزيد 

من خاليا الدماغ، وبالتايل تحسني وظائف املخ.
وباملث�ل، ف�إن االنخف�اض الواض�ح يف كمي�ة هرم�ون 
الكورتي�زول، ال�ذي تنتج�ه الغ�دة الكظري�ة، ي�ؤدي إىل 
انخف�اض مس�تويات التوت�ر بش�كل كب�ري خالل ش�هر 

رمضان وما بعده.
3- االبتعاد عن العادات السيئة

يمتن�ع املدخنون عن تعاطي الس�جائر أثناء النهار خالل 
شهر رمضان، ما يمنح الجسم القدرة الكافية عىل التأقلم 
تدريجيا مع غياب التدخني، وبالتايل إمكانية التخلص من 

هذه العادة السيئة إىل األبد.
4- انخفاض الكوليسرتول يف الدم

نعل�م جميع�ا أن فق�دان الوزن ه�و أحد النتائ�ج املادية 

املحتملة للصيام يف شهر رمضان املبارك، ولكن مجموعة 
كامل�ة م�ن التغيريات الصحي�ة يمكن أن تح�دث »خلف 

الكواليس«.
ووج�د فري�ق م�ن أطب�اء القل�ب يف دول�ة اإلم�ارات أن 
الصائمني، يش�هدون انخفاضا يف نس�بة الكوليسرتول يف 
ال�دم، ما يقلل بش�كل كب�ري من خطر اإلصاب�ة بأمراض 

القلب أو الجلطة الدماغية.
5- الحد من الشهية املستمرة

ي�ؤدي االمتن�اع ع�ن تن�اول الطع�ام أثن�اء الصي�ام، إىل 
االنكم�اش التدريج�ي للمعدة، ما يعني أنك س�تحتاج إىل 

تناول كميات أقل من الطعام للشعور باالمتالء.
6- التخلص من السموم

يحصل جس�م اإلنس�ان عىل فرص�ة ن�ادرة للتخلص من 
السموم يف الجهاز الهضمي، طوال شهر رمضان املبارك.

وعندم�ا يبدأ جس�مك يف اس�تهالك احتياطي�ات الدهون 
لتوليد الطاقة، فإنه يحرق أيضا السموم الضارة املوجودة 
يف رواسب الدهون، ما يمهد الطريق أمام اتباع نمط حياة 

صحي دائم.
7- استيعاب املزيد من العنارص الغذائية

يس�اهم الصيام يف تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتايل 
تتحس�ن كمي�ة امل�واد الغذائي�ة الت�ي يمتصها الجس�م. 
ويمك�ن أن ي�ؤدي ذل�ك إىل تحقي�ق فوائد صحي�ة لكافة 

أعضاء الجسم.

فوائد صحية رائعة لصيام شهر رمضان!

القاضي عماد عبد الله رشا عمران 
كان�ت الجريمة والعقاب عنوانا لقصة الكاتب الرويس دستويفس�كي 
ع�ام 1866 والحقيقي�ة  اخت�رص ذل�ك العن�وان قصة الحي�اة عموما 
القائمة عىل العدالة بان لكل جريمة عقابا  يس�تحقه الفاعل لذلك نرى 
ان العقاب مالصق للجريمة، ونجد ان االنس�ان منذ القدم اخذ  يؤسس 
لحي�اة القان�ون وب�دأ اول يشء ب�ان حدد االفع�ال املخالف�ة للقانون 
والعقاب الذي  تس�تحقه وذلك نجده واضحا من�ذ الحضارات القديمة 
حيث نجد الكثري من االفعال  املحرمة والعقاب الذي تس�تحقه يف مسلة 
حموراب�ي.    لقد اختلف الفق�ه الجنائي يف التس�مية التي يطلقها عىل 
مبدأ ال جريمة وال عقوبة اال  بنص، اذ اطلق عليه البعض مبدأ الرشعية 
واآلخ�ر أطلق عليه مبدأ قانوني�ة الجرائم  والعقوبات وذهب آخرون اىل  
تس�ميته بمبدأ املرشوعي�ة ومؤدى هذا املبدأ )ان ع�ىل  املرشع ان يحدد 
سلفاً ما يعترب من األفعال الصادرة عن اإلنسان جريمة، كما يحدد لكل 
 جريم�ة عقوبتها وعىل ذلك نص قانون العقوبات العراقي رقم )111) 
لس�نة 1969،  النافذ يف املادة االوىل عىل ان )ال عقاب عىل فعل او امتناع 
اال بن�اء عىل قانون ينص  ع�ىل تجريمه وقت اقرتافه ، وال يجوز توقيع 
عقوب�ات او تداب�ري احرتازية لم ين�ص عليها  القان�ون( واملالحظ عىل 
موقف الترشيع العراقي من هذا املبدأ انه اطلق تسمية قانونية  الجرائم 
والعقوبات عىل هذا املبدأ ، وذلك يف الفصل االول من الباب االول الخاص 
 بالترشيع العقابي. واستعماله لعبارة  )... اال بناء عىل قانون ...( وذلك 
إقرار منه بمنح  الس�لطة التنفيذية إصدار أنظم�ة وتعليمات وبيانات 
وق�رارات تنطوي عىل تجريم بع�ض  األفعال واالمتناع�ات.    ومن ابرز 
االعتب�ارات التي تدعو اىل ذلك كون الس�لطة التنفيذية اقدر عىل وضع 
 تفاصي�ل األحكام اإلجمالية ال�واردة يف القانون لقربه�ا من الجمهور 
واحتكاكها به خالل  ممارستها لوظيفتها يف تنفيذ القانون وهذا يعني 
ان وض�ع النص العقابي قد يكون من  اختصاص الس�لطة الترشيعية 
أو التنفيذي�ة وُع�د املبدأ من املبادئ الدس�تورية يف الع�راق  بعد ان نص 
عليه يف الدستور مما يوجب احرتامه من قبل الحكام واملحكومني كافة 
 اس�تنادا اىل مبدأ س�مو الدس�تور وعد مبدأ قانونياً بتكرار النص عليه 
يف قان�ون  العقوبات.وُعد الترشيع املصدر الوحي�د للنص العقابي.    ان 
ه�ذا املب�دأ يؤمن العدالة عندما يعلم الفرد مقدم�اً انه يرتكب فعال من 
األفعال املعاقب  عليها لكي يبتعد عن ذلك، وان القول ان هذا املبدأ يؤدي 
بالترشي�ع إىل الجم�ود والعجز  نتيجة لثبات القواعد الجنائية بس�ببه: 
ق�ول مردود ألن�ه يمكن مواجهة الح�االت الجديدة  املتط�ورة املتعلقة 
بظهور جرائم جديدة لم ينص عليها املرشع يف حينها بواسطة  الترشيع 
دائما عرب اصدار قوانني عقابية جديدة تواجه تطور الجريمة و ان هذا 
املبدأ  اصبح دولياً ع�رب النص عليه يف االتفاقية الدولية للحقوق املدنية 

والسياسية عام 1966  الصادرة عن االمم املتحدة. 

س�ألني صديق، يف حديث اف�رتايض متبادل، عن ش�اعري املفضل، فأخربته 
أن�ه لي�س لدي هذا الش�اعر، ول�م أتأثر بش�اعر بعينه، فكوني ابنة ش�اعر 
جعلن�ي ع�ىل معرفٍة بنخب�ة ش�عراء الحداثة الع�رب منذ طفولت�ي. كربت 
بينهم وعرفتهم عىل طبيعتهم، ضعفهم وقوتهم وهشاش�تهم ومشكالتهم 
وخيباته�م وعقدهم وخالفاتهم وش�هواتهم. جعلتهم معرفتي القريبة بهم 
عادي�ني بوهٍج خفيف، منعت عني رؤية الجانب اآلخر، الش�عري، بحيادية، 
فالق�رب ليس فقط حجابا ع�ىل رأي موالنا ابن عربي، الق�رب أحيانا عدو، 
يقف مسلحا يف مواجهتك، ويمنعك من العبور لتكتشف ماذا يوجد أبعد مما 
تراه عينك! لذلك ربما لم يس�تطع أحٌد منهم أن يكون مثال ش�عريا يل، أو أبا 
ش�عريا، بمن فيهم أب�ي ذاته، لم أحتج لقتلهم )عىل طريق�ة فرويد(، كانوا 
يموتون داخيل تباعا. القرب عدوٌّ قاتل أيضا، إذ عىل املثل األب أن يكون كامال 
معّقم�ا عظيم�ا ضخما ال يحّده م�كان وال زمان، لم يكن أح�د منهم هكذا 
بالنس�بة يل، كانوا يش�بهونني أنا الت�ي كنت يف أول مراهقت�ي، وكنت بدأت 

أفصل ذهنيا بني صورة الشعر والشاعر. 
ل�م تكن لدي املعرفة نفس�ها بمحم�ود درويش، والذي تعرفت به ش�خصيا 
بع�د زمن طوي�ل. كان يأتي إىل دمش�ق يف زيارات ش�عرية رسيعة، وهذا ما 
جعلني مهووس�ًة بحضور أمس�ياته. كان جمهوره السوري يشبه جمهور 
كرة القدم. أعداد هائلة تتدافع لسماعه. أحكي عن سبعينيات القرن املايض 
وأول ثمانينيات�ه، ح�ني كان امل�د اليس�اري العربي يف أع�ىل مراحله، وكانت 
القضية الفلسطينية محور هذا املد عربيا. كان درويش نجم القضية الالمع، 
التداف�ع لحضور أمس�ية له وترديد ش�عره وحفظه غيبا، أو س�ماعه عرب 
كاس�يتات مسجلة، كان بمثابة ختم االنتماء إىل اليسار. كنت أرغب بامتالك 
ه�ذه الختم، م�ن دون االهتمام كث�ريا بقراءة ش�عره بموضوعية. لم تكن 
قراءات�ي الش�عرية حيادية، يف تلك الفرتة، بكل حال. كانت مش�وبًة بعوامل 

كثرية ذاتية وعامة. 
الحقا، بعد تخليص من آثار االنتماء إىل املجموع، قرأت درويش بشكل أعمق، 
وبحيادية مطلقة، حيادية الش�اعر والش�عر. ونّبهتني قراءتي له إىل عالقة 
الش�عر بالش�هرة، وتحميله عىل محامل قضايا جاذب�ة، وإىل ذكاء درويش 
الحاد، حني عرف كيف يتجاوز ش�عر القضية لصالح الشعر فقط، ما جعله 

استثناًء بني شعراء القضية، ومستمرا ليس عربيا فقط، بل عامليا أيضا. 
أم�ا من ل�م أقابله فكان نزار قبان�ي، الوجه املختلف ملحم�ود درويش، كان 
نزار الدمش�قي األصيل يعيش متنقال بني العواص�م العاملية التي حمته من 
غضب الجالد العربي عقابا عىل قصائده السياسية، ولكنه كان محميا أكثر 
بجمهوره، إذ تفّوق جمهوره عىل أي شاعر عربي آخر. كان شاعر األرصفة 
واملقاه�ي وغ�رف النوم ومكات�ب العم�ل والجامعات وامل�دارس ومكابدات 
العشق لدى ماليني املراهقني العرب. كانت النساء يتخيلن أنفسهن حبيباته، 
وأن ما يكتبه من شعر يف حب النساء مخصٌص لكل واحدة منهن. كان نزار 
حال�ة أكرب من الش�عر. وال يمكن وصف جمهوره بجمهور ش�عري، مثلما 
لم يكن جمهور درويش ش�عريا أيضاً. ه�ذه الجماهريية جعلت نزار قباني 
يطلق عىل نفس�ه اس�م »رئيس جمهورية الش�عر«. كان كذلك فعال، أنت ال 

تناقش الرئيس، أنت تحّبه وتمجده وتصفق له من دون أي نقاش. 


